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Un act inuman şi voluntarist al regimului 
comunist, ce se cere condamnat 

 
Am participat, pe 24 aprilie, la întâlnirea cu Angel 

Tîlvăr, ministru-delegat pentru relaţiile cu românii de 
pretutindeni. Am încercat să-mi expun opinia referitor 
la faptul că actuala conducere a României ar trebui să 
ia atitudine şi să condamne divizarea în români şi 
moldoveni, ale cărei începuturi se găsesc în anii ’30 ai 
secolului trecut. Mă refeream la conaţionalii noştri din 
Ucraina de azi, cu atât mai mult cu cât Rada Supremă 
de la Kiev, prin hotărârea sa, a pus în afara legii 
ideologia comunistă (şi pe cea nazistă), în toate 
manifestările ei. Mare mi-a fost mirarea când unul din 
consilierii ce îl însoţeau pe Angel Tîlvăr mi-a răspuns 
cam următoarele: cum poate să ia România atitudine, 
dacă singuri cetăţenii Ucrainei (conaţionalii noştri din 
regiunea Odesa) se declară moldoveni şi nu români. 
La acelaşi argument apelează Anatol Fetescu şi alţi 
„lideri” ai moldovenilor de la Odesa, atunci când 
încearcă să demonstreze că moldovenii şi românii sunt 
două popoare diferite. România ar trebui să ia 
atitudine nu faţă de alegerea propriu-zisă, pe care o 
fac confraţii noştri, adică nu faţă de totalurile 
recensământului (recensămintelor) din Ucraina. 
România trebuie să ia atitudine faţă de faptul că 
oamenilor de acelaşi neam, care vorbesc aceeaşi 
limbă, au aceeaşi istorie, cultură şi credinţa în 
Dumnezeu, li se propune să aleagă între două etnii, 
chipurile, diferite. România trebuie să ia atitudine 
faţă de acea împărţire „primară” în moldoveni şi 
români, făcută de comisarii bolşevici în 1926, după 
ce sunt create URSS (în 1922) şi Republică 
Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu 
capitală la Balta (în 1924).  

 

Să condamne nu alegerea făcută de confraţii 
noştri (între români şi moldoveni), ci faptul că 
acestora li se propune să facă o alegere care, la 
originile sale bolşevice, a reprezentat, în sine, un act 
de suprimare pe motive etnice şi o manipulare 
politică voluntaristă. Ca stat membru al Uniunii 
Europene, ce pledează pentru adevăratele valori 
democratice, nu pentru cele de origine totalitar-
comunistă, asta ar trebui să condamne România. 

Când auzi cu urechile tale că un consilier al unui 
actual ministru din Guvernul de la Bucureşti face uz 
de aceleaşi argumente ca şi Anatol Fetescu, zău că 
nu ştii se să crezi! Adică poţi crede orice! 

Dacă conducerea României ar adopta un 
document oficial, de care pomeneam mai sus, cu o 
argumentare serioasă (argumente sunt foarte multe şi 
foarte convingătoare), demnitarii de la Bucureşti ar 
putea pune această problemă în faţă omologilor lor 
ucraineni. Ar putea să-i întrebe de ce Ucraina, după 
ce a condamnat şi a pus în afara legii ideologia 
comunistă, nu condamnă şi actul inuman din 1926, 
când a fost impusă (anume impusă în mod 
dictatorial) divizarea în români şi moldoveni? Atâta 
vreme cât lucrurile rămân aşa cum le ştim azi, când 
nimeni în România, la nivel oficial, nu încearcă 
măcar să pună problema demontării divizării în 
români şi moldoveni, în Ucraina se va întâmpla ceea 
ce se întâmplă azi: la Cernăuţi se vor deschide unul 
după altul centre culturale româneşti, iar sudul 
Basarabiei va avea parte, o dată în an, de o caravană 
culturală, care vine şi se duce. Ca toate caravanele 
din stepa Bugeacului. 

 

Vadim BACINSCHI 
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Lucian BLAGA 

 
EU NU STRIVESC  

COROLA DE MINUNI A LUMII 
 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
şi nu ucid 
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 
în calea mea 
în flori, în ochi, pe buze ori morminte. 
Lumina altora 
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 
în adâncimi de întuneric, 
dar eu, 
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină – 
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna 
nu micşorează, ci tremurătoare 
măreşte şi mai tare taina nopţii, 
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare 
cu largi fiori de sfânt mister 
şi tot ce-i neînţeles 
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari 
sub ochii mei – 
căci eu iubesc 
şi flori şi ochi şi buze şi morminte. 

 

VIZITA MINISTRULUI ANGEL TÎLV ĂR ÎN REGIUNEA ODESA 
 

Pe 23-24 aprilie, în regiunea Odesa s-a aflat într-o vizită de lucru Angel Tîlvăr, ministru-delegat 
pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, însoţit de consilierii Alexandru Bărbieru şi Mircea 
Gherboveț. Sosită de la Galaţi, delegaţia de la Bucureşti a avut o întâlnire improvizată la Reni, de 
unde s-a deplasat la Erdec-Burnu / Utconosovca, raionul Ismail. Acolo, în după-amiaza zilei de 23 
aprilie, oaspeţii au avut o întâlnire cu un grup de reprezentanţi ai etnicilor români din sudul 
Basarabiei. Găzduiţi au fost de Asociaţia „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa (preşedinte 
Anatol Popescu). Au vizitat căminul cultural şi şcoala din localitate. La Erdec-Burnu au sosit să-şi 
spună păsul demnitarilor de la Bucureşti reprezentanţi ai românilor din satele Babele şi Hagi-Curda, 
raionul Ismail, Borisăuca, raionul Tatarbunar: Petru Şchiopu, Vasile şi Tudor Iordăchescu, Nicolae 
Moşu. Reprezentanţii comunităţilor româneşti au abordat în faţa domnului ministru unele probleme 
cu care se confruntă conaţionalii din localităţile respective. Ele ţin de domeniile culturii, 
învăţământului şcolar şi superior, cultelor. 

De la Erdec-Burnu, A. Tîlvăr şi persoanele ce l-au însoţit s-au deplasat la Ceamaşir / Prioziornoe, 
raionul Chilia, unde s-au întâlnit cu preotul din localitate, subordonat canonic Mitropoliei Odesei şi 
Ismailului a Patriarhiei Moscovei. Au luat cunoştinţă de planurile acestuia, legate de deschiderea la 
Ceamaşir a unui centru pentru cultura românească. Nu se ştie care este atitudinea mai-marilor de la 
Mitropolie (e vorba de Patriarhia Moscovei) faţă de asemenea planuri. Poate preasfinţiile lor au 
devenit proromâni şi promovează românismul? Pe drumul medieval (cum scria mai înainte un ziarist 
ieşean) ce duce spre Tatarbunar, demnitarii de la Bucureşti s-au deplasat la Odesa. Dezastrul în care 
se află principala arteră rutieră a sudului Basarabiei i-a impresionat profund şi le-a rămas în memorie, 
se pare, ca o veritabilă carte de vizită a acestui ţinut. 

Pe 24 aprilie, A. Tîlvăr s-a aflat în Odesa. În prima jumătate a zilei, în incinta Consulatului 
General al României, a avut o întâlnire cu reprezentanţii etnicilor români din oraşul Odesa şi din 
raionul Sărata. Din câte am fost informaţi, în raionul Sărata, la Satu Nou / Novosiolovca, o zi mai 
târziu, era preconizată întâlnirea reprezentanţilor guvernului României cu conaţionalii noştri de acolo. 

 

(continuare în pagina 2) 
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VIZITA MINISTRULUI ANGEL TÎLV ĂR ÎN REGIUNEA ODESA 
(urmare din pagina 1) 

 
Autorităţile de la Odesa n-au acceptat organizarea întâlnirii, motivând că la Satu Nou locuiesc nu români, ci 

moldoveni, iar partea română n-a putut ignora poziţia oficialităţilor ucrainene. 
Discuţia din Consulatul României la Odesa a purtat un caracter mai amplu. Au fost abordate şi teme „înguste”, 

cum ar fi proiectele cu finanţare din partea guvernului României pentru ONG-urile din sudul Basarabiei, bursele 
pentru studenţii sud-basarabeni ce învaţă în România. S-a vorbit, de asemenea, despre lucruri mai generale ce ţin de 
poziţia oficială a Bucureştiului faţă de divizarea în români şi moldoveni, caracteristică mai cu seamă pentru regiunea 
Odesa, de sprijinul pe care comunitatea românească de aici îl aşteaptă din partea României, fiind comunitate 
băştinaşă în Basarabia istorică. La discuţie au participat Z. Pinteac şi I. Chirev, din partea conaţionalilor din Frumuşica 
Veche / Staroselie şi Satu Nou / Novosiolovca, raionul Sărata, istoricul I. Neculcea, originar din Eschipolos / Glubocoe, 
raionul Tatarbunar, ziaristul Vadim Bacinschi. 

La întâlnirea din 24 aprilie, A. Tîlvăr s-a pronunţat în favoarea ideii că românii din regiunea Odesa au nevoie de 
atitudine specială din partea guvernului României. Idee binevenită, ce urmează să-şi afle realizare. Dl. ministru a dat 
asigurări că lucrul acesta se va face simţit chiar după încheierea vizitei sale. 

În după-amiază zilei de 24 aprilie, A. Tîlvăr a avut întâlniri cu oficialii ucraineni din Administraţia Regională de 
stat şi din Consiliul Regional de Deputaţi, în cadrul cărora au fost abordate probleme legate de situaţia actuală a 
comunităţii româneşti din regiunea Odesa. După întoarcerea sa la Bucureşti, A. Tîlvăr a avut o întrevedere cu 
ambasadorul Ucrainei în România, Teofil Bauer. S-au discutat aspecte de interes reciproc vizând condiţia actuală a 
existenţei minorităţii etnice româneşti din Ucraina. Printre altele, posibilitatea lărgirii ariei de funcţionare a limbii 
române că limbă de studiu în cadrul Universităţii din Cernăuţi. 

Pe tot parcursul aflării reprezentanţilor guvernului României în regiunea Odesa, ei au fost însoţiţi de consulul 
general al României la Odesa, Emil Rapcea. 

 Corespondentul nostru 

UN ROMAN DE DRAGOSTE PE PĂMÂNTUL 
ROMÂNESC DIN SUDUL BASARABIEI 

 
În anul 1941, în plin război, Radu Tudoran publica romanul Un port la Răsărit, roman ce aducea în ochii cititorilor o epopee a 

pământului basarabean, pe care autorul a avut ocazia să-l cunoască. 
Scriitorul a debutat cu volumul de nuvele Oraşul cu fete sărace şi apoi a strălucit cu romanul Un port la Răsărit, pentru ca un 

deceniu şi jumătate să fie scos din publicistică pentru acest roman şi abia în 1957 revine în viaţa literară cu romanul Toate pânzele sus!, 
roman ce trebuie integrat preferinţei autorului pentru evocarea peregrinărilor pe mare mai bine spus spre evadrea spre necunoscut. 
Romanul a avut o soartă ingrată: romanul s-a bucrat de o bună apreciere a criticii: „Totuşi d. Radu Tudoran este un literat foarte dotat şi, 
dintre tineri poate cel mai personal şi cel mai format ca tehnică şi sugestie a scrisului. Am subliniat cu tot entuziasmul idila tragică a 
Nadiei din Un port la Răsărit, seducţia ei feminină, disponibilă la risc şi pasiune, cu o abordare genuină şi de amplificate rezonanţe. Dl. 
Tudoran are o intuiţie proaspătă a feminităţii, sugeră o poezie fermecătoare a instinctelor ei, tipul evocat nesuprapunându-se altor tipuri 
ale romanului nostru”1.  

Ceea ce a făcut ca autorul şi romanul său să fie trecuți sub tăcere este tocmai faptul că se evocă nişte realităţi româneşti care, după 
1944, nu mai erau româneşti: evocă Basarabia anilor dinaintea celui de al doilea război mondial şi în principal Odesa, în al doilea rând 
critica dură adusă lumii slave cu diferenţa dintre cele două culturi oglindită prin severitatea criticii aduse de un pesonal al romanului, 
comandorul Maximov care îi va spune inginerului sosit de la Bucureşti ca să repare uzina electrică a oraşului că singura posibilitate de a 
se realiza sufleteşte este plecarea din acest oraş: „Dumneata vii dintr-o altă lume, aici e alta; nu te confunda cu ea. Aici este hotarul nu 
dintre două popoare; este hotarul fierbinte, convulsiv, dureros ca o rană mereu deschisă, între două lumi. Dumneata vii din lumea 
senină, surâzătoare, chiar dacă e agitată, a latinităţii; dincolo e lumea slavă, sumbră, chiar când se veseleşte. Pleacă de aici, de la acest 
hotar, din marginea acestei lumi slave care nu ştie prea bine ce deosebire este între fericire şi nenorocire, între noapte şi zi, între diavol 
şi Dumnezeu”. Nu era acceptată nici imaginea unei procesiuni religioase, dar nici vizita americanilor în acest port, a cărei rezonanţă nu 
era privită cu ochi buni în contextul politic de după război.   

Un port la Răsărit este un roman al evadării din neantul mocirlei sociale a acelui oraş prin idila de dragoste a inginerului cu 
enigmatica Nadia, fiinţă diafană dar cu un caracter deosebit pentru că atât ea cât şi inginerul doresc să evadeze spre alte limanuri decât 
Limanul Nistrului. 

Romanul nu este palpitant, ca un roman de acţiune, ci el redă viaţa cotidiană a „portului de la Răsărit”, în care lumea provincială în 
care trăieşte „enigmatică şi contradictorie, o lume situată la limitele unei civilizaţii – dincolo de Liman începe altceva. 

Necunoscutul, alţi oameni, altfel orânduiţi, despre care nu se ştie decât că au omorât-o pe fiica (Ludmila) şi nevasta comandorului 
Maximov – populează un oraş care trăieşte numai vara, condamnat la exilul distanţei chiar şi atunci, spulberat de o climă polară, iarna”2.  

În prima parte romanul evocă o lume a portului de la Limanul Nistrului cu tot amestecul lui de neamuri, fiecare personaj trăindu-şi 
„povestea lui”, iar accentul din vorbire trădează originea fiecăruia: moldovenii aveau accentul lor, locuitorii oraşului vorbeau cu un uşor 
accent rusesc şi unii îşi exprimau doleanţele şi în limba lor, alături de limba română. Este o lume care trăieşte liniştit fără a avea o privire 
duşmănoasă asupra altuia, fiecare trăindu-şi sărăcia căutând să-şi scoată din mare hrana necesară sau să-şi petreacă serile la crâşma 
din port, iar intelectualitaea oraşului formată din personalul adminstrativ al oraşului, câţiva profesori  petrec serile la restaurantul gării 
unde cântă muzica militară. În mijlocul acestei lumi, inginerul venit de la Bucureşti să repare motorul uzinei electrice a oraşului, o 
întâlneşte pe Nadia cu care va trăi, într-o vară, o iubire deosebită departe de lumea oraşului. 

Această „fată săracă” ca să luăm epitetul din primul său volum Oraşul cu fete sărace este o fiinţă pură, deosebindu-se de celelalte 
fete ale oraşului, fată venită de la Chişinău cu un frate bolnav la sanatoriul oraşului, va căuta ca şi inginerul să evadeze din acest loc. 
Evadarea va fi întreruptă de o furtună violentă pe mare când Nadia dispare în valuri îngiţită de „spiritul malefic al Limanului”, iar inginerul, 
revine pe ţărm fără iubită şi fără corabie neputându-se desprinde le locul unde a trăit o vară cea mai frumoasă idilă de dragoste. Ca un 
blestem al soartei, comandorul Maximov plănuieşte o nouă navă cu care vor pleca în primăvară pe mare. 

Romanul Un port la Răsărit nu este un roman social în care să răbufnească o ură împotriva cuiva, ci este un roman al unei dragoste 
neîmplinite pe care destinul nemilos a întrerupt-o. 

 Liviu PĂIUȘ 
1 Pompiliu Constantinescu, Opere, vol. V, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 138-141. 
2 Vasile Popovici, Dicţionarul Scriitorilor Români. R-Z, Editura Albatros, Bucureşti, 2002, p. 604. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversări 
 

TUDOR IORDĂCHESCU  
LA 70 DE ANI 

 

 

Pe 17 mai, Tudor al lui Prohor şi al Mariei 
Iordăchescu, din satul Hagi-Curda / Camâşovca, raionul 
Ismail, a împlinit 70 de ani. Cei care urmăresc articolele 
publicate în almanahul nostru  îi văd sistematic numele 
sub rândurile pe care le semnează. În numărul de faţă 
puteţi citi câteva articole ce-i aparţin, fapt prin care 
consemnăm jubileul său. În fond, acesta şi este marele 
fenomen al omagiatului. Cu studii făcute la Institutul 
Agricol, el a lucrat o viaţă în agricultură, departe de ale 
scrisului (vedeţi articolul Amintiri... de după copilărie, 
din numărul curent). Abia după 2005, când s-a pensionat, 
a început, puţin câte puţin, să-şi aştearnă gândurile pe 
hârtie, nemaifiind legat de serviciul de stat, în afară 
pericolului de a fi concediat şi persecutat pentru cele 
scrise. A publicat în săptămânalul cernăuţean 
„Concordia” o serie de materiale despre trecutul istoric al 
satului Hagi-Curda, unde s-a născut, serie ce a stat mai 
apoi la bază cărţii Hagi-Curda (Camâşovca). Un sat 
românesc din Basarabia istorică, apărută în 2011 la 
editura Prometeu din Chişinău. A fost lansată la Ismail, 
Chişinău şi Bucureşti şi s-a învrednicit de un premiu la 
un salon de carte. 

 Idealurile naţionale i-au fost întotdeauna aproape. 
Prin 1991 s-a numărat printre primii sud-basarabeni ce   
s-au adunat la Ismail pentru a pune începuturile unei 
organizaţii naţionale a etnicilor români din ţinut. Spre 
deosebire de alţii, n-a ezitat, n-a dat înapoi, n-a cedat în 
faţa presiunilor la care a fost supus neamul Iordăcheştilor 
din Hagi-Curda. Dimpotrivă, a insist, a perseverat în 
aspiraţiile sale, rămânând om dintr-o bucată: simplu, 
lipsit de orgolii şi de aere de mare patriot. Perseverând şi 
insistând, la 70 de ani, badea Tudor, cum îi spun eu, a 
ajuns la nişte preocupări pe care altfel decât intelectuale 
nu le poţi numi. Preocupări pe care foarte mulţi dintre 
intelectualii noştri de la sate nu le au, deşi ar trebui să le 
aibă. Dintre ele face parte şi grija pentru almanahul 
nostru, inclusiv difuzarea lui în raioanele Ismail şi Chilia 
şi grija pentru Biblioteca parohială de carte românească 
de pe lângă Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. 
Ierarh Nicolae din Hagi-Curda. 

 Îţi dorim sănătate, bade Tudore, că azi ai nevoie de 
ea mai mult că oricând, putere de creaţie şi mulţi ani 
înainte! Înţelepciunea, necesară pentru a nu atrage atenţia 
răuvoitorilor şi invidioşilor agramaţi, o ai cu prisosinţă. 

 
Vadim BACINSCHI 

 

Caravana culturală la românii din Bugeac 
 
Între 1 şi 3 mai, în câteva localităţi cu populaţie preponderent românească din raioanele Ismail, Chilia, Sărata şi 

Tarutino a poposit Caravana teatrului şi folclorului românesc, ajunsă, anul acesta, la a IV-a ediţie. Organizatori: 
Institutul Cultural Român şi Asociaţia „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa. Părţi componente ale 
spectacolului susţinut pe scenele căminelor culturale au fost spectacolul Peştişorul de aur (adaptare după povestea 
lui A. Puşkin), prezentat de Teatrul de păpuşi „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, şi evoluţia Ansamblului Folcloric 
„Dor Basarabean” din Erdec-Burnu / Utconosovca, raionul Ismail. 

Pe 1 mai, caravană a poposit în satele Erdec-Burnu şi Chitai / Cervonâi Iar (raionul Chilia). În următoarele două 
zile s-a aflat la Mânju / Meneailovca, Furatu / Furatovca, raionul Sărata) şi Cioară-Murza / Nadrecinoe (raionul 
Tarutino). În cadrul celor patru ediţii ale Caravanei teatrului şi folclorului românesc în sudul Basarabiei, 
spectacolele prezentate au fost vizionate de peste 6.000 de locuitori. 

Corespondentul nostru 
 

O întâlnire cu poezia la 
Universitatea din Ismail  

 

În virtutea mai multor împrejurări, ediţia din anul 
acesta a tradiţionalului Festival al poeziei sud-basarabene 
„Pavel Boţu” de la Universitatea din Ismail a căpătat 
contururile unei întâlniri cu poezia contemporană 
românească. Dacă mai înainte, în această instituţie, limba 
română era studiată (ca a două limbă) de câteva zeci de 
tineri şi tinere, în prezent sunt, în total, vreo 10 (la toate 
cursurile). Pe lângă studenţii ismaileni, la manifestarea din 
22 aprilie au mai participat: poetul popular Anatol Manole, 
care a prezentat cartea sa de versuri Grădina mamei, 
apărută anul trecut la Iaşi, poeţii Eufrosinia Cojocaru şi Ion 
Bâcu, din Barta, raionul Reni, ziaristul Vadim Bacinschi, 
de la Odesa, Petru Şchiopu, de la Babele, unul din liderii 
comunităţii româneşti din raionul Ismail. Momentul 
special al întâlnirii din 22 aprilie l-a constituit 
comemorarea poeţilor populari Vladimir Caraciobanu şi 
Victor Capsamun, decedaţi la sfârşit de ianuarie anul 
curent. Studenţii au prezentat comunicări despre viaţa şi 
activitatea celor doi, le-au declamat versurile. Au citit din 
creaţia lor I. Bâcu, E. Cojocaru şi A. Manole.  

 

Corespondentul nostru 
 

 

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.  
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„Te laşi de legea voastră creştinească pentru legea 
noastră turcească?”, a fost întrebat şi Mateiaş. 
Şi atunci Matei s-a întors cu faţa către bătrânul său tată 

şi i-a vorbit: „Tată, poate mai bine să mă turcesc, căci vreau 
să trăiesc...”. 

Constantin Brâncoveanu l-a mângâiat pe creştet, s-a 
uitat lung în ochii jucând în lacrimi cu ochii lui dârji şi i-a 
spus: „Nu te teme, Mateiaş, băiatul tatei. Fii mândru că poţi 
să mori pentru Neam şi Credinţă”. 
Şi copilul cu capul sus şi cu paşi siguri s-a îndreptat spre 

călău, aşezându-şi chiar el capul pe trunchi. 
Apoi şi Constantin Brâncoveanu şi-a culcat creştetul 

încărunţit într-o jumătate de oră pe buturuga năclăită de 
sângele copiilor săi dragi. 

 „Loveşte!”, i-a strigat el sultanului care stătea plin de 
sine pe un jilţ din faţa eşafodului, de parcă acesta ţinea 
securea în mâini şi nu călăul său. 

 „Mor creştin!”, acestea au fost ultimele lui cuvinte. 
Capetele acestor martiri au fost purtate în suliţe de către 

ieniceri până la lăsarea întunericului, îngrozind oraşul, iar 
trupurile ciopârțite le-au fost aruncate în mare. 

În 1992 Biserica Ortodoxă Română l-a trecut pe 
Constantin Brâncoveanu, pe cei 4 fii ai săi şi pe logofătul 
Ienache în rândurile sfinţilor. 

Ei sunt un exemplu de sacrificiu pentru Neam şi 
Credinţă, o lecţie de dăruire creştinească, o faptă demnă de 
baladele ce au avut şi au a străbate veacurile: 

 
... Dară Vodă Constantin, 
Domn român şi domn creştin, 
El din gură aşa grăia: 
– Nu mă las de legea mea, 
Nu mă dau în legea ta 
Până capul sus mi-o sta... 

 

*** 
 

... Şi totuşi care este credinţa cea dreaptă pe care mulţi 
dintre noi ne străduim s-o descoperim? 

Prin anii 1962-1963 ai secolului trecut, pe când eram 
elev, mă abonam la ziarul „Komsomolskaia pravda”. Nu 
din pricină că urmăream evenimentele din viaţa 
comsomolistă, ci pentru că la pagina a 11-a a fiecărui 
număr erau publicate articole despre corăbiile zburătoare 
venite de pe alte planete. Şi iată într-un număr am citit un 
articol despre o expediţie de cercetători care au mers în 
locul unde se presupunea că aterizau mai des acele 
corăbii. Locul se afla în împrejurimile oraşului rusesc 
Perm. Din pricină că au trecut deja peste 50 de ani, n-am 
reţinut numele autorului şi nici numărul ziarului, însă 
conţinutul  mi-l amintesc. 

Tudor IORDĂCHESCU 
(continuare în pagina 4) 

 

(urmare din nr. 4(33), aprilie 2015) 
 

Împăratul turc era sigur că între timp fostul domn al 
Ţării Româneşti, fiind cu gândul la imensele lui averi 
necheltuite, se răzgândise. 

Când domnul s-a urcat pe podeţul eşafodului, călăul l-a 
anunţat: „M ăria Sa Sultanul, în nemărginita lui mărinimie, 
îţi dăruieşte viaţa dacă te dezici, de faţă cu solii ţărilor din 
Apus, de credinţa ta...”. 

 „F ără credinţa în Cel de Sus, viaţa mea nu înseamnă 
nimic...”, i-a răspuns Brâncoveanu. 

 „Atunci îţi voi tăia capul”, i-a spus călăul. 
 „A şa să fie”. 
Sultanul, aflând de răspunsul lui Brâncoveanu, a prins 

să clocotească de furie: „Poruncesc să li se ia căpăţânile 
acestor încăpăţânaţi!”. 

Primul care a fost adus lângă buturuga călăului a fost 
ginerele domnului, Ienache Văcărescu. 

Gâdele i-a spus: „Dacă te laşi de credinţa ta şi treci la 
credinţa în Allah cel atotputernic, sultanul îţi dăruie toate 
averile socrului tău”. 

 „Ce să fac cu ele, dacă îmi pierd sufletul?”, a răspuns 
Ienache. 

După ce acestui bărbat vrednic i-a zburat capul de pe 
umeri, au fost aduşi în faţa călăului, rând pe rând, copiii 
domnului. 

Primul dintre ei a urcat pe eşafod Constantin, băiatul 
mai mare. 

 „Te laşi de credinţa voastră creştinească pentru 
credinţa noastră păgânească?”, spune balada că l-ar fi 
întrebat călăul, care a mai adăugat: „Dacă renunţi la 
Hristos, sultanul îţi dăruieşte tronul Ţării Româneşti”. 

„Vreau să mor ce-am fost: creştin”, a spus Constantin. 
Următorul a fost adus sub secure Ştefan, fiul lui cuminte 

ca o fată mare. 
 „Dacă te laşi de legea voastră creştinească şi treci în 

legea turcească, Măria Sa sultanul îţi dăruieşte tronul 
Moldovei. Vei fi pentru moldoveni un al doilea Ştefan...”. 

 „Un Ştefan păgân?”, atât a întrebat acest fiu de 
Brâncoveanu. 

Celuilalt fecior al lui Constantin-Vodă, Radu, i s-a 
promis: „Dacă-ţi rupi crucea de la gât şi o calci în picioare, 
Măria Sa Ahmed al III-lea, îţi dă domnia Valahiei şi a 
Moldovei împreună”. 

 „Nu! Aleg să mor creştin”, a răspuns Radu. 
 „Te laşi de credinţa ta? Nu vezi că ea îţi omoară 

copiii?”, era întrebat de fiecare dată voievodul, care asista 
mut de durere la decapitarea copiilor săi. 

„Nu mă las!”, rostea bocind Brâncoveanu. 
Apoi pe eşafod a fost urcat Mateiaş, fiul cel mai mic, 

care nu împlinise nici 10 ani. 
Mezinul îi era cel mai drag dintre toţi copiii, mai drag 

ca lumina ochilor. 
 

„Am citit mult şi am găsit drumul cel drept spre credinţă...” 
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Lucian Blaga 

120 ani de la naștere 
 

    

Alegeri în Basarabia. Stalin „veghează” asupra urnelor electorale: 
„Nu contează cine votează. Contează cine numără voturile”. 
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Găsindu-mă la Chişinău – oraşul studenţiei mele – cu 
nişte probleme de sănătate, am citit mai multe ziare, am 
ascultat radioul, am vizionat emisiunule televizate, de unde 
am aflat cum se pregătea Republica Moldova de alegerile 
parlamentere din 30 noiembrie 2014. Am stat de vorbă cu 
mai mulţi  cunoscuţi, rude (soția mi-i din raionul Călăraşi) şi 
am înţeles ceva ce m-a întristat. Mulţi dintre cei cu care am 
discutat i-au votat pe comunişti. Tocmai acest moment m-a 
făcut să scriu aceste randuri.  

Unii dintre cei ce au trăit şi au muncit pe timpul 
comuniştilor, atât din Basarabia noastră ucraineană, cât şi 
din Republica Moldova, vorbesc că au trăit la comunism, că 
atunci totul era îndestulător şi ieftin. Am trăit şi eu şi pe 
timpul lui Brejnev, şi al lui Hruşciov, şi al lui Andropov.   
Într-adevăr, ţara sovietică pe timpul lui Brejnev avea de 
toate: pâinea costa copeici, benzina şi motorina – la fel. 

Un amic dăunăzi mă întreabă: „Ce funcţii ai îndeplinit în 
viaţa matale activă?”. I-am răspuns, în glumă, că numai şeful 
cutremurelor de pământ n-am fost. Viaţa mea a fost legată de 
sat, cu excepţia ultimilor 12 ani, cand am fost angajat în 
Inspectoratul Fiscal din Ismail. De Republica Moldova mă 
leagă mai multe evenimente. În 1964, la Soroca, am învăţat şi 
am primit permisul de şofer şi motociclist; în 1971 am absolvit 
Institutul Agricol din Chişinău; în 1972-73 am fost economist în 
colhozul „Congresul XX al PCUS” din satul Ucrainca 
(Sturzeni), raionul Căuşeni; în 1979-1981 am lucrat contabil-
șef în colhozul „Prutul sovietic” din Câşliţa-Prut, raionul 
Vulcăneşti. La mine în sat am lucrat colhoznic de rând – un an 
în brigada de câmp şi un an în brigada pentru cultivarea 
orezului în terenurile pregătite special, din bălţile de lângă 
Dunăre, măcar că aveam studii superioare. Apoi am lucrat în 
contabilitate mai mulţi ani. Am îndeplinit şi funcţiile de 
expeditor (realizarea producției agricole), inginer pentru  
tehnica securităţii, seful „ştabului” apărării civile şi alte funcţii. 

Mai jos voi oglindi câteva momente din viaţa cea 
„îmbelșugată” de pe timpul comuniştilor. 

Da! Am văzut cum curge Dunărea roşie. Sucul de roşii 
achiziționat de la colhozuri, nedovedind Combinatul de 
conserve din Ismail să-l prelucreze, era vărsat în  Dunăre: 
deschideau  rezervoarele cu zeci de tone de suc şi-i dădeau 
drumul pe apa Dunării. 

Pe când expediam (vindeam) lâna de oi a colhozului 
Întreprinderii raionale de colectare a produselor agricole din 
Ismail, se apropie de mine un funcţionar din acea 
organizaţie şi mă roagă să-i vând 2-3 saci de bălegar 
(zulucii de bălegar trebuiau dezbătuți de la valurile de lână şi 
întorși în colhoz, pentru a evalua greutatea lânii curate). De 
la-nceput mi s-a părut că glumeşte, dar apoi am înţeles: acel 
funcţionar de stat schimba sacii cu bălegar pe lână curată 
cu altcineva, plătindu-i ceva, iar banii din costul lânii îi 
rămâneau lui. 

Am văzut cum şoferii slobozeau benzina şi motorina în 
şanţuri, fiindcă rezervoarele pentru combustibil din 
depozitele colhoznice erau pline şi n-aveau ce face cu 
benzina sau motorina adusă. Se cere o mică explicaţie. 
Tractoriştii, prelucrând terenurile arabile, nu lucrau la 
adâncimea cuvenită. Ridicau puţin agregatele, măreau 
viteza, îndeplineau mai multe norme, după care se calculau 
cheltuielile de motorină. Ieşea o economie enormă. Acelaşi 
lucru avea loc şi cu transportul auto: se semnau foile de 
drum cu majorarea volumului de lucrări îndeplinit. De aici 
creştea plata muncii şi economia la combustibil. 

Apropo, cea mai ieftină motorină, de voiai s-o cumperi, 
o găseai în portul Ismail. Se vede că şi vapoarele 
funcționau „din gros”. Un cunoscut, ce lucra inginer-şef la 
o uzină de făcut capace (pentru borcare de sticlă), 
întâlnindu-mă, mă întreabă câţi bani fac pe an din chiperul 
realizat la piaţă (satele noastre din  sudul Basarabiei cam 
toate se ocupă cu creşterea zarzavaturilor). Îi răspund, la 
care el îmi zice: „Eu vând o maşină de capace şi fac de 
trei ori mai mult ca tine. Dar principalul este că eu nu mă 
chinuiesc ca tine, cultivând legumele”. 

Ca să nu fure cu desagii, sau chiar cu sacii, li s-a dat 
voie mulgătoarelor şi celorlalţi lucrători de la fermă să ia câte 
o geantă de 2 kg de nutrețuri combinate. Ferma avea 80 de 
lucrători. Dimineaţa şi seara de aici se duceau pe la 
gospodăriile individuale câte 180 kg, adică 320 kg de nutreț 
pe zi (de-ar fi numai atâta), care era trecut la cheltuieli, ca 
hrana animalelor colhozului. 

 
 

AMINTIRI... 
DE DUPĂ COPILĂRIE 

 
Agronomii reduceau normele de însămânţare a 

terenurilor agricole ca să-şi facă rezerve, pe care le realizau. 
Depozitele de îngrăşaminte minerale, şi chimice, ca regulă,  
nu erau încuiate. Aveau doar câte un paznic pe care rar îl 
găseai la post. Libertate şi aici! 

Şefii de ferme, specialiştii, rar care-şi permiteau să-şi 
cumpere câte 1-2 kg de carne, pentru că o luau pe degeaba; 
cei de la fermele de păsări luau ouă şi găinuşi, de la ferma 
de porci –  carne şi hrană porcilor de acasă şi tot aşa... 

La fel erau îndestulaţi cu de toate specialiştii şi şefii din 
raioane, regiuni. 

Aici nu pot nega că erau şi specialişti, şefi cinstiţi, însă 
aceste cadre erau mai puţin observate,  poate chiar 
nestimate. Pentru că nu furau. 

Pe la sfârşitul lunii octombrie 1979 (eram contabil-şef în 
colhozul „Prutul sovietic” din Câşliţa-Prut, raionul Vulcăneşti), 
la ora 24.00, în miezul nopţii, toţi specialiştii principali, în frunte 
cu şefii tuturor gospodăriilor agricole din raion, au fost chemaţi 
la o şedinţă în biroul primului secretar de partid. S-a discutat 
îndeplinirea planului de colectare a legumelor. Fiecare 
gospodărie, pe rând, raporta câte hectare cu zarzavaturi are. 
După roada planificată se stabilea ce cantitate de legume vor 
obţine. La acea adunare era prezent directorul Întreprinderii 
de colectare a produselor agricole. Pe dată ce o gospodarie 
raporta despre cantitatea preconizată de legume, se scria 
chitanţă, precum că această producţie a fost primită în 
depozitele Întreprindrii de colectare şi în aceeaşi zi, prin 
banca de stat, banii erau transferaţi în conturile fiecărei 
gospodării. După Anul Nou, producţia, chipurile, nu s-a 
vândut şi s-a întors furnizorilor înapoi, ca hrană pentru vite, 
neîntârziind să scoată înapoi sumele transferate. Asta-i: şi 
planul împlinit, şi vitele sătule-butie. Cam aşa se îndeplineau 
planurile de producere a legumelor la comunişti. 

Dar să încercăm să răspundem la principala întrebare: 
ce-i cu comunismul de pe timpul lui Brejnev? Multora le-a 
plăcut că toţi furau şi-i dădeau voie şi bietului ţăran să-şi ia 
câte o torbă de hrană vitelor de acasă, o căldare de cartofi, 
sau trei-patru ciocălăi de porumb de pe câmpul colhozului. 
De asta dumneavoastră consideraţi că aţi trăit în comunism? 
Da! Pâinea, produsele alimentare, combustibilul şi toate 
celelalte erau îndeajuns şi ieftine. Dar, oare, s-ar fi putut 
altfel să fie într-o ţară-gigant ca Uniunea Sovietică, unde toţi 
munceau, creşteau recolte bogate, cantităţi enorme pe care, 
la preţuri de nimic, „le vindeau” statului. Amintiţi-vă, cu ce 
preţ achiziționau organizaţiile de consum produsele 
alimentare, cu ce preţ primeau punctele de vinificație poama, 
fabricile de conserve – fructele şi legumele, elevatoarele – 
grăunţoasele? Plăteau copeici. 

  Cu ce preţ vindea statul sovietic aceste produse prin 
întreprinderile de stat? Iată un exemplu. Statul achiziționa de 
la colhozuri mustul de poamă cu 24 copeici litrul (nu mai mult 
de 24-25 de copeici pentru un litru). După îmbuteliere, statul 
vindea prin toate oraşele Uniunii, mai ales prin regiunile din 
nordul ţării, vinuri cu 2,5 ruble jumătatea de litru. Toate acele 
trilioane de ruble se depuneau în bugetul statului sovietic, la 
Moscova, apoi în bugetele unionale. Mergeau apoi bugetele 
regionale, raionale, iar colhozurile cum stăteau cu mâna 
întinsă către stat aşa şi rămaneau, măcar că toată acea 
bogăţie o creştea ţăranul, satul. Un alt exemplu, poate cel mai 
convingător pentru toţi. La comunişti, după lege, n-aveai 
dreptul să agoniseşti valută străină, mai ales dolari americani. 
Numai Gorbaciov „a sunat” INDEPENDENŢA faţă de URSS şi 
pe dată au răsărit, ca ciupercile după ploaie, milionarii. Zeci 
şi sute de milionari. Şi ce a fost mai obijduitor, şi înjositor, 
atât în Ucraina, cât şi în Republica Moldova, că l-au lăsat pe 
omul muncitor, pe ţăranul de la sat cu nimic. I-a luat absolut 
totul, chiar şi agonisirile, cum se spune în popor, „pentru 
zilele negre”. Au privatizat şi au golit toată bogăţia ţării. Şi 
aceasta n-au făcut-o democraţii, dar aceiaşi comunişti, mai 
târziu prefăcuţi în democraţi. 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
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„Am citit mult şi am găsit drumul 

cel drept spre credinţă...” 

(urmare din pagina 3) 

 

Ajungând la locul stabilit, în pădurile de lângă Permi, membrii 
expediţiei şi-au pus tabăra, au montat aparatura ce o aveau şi aşteptau 
„oaspeţii” de pe alte planete. Se scurseseră câteva săptămâni de 
aşteptare, însă „oaspeţii” nu se arătau. Şi iată într-o noapte, pe la ora 1, 
acel cercetător (autorul articolului) „a fost chemat” (i s-a pus condiţia 
„de cineva”) neînsoţit de nimeni să meargă până la râu, distanţă de 
aproximativ 300 metri. Ceilalţi membri ai expediţiei nicidecum nu-l 
lăsau singur să plece în bezna nopţii prin taiga, dar i-a convins că 
trebuie să plece singur, şi a plecat. Îndepărtându-se la distanţa de 100-
150 metri, înaintea lui a apărut un ecran pe care erau imaginate 
planetele din sistemul nostru solar, apoi Pământul cu toate 
continentele, apoi au apărut alte planete necunoscute. Una dintre ele  
era unită cu Pământul, ceea ce însemna că „oaspeţii” sunt de pe acea 
planetă. Şi ceea ce-i cel mai important. În limba rusă era scris: „VOI, 
PĂMÂNTENII, TRĂIŢI ÎN TREI DIMENSIUNI” (în ruseşte era 
scris: „в трех измерениях”) şi se imaginau prin trei cifre de „7” 
(777), „NOI TRĂIM ÎN CINCI  DIMENSIUNI – (77777), IAR 
UNIVERSUL ARE TREIZECI ŞI ŞASE DIMENSIUNI – 
(777777777777777777777777777777777777)”. Dacă noi avem 
capacitatea de a vedea, a auzi, a mirosi şi celelalte calităţi ce le mai 
avem, pe lângă ele, „oaspeţii” mai aveau proprietatea de a comanda cu 
creierul nostru, de a ne pune condiţii pe care noi neapărat le 
îndeplinim, a se face indivizibili, a se preface în diverse jivine, obiecte 
şi multe altele pe care noi, pământenii, nu le avem şi nici nu le 
cunoaştem. Iar cele 36 de dimensiuni aparţin Atotputernicului, sau 
Creatorului – Dumnezeului Nostru. Înseamnă că El, Dumnezeu, este 
Unul în Univers şi este Atotputernic, în înţelesul deplin al cuvântului. 

Pentru mine existenţa lui Dumnezeu este evidentă. În privinţa 
existenţei Unei Puteri Dumnezeieşti am mai multe dovezi. Am să 
nominalizez câteva. 

Prin 1969 m-am căsătorit şi m-am rugat lui Dumnezeu să ne 
dea o fată cu caracterul meu şi un băiat cu caracterul soţiei. I-am 
primit întocmai. 

În 1970 s-a născut fiica, Natalia, şi când avea o săptămână, soţia, 
fiind obosită, prin somn a întors fetiţa înfăşată cu faţa în pernă. Eu 
dormeam în odaia de alături. În momentul când fetiţa se sufoca, 
cineva a pus mâna pe umărul meu, eu m-am trezit, am auzit cum 
pruncul icnea, am sărit pe dată şi l-am salvat. 

Într-o noapte, pe la ora 1, iarăşi m-a trezit „cineva” din somn, când 
casa noastră era cât pe ce să ia foc. 
Şi mai sunt încă şi încă momente, dovedindu-ne existenţa Unei 

Puteri Supranaturale (Dumnezeieşti). Noi trebuie să fim atenţi la ele şi 
convinşi în a Sa existenţă. Totodată să nu uităm să aducem rugăciuni 
către Dumnezeu. 

O altă întrebare se cere clarificată: De ce „oaspeţii” au facut uz 
de cifra „7”? 

În decursul vieţii am avut ocazia mai de multe ori să plec în 
deplasări. Povestea în tren o nevastă cum că de câteva ori ea s-a 
pomenit pe Planeta a Şaptea. Acelaşi lucru l-am auzit din povestirile 
altcuiva, iar o dată chiar am citit într-un ziar cum unui bărbat i s-a 
propus o călătorie cu o corabie zburătoare pe această planetă. 
Interesant este că toate trei persoanele au spus una şi aceeaşi poveste: 
cum că pe acea planetă toate acoperişurile caselor erau învelite cu un 
metal alb-argintiu, pe toate casele era câte o cruce (Crucea lui Iisus 
Hristos) şi toţi trei au văzut pe acea planetă numai livezi de pomi de 
meri. Cum se poate explica această coincidență? 

Părerea mea este că pe Planeta a Şaptea trăiesc viaţa de după 
moarte toţi răposaţii de pe Planeta Pământ, precum şi de pe alte 
planete, deoarece „oaspeţii” indicau cifra „7” pentru toate planetele, 
inclusiv şi pentru Creator. 

Iar pe mine m-a trezit din somn, în cazurile de mai sus, Îngerul 
Păzitor (în Sfânta Scriptură se vorbeşte că fiecare din noi avem 
câte 20 de îngeri păzitori. Mă gândesc că aceştia sunt părinţii şi 
rudele mai apropriate). Şi mă mai gândesc că m-a trezit din somn 
în cel de-al doilea caz unul din părinţii mei – mama, când am 
salvat casa de incendiu. Atunci chiar am şi rostit cu glas tare: „Îţi 
mulţumesc, mamă!” 

Ne întoarcem acum la „credinţa cea dreaptă”. Dacă Atotputernicul 
este Unul în tot Universul, Unul este şi pentru Planeta Pământ. 
Aceasta înseamnă că toţi credincioşii de pe Planetă se roagă Unuia şi 
Aceluaşi Creator, indiferent cum Îl numesc. Reiese că toate căile de 
rugăciune către Creator sunt bune, adică drepte. Aceasta se referă la 
Credinţa Adevărată. În zilele noastre sunt regretabile cazurile când în 
credinţă se implică politicienii şi bişniţari care, fără ruşine şi frică de 
Dumnezeu, născocesc alte drumuri / variante convenabile lor. Este 
mare păcatul acestora. 

 
     
 


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf

