
 
                                                             “…Basarabia nu însemnează decât țara Basarabilor,    
                                                                             precum Rusia înseamnă țara Rușilor…”  
   
 
 
                      “… Basarabia ni se dăduse pentru a ne indica rolul nostru la gurile Dunării  
                             și ținerea acelei fâșii de pământ era pentru noi o misiune europeană…” 
 
                                                                                                                           Mihai Eminescu    
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Dedicăm această carte memoriei strămoşilor satului Hagi Curda 
care, în neînchipuite pentru noi împrejurări, săpându-şi ascunzişuri subterane, 
ne-au păstrat vatra străbună a satului în locul lăsat de Bunul Dumnezeu, un 
loc dintre cele mai potrivite pentru viaţă: scăldat de apele lacului Chitai şi de 
bălţile Dunării, bogat în peşte şi stuf, pe parcurs de un mileniu, ne-a hrănit 
şi încălzit. În faţa curajului și a credinței de nezdruncinat a înaintașilor noș- 
tri, ne închinăm cu plecăciune. 
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 SĂ ŞTIŢI, FRAŢILOR, CĂ NOI ÎNCĂ Nu AM MuRIT…

Dragă redacţie,
Rogu-vă să publicaţi materialul pe care vi-l propun în continuare – un ma-

terial despre adevărul istoric, ascuns până nu demult, privind confraţii noştri 
din Sudul Basarabiei, care au fost făcuţi să rămână nepăsători faţă de propria 
lor istorie, de suferinţele strămoşilor de pe acest meleag. Pasivitatea, înstrăi-
narea şi nepăsarea noastră de azi, cultivate secole la rând de ruşi, au adus la 
aceea că noi practic suntem şterşi din lista neamurilor convieţuitoare în ţinut. 
Am observat nu o singură dată: chiar şi conducătorii, parlamentarii din Ţară, 
în cuvântările lor cu diferite ocazii, când vine vorba despre românii din afa-
ra frontierelor României, vorbesc despre cei din Republica Moldova, Nordul 
Bucovinei, Transnistria, numai nu şi despre noi. De parcă nici n-am exista, de 
parcă am fi trecut cu tot cu zile în nefiinţă.

 Vreau să le spun tuturor, să se ştie: noi, fraţilor, încă n-am murit cu toţii, 
iar de-om muri, pentru moartea noastră cineva va trebui să răspundă în faţa 
Celui de Sus. Este cu adevărat ceva de neînţeles, absurd. Toate popoarele bat 
la uşa noii Europe, iar noi, comunitatea românească din Sudul Basarabiei, ne 
pomenim uitaţi cu desăvârşire, rămaşi în urmă de carul istoriei.

 Iată de ce consider că cele scrise de mine în continuare ar arăta lumii că 
noi suntem încă în viaţă şi că rămânem mândri de neamul nostru, de obârşia 
noastră, chiar în condiţiile vitrege de azi. Condiţii, aş spune, foarte grele, când 
minţile oamenilor de rând, ale copiilor sunt întunecate fără milă prin diferite 
politici oficiale şi neoficiale de deznaţionalizare, cum ar fi mitul despre aşa-
numita “limbă moldovenească” – deosebită, chipurile, de limba română – sau 
separarea moldovenilor de ceilalţi români. Toate acestea se fac ca noi să ne 
învrăjbim, să ne urâm între noi şi să uităm, pentru totdeauna, cine suntem. 

(Scrisoare adresată de către autor ziarului Con-
cordia din Cernăuţi, cu rugămintea de a publica 
materialul care a stat la baza cărţii de faţă)
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HAGI CuRDA
(Imn satului)

 
Pe malul ghiolului Chitai
Cad luturi grele peste ape,
Se surpă gurile de rai,
Strămoşii vrând să ni-i dezgroape.

Şi să ni-i pună mărturie –
În faţa celor mulţi şi răi –
Că noi suntem de-o veşnicie 
Pe-aceste luminate văi.

Obijduiţi, dar plini de vrere
Şi de preavrednice virtuţi,
Am fost un suflet, o durere,
Şi nu ne-am dat pân-azi bătuţi. 
 
Ne-au smuls biserica din vatră,
Ne-au învăţat să zicem «DA!»,
Când câinii a năpastă latră.
Hagi Curda, Hagi Curda…

Hagi Curda, înseamnă oare
Că azi ispitei ai cedat, 
Că peste luturi seculare
Trăieşti avut şi împăcat?

Ţi-i roditor, ţi-i larg harmanul,
Ţi-i plină casa cu averi,
Dar nu averile, nici banul, 
Aprind în suflet primăveri,

Ci le aprinde, lucitoare, 
Doar steaua dragostei de Neam!
Hagi Curda, amară floare,
Eu lângă inimă te am.

   Vadim BaCInSChI
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RuGĂ peNTRu DĂINuIReA SATuLuI NATAL  
ŞI A NeAMuLuI ÎNTReG...

Mi s-a părut cu totul semnificativ faptul că această carte se deschide cu un citat 
desprins din opera lui Mihail Kogălniceanu, faimosul om politic, diplomat, istoric şi 
scriitor român, ale cărui rădăcini genealogice se trag din sudul Basarabiei. Intuitiv, dar 
poate şi în cunoştinţă de cauză, autorul volumului de faţă din capul locului a recurs la 
neclintita autoritate a savantului şi patriotului care a editat cu multă grijă şi îndemânare 
cronicile româneşti şi tot el, în 1843, la deschiderea cursului de Istorie a românilor la 
Academia Mihăileană din Iaşi, a subliniat pentru ascultătorii săi, dar şi pentru posterita-
te, că nu se poate scrie istoria Moldovei separat de istoria Munteniei (Ţării Româneşti), 
dar şi a Transilvaniei, ca şi a altor pământuri româneşti înstrăinate. Or, ideea unei istorii 
comune, de nepartajat, a tuturor românilor – indiferent unde se află ei şi indiferent cum 
sunt numiţi – este una călăuzitoare pentru autorul nostru. 

De fapt, Tudor Iordăchescu putea să pună, cu acelaşi succes, în capul lucrării sale şi 
alt citat din Kogălniceanu, selectat de marele Paul Goma ca motto pentru incendiarul 
său eseu istoric Săptămâna Roşie. 28 iunie – 4 iulie 1940: Adevărul să-mi fie unicul 
idol. Adevărul cel mai curat, adevărul cel mai îndurerat îi este idol acestui vrednic fiu 
al satului Hagi Curda din sudul Basarabiei, străvechi ţinut românesc, rupt din sânul 
Moldovei de la est de Prut şi „dăruit” Ucrainei de către ocupanţii sovietici, la nici o 
lună după acea groaznică Săptămână Roşie... Din fericire, adevărul istoric (măcar el!) 
este de partea lui Tudor Iordăchescu şi a tuturor celor care văd lucrurile la fel. Mai mult 
încă: orice ar spune eventualii opozanţi, eventualii cititori ai acestei cărţi care au alte 
viziuni, mersul istoriei, dacă acesta ar decurge conform unei logici elementare, tot lui 
Tudor Iordăchescu îi va da dreptate, încât dânsul, apoi şi urmaşii săi, cei demni de ver-
ticalitatea sa, vor trăi satisfacţia de a fi spus lucrurilor pe nume într-o epocă în care a fi 
sincer este un risc, un pericol, dar şi o întreprindere lipsită de orice profit, dacă facem 
abstracţie de cel mai mare capital care se numeşte Demnitatea naţională, absolut iden-
tică cu Demnitatea omenească.

Aşadar, „în acest timp de haos”, un român din sudul Basarabiei, aflată pe malul 
prăpastiei, îşi găseşte „limanul de mântuire” şi „altarul de răzimat” – studiul istoriei 
naţionale, în termenii lui Kogălniceanu, şi de aici încearcă să stea de vorbă cu trecu-
tul, cu prezentul, ba chiar şi cu viitorul satului natal. Cât am comunicat cu dl Tudor 
Iordăchescu, pe parcursul pregătirii pentru editură a manuscrisului acestei cărţi, nu 
i-am spus altfel decât domnule profesor, convins fiind că predă istoria, poate limba şi 
literatura română; în cel mai rău caz – că e un laborios învăţător de la ţară... Am remar-
cat jena cu care reacţiona la acest mod de a-l numi, dar abia într-un târziu am aflat din 
documente biografice că este de fapt un plugar cu studii superioare iar istoria îi este, 
„pur şi simplu”, o mare şi netrecătoare pasiune... Şi ce impresionantă pasiune! Tocmai 
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acest sentiment, această stare – a omului pasionat, îndrăgostit, vorba poetului, „până 
la lacrimi” de istoria naţiunii a cărei părticică se simte – l-a şi determinat pe Tudor 
Iordăchescu să scrie mai întâi articole, apoi să purceadă şi la elaborarea cărţii pe care 
aţi deschis-o. 

Volumul hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia istorică este o 
carte a satului, scrisă cu dragoste şi sinceritate, cu bucurie şi durere. Răsfoind-o, în faţa 
ochilor ţi se perindă, ca într-un caleidoscop miraculos, numeroase evenimente, fapte, 
locuri, privelişti şi, desigur, oameni din partea locului. Din câte ştim, este pentru prima 
oară când vede lumina tiparului o carte dedicată exclusiv satului Hagi Curda. O particu-
laritate a lucrării lui T. Iordăchescu constă împletirea istoriei satului cu istoria poporului 
din care fac parte şi hagicurdenii. Nu mai este pentru nimeni un secret că băştinaşii sunt 
lipsiţi de multe drepturi în sudul actual al Basarabiei, ca şi în Nordul Bucovinei cu ţinu-
tul Herţa şi cu raioanele nord-basarabene ce alcătuiesc în prezent regiunea Cernăuţi, ca 
şi în stânga Nistrului, până la Bug (şi chiar la est de Bug, până în Caucazul de Nord, cât 
se întind sate moldoveneşti). Inclusiv, lipsiţi de dreptul de a învăţa, de a cunoaşte istoria 
naţională. Din acest punct de vedere, iniţiativa lui Tudor Iordăchescu de a prezenta con-
sătenilor, altor eventuali cititori, istoria localităţii de baştină prin prisma Istoriei români-
lor este una extrem de eficientă, utilă, benefică: cei care vor deschide cartea în căutarea 
unor fapte şi oameni din satul natal, vor ajunge la obiectivul căutării lor prin intermediul 
unor adevărate lecţii de ştiinţă şi demnitate naţională, nişte fascinante prelegeri despre 
momente cruciale din istoria poporului din care se trag. Cele mai multe pagini de istorie 
au în vedere sudul Basarabiei, satele şi oraşele natale din imediata apropiere a localităţii 
natale a hagicurdenilor. În condiţiile în care conştiinţa băştinaşilor, a românilor sud-
basarabeni a fost şi mai este metodic otrăvită de o propagandă mincinoasă şi agresivă, 
nu încape nicio îndoială că strădaniile lui Tudor Iordăchescu vor avea efectul scontat: 
oricine va citi paginile de istorie naţională, va înţelege de unde cu adevărat se trage şi 
astfel îşi va da seama mai uşor ce se întâmplă cu consătenii săi acum, ce primejdii îi 
paşte şi ce ar fi de făcut pentru a nu ajunge la pierzanie...

Autorul cărţii satului Hagi Curda acordă atenţia cuvenită localităţii, găseşte diverse 
modalităţi de a-i zugrăvi oamenii şi priveliştile dragi, din epoci trecute şi din zilele 
noastre. Şi o face cu multă simţire, cu nelinişte şi durere – pe de o parte, dar şi cu o 
răzbătătoare căldură – pe de alta, Tudor Iordăchescu vădind reale calităţi de povestitor, 
de gazetar şi de polemist, lucru remarcat şi stimulat mai de mult de redutabilul publicist 
sud-basarabean Vadim Bacinschi, care este şi naşul spiritual al manuscrisului despre 
Hagi Curda. 

Impresionante sunt paginile cu folclor din partea locului, poate cu deosebire poeziile 
populare legate de ciclul sărbătorilor de iarnă. La fel, paginile despre bisericile din Hagi 
Curda vor trezi interesul sătenilor, dar şi al locuitorilor din împrejurimi. Cei pasionaţi 
de precizia pe care numai actele istorice o pot oferi au ocazia de a lua cunoştinţă de mai 
multe documente vizând istoria satului şi a judeţului – acestea se regăsesc în comparti-
mentul anexe, precum şi la Iconografie, majoritatea fotografiilor constituind preţioase 
documente de epocă. 

Un compartiment însemnat al cărţii se intitulează Fiii satului şi este consacrat hagi-
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curdenilor care s-au manifestat deosebit de frumos în diverse ramuri ale economiei, cultu-
rii, artei, ştiinţei etc. Chiar dacă, după cel de al Doilea Război Mondial, unii originari din 
Hagi Curda au făcut carieră demnă de toată lauda la Moscova, Kiev sau Odesa, totuşi, cei 
mai mulţi s-au putut realiza la Chişinău ca specialişti dar şi ca fii ai neamului românesc. 
Este o dovadă în plus că nu este de ieri nici de alaltăieri nedreptăţirea băştinaşilor în Su-
dul Basarabiei; dimpotrivă, prigonirea lor a început de cum străinii au devenit stăpâni în 
acel „triunghi al sacrificiului românesc”. Şi mai e acest fenomen – afirmarea cu succes în  
R. Moldova a hagicurdenilor şi a altor originari din sudul Basarabiei – o dovadă fericită 
că sângele apă nu se face – fiii şi fiicele acestui triunghi basarabean incorporat regiunii 
Odesa au văzut în Chişinău un liman al frăţiei, poate chiar al salvării, iar fraţii de aici 
– repet, din fericire! – le-au arătat deschidere, susţinere, preţuire. 

Destinul unor hagicurdeni au surprinzătoare intersecţii cu soarta altor conaţionali 
din stânga Nistrului. Este şi cazul lui Grigore BRIANU, născut în 1947 la Hagi Cur-
da, licenţiat al Facultăţii de ingineri-economişti în domeniul construcţiilor din cadrul 
Politehnicii de la Chişinău (1970). Activează ca economist în mai multe organizaţii de 
construcţii din Chişinău; manager al proiectului american de privatizare a pământului 
(Programul „Pământ”). După pensionare, a locuit, cu familia, în s. Ciolacul Nou, r-nul 
Făleşti, unde a decedat în anul 2007. Păstrând din anii de studii o bună relaţie amicală 
cu colegul de facultate Nicolae Rusu, ajuns un redutabil prozator, Grigore Brianu de-
vine erou al romanului Lia, care se bucură de un mare succes la cititorii noştri, cartea 
suportând câteva ediţii. De altfel, datorită lui Gr. Brianu, „protagonist” al acestei proze 
a devenit şi... satul Hagi Curda, numit de N. Rusu satul Stufăreni – prin asociere cu 
denumirea actuală, slavă a satului (Camâşovca). Stufărenii este satul natal al eroinei 
principale, al cărei prenume este luat de autor şi ca titlu al romanului – Lia, precum şi al 
iubitului ei – Marin Brianu, cum îl „botează” în lucrarea sa scriitorul Nicolae Rusu.

Citind manuscrisul cărţii de faţă – mai întâi din pură curiozitate, apoi în calitate de 
redactor, mereu m-a urmărit gândul că aş citi o rugăciune, o rugă... Uneori, parcurgând 
anumite pagini, mi se părea că aud strigăte: de durere, dar şi de disperare, de revoltă 
– blândă, cuminte... Numai cât face titlul – dar şi conţinutul scrierii, de-a întregul! – 
articolului cu care se deschide volumul: „Să ştiţi, fraţilor, că noi încă nu am murit!...” 
Abia spre sfârşit am dat de tulburătoarele texte intitulate Rugăciune pentru românii 
sud-basarabeni şi Rugăciune pentru Domnul nostru Iisus hristos, acestea întărindu-mi 
şi mai mult senzaţia de rugă ce răzbeşte dintre copertele cărţii. Ca un bun creştin, Tu-
dor Iordăchescu se roagă pentru ca satul şi tot neamul său, ajuns la grea restrişte, să nu 
cadă, să nu să se prăpădească, să se menţină pe faţa acestui pământ încât să aibă unde 
se întoarce fiii şi fiicele lui – la părinţi, la rude, sau măcar la cimitirul cu mormintele 
bunicilor, străbunilor... Ruga aceasta este către Cel de Sus, dar, nu mai puţin – şi către 
unii sus-puşi: de la Odesa, de la Kiev, de la Bucureşti, de la Chişinău. La fel, îşi îndreap-
tă dumnealui ruga şi către consăteni, către alţi conaţionali din sudul Basarabiei. Nu se 
poate ca măcar cineva să nu audă aceste rugi! 

Semnalăm cu bucurie că s-au şi găsit nişte vrednici feciori ai acestui neam care nu 
numai că au înţeles demersul autorului cărţii despre satul Hagi Curda, ci s-au şi impli-
cat, făcând eforturi apreciabile pentru tipărirea ei. Aş aminti, în context, pe dr. Vasile 
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Şoimaru, autor al mai multor proiecte editoriale de succes, care a inclus şi cartea lui T. 
Iordăchescu în lista multiplelor preocupări de sprijinire a aspiraţiilor naţionale şi cultu-
rale ale românilor din jurul României. Se cere evocată şi contribuţia inimosului doctor 
în economie Pavel Tostogan, un fiu al satului Hagi Curda, care s-a impus de-a binelea 
în ştiinţa economică şi în businessul basarabean. Un cuvânt aparte vom spune despre 
istoricul Alexandru Moraru: dânsul a depistat o serie de documente de arhivă privind 
trecutul nu prea îndepărtat al localităţii discutate; unele din aceste materiale le-a pus în 
circulaţie în studiul ce a devenit şi postfaţă a volumului hagi Curda (Camâşovca). Un 
sat românesc din Basarabia istorică. 

Vreau să-mi închei precuvântarea la cartea satului Hagi Curda cu speranţa şi cu 
încrederea că lucrarea lui Tudor Iordăchescu, reprezentând o stare de fapt ce ne neliniş-
teşte şi ne doare, punând în evidenţă un fenomen alarmant, va trezi nu numai interesul 
celor pentru care autorul a scris-o, dar va pune pe gânduri şi pe cei care, în virtutea unor 
împrejurări istorice şi pur omeneşti, trebuie să se gândească şi la destinul conaţionalilor 
din regiunile înstrăinate. Rămân ferm alături de convingerea de care se ghida în viaţă 
şi Vitoria Lipan din Baltagul lui Mihail Sadoveanu: Domnul pe toate le vede şi pe toate 
le rânduieşte pe dreptate.

Vlad POhILĂ

p.S. – Tocmai când lucram la această prefaţă, mai multe instituţii mass-media au transmis 
ştirea despre lansarea la Bucureşti a unei cărţi noi, pe aceeaşi temă: Românii din Bugeac pe 
cale de dispariţie. Autorii, apreciatul istoric şi publicist George Damian şi Cătălin Vărzaru, au 
călătorit, în vara anului 2010, două săptămâni prin satele româneşti din fostele judeţe Ismail 
şi Bolgrad. „Au călătorit” e doar un fel de a spune, căci au fost de-a dreptul hăituiţi de către 
autorităţile ucrainene, în anumite cazuri – în complicitate cu cozile de topor din rândul băştina-
şilor moldoveni. Cum o fi fost, însă temerarii cronicari de la Bucureşti au făcut o remarcabilă 
radiografiere a tragicei situaţii în care se zbat acum conaţionalii noştri în sudul Basarabiei. 
Vom evoca doar două din concluziile autorilor. „A te declara român în Bugeac (sudul Basa-
rabiei istorice, actualmente în Ucraina) este, în Europa secolului XXI, un act de curaj vecin 
cu nebunia”; „Simplul gest de a intra în Ucraina cu o carte, cu o publicaţie în limba română 
reprezintă un risc, aşa cum avertizează şi Ministerul de Externe al Ucrainei pe site-ul său”. A 
treia concluzie, poate cea mai tristă, se regăseşte în chiar subtitlul volumului lansat recent de G. 
Damian şi C. Vărzaru: expuşi unei crunte deznaţionalizări, deveniţi prizonieri ai unui poligon 
de experimente diabolice, moldovenii/românii din sudul Basarabiei nu se ştie cât vor mai putea 
dăinui... se pare că nu mai e departe ceasul când vor dispărea ca entitate de pe hartă... da, de pe 
harta actualei Ucraine.

Ce ar fi de adăugat la aceste triste, dureroase judecăţi? 
Mai întâi, că ne bucurăm nespus de mult pentru faptul de a fi cunoscut câţiva „nebuni” din 

Sudul Basarabiei, unul dintre ei fiind chiar autorul prezentei cărţi, Tudor Iordăchescu, alţii câţi-
va – cei care i-au întins o mână de ajutor pentru ca să-şi vadă visul împlinit. Apoi, mai devreme 
sau mai târziu vor dispărea de pe hartă diferite poporaţii, inclusiv unii care se cred acum mari 
şi tari şi chiar veşnici. Românii din sudul Basarabiei, – ca şi din alte părţi, pe unde i-au risipit 
soarta –, atâta timp cât se mai elaborează şi se tipăresc cărţi de felul acestei, vă îndemnă să o 
citiţi – fiţi siguri că noi avem destule şanse de a supravieţui. Foarte posibil, cu mult mai multe 
decât cei care se grăbesc să ne prohodească deja. Vl. P. 
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pRIeTeNuL Meu HAGI CuRDA
(notă asupra ediţiei)

La baza deciziei mele de a mă implica în coordonarea acestei lucrări a stat modes-
ta mea prietenie, de 38 de ani, cu satul Hagi Curda, prin câţiva oameni ai săi.

Primele lăstare ale acestei prietenii au început să răsară în luna octombrie a anu-
lui 1973, când am păşit pentru întâia oară pragul Universităţii de Finanţe şi Econo-
mie din capitala nordică şi culturală a Rusiei, Sankt Petersburg, unde am fost ad-
mis la studii postuniversitare la doctorantura acesteia. În primele săptămâni am dat  
acolo de o ceată de studenţi basarabeni, absolvenţi cu menţiune ai Tehnicumului (Co-
legiului) de Finanţe şi Economie din Chişinău. Printre ei: Leonid Talmaci, care peste  
18 ani, în 1991, revine acasă guvernator-fondator al Băncii Naţionale a R. Moldo-
va, şi Ion Prodan, viceguvernator al BNM; Iurie Burcu, care mai târziu devenise 
contabil-şef şi director general adjunct al celei mai mari întreprinderi (Electrosila) 
din oraşul de pe Neva… Printre acei tineri era unul pre nume Pavel Tostogan, fost 
eminent al Colegiului de Finanţe şi Economie din Chişinău, care devenise eminent 
şi al Universităţii nominalizate mai sus din Sankt Petersburg şi deţinător al celei mai 
mari burse studenţeşti din Federaţia Rusă. Dar cel mai important şi mai interesant 
era că acest tânăr îşi trăgea originea din Basarabia istorică, puţin cunoscută mie pe 
atunci, din satul cu pricina, Hagi Curda!... Acest tânăr îmi devenise cu timpul un 
prieten de nădejde, cu care am mâncat un pud de sare şi continui să mănânc şi acum, 
la Academia de Studii Economice din Moldova.

O altă coincidenţă, la fel de interesantă, despre care am aflat în chiar zilele când lu-
cram la această notă, e şi faptul că din conducerea acelui renumit Colegiu de finanţe şi 
economie, care a pregătit pentru R. Moldova mii de specialişti în domeniul financiar- 
bancar, făcea parte şi Valentin Gorodnicenco, director adjunct, născut şi el în Hagi 
Curda, la 9 martie 1930, în familia lui Iacob Gorodnicenco şi Ana Bacalova. Tatăl 
său fusese deportat cu părinţii în Siberia de către bolşevicii ocupanţi ai Basarabiei, pe  
13 iunie 1941. În prezent este stabilit la New York, în SUA, la fiul său, Alexandru, fost 
deputat în primul Parlament al R. Moldova.

 În vara anului 2004, călătorind prin românimea din jurul României şi adunând 
materiale pentru viitorul album Românii din jurul României în imagini, am ţinut 
morţiş să ajung şi în satul de baştină al prietenului meu.

În altă vară, în 2008, am revenit la Hagi Curda a cincea oară, cu un grup de români 
de pretutindeni, inclusiv din Los Angeles şi Bucureşti, pentru a vedea mersul lucră-
rilor la noua biserică din sat, biserică din cadrul Mitropoliei Basarabiei, construită 
cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni de la Bucureşti, dar 
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şi pentru a prezenta şi dărui albumul Românii din jurul României în imagini acestei 
biserici, şcolii din sat şi câtorva protagonişti hagicurdeni ai acestui album. Abia în 
această vizită i-am cunoscut pe cei doi fraţi patrioţi – Iordăchescu Vasile, ctitor al 
noii biserici din sat, şi Tudor, viitor ctitor-autor al cărţii de faţă, care mi-a arătat un 
şir de materiale despre satul natal, scrise şi publicate în presa de limbă română din 
Ucraina, o altă parte de materiale fiind doar pregătite pentru publicare. L-am întrebat 
dacă are de gând să le integreze într-un manuscris al unei viitoare cărţi despre Hagi 
Curda şi hagicurdeni şi, dacă da, să le prezinte la editură mea preferată din Chişinău. 
În următoarea vară, a anului 2009, autorul a şi venit la Chişinău cu desaga plină… 
Dar, înainte de a lua o decizie de a sprijini proiectul dat, am mers la prietenul hagi-
curdean, Pavel Tostogan, să-i văd reacţia la îndemnul de a pune umărul său financiar 
la edificarea unui adevărat monument al satului său natal. Nu era pentrtu prima dată 
când apelasem la el după ajutor pentru alte lucrări publicate şi răspunsul, şi de această 
dată, a fost cel aşteptat. După aceasta au urmat celelalte formalităţi, inclusiv formarea 
echipei editoriale şi căutarea de surse financiare adăugătoare.

Finalul îl vedeţi, stimaţi cititori. Deci, să ne bucurăm cu toţii de apariţia acestei 
opere, la edificarea căreia, alături de autor şi finanţatorul principal, au participat mai 
mulţi hagicurdeni, alţi români de pretutindeni...

Dr. Vasile ŞOIMaRU
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CuvâNT-ÎNAINTe

 «…În acest timp de haos… limanul de mântuire, altarul de rezimat pentru noi este  
studiul istoriei, singurul oracol care ne mai poate spune viitorul». 

 Mihail KOgĂLnICEanU

 Din februarie 2006 până în iulie 2008 am publicat în COnCORDIa, ziarul 
românilor din Ucraina, serialul adevărul despre neam şi baştină: Camâşovca – 
hagi Curda – Codjagiolbaşi – Frumuşica… Mulţumesc tuturor colaboratorilor 
săptămânalului care au contribuit la apariţia acestui material atât de necesar, după 
părerea mea, mai ales pentru noi, sud-basarabenii, în condiţiile în care am ajuns 
să existăm ca etnie minoritară din Ucraina. Un cuvânt de mulţumire aparte ţin să 
adresez dlui Vadim Bacinschi – corespondent şi realizator al ediţiei speciale SUD-
VEST, care m-a îndrumat şi mi-a ajutat să public mai multe materiale. 

 Cele scrise de mine nu sunt o lucrare ştiinţifică, nici una istorică. Ele constituie, 
aş zice, o lucrare de aducere-aminte a unor momente istorice pe care, din diferite 
motive, mulţi nu le-au cunoscut sau le-au ignorat.

 M-am oprit mai amănunţit asupra evenimentelor de după cucerirea Daciei de 
către Imperiul Roman, fiindcă noi suntem urmaşii daco-romanilor şi trebuie să ne 
cunoaştem originile. În continuare m-am referit la evenimentele istorice care au 
avut loc de-a lungul secolelor şi la unele evenimente-cheie, care i-au adus pe sud-
basarabeni la situaţia de azi: înstrăinaţi de Patria-mamă, dezbinaţi ei între ei, dez-
naţionalizaţi şi pe cale de a fi şterşi din lista popoarelor convieţuitoare pe meleagul 
strămoşesc sud-basarabean.

 Pentru a înţelege şi a pătrunde aceste adevăruri azi trebuie să ai mândrie na-
ţională, conştiinţa faptului că aparţii unui popor care a lăsat în istoria europeană 
urme mult mai adânci decât multe alte seminţii. Cât fac numai faptele domnitorului 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, prin care a fost salvat creştinismul din Europa de invazia 
otomană!

 Scriitorul şi omul politic Mihail Kogălniceanu a spus: “Ea (istoria – T.I.) ne 
arată întâmplările, faptele strămoşilor noştri, care prin moştenire sunt şi ale noas-
tre. Trebuinţa istoriei patriei ne este neapărată chiar pentru ocrotirea drepturilor 
noastre împotriva naţiilor străine… Începutul nostru ni s-a tăgăduit, numele ni s-a 
prefăcut, pământul ni s-a sfâşiat, drepturile ni s-au călcat în picioare numai pen-
tru că n-am avut conştiinţa naţionalităţii noastre” (fragment din “Cuvânt intro-
ductiv la cursul de istorie naţională la Academia Mihaileană, rostit în 24 noiembrie 
1843”, revista Basarabia, nr. 6/1991).

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



14

 Azi în Sudul Basarabiei, ajuns ucrainean, cu regret, este insuficientă prezenţa 
conştiinţei naţionale. Tăvălugul deznaţionalizării a făcut mare prăpăd printre mi-
noritatea românească. Fără un amestec din partea Patriei-mamă, fără implicarea 
efectivă a forurilor europene abilitate, ne pierdem cu zile. Să ştiţi că nu îngroş deloc 
culorile. Pur şi simplu încălcările drepturilor noastre, ca cetăţeni ucraineni şi etnici 
români, sunt cu adevărat strigătoare la cer. Nu le vede doar cel care închide la ele 
ochii sau este orb cu totul.

Nu este, oare, un act de înjosire naţională bine cunoscuta istorie cu diplomele de 
studii superioare, obţinute de copiii sud-basarabeni în România? Ei pleacă încolo 
la carte absolut oficial, în baza acordurilor bilaterale semnate la nivel de ministere 
între Ucraina şi România. După ce îşi iau diplomele şi se întorc acasă cu studiile 
terminate, se pomenesc că aceste diplome nu sunt valabile pentru angajarea la lu-
cru în Ucraina. Pentru recunoaşterea diplomelor ei trebuie să treacă nişte cursuri 
suplimentare contra plată (sumele nu-s mici deloc), apoi să meargă la Kiev pentru 
a-şi reface documentele şi a-şi găsi vreun loc de muncă. Zic „vreun loc”, pentru că 
şi după procedura recunoaşterii diplomelor mulţi dintre tinerii specialişti au rămas 
acasă şomeri.

Văzând această situaţie, părinţii nu mai vor să-şi trimită copiii-absolvenţi ai 
şcolilor din Sudul Basarabiei la studii în România. Titularii diplomelor româneşti, 
dacă vor să trăiască şi să se afirme la ei acasă, trebuie să plătească pentru aceasta 
bani în haznaua statului ucrainean.

Tristă este şi situaţia din şcoli. Pe de o parte, legile ucrainene ne oferă dreptul la 
învăţământul şcolar în limba maternă. Pe de altă parte, din câte ştiu, ministerul de 
profil de la Kiev, prin ordinul nr. 461 din luna mai 2009, vrea cu tot dinadinsul ca 
până în 2011 şcolile noastre să fie toate ucrainizate.

La noi, la Camâşovca, s-a mers şi mai departe. Un autobuz special duce zi de 
zi copiii din partea locului în satul vecin, Muravleovca, unde învaţă la şcoală… 
în limba rusă. Rămâi cu impresia că statului ucrainean îi e totuna în ce limbă vor 
învăţa la şcoală copiii românilor (moldovenilor) sud-basarabeni. Fie în ucraineşte, 
fie în ruseşte, numai în limba maternă să nu fie.

…Termin aici modesta mea precuvântare. Am scris-o cu suflet curat, naţional, cu 
dragoste pentru confraţii mei sud-basarabeni şi pentru memoria strămoşilor. Închei 
cu versurile poetului popular Ilie Malachi din satul Dumitreşti, raionul Chilia: 

„Vă stirg de-aici, vă strig din Sud,
Vă strig cu glasul de granit,
Vă strig, căci nu sunt auzit,
Vă strig şi vreau să vă aud!”

aUTORUL
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DupA 28 IuNIe 1940

Ziua de 28 iunie 1940 a pus începutul infăptuirii 
planurilor sovietice de ocupare a Basarabiei, con-
form criminalului Pact Molotov–Ribbentrop, din 23 
august 1939. De atunci şi, mai ales, după război, pe 
meleagurile strămoşeşti s-a înscăunat perioada sta-
linistă: oamenii erau urmăriţi, iscodiţi de către tră-
dătorii de neam şi trădaţi pentru un cuvânt, pentru o 
glumă, după care, nopţile, veneau la ei acasă, îi scu-
lau şi îi luau pentru totdeauna din sânul familiilor sau 
chiar cu toată familia. Despre mulţi dintre ei nu s-a 
ştiut, nici astazi nu se ştie, unde i-au dus, cum i-au 
executat, fără nicio judecată. Mulţi au fost deportaţi 
în Siberia, în Kazahstan, în alte regiuni puţin popu-
late ale URSS.

Zeci de mii de oameni au avut de suferit şi şi-au găsit moartea prin străini pen-
tru faptul că au fost feciori devotaţi ai neamului nostru, buni gospodari, învăţători, 
medici. Preoţi... Câte biserici au fost distruse şi spurcate de comunişti, câţi păstori 
ai credinţei au fost maltrataţi şi nimiciţi!

…Părinţii mei, cu şapte copii în familie, au agonisit cum au putut ban cu ban şi 
în anul 1949 au pornit să construiască o casă, fiindcă trăiam într-o căsuţă cu două 
odăi şi un coridor – cuhne, cum îi spuneam. Au ridicat ceamurii (pereţii) până sus 
şi rămăsese să-i pună podul şi s-o învelească. Într-o seară vine la noi o rudă, moş 
Zaharia, care lucra secretar la sovietul sătesc, şi-i spune tatei să nu continue zidirea 
casei, pentru că a nimerit (l-au înscris) în lista celor care trebuiau deportaţi. Aşa au 
şi rămas ceamurii până s-au risipit de vânturi şi ploi, iar noi, copiii, am continuat 
să dormim pe un tandâr (pat) din lut, aşternut cu o rogojină de papură şi un ţol de 
petică, ţesut de mama.

Îi ridicau (deportau) pe toţi cei care nu erau pe placul noului regim sovietic, fie 
că omul era înstărit, gospodar bun, fie că gândea nu ca noua putere. Erau urmăriţi 
şi trădaţi.

A doua mare tragedie suferită de conaţionalii mei a fost foametea din 1946–
1947, organizată de regimul comunist totalitar. În anii ceia blestemaţi, cu secetă, 
când în Basarabia şi Ucraina lumea murea de foame, regimul comunist care, chi-
purile, “purta grija permanentă de bunăstarea poporului”, a vândut peste hotare 1,7 

Semnarea Acordului dintre URSS 
şi Germania din 23  august 1939

I. FILE DE ISTORIE
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milioane tone de cereale. Această cantitate ar fi fost suficientă pentru salvarea de la 
moarte a 5,6 mi-lioane de vieţi omeneşti din Basarabia şi Ucraina. 

Iată cum îşi amintea de acea perioadă academicianul Ilie Untilă: “Pe vremea foa-
mei cumplite aveam 11 ani. Ţin minte bine cum în iarna lui ′46 şi în primăvara lui ′47 
o echipă de vreo trei oameni, cu un car cu boi al punctului medical, strângea zilnic de 
prin case şi de pe drumuri corpurile neînsufleţite ale consătenilor mei. Erau îngropaţi 
la cimitir, necreştineşte, în morminte comune, fiindcă cei vii tot cu un picior în groa-
pă erau, nu mai aveau puteri” (Literatura şi arta, nr.30 din 25 iulie 1996). 

Foametea, organizată de comunişti, a răpit peste 200 de mii de vieţi omeneşti.
Pentru ce a avut nevoie regimul comunist de acele jertfe nevinovate? Un răspuns 

la întrebare îl găsim în opera lui Alecu Russo: “Domnii şi boierii neamurilor zâseră 
între dânşii: să nu lăsăm popoarele noastre în odihnă, căci odihna deşteaptă gândi-
rea, iar gândirea mână la faptă” (A. Russo, Cântarea României, p.18, Editura “Buco- 
vina”, 1995).

 
“SĂ Nu LĂSĂM pOpOAReLe NOASTRe ÎN ODIHNĂ…”

La momentul actual, în Ucraina, a treia şi cea mai groaznică tragedie pentru 
neamul nostru constă în încercările de a ne dezbina în români şi moldoveni, dife-
riţi, chpurile, unii de alţii; prin existenţa «limbii moldoveneşti», diferită, chipurile, 
şi ea de limba română. De multe ori revin cu gândul la Asociaţia Moldovenilor 
din Ucraina şi mă întreb: mai au, oare, fruntaşii acestei organizaţii, de turnat apă 
la moara care macină numai rău, numai durere şi necaz pentru noi toţi? Ei recurg 
la argumente uşoare, ieftine, cu care întunecă mintea, şi aşa întunecată, a omului 
simplu, a ţăranului trudit, care n-a avut posibilitate de a analiza lucrurile, de a stu-
dia această problemă, fapt de care profită liderii moldovenilor de la Odesa.

Iată un exemplu proaspăt. Nu demult, în locaşul bisericii Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel din satul nostru, care aparţine canonic de Mitropolia Basarabiei, au dat busna 
vreo 30 de persoane din cealaltă biserică (subordonată Patriarhiei de la Moscova şi 
Mitropoliei Odesei), ca să facă scandal, a câta oară deja. Dintre ele, o doamnă «mai 
dezgheţată» zice: «Uitaţi-vă în paşapoarte şi vedeţi cine sunteţi!», având în vedere, 
probabil, că în paşapoarte e scris că suntem cetăţeni ai Ucrainei. Dânsa nici nu-şi 
dădea seama că cetăţenia şi naţionalitatea persoanei sunt lucruri cu totul diferite. 

Cel mai dureros e că sunt dezorientaţi elevii. La şcoală ei ar trebui să înveţe 
adevărul despre istoria, limba, cultura neamului şi nu să-şi frăminte minţile cine au 
dreptate: cei ce se numesc români sau cei care-şi spun moldoveni. Nu întâmplător, 
dacă-l întrebi pe vreun elev de la noi de ce naţionalitate este, în majoritatea cazuri-
lor ţi se răspunde că este ucrainean, doar trăieşte în Ucraina.

O pată neagră pe sufletul comunităţii noastre a lăsat-o şi aşa-zisul dicţionar 
român-moldovenesc al unui oarecare V. Stati, exemplare ale căruia au fost difuzate 
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obligatoriu în şcoli. „Nimic nu e mai scump pentru un popor ca limba naţională, 
legătura tainică ce uneşte prin mii de fire nevăzute pe toţi fiii aceluiaşi neam şi dă 
fiecărui vorbitor sentimentul apartenenţei la un anumit popor sau naţiune”, citim 
în prefaţa la Dicţionarul şcolar de Dumitru I. Hâncu. Mai departe lingvistul şi 
profesorul I. Hâncu de la Bucureşti ne învaţă: „Întrucât tezaurul sacru al limbii na-
ţionale, făurit în decursul existenţei zbuciumate a poporului şi apărat cu dârzenie 
veacuri de-a rândul, nu se moşteneşte de-a gata, ci se învaţă, şcoala a fost instituţia 
căreia i s-a încredinţat munca de învăţare sistematică a limbii şi în special a limbii 
literare, varianta cea mai corectă, mai evoluată şi mai unitară a limbii naţionale, 
care în condiţiile unui nivel cultural ridicat al maselor trebuie să devină limba na-
ţională unică a întregului popor”.

Cât priveşte „dicţionarul” lui V. Stati, după părerea mea, el şi-ar căpăta valoa-
rea lui, dacă s-ar numi Dicţionar român regional. În forma în care a fost propus 
cititorului, el, însă, nu face decât să ne tragă înapoi şi, vorba lui Russo, «să nu lese 
popoarele noastre în odihnă». Oare char să nu înţeleagă acest pretins cercetător 
moldovean ce am scris eu româneşte mai sus? Să aibă chiar nevoie de dicţionarul 
său românesc-moldovenesc?

În ceea ce priveşte răspunsul la întrebarea „Cine suntem noi: români sau moldo-
veni?”, trebuie să-şi spună cuvântul oamenii de ştiinţă, în baza adevărului ştiinţific 
obiectiv şi nu al celui preluat din ideologia sovietică stalinistă. De fapt, s-au spus şi 
s-au scris până acum destule, aşa că dacă vrei să afli adevărul, să clarifici, pentru 
tine, în primul rând, lucrurile, o poţi face. La urma urmelor, principalul nu constă 
în aceea cum suntem noi numiţi: români sau moldoveni. Principalul este că suntem 
un popor, avem o istorie, o limbă, o cultură, o obârşie, o credinţă. 

„noi prin vremi ce ne-ncercară 
altă armă n-am avut – 
numai dragostea de ţară
Ce strămoşii ne-o lăsară.” 
   Ceorge CoşbuC

Am numit trei probleme cu care se confruntă confraţii mei după 1940 şi până în 
prezent. Probleme care au fost discutate în ziarul Concordia de mai mulţi autori, 
dar care, deocamdată, îi interesează prea puţin pe conaţionalii mei sud-basarabeni: 
nu se simte încă pe la noi o deşteptare a conştiinţei naţionale.

Punându-mi scopul de a-l convinge pe cititorul de prin părţile noastre de adevă-
rurile spuse mai înainte, mă voi opri asupra unor momente din istoria neamului şi 
a meleagului nostru, despre care nu s-a prea scris până acum nici în manualele de 
istorie, editate în Ucraina, nici în ziarele noastre.

Zicala ne învaţă: dacă nu-ţi cunoşti trecutul, nu ai viitor. E tocmai ceea ce se 
întâmplă cu noi, sud-basarabenii. Necunoscând istoria noastră adevărată, cădem 
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pradă deznaţionalizării. Ţi se rupe inima, auzind că într-o familie de moldoveni se 
naşte un prunc ucrainean. Haideţi, dar, să trecem mai cu luare aminte pe treptele 
devenirii noastre ca popor, ca naţiune.

DACIA ŞI DACII

Pe meleagurile unde trăim noi, peste tot pe unde azi se vorbeşte româneşte, cu 
circa două mii de ani în urmă, se întindea Ţara Dacilor. Această ţară era foarte 
bogată, cu pământ roditor pe care creşteau lanuri bogate de grâu, orz, secară. Dacii 
iubeau mult să cultive pământul. Ei creşteau vite nenumărate, dar cea mai mare 
bogăţie a ţării o constituia aurul din munţi, argintul şi fierul. Dacii erau cei mai 
iscusiţi în prelucrarea acestor metale de mare preţ. Ei făceau unelte de lucru, arme, 
podoabe. Fiind atât de bogată, Dacia nu putea să nu fie observată de popoarele în-
vecinate. De aceea hotarele ei erau deseori călcate de diferiţi năvălitori. Însă dacii 
erau dârji, ştiau să-şi apere pământul, bogăţiile. Ei nu năvăleau asupra altor popoa-
re, în schimb, cel ce venea cu război, rar scăpa de săbiile lor încovoiate.

Primejdia de a fi ocupaţi, de a pierde vatra străbună şi chiar graiul matern, se 
abate mult mai târziu, când Imperiul Roman, cel mai puternic stat din acele vre-
muri, lărgindu-şi stăpânirea în toate părţile, ajunge şi la hotarele Daciei. Mai întâi, 

Dacia
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romanii ocupă Moesia, o provincie învecinată cu Dacia, pe care o prefac în provin-
cie romană şi pornesc pregătirile pentru a ocupa Dacia. Pe vremea ceea dacii erau 
deosebit de puternici sub conducerea împăratului Decebal. Dio Cassius, un istoric 
din antichitate, scria că Decebal era priceput în ale războiului şi iscusit la fapte, 
ştiind când să atace şi când să se retragă…

 La sfârşitul anului 85 după Hristos, pe când rege al dacilor era bătrânul Diu-
rapaneus, un moş după tată al lui Decebal, dacii trec Dunărea pe gheaţă şi atacă 
romanii din Moesia. Domiţian, împăratul romanilor, cu o armată puternică, soseşte 
aici şi cu greu reuşeşte să-i respingă pe daci. În vara lui 87, Domiţian hotărăşte să le 
dea o lecţie la ei acasă. Pregătind o armată şi mai puternică, în frunte cu Cornelius 
Fuscus, un brav militar, romanii trec Dunărea şi înăintează pe Valea Oltului în sus. 
Decebal, tânărul rege al Daciei, abia numit, întâlneşte armata romană într-un loc 
potrivit, ales de el, unde nu le dă posibilitate să-şi desfacă rândurile de luptă şi îi 
încercuieşte cu ostaşii săi. Puţini au fost cei care au scăpat cu viaţă în acea luptă, în 
care cade chiar Cornelius Fuscus. 

La Roma, cele două înfrângeri produc o adevărată spaimă. Decebal, însă, pri-
veşte treaz lucrurile, ştiind că Imperiul Roman este cu mult mai mare decât ţara lui 
şi că va porni din nou cu război asupra Daciei. De aceea el nu trece Dunărea să-şi 
risipească forţele, dar stă în ţara lui şi se pregăteşte de apărare. Romanii nu se lasă 
mult aşteptaţi. În vara anului următor, armata romană, în frunte cu Tettius Iulianus, 
trece iar Dunărea. Ei sunt aşteptaţi de daci la Tape, unde se dă o luptă crâncenă, în 
urma căreia romanii îi înving pe daci. Dacii cer pace. Domiţian, la început, nici nu 
vrea să audă, dar din alte părţi sosesc ştiri că romanii sunt bătuţi de alte popoare, 
cu care purtau în acea vreme războaie. De aceea, el încheie totuşi pace cu Dece-
bal. În urma acestei păci Decebal cedează învingătorilor mici teritorii. În schimb, 
Imperiul Roman se obligă să le dea dacilor anual o sumă de bani, instructori şi 
ingineri militari. Cu banii şi specialiştii militari primiţi de la romani, Decebal con-
struieşte cetăţi, instruieşte armata, face alte pregătiri, ştiind că romanii vor veni 
iarăşi cu război asupra lor. 

Pregătirile pentru cucerirea Daciei de către romani durează până în luna martie 
anul 101. Armatele romane năvălesc în Dacia, unde poartă mai multe lupte până în 
vara anului 102. Dacii sunt învinşi, dar liniştea nu dureză mult: împăratul Traian, 
aflat pe atunci la cârma Imperiului Roman, revine cu o armată şi mai mare în Dacia, 
o cucereşte după un şir de lupte şi o preface în provincie romană în vara anului 106.

FORuL ŞI COLuMNA TRAIANĂ

Traian a luat din Dacia prăzi uriaşe de război, care i-au dat posibilitate să or-
ganizeze mari sărbători şi să împodobească Roma cu zidiri măreţe. El a hotărât să 
dăruiască locuitorilor capitalei un for. For se numea în antichitate o piaţă publică, 
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de care ţineau clădirile din jurul ei. Aceste clădiri şi 
piaţa alcătuiau un ansamblu arhitectural. În for aveau 
loc evenimentele mai importante din viaţa oraşului: 
adunările cetăţenilor, procesele judiciare, întâlnirile. 
Construcţia forului, ce avea să înveşnicească numele 
lui Traian, a început îndată după biruinţa asupra da-
cilor. Lucrările au fost conduse de renumitul arhitect 
al antichităţii Apolodor din Damasc.

Deschidea intrarea în for un arc de triumf. Urma 
piaţa, în centrul căreia se ridica statuia împăratului, 
călare, lucrată din bronz aurit, iar în spatele ei – Basi-
lica Ulpia (de la numele complet al împăratului Trai-
an: Marcus Ulpius Traianus). În altă parte a forului se 
înălţau două biblioteci: una pentru cărţi în limba la-
tină, alta – pentru cărţi în limba greacă, căci cultura 
şi înţelepciunea grecilor erau pe atunci mult preţuite 
la Roma. Între aceste biblioteci se înălţa o columnă, 

adică o coloană din marmură, care purta şi ea numele lui Traian. Columna este aşe-
zată pe un suport (soclu), construit din blocuri mari de piatră şi împodobit cu arme 
şi însemne dacice. Ea avea o poartă prin care se pătrundea în vestibul, iar de acolo 
– într-o nişă, unde a fost pusă după moartea lui Traian urna de aur cu cenuşa sa. 
Din vestibul pornea, ca o spirală, scara ce ducea până în vârful Columnei. Feres-
truici mici, dosite cu grijă, îi luminau treptele. Pe soclu, deasupra porţii erau săpate 
cuvinte de mărire şi închinare la adresa împăratului Traian. De pe soclu începea 
Columna, alcătuită din 19 tambure (piese cilindrice ce se fixează în jurul unei 
axe) de marmură, 17 dintre care erau sculptate. O statuie a împăratului încununa 
Columna. Înălţimea ei era de 39 metri şi 83 cm. Suprafaţa sculptată a Columnei 
prezenta 124 de scene din războaiele lui Traian cu dacii, cu peste 2500 de chipuri 
omeneşti, cu înălţimea între 60 şi 90 de centimetri, această înălţime crescând spre 
vârful Columnei.

Columna a ajuns până în zilele noastre ca printr-o minune, căci forul, cu bibli-
otecile şi clădirile din împrejurimi, s-au prefăcut în ruine cu multe secole în urmă. 
Astfel încât, Columna lui Traian rămâne un izvor viu al trecutului nostru, o carte 
de istorie deschisă.

 DACIA ROMANIzATĂ 

Prin bogăţiile ei, Dacia, cucerită de armatele lui Traian, a depăşit cu mult toate 
aşteptările romanilor. Diferite izvoare istorice vorbesc despre cinci milioane de li-
vre de aur, de două ori mai mult argint, nenumărate obiecte de valoare, de asemenea 
despre 3–5 milioane de vite, care au încăput pe mâinile cuceritorilor. 500 de mii de 
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locuitori ai Daciei, buni de armată, minele de aur de pe pământurile dacice comple-
tează tabloul impunător al bogăţiilor puse de Traian în slujba Imperiului Roman.

Pentru a le păstra, Traian şi urmaşii săi au luat măsuri potrivite, construind cas-
tre (tabere militare întărite) şi oraşe. Încetul cu încetul, lumea antică de pe atunci a 
căutat să se organizeze după modelul de viaţă urbană pentru a beneficia de roadele 
civilizaţiei înfloritoare a romanilor. Prin organizarea administrativă a oraşelor şi 
prin construcţia unei reţele de drumuri ce uneau toate părţile provinciei, cât şi prin 
pacea stabilită de Traian pentru a da posibilitate de a dezvolta această provincie, 
împăratul a câştigat o autoritate deosebită. În conştiinţa dacilor el a rămas ca un 
om de mare valoare, amintirea lui păstrându-se în poezia populară, în tradiţiile ro-
mânilor. Bunăoară, pe la noi, se urează până azi: “S-a sculat mai an bădiţa Traian, 
într-o joi dimineaţă…”.

Valurile de pământ, întăriturile ridicate de Traian în câmpia Dunării şi în sudul 
Moldovei (aici, pe la noi) au primit numele său – Valul lui Traian. Îl pomenesc 
documentele vechi moldoveneşti, cei mai de seamă cronicari şi istorici ca Miron 
Costin, Dimitrie Cantemir.

Traian a dat ordin să fie construite numeroase oraşe, inclusiv noua capitală a 
Daciei – Ulpia Traiana. Cu toate că Dacia era considerată colonie, ea avea aceleaşi 
drepturi ca şi restul imperiului. De starea înfloritoare ne putem da seama după mo-
nedele emise în acea vreme. Pe una dintre ele era reprezentată o femeie îmbrăcată 
în costum geto-dac. Ea ţinea pe genunchi un copil, în mână – un spic de grâu, iar 
alt copil se juca cu struguri de poamă. Ce imagine putea să reprezinte mai exact bo-
găţia şi prosperitatea Daciei? Dar, cum spuneam mai sus, bogăţia şi prosperitatea 
acelor timpuri trebuiau păzite. În acest scop, au fost create, pe lângă oraşele vechi 
şi mai noi, o serie de castre în punctele strategice.

Întărituri şi fortificaţii romane, valuri de pământ botezate cu numele lui Traian 
au fost descoperite la Piatra-Neamţ (Petridava – denumirea antică) şi în nordul Mol-
dovei. Castrele şi oraşele create de-a lungul Dunării, până unde se despart braţele 
care formează Delta, ca şi valurile de pământ ridicate în sud-estul Moldovei, aveau 
menirea să protejeze navigaţia fluvială, întregul sistem de apărare fiind completat cu 
oraşul Tiras, numit ulterior de români Cetatea Albă, iar de ruşi – Belgorod-Dnestrov-
ski, pe malul Nistrului şi cu Olbia aflată la gurile Bugului (Iosif Constantin Drăgan, 
Mileniul imperial al Daciei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986).

 DIN NOu vALuL LuI TRAIAN
 
Există diferite păreri asupra vechimii valurilor de apărare pe care noi le numim 

„ale lui Traian”. Unii afirmă că ele au apărut până la cucerirea Daciei, alţii consi-
deră că au fost construite chiar cu câteva secole mai târziu. Două puncte de vedere 
ce există mai de demult, dar care, periodic, sunt iar şi iar scoase în paginile de cărţi 
şi de ziar. De fiecare dată scopurile autorilor acestor materiale, de regulă, depăşesc 

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



22

tema nemijlocită a istoricului Valurilor lui Traian şi, într-un fel sau altul, ţintesc în 
originile noastre, ale urmaşilor lui Traian dintre Dunăre, Nistru şi Marea Neagră.

Un asemenea material a apărut în numărul din 3 decembrie 2005 al ziarului 
Kurier nedeli din Ismail. Este intitulat în limba rusă, “Valurile lui Traian” au apă-
rut cu mult mai înainte de împăratul Traian. Ideea din titlu aparţine directorului 
arhivei din Ismail, A. Galkina, şi în cele scrise o argumentează cum crede ea de 
cuviinţă. Printre altele, referindu-se la nişte “izvoare din vechime”, ea afirmă că 
legiunile romane nu s-au aflat niciodată între Prut şi Nistru, ba nici la Dunărea de 
Jos (cu excepţia Cartalului). Dacă armatele romane n-au staţionat în aceste teritorii, 
înseamnă că despre romanizarea lor putem vorbi cu multe rezerve.

Pe de altă parte, A. Calkina vorbeşte despre ceramica slavă găsită în 1986–1988 
în timpul săpăturilor de lângă satul Cubei (Cervonoarmeiskoe), raionul Bolgrad. 
Autoarea presupune că rămăşiţele de ceramică, datate cu sec. VII al erei noastre, au 
fost descoperite şi scoase la lumina zilei atunci când se săpa valul, pentru ca peste 
secole de ele să dea arheologii.

Cu alte cuvinte, A.Galkina ne îndeamnă să credem că romanizarea ţinutului din-
tre Nistru, Dunăre şi Marea Neagră rămâne un fapt istoric îndoielnic şi că până la 
săparea Valului lui Traian Inferior, din sudul Basarabiei, aici, cu mult înainte, deja 
locuiau slavii. Şi atunci rămâne să ne întrebăm: de unde ne-am luat pe aceste melea-
guri noi, cei care vorbim limba română şi spunem că suntem urmaşii Romei?!

* * *
Împăraţii romani – urmaşii lui Traian – în repetate rânduri au împărţit şi reîmpăr-

ţit Dacia cucerită în diferite provincii. Dacii, însă, n-au părăsit vetrele lor nici după 
anul 106, când cad sub stăpânirea romană, nici în 271, când împăratul Aurelian a pus 
începutul retragerii trupelor romane din Dacia, măcar că Dacia fusese romanizată 
şi se formase un popor nou, daco-romanii. Soldaţii romani, făcând armata 25 de ani 
şi căsătorindu-se cu femei dacice, primeau loturi de pământ şi rămâneau pentru tot-
deauna în acest ţinut, el devenind baştina lor. Populaţiile Daciei au rămas întotdeau-
na fixate de pământ, deoarece erau constituite din agricultori şi nu din nomazi, scrie  
I.C. Drăgan (Mileniul imperial al Daciei, pag. 59). Ei au fost sedentari, adică sta-
bili, cei care lucrau pământul şi creşteau vite, oameni care au îndurat cu bărbăţie 
vitrejiile vremurilor fără să-şi părăsească vetrele din pricina diferitor năvălitori. 
În continuare, citim la I.C. Drăgan: “Populaţiile sedentare nu şi-au părăsit casele 
şi avutul, pământul constituind bunul lor de bază. Limba – arhivă vie a unui neam 
– păstrează termeni care ne dovedesc strânsa legătură a dacilor şi a urmaşilor lor 
cu pământul străbun: “moşie” înseamnă în limba tracă pământ moştenit de la un 
moş şi capătă, până la urmă, înţelesul de “moşia cea mare”, care cuprinde întreaga 
ţară; iar “ţară” vine de la “terra”, termen de origine latină însemnând pământ, dar 
şi “ţeară” sau “ţară”, echuvalentul “marii moşii” din limba tracă”. 

În Istoria Basarabiei de Ion Nistor, profesor la Universitatea din Cernăuţi (Edi-
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tura “Cartea moldovenească”, Chişinău, 1991), găsim că, pe la mijlocul veacului al 
III-lea goţii îşi înteţiră atacurile împotriva Daciei, silind pe romani de a se retrage. 
Aceasta s-a întâmplat în anul 271, când armatele romane, împreună cu administra-
ţia şi slujbaşii provinciei, s-au retras în Moesia. În ţară au rămas iarăşi oamenii tru-
ditori, care nu şi-au părăsit vetrele lor de baştină. Barbarii (goţii) aveau cel mai viu 
interes ca populaţia băştinaşă să rămână la rosturile ei, spre a spori producţia şi a 
le pune la dispoziţie mijloacele materiale de care nu se puteau lipsi. Ei se străduiau 
chiar să sporească populaţia subjugată prin prizonieri, pe care îi ridicau din provin-
ciile romane de dincolo de Dunăre, ori de câte ori făceau incursiuni într-acolo.

După retragerea goţilor, năvăliră alţi barbari – hunii, de seminţie mongolică. Şi 
aceşti barbari aveau nevoie de braţe de muncă şi în acest scop recurgeau la hărnicia 
strămoşilor noştri. Pe vremea stăpânirii hunilor, în Dacia pătrunseră, ceva mai paş-
nic, şi seminţii slavone. Slavii veneau din regiunile dinspre miazănoapte şi răsărit, 
de la Bug şi Nipru, unde se găsea ţara lor de baştină, o regiune păduroasă, străbătută 
de ape curgătoare şi presărată cu lacuri şi mlaştini. Domnia hunilor în Dacia n-a fost 
de lungă durată. Strămoşii îşi recapătă libertatea, însă alte hoarde şi mai sălbatice 
decât hunii inundă ţara. Aceştia erau avarii, care au înfiinţat pe pământul străbun o 
nouă împărăţie de jaf şi de pradă. Avarii (din turceşte – vagabond) erau oameni răz-
boinici, ce purtau pe spate o coadă (cosiţă) lungă şi aveau o înfăţişare înfiorătoare.

Tot din părţile Uralului, ca şi avarii, fiind de aceeaşi obârşie uralo-altaică, melea-
gurile strămoşeşti ale Basarabiei sunt mai apoi cotropite de maghiari sau unguri. Ei 
se aşezară în Bugeacul basarabean şi făceau incursiuni peste Dunăre, în ţara bulga-
rilor, de unde veneau cu prăzi bogate. Bulgarii pândiră prilejul când maghiarii erau 
într-o expediţie de pradă, lăsând acasă bătrânii, femeile şi copiii, năvăliră în Bugeac, îl  
cotropiră, încât, la întoarcere, maghiarii nu găsiră nici cenuşă în vetre. Văzând aceas-
ta, maghiarii au hotărât să părăsească Bugeacul pentru totdeauna. Astfel ne-am po-
menit cu bulgarii, care continuau drumul lor spre Balcani. Însă, fiind puţini la număr, 
ei au fost asimilaţi de către slavii de acolo. Sub împăratul lor, Krum (802–814), ei cuce-
resc Sofia, iar în 852–889, sub împăratul Boris, are loc creştinarea bulgarilor şi după  
aceea – adoptarea alfabetului chirilic, cu care s-au scris textele religioase. Acest 
alfabet a fost adoptat şi la noi, unde în vremea aceea mai existau grupe de slavi 
neasimilate (revista Basarabia, nr. 2, 1991; C.C. Giurescu, D.C. Giurescu, Scurtă 
istorie a românilor, pag. 159).

* * *
În timpul stăpânirii barbare, strămoşii noştri primiră creştinismul de la propo-

văduitorii romani din sudul Dunării. După despărţirea de lumea romană, ei ascul-
tau în cele sfinte de duhovnicii lor, numiţi stareţi, care se adăposteau în schituri de 
lemn în mijlocul codrilor, unde îşi luau calea şi creştinii când năvăleau barbarii. 
Limba în care strămoşii noştri îşi destăinuiau zbuciumul inimilor în faţa lui Dum-
nezeu era cea română, drept dovadă stând şi existenţa unor străvechi cuvinte de 
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origine latină, legate de creştinism: Dumnezeu, cruce, biserică, înger, rugăciune, 
credinţă etc. Însă până târziu n-au avut un Episcopat al lor naţional, recunoscut în 
mod canonic de Patriarhia Constantinopolului. De aceea o bucată de vreme erau 
nevoiţi să intre sub orânduirea bisericii slavone, măcar că la daci creştinismul a 
fost primit cu multe secole înaintea slavilor. Aşa că nu s-a predicat niciodată creş-
tinismul în formă slavonă, dar numai au intrat în legătură ierarhică cu slavii, în-
trucât ţinuturile erau cuprinse în eparhiile slave, până la înfiinţarea Episcopatului 
român naţional. Şi fiindcă strămoşii noştri erau singurii reprezentanţi ai latinităţii 
în lumea ortodoxă, dar n-aveau cărţi liturgice în limba naţională, ei erau nevoiţi să 
împrumute aceste cărţi de la slavi. Aşa se explică pătrunderea în limba română a 
unor termeni slavoni ca: molitvă, mucenic, duh, rai, iad, blagoslovenie. 

 
* * *

Cum spuneam mai înainte, după retragerea romanilor din Dacia, meleagurile stră-
moşeşti au căzut pradă năvălitorilor străini. Aceştia au fost: hunii (375–453), avarii 
şi gepizii (453–566), maghiarii, bulgarii, iar între 895 şi 1241 – pecenegii şi cumanii. 
Într-o perioadă de vreme ţinutul nostru chiar era numit Cumania. Şi iarăşi istoricii 
ne amintesc (cităm): “După cum daco-geţii au continuat să locuiască satele şi oraşele  
Daciei în timpul stăpânirii romane, tot aşa daco-romanii au locuit fără întrerupere 
Dacia în mileniul migraţiilor” (revista Basarabia, nr.2, 1991, pag. 148).

TĂTARII

Ultimii năvălitori din Evul Mediu au fost tătarii, asupra cărora ne vom opri mai 
amănunţit. Istoricii, atât Ion Nistor, cât şi Constantin şi Dinu Giurescu, caracte-
rizează năvălirea tătarilor ca o năprasnică urgie, ca un uragan. Tătaro-mongolii 
din Hoarda de Aur, veniţi de prin Asia, de la nord de China, au distrus cnezatele 
ruseşti, au ars Kievul şi, în acelaşi an, ajung cu jaful pe meleagul nostru. Nu de-
geaba se pomeneşte de caii iuţi ca vântul ai tătarilor, care străbăteau distanţe foarte 
mari. 

Ocupaţiile principale ale tătarilor erau: creşterea hergheliilor de cai, de unde 
şi-i alegeau pe cei mai iuţi, creşterea turmelor de oi şi jaful. În popor se aminteşte 
de cruzimea tătărească. Ei erau necruţători, tăiau fără milă şi schingiuiau bărbaţi, 
femei, copii.

Ajungând pe meleagurile noastre, tătarii îi atacă din spate pe cumani şi pun mâna 
pe centrele comerciale Cetatea Albă, Chilia şi Vicina (Isaccea de azi), unde se aşază 
căpeteniile lor. Toată vara făceau incursiuni prin satele din zona respectivă, jefuin- 
du-le şi grămădindu-şi prăzile, iar iarna, îndestulaţi cu hrană pentru vite şi lemne 
de foc, stăteau la iernat. Primăvara iarăşi o porneau cu jaful.
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pReSupuNeRI ŞI ReALITATe

Să revenim nemijlocit la tema satului natal Hagi Curda – Camâşovca de azi. 
El, ca şi majoritatea satelor dunărene (acest moment îl vom demonstra ca fiind 
adevărat), este găurit pe sub pământ, în lung şi în lat, de treceri subterane. Harta 
trecerilor o anexăm. Aceste catacombe pentru noi, hagicurdenii, nu sunt un lucru 
neobişnuit. Din vechine, adică cu sute de ani în urmă, se ştia despre ele: oamenii, 
îndeosebi copiii mai curajoşi, coborau în ele, cu lumânări, apoi cu lanterne, găsind 
acolo ba arme, ba alte lucruri. S-au găsit şi monede vechi.

Cu 10–15 ani în urmă, consătenii mei au început să cultive intensiv legumele, 
care, precum ştim, au nevoie de multă apă. Irigarea intensivă a harmanelor (lo-
turilor de lângă case) cu zarzavaturi a descoperit că sunt mult mai multe treceri 
subterane decât se ştia. Au apărut o mulţime de prăbuşiri de pământ prin harmanele 
gospodarilor.

Apar întrebările: cine, când şi cu ce scop le-au săpat? Bătrânii ţin una: că turcii  
le-au săpat. E lucru ştiut că turcii au dominat meleagurile dunărene aproape 500 de 
ani. Un interval de timp foarte mare, în care strămoşii noştri au ştiut să convieţuias-
că cu otomanii, ce administrau aceste teritorii. Pe parcursul mai multor secole con-
secutiv, locuitorii satului nu 
aveau nevoie de ascunzişurile 
subterane săpate de ei cândva. 
Prin urmare, presupunerea că 
ele ar fi săpate anume în acea 
perioadă nu este argumentată.

După cum consideră V. Co- 
jocaru, directorul Centrului de 
Etnografie şi Turism din Reni, 
trecerile subterane au apărut 
în Sudul Basarabiei înaintea 
venirii turcilor pe aceste me-
leaguri, adică înainte de 1484, 
când ei cuceresc Chilia şi Ce-
tatea Albă. Posibil că ascunzi-
şurile subterane au fost săpate 
în timpul ocupaţiei meleagului 
de hoardele tătăreşti. Anume 
de invaziile fulgerătoare ale 
tătarilor aceste ascunzişuri ar 
fi putut să-i salveze, în anu-
mite împrejurări, pe strămoşii 
noştri. Înseamnă că satul nos-
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tru, la acea perioadă, deja exista. Strămo-
şii, ca să scape de urgia tătărească, ieşeau 
cu mic, cu mare şi îşi săpau ascunzişuri 
în pământ. Un moment important din cele 
scrise mai sus: atât dacii, cât şi daco-ro-
manii, adică românii de azi, nu-şi pără-
seau baştina, pământul străbun. Aceasta 
este caracteristic pentru neamul nostru.

Iată deci că în anul 1241 tătarii năvă-
lesc pe meleagul nostru basarabean din-
tre Prut, Nistru, Dunăre şi Marea Neagră. 
Capeteniile lor, cum spuneam mai sus, se 
aşază în centrele comerciale de atunci: 

Cetatea Albă, Chilia, Vecina. De acolo ei trimiteau detaşamentele lor, luând pe 
rând la jefuit satele din împrejurimi. Ca să scape cu viaţă, strămoşii noştri făceau 
ascunzişuri în pământ. Din beciurile gospodarilor săpau treceri în beciurile vecine, 
astfel creând o reţea de trecere subterană. Oamenii săpau ascunzişuri pentru avere, 
pentru grâne, tot în pământ îşi ascundeau şi caii.

Iată ce povesteşte dl Mihai Munteanu: „Pe când aveam la vreo 10 anişori, bu-
nelul Luca povestea cum fratele lui, Gheorghe, s-a coborât în catacombele de sub 
casa lor (acum strada Suvorov nr. 52, 54) şi a văzut acolo săpături aşa de mari, că 
puteai întoarce căruţa”. 

Examinând schema trecerilor subterane din satul nostru, observăm existenţa 
mai multor prăbuşiri de teren, care nu au legătură unele cu altele şi nu sunt incluse 
în reţeaua de comunicare subterană. Aceasta înseamnă că au existat cu mult mai 
multe beciuri (intrări străvechi), de care astăzi nu ştim. Mai existau şi ascunzişuri 
autonome, de asemenea neintroduse în reţeaua comună de treceri.

O intrare în catacombe

Intrare prăbuşită

Treceri subterane
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 STĂpâNI AI pROpRIeI ISTORII

În acest context, ar prezenta un interes deosebit nişte săpături arheologice care, 
cred eu, ar fi şi rezultative. Ce-i drept, am observat că o parte din consăteni nu 
doresc să arate locurile cu caracter istoric despre care vorbim, din motivul că se 
tem. Vor veni arheologii şi vor prinde a le săpa în lung şi-n lat harmanul (lotul de 
pământ de lângă casă), ruinându-le gospodăriile. În cazul unor săpături autorizate 
şi subvenţionate de stat, se plătesc anumite despăgubiri celor a căror gospodărie 
are de suferit.

Să nu uităm încă ceva: în cazul dat este vorba de istoria noastră comună de vea-
curi la Dunărea de Jos. Mărturiile acestei istorii, dacă avem posibilitate, e păcat 
să nu le adunăm, lăsându-le moştenire urmaşilor. Iată de ce aş vrea să-i îndemn pe 
consătenii mei să nu treacă nepăsători pe lângă propria istorie, dar să contribuie la 
dezvăluirea ei. Aceasta se referă, în primul rând, la elevii şi intelectualii satului. Nu 
e lucru de temut. Dimpotrivă, e o onoare să-ţi ştii numele înscris în Cartea Satului, 
pentru prinosul adus la studierea meleagului tău. Sper să avem în viitor o asemenea 
carte, care va dezminţi toate minciunile despre trecutul nostru istoric. Eu trăiesc 
o viaţă în această zonă, să-i zic aşa. Am ascultat nu numai o dată pălăvrăgeli ne-
maipomenite despre istoria noastră printre lumea din sat. Nişte absurdităţi aduse 
şi băgate în minţile oamenilor de către cei necuraţi la suflet. O istorie născocită 
şi impusă secole la rând, o istorie care i-a zăpăcit şi i-a ticăloşit pe mulţi într-atât, 
încât ei se dezic de neamul, de obârşia lor, de limba lor maternă, având la toate un 
răspuns: “Ei şi ce?”.

Mai subliniez o dată: de-a lungul veacurilor, oricât de aprige şi de necruţătoare 
au fost invaziile cotropitorilor de tot felul, strămoşii noştri nu şi-au părăsit casele, 
ogoarele, vetrele. Nu le-au părăsit cum, bunăoară, au făcut-o bulgarii, invadaţi de 
turci, dar au rămas pe locurile înăintaşilor, îngropându-se în pământ, păstrându-şi 
baştina. Ne-o demonstreză satele noastre dunărene, inclusiv Hagi Curda – Codja-
giolbaşi – Frumuşica.

Poate, pentru aceste calităţi, transmise din tată în fiu, de la neînfricaţii daci, 
nu ne au la inimă răuvoitorii. Prea nu suntem pe placul cuiva, trăind de secole în 
centrul Europei şi vorbind limba romanilor şi a dacilor. Iată de ce citim în cărţile 
editate în perioada sovietică: satele din stânga Dunării de Jos, în marea lor majo-
ritate, au apărut pe lume la începutul secolului XIX, mai precis după 1812, când 
Imperiul Rus anexează cu forţa aceste pământuri. Camâşovca a apărut, chipurile, 
la 1814, Chisliţa – la 1807, Perşotravnevoe – la 1813, Oziornoe – la 1812, Utcono-
sovca – la 1811, Prioziornoe – la 1790 ş.a.m.d. (Istoria gorodov i seol Ukrainskoi 
SSR. Odesskaia oblasti. Kiev, 1978).
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vORBeSC CIMITIReLe
 
Altceva ne vorbesc cimitirele satului meu. La Hagi Curda ele au fost mai multe. 

Bătrânii ţin minte câteva străzi ale localităţii, care azi nu mai există: au rămas sub 
apele lacului Chitai, în urma surpării malului. Pe harta alăturată ele sunt reprezen-
tate prin linii întretăiate, în prelungirea străzilor existente. Să notăm pe hartă locu-
rile cimitirelor cunoscute. Sub nr.1 se presupune locul aflării unuia dintre cele mai 
vechi cimitire ale satului. Se găseşte pe strada Drujba Norodov („a ţiganilor”, cum 
i se mai spune), în harmanul gospodarului Ion Covali, colţ cu strada Puşkin. Cu 
mai mulţi ani în urmă, după o ploaie mare, pe această stradă a fost găsit un schelet 
de om scos la iveală în urma eroziunii solului. Tot în malurile din harmanul lui Ion 
Covali, câţiva consăteni, printre care şi fratele meu Vasile, au găsit patru cruci din 
piatră. Pe una din ele putea fi citit anul naşterii 1108(9). Ultima cifră nu era clară. 
Anul morţii se citea – 1201. Crucile au fost luate la Odesa, de unde nu s-a mai auzit 
nimic despre ele.

Tot fratele Vasile mi-a povestit că, terminând clasa a V-a, profesoara de lim-
ba şi literatura moldovenească, Janna Ivanovna, le-a dat pe vară lucrarea “Istoria 

satului”. Badea Vasile a um-
blat pe la mai mulţi bătrâni 
întrebând tema ce-l interesa, 
până când îl găseşte pe moş 
Artenie Guţu. Iată ce i-a is-
torisit moş Artenie, la rândul 
lui auzind de la tată-său moş 
David, iar moş David – de la 
bunelul lui moş Ignat, toţi lo- 
cuind peste o casă de cimiti-
rul cel vechi al satului. Acest 
străbunel, moş Ignat, poves-
tea că cineva din străbuneii 
lui a văzut căruţe cu morţi, 
aduşi de pe câmpul de luptă 
de la Catlabuga şi că au fost 
înmormântaţi într-o groapă, 
iar pe mormântul lor a fost 
pusă o placă de beton cu chi-
pul lui Ştefan cel Mare călare 
pe cal, cu suliţa omorând un 
balaur cu trei capete.

Mai mulţi consăteni au 
dat, prin mâlul de la fundul 
lacului, pe locul fostului ci-Harta cimitirelor satului Camâşovca
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mitir, de o bucată masivă de beton. 
Când vor veni arheologii să studie-
ze catacombele din sat, mă gândesc 
că tot ei vor scoate această placă 
comemorativă – care va fi iarăşi o 
carte deschisă a istoriei neamului şi 
a satului. 

Cimitirul al doilea se găseşte pe 
terenul surpat de la malul lacului 
Chitai, pe strada Suvorov, la inter-
secţie cu strada Leonov şi stradela 
Suvorov. În iarna anului 2005 s-au 
efectuat, de pe gheaţa lacului, fotografii ale acestei porţiuni. Pe ele, destul de clar, se 
văd rânduri de morminte de-a lungul malului, pe un sector de 80–100 de metri.

Despre cimitirul al treilea nu se ştie nici până azi ce reprezintă el: o serie de 
morminte obişnuite, sau un mormânt colectiv, o înmormântare masivă de oameni. 
Este situat pe locul cel mai înalt al satului – strada Lenin de azi şi harmanele de 
lângă magazinul “Angelica”, spre nord. Şi aici, în urma eroziunii, scheletele ome-
neşti, de-a lungul vremii, au ajuns la suprafaţa solului. Ca şi în cazul cimitirului al 
doilea, e nevoie de cercetări arheologice pentru a afla adevărul despre ele.

Alt cimitir se află pe strada Gagarin, între străzile Repin şi Mira. Ţin minte 
cum, copil fiind, mă luau fiorii când treceam prin el cu părinţii de mână, printre 
atâtea cruci înalte din piatră. Astăzi crucile nu mai sunt, iar locul cimitirului rămâ-
ne o parte în harmanele gospodarilor, alta – în strada Gagarin.

În cimitirul indicat pe hartă cu nr. 5 sunt îngropaţi răposaţii veacului trecut. 
Acolo s-au păstrat multe cruci pe care se pot citi anii vieţii celor înmormântaţi. 
Cimitirele 6 şi 7 sunt cele actuale.

Cam aşa se prezintă cimitirele ştiute, dar ar putea să existe şi altele, necunoscute 
încă. Să revenim la cimitirul nr.1. Privind harta satului vechi, propusă de mine, şi 
luând drept bază trecerile subterane, observăm că acest cimitir era situat cam în 
mijlocul localităţii, ceea ce pare a fi puţin probabil. Ştim că, de regulă, locul cimi-
tirului e la marginea satului. Această împrejurare ne aduce la ideea că localitatea 
străveche, cu numele Frumuşica, era situată în întregime acolo unde azi se află 
lacul Chitai, care pe vremuri era cu mult mai îngust.

Dacă admitem că malurile lacului s-ar fi surpat numai cu un metru pe an, atunci 
cu o mie de ani în urmă satul nostru era situat cu un kilimetru în lac (în direcţia 
Chiliei). Aceasta ar fi posibil, mai ales având în vedere că pe alocuri malurile se 
prăbuşesc cu 2–3 metri pe an. 

 

Un mormânt din cimitirul nr. 2 (vedere de pe lac)
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ŢĂRI ROMâNeŞTI

În cecolul al XIII-lea, după năvălirile tătarilor, pe teritoriul Daciei străvechi 
apar formaţiuni politice numite voievodate (cnezate) româneşti. În 1300, în Olte-
nia, după lupte crâncene cu craiul unguresc, ce stăpânea acest ţinut, dobândi inde-
pendenţa primul stat românesc sub conducerea voievodului Ion Vodă Basarab, ori 
Basarab I, fiu al lui Tihomir şi întemeietorul dinastiei Basarabilor. În popor i se mai 
spunea Negru Vodă, pentru chipul său smolit.

În documentele istorice noul voievodat român independent apare sub denumi-
rea “Transalpina”, adică Ţara de dincolo de munţi, sau Muntenia, în româneşte. 
În aceleaşi documente se pomeneşte de “Terra Vlaccorum” (Ţara Românilor) sau 
“Valahorum” (Ţara Românească). Izvoarele slave vorbesc despre “Vlaşskaia zem-
lea”, adică Ţara Românească, şi “Bessarabskaia zemlea”, adică Ţara Basarabească, 
sau scurt, Basarabia (Ion Nistor, Istoria Basarabiei, p. 24).

Urmaşii lui Ion Vodă Basarab lărgiră hotarele Basarabiei pe socoteala “părţilor tă-
tăreşti”, cum se numeau pământurile la răsărit de Argeş, până la Siret, Prut, Nistru şi 
gurile Dunării, stăpânite de tătari. În cronicile vechi se spune că Ţara Românească se 
întinde pe ambele maluri ale Dunării maritime şi că Chilia este “graniţa Valahiei”.

Mai apoi, numele “Basarabia” pentru Ţara Românească nu se mai folosea. El se 
menţinu, însă, pentru litoralul nord-dunărean şi, îndeosebi, pentru raialele turceşti, 
formate cu timpul acolo. Mai târziu, a fost întins şi asupra Bugeacului tătăresc, iar 
după 1812 ruşii atribuie acest nume întregului ţinut românesc dintre Prut şi Nistru, 
rupt din trupul Moldovei (tot acolo, p. 25).

Al doilea stat românesc independent – Moldova – a fost întemeieat cu o jumă-
tate de secol mai târziu decât Ţara Românească (pe la 1359), de către voievodul 
Bogdan. În 1353, regele unguresc Ludovic hotărî să întemeieze la răsărit de Car-
paţi o provincie nouă, pentru ca Transilvania, stăpânită pe atunci de unguri, să fie 
mai bine păzită de năvălirile tătarilor. Provincia a fost numită de la numele râului 
Moldova, iar în fruntea ei a fost aşezat Dragoş, voievod maramureşean. Dragoş era 
vasalul regelui Ungariei, având reşedinţă în oraşul Baia.

În 1359, tot din Maramureş, veni un alt voievod român – Bogdan, care de ani de 
zile era în duşmănie cu regele Ungariei, din cauza că acela încălca drepturile băş-
tinaşilor. Primit bine de locuitorii Moldovei, el îl sili, prin luptă, pe Balc, al doilea 
fiu al lui Dragoş, să renunţe la tron şi să se retragă peste munţi (revista Basarabia,  
nr. 3, 1991, p. 154). 

ÎNTRe TuRCI ŞI TĂTARI
 
Cât priveşte ţinutul în care este situat satul nostru, el, la început, aparţinea de Ţara 

Românească. Certurile îndelungate pentru oraşul-port Chilia şi pentru ieşirea la mare 
între cele două ţări româneşti (Moldova şi Muntenia) au adus la aceea că prin anii 
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1408–1412 Alexandru cel Bun desprinde din hotarul Ţării Basarabilor portul Chilia 
cu pământurile din jurul său şi le anexează Moldovei (Istoria Basarabiei, p. 36).

Tătarii slăbesc mult după înfrângerile suferite la Sinie Vody (1362) şi la Kuli-
kovo (1380). În anul 1408, Alexandru cel Bun, voievodul Moldovei, reuşeşte să-i 
alunge pe tătari din ţara sa peste Nistru, iar în 1427 se formează hoarda tătărească 
din Crimeea, care din 1475 devine vasală a Imperiului Otoman.

Tânărul stat moldovenesc avea de suferit atât din partea tătarilor, cât şi din 
partea turcilor, care în vara anului 1484 pun stăpânire pe cetăţile Chilia şi Cetatea 
Albă. Teritoriile din jurul cetăţilor devin raiale turceşti. Pentru ajutorul acordat de 
tătari, ca mulţumire şi răsplată, sultanul le dă voie acestora să jefuiască localităţile 
Moldovei dintre Prut şi Nistru.

Iată, deci, că turcii le dau voie tătarilor să jefuiască pământul moldovenesc, la 
rândul lor, având şi ei în acest pământ teritorii ocupate. Logic, este greu de presu-
pus cum puteau tătarii jefui aceste teritorii, ce aparţineau turcilor şi pe care atunci 
anume turcii erau stăpâni. Tătarii le erau supuşi.

Părerea mea este că satele şi târgurile de la Dunăre au avut, oarecum, o altă 
soartă, în comparaţie cu cele din Bugeacul propriu-zis. Luând în seamă importanţa 
gurilor Dunării, putem admite că ţinutul de lângă Dunăre era protejat de către turci 
de pustiirile şi ruinările pe care le-au suferit conaţionalii noştri de mai la nord. Aş 
vrea să subliniez în mod aparte această ipoteză care, cred eu, explică unele lucruri. 
Noi, cei de la Dunăre, dacă am fost sub aripa turcească, am putut supravieţui aici 
la noi acasă, aşa cum ne-a lăsat Domnul. Ne-am păstrat limba, tradiţiile, credinţa, 
cu alte cuvinte – specificul naţional românesc. Iată de ce, zic eu, poate că aşa a vrut 
Bunul Dumnezeu: să constituim aici, în stânga Dunării, un meleag pur românesc, 
cu toate ale noastre, din cele mai vechi timpuri. Şi să supravieţuim, poate, chiar în 
mod miraculos, în nenumăratele încercări pe care ni le-a pregătit istoria.

Printre aceste încercări se înscrie popularea masivă a localităţilor din stepa Bu-
geacului de către tătarii din Crimeea cu permisiunea sultanului Soliman I. În anul 
1579, potrivit unor izvoare, ei se stabilesc într-un şir de localităţi: Botna, Ciaga, Co-
londuc, Sula, Saca, Sărata, Ulunga, Djantu, Uci-Cialga, Bâc, Turc-Deresî, Carand-
ja, Cabla (A. Bacinschi, A. Dobroliubski, hoarda din Bugeac în sec. XVI–XVII). 
În sec. XVI ei numărau 30 de mii, iar pe la mijlocul sec. XVII – 45 de mii. Fiind 
tătarii atât de numeroşi şi locuind aici un timp foarte îndelungat, ne dăm seama că 
moldovenii nu puteau convieţui cu ei altfel decât în robie sau refugiu.

Mai târziu, ruşii, ucrainenii, bulgarii, găgăuzii, aduşi să colonizeze aceste me-
leaguri după alungarea tătarilor, vor spune că stepa Bugeacului era pustie, adică 
nepopulată, şi că moldovenii au venit încoace împreună cu ei. Nu este adevărat. 
Aceste meleaguri au fost din cele mai vechi timpuri pământuri moldoveneşti, iar 
moldovenii n-au venit încoace odată cu veneticii, ci s-au reîntors în mod firesc pe 
pământurile strămoşeşti. Ar fi de precizat că situaţia nu se referă la satele din raia-
lele turceşti unde băştinaşii (moldovenii) nu şi-au părăsit vatra niciodată, rămânând 
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aici sub protectoratul Porţii. Acesta este adevărul istoric cu o vechime milenară, pe 
care, din păcate, puţini îl ştiu şi tot atât de puţini doresc să-l cunoască. 

Cucerind cetăţile Chilia şi Cetatea Albă, turcii încep a întreprinde mai des nă-
văliri de pradă pe pământurile moldoveneşti. Acum ei nu veneau de peste mare cu 
armatele, ci le acumulau, le pregăteau în aceste cetăţi şi “ca vulturii din cuibul lor 
le repezeau asupra Moldovei”, după cum scria istoricul A.D. Xenopol.

 “Dacă vom fi slabi în lupta pentru viaţă, 
 vom fi înghiţiţi de cei mai tari.”

   (Al. Mateevici) 

Cronicarul Grigore Ureche pomeneşte de două expediţii ale regelui ungar Hroiot 
(Hromot), care, la 19 septembrie 1485, ajunge până la Suceava, vrând să ia tronul 
Moldovei, însă nu poate cuceri cetatea. În a doua expediţie, de la 6 martie 1486, 
Hroiot a fost ucis de către Ştefan cel Mare. Grigore Ureche scrie că atunci domni-
torul Ştefan “s-au pomenit cu calul jos, puţin de n-au încăput în mâinile vrăjma-
şului său”. Aici apare figura legendară a aprodului Purice, care îl ajută pe Ştefan să 
urce pe cal.

Localitatea a cărei denumire veche este “Aprodul Purice” se află faţă în faţă cu 
satul nostru, pe celălalt mal al lacului Chitai. Azi îi spune Vasilevca.

DIN AMINTIRI…

Fiind copil încă, ţin minte că, jucându-ne, noi, băieţii, deseori foloseam numele 
Scander-beg, neştiind cine a fost acest Scander-beg. Mai târziu acest nume l-am gă-
sit la Mihail Sadoveanu, citind despre lupta de la Catlabuga. În Istoria românilor din 
Dacia Traiană de A.D.Xenopol am găsit că după ce turcii au ocupat cele două ce-
tăţi (Chilia şi Cetatea Albă) expediţiile de pradă asupra Moldovei le conduceau doi 
fraţi. Pe unul îl chema Bali-beg Malcocioglu (Malcocioglu, Bali-beg, Malcoci). El a 
condus expediţiile din septembrie 1485 şi martie 1486, despre care am pomenit mai 
sus. Pe cel de al doilea frate îl chema Ali-beg Mihaloglu (Ischender-beg Mihaloglu, 
Scander-beg). El a dus lupta de la Catlabuga la 16 noiembrie 1485. Folosindu-se de 
ceaţa deasă şi gerul din acea zi de toamnă, Ştefan i-a înşelat pe turci să treacă peste 
gheaţa subţire de pe Catlabuga, astfel “topind” toată armata turcească. Scăpând cu 
viaţă, Scander-beg, cu un grup de turci, au luat-o la fugă pe cealaltă parte a lacului 
şi, înfocaţi de pierderea luptei, ardeau şi pierdeau tot ce le ieşea în cale. Aşa au dat 
peste satul Târgul Cucului (astăzi Suvorovo, raionul Ismail), pe care l-au ars defini-
tiv. Ruinele acestui sat au ajuns până la venirea bulgarilor, care au colonizat această 
vatră. Ne-au mărturisit-o şi ne-o mărturisesc bătrânii din satul Suvorovo.

Ajungând la satul meu natal – Frumuşica – rămăşiţele oastei turceşti s-au oprit,  
fiindcă pentru a fugi în cetatea Chilia trebuiau să treacă peste lacul Cupa (acum 
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Chitai). Se vede că mari stricăciuni a mai făcut Scander-beg cu ai săi de a rămas 
numele lui în memoria sătenilor atâtea secole la rând. Însă consătenii mei n-au fost 
nimiciţi cu toţii. Pe ei i-au scăpat ascunzişurile săpate sub pământ.

 
De LA TâRGuL CuCuLuI – LA FRuMuŞICA

Dovezi documentare autentice că anume satul nostru avea numele Frumuşica nu 
cunosc, deoarece toate actele găsite în biserica noastră, demolată în august 1979, au 
fost arse. Numele Frumuşica s-a ştiut doar din acei slujitori ai locaşului sfânt, care 
au avut ocazia să-l găsească prin actele bisericeşti: nume de sat frumos, cu străzi 
drepte şi cu oameni inimoşi.

Toponimul Codjaghiolbaşi l-au pus turcii, ocupând cetatea Chilia cu localităţile 
din împrejurimi.

Aşezarea satului nostru mai corespunde şi cu numele Codja – capul lacului (din 
turceşte). Denumirea aceasta a satului o întâlnim în descrierile călătorului turc 
Evliya Çelebi, care prin anii 1656–1660 a făcut o analiză în ceea ce priveşte popu-
laţia ce locuia pe aceste meleaguri, de la Ismail până la Cetatea Albă.

Continuând tema adevărului istoric despre neam şi baştină, consider că aş face 

Bugeacul sec. XvI-XvII
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o greşeală dacă nu m-aş opri la situaţia de astăzi a satului meu – situaţie de dezna-
ţionalizare a sătenilor, de supravieţuire ca neam, ca etnie şi credinţă. Cred că este 
necesar de a da încă o şansă tinerei generaţii să afle adevărul, să cunoască cauzele 
care ne-au adus la situaţia de azi.

Pentru a lămuri cititorului cauza ce ne-a adus la starea de deznaţionalizare în 
care ne găsim astăzi, este necesar să ne oprim la unele evenimente istorice privind 
legăturile ţărilor româneşti cu Rusia.

* * *
În decursul a trei secole, ţările româneşti îşi îndreptau privirile spre puternicul 

Imperiu Rus, aşteptând ajutor în lupta pentru eliberare de sub jugul turcesc. S-a 
adresat ruşilor Ştefan cel Mare, după pierderea cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă, 
în 1484, nemaiavând atunci puteri armate în luptele cu otomanii. Ţările creştine 
Ungaria şi Polonia, la care voievodul moldovean nădăjduia mult, deveniseră ali-
atele turcilor. S-a adresat ruşilor voievodul Gheorghe Ştefan, la 16 martie 1656, 
propunând ţarului rus un tratat politic, care prevedea independenţa şi integritatea 
Moldovei în vechile hotare. S-a adresat şi Dimitrie Cantemir ţarului rus, Petru I, 
în aprilie 1711.

În tratatele ruso-moldovene amintite, cea mai importantă condiţie era păstrarea 
integrităţii teritoriale, deoarece raioanele sudice ale Basarabiei (aici, la noi) erau 
transformate în raiale turceşti, adică smulse din Voievodatul Moldovei. Voievodul 
Gheorghe Ştefan anume pentru aceste pământuri a introdus în condiţiile tratatului 
prevederea ca “…ele să fie în stăpânirea noastră, aşa cum au fost în timpul voievo-
zilor noştri din trecut, până la cotropirea turcească” (M.Bruhis, Rusia, România şi 
Basarabia, revista “Basarabia”, nr. 4, 1991, p.109).

În tratatul cu Dimitrie Cantemir sunt descrise graniţele geografice ale Moldo-
vei. De aici vedem clar că aceste pământuri au fost recunoscute atât de suveranul 
rus Aleksei Mihailovici, cât şi de Petru I drept pământuri istorice moldoveneşti.

Voievodatul Moldovei, aflându-se sub jugul turcesc, tot timpul căuta un protec-
tor puternic şi era gata să treacă sub suveranitatea Rusiei, păstrându-şi independen-
ţa şi toate obiceiurile interne ale ţării.

“Ura nestăpânită contra Turcilor, suferinţele îndurate, dorinţa de răzbunare, 
simţământul de solidarizare creştină şi mai ales nădejdea unei reîntregiri a ţării 
lor, au făcut pe mulţi boieri soroceni, orheieni şi tighineni să ceară a lupta sub stea-
gurile creştine ale Moscovei” (Basarabia desrobită, p. 15).

RĂzBOAIe RuSO-TuRCe…

Între Rusia şi Turcia au avut loc şase războaie: din 1710–1711; 1716–1718; 1735–
1739; 1768–1774; 1787–1792; 1806–1812. Toate războaiele, în decurs de aproape de 
23 de ani, s-au dat, în cea mai mare parte, pe teritoriile ţărilor româneşti. Cu toate 
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acestea, când în 1739 ruşii au intrat pe teritoriul Moldovei, comandantul armatei 
ruse s-a comportat nu ca un conducător al armatei eliberatoare, ci ca un cuceritor, 
astfel arătând atitudinea Rusiei şi adevăratele ei intenţii faţă de statul şi poporul 
nostru. Această intenţie s-a manifestat pregnant în 1812, când Rusia, fără niciun fel 
de tratat, anexează ţinutul dintre Prut şi Nistru.

Atitudinea ruşilor faţă de voievodatele româneşti se manifestă chiar de la înce-
putul acestui război. Introducând armatele ruseşti, în noiembrie-decembrie 1806, 
în Moldova şi Ţara Românească, guvernul rus a contat pe resursele româneşti care, 
după părerea rezidentului de până la război al Rusiei la Iaşi, K. Rodofinkin, puteau 
aproviziona o armată de 50 de mii de oameni. Din 1806 până în 1809 numărul sol-
daţilor ruşi pe teritoriul românesc a crescut de la 33 de mii până la 140 de mii.

CONSeCINŢeLe RĂzBOAIeLOR

Populaţia română locală era obligată să lucreze din greu pentru armata rusă. A 
început migrarea în rândurile băştinaşilor, mai ales la gurile Dunării, unde aveau 
loc acţiuni militare. De exemplu, în satul Chitai (azi Cervonyi Iar, raionul Chilia), 
în 1806 locuiau 83 de familii, iar peste cinci ani rămăseseră doar cinci. Restul 
s-au refugiat. În cartea Din istoria Moldovei de Sud-Est de Ion Chirtoagă (Editura 
“Museum”, Chişinău, 1999) se dau mai multe exemple de migrare şi refugiu ale 
băştinaşilor sud-basarabeni. În 1806, la noi, în Hagi-Curda, locuiau 127 de familii 
(635 de persoane) de români. În 1809, numărul s-a redus până la şapte familii. În 
1812 erau 12. După război, o parte din refugiaţi s-au întors la baştină. Alături de 
ei se aşezau cu traiul ucraineni. În 1818 la noi locuiau 515 persoane, inclusiv 397 
români. Mai târziu numărul veniţilor a început să crească repede, iar al românilor 
să scadă. În 1827 au fost înregistraţi 440 de locuitori, inclusiv 189 români.

În Ceamaşir (azi Prioziornoe, raionul Chilia) în 1806 locuiau 20 de familii de 
români. În 1809 rămăseseră doar nouă familii. După război numărul locuitorilor 
a crescut mult. În 1818 erau 568 de persoane, inclusiv 510 români. În 1827 satul 
număra 399 de locuitori, inclusiv 344 români.

În Hasan Aspaga (astăzi Perşotravnevoe, raionul Ismail) locuiau 120 de familii 
(600 de persoane) de români. Ulterior număril lor s-a redus. În 1809 erau 50 de 
familii, iar în 1812 – doar şapte. După război o parte din locuitori au revenit la 
baştină, însă alături de ei s-a aşezat un număr mare de veniţi. În 1818 aici locuiau 
466 persoane, inclusiv 202 români.

În Câşliţa, în 1809, se numărau 12 familii de români şi 42 – de lipoveni. În 1812 
erau 25 familii de români, iar lipovenii au fost înlocuiţi cu ucraineni. În 1818 satul 
număra 131 români, 237 ucraineni şi 8 ruşi. În 1827 avea 841 de locuitori, inclusiv 
136 români.
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DezRĂDĂCINAReA eLeMeNTuLuI ROMâNeSC

După căderea cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă, în Moldova de sud-est (pe melea-
gul nostru) numărul turcilor şi tătarilor a crescut mult, pe când al românilor scădea 
treptat. O scădere masivă a populaţiei româneşti se observă de-a lungul Valului lui 
Traian şi în bazinul râului Ialpuh. După strămutarea turcilor şi tătarilor au apărut 
locuri fără populaţie, guvernul rus populându-le cu slavi, pentru a schimba com-
ponenţa etnică a regiunii în folosul său şi a slăbi puterea de rezistenţă a băştinaşilor 
în faţa politicii de rusificare, promovată de ţarism la periferiile imperiului (I. Chir-
toagă, p. 124).

O comisie specială a adunat informaţii despre numărul imigranţilor transdună-
reni. În raportul ei, adresat generalului rus Behmetiev, din 13 iulie 1816, se menţi-
onează că, la data indicată, în Basarabia locuiau 24360 de imigranţi transdunăreni, 
inclusiv 20496 bulgari şi găgăuzi, 3534 români dobrogeni şi 330 greci (I. Chirtoa-
gă, p.165).

Schimbări mari s-au produs în componenţa etnică a oraşelor din regiune. La 
Cetatea Albă, în 1806 locuiau 303 români şi greci, 632 armeni, 59 evrei, 36 ţigani 
şi 28 ucraineni. Afară de aceştia, în oraş şi în împrejurimile lui locuiau 2409 turci. 
În 1807 ruşii i-au expulzat pe turci peste Nistru.

În 1809 la Cetatea Albă au fost înregistrate 46 familii (230 de persoane) de 
români, 30 familii (150 persoane) de armeni şi 28 familii (140 persoane) de greci. 
După război a început să crească numărul imigranţilor veniţi de peste Nistru.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Chilia. La 1806 aici locuiau 698 români (92,3% 
din totalul populaţiei). În oraş şi în împrejurimi se mai aflau 756 turci, expulzaţi, 
cu un an mai târziu, peste Dunăre. După război au venit imigranţi din guberniile 
Rusiei, iar ponderea băştinaşilor a scăzut vertiginos: de la 92,3%, în 1806–1807, 
până la 46%, în 1827.

În 1809, la Ismail au fost înregistrate 190 de familii (900 persoane) nemusul-
mane, inclusiv 162 familii (810 persoane) de români. Restul erau ţigani şi armeni. 
Mai erau înregistraţi 4600 de turci. După război, ponderea românilor a scăzut de la 
85%, în 1809, până la 6,2%, în 1844.

* * *
La începutul ultimului război ruso-turc din 1806–1812, comandantul suprem al 

armatelor ruse, M.Kutuzov, întâlnind un grup de bulgari care din cauza ocupaţiei 
turceşti părăsiseră baştina în căutarea altor locuri şi, aflând situaţia lor, îi îndeamnă 
să vină în “pământurile ruseşti, în Basarabia”.

 Acel război a fost un război de cucerire deplină a meleagurilor noastre, în urma 
căruia Basarabia este anexată forţat la Rusia. M. Bruhis, în studiul său Rusia, Ro-
mânia şi Basarabia, sublinia că “voievodatul Moldovei, în 1812, nu numai că nu a 
obţinut independenţa faţă de Imperiul Otoman, dar a şi fost spintecat de Rusia, care 
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şi-a alipit Basarabia şi a întreprins imediat rusificarea populaţiei moldoveneşti din 
acest străvechi teritoriu al voievodatului” (revista Basarabia, nr. 4, 1991, p.110). 

Vreau aici să amintesc cititorului că în arhiva din Ismail azi nu se găsesc do-
cumente din istoria ţinutului de până la anul 1812. Despre aceasta citim în ziarul 
Kurier nedeli din 20 ianuarie 2007. Ruşii au şters toată istoria noastră de două 
milenii şi ne-au impus-o pe a lor, de aproape două secole. Parcă e greu de înţeles 
asta, dragă române basarabean?

Iată ce scrie un autor preocupat de istoria satului său, Zadunaivca, întemeieat 
de bulgari pe aceste meleaguri după 1812: “Istoria este şcoala vieţii. Nu prea uşor, 
oare, noi uităm trecutul, năzuind să trăim pe nou? Se afirmă că nu există prezent 
fără trecut”. În această carte autorul descrie pomul vieţii neamului său: cine şi de la 
cine a provenit, ajungând pe aceste meleaguri. Bulgarii se mândresc cu trecutul lor, 
dar unde-i mândria noastră, fraţilor? Oare mai există pe lume un neam cu o istorie 
atât de bogată, cu atâţia martiri şi atâtea personalităţi? De ce atunci am ajuns noi în 
situaţia de azi? Asta mă şi străduiesc să explic.

Oricâte năpaste (rusificare, colonizare, înjosire, asuprire) au abătut ruşii asupra 
neamului nostru românesc, totuşi nu i-au putut îngenunchea pe români definitiv. 
Ne-o dovedeşte Unirea pământurilor româneşti din 1918. Marele istoric Nicolae 
Iorga scria: “Tot ce-i românesc nu piere şi nici nu va pieri”.

La 22.01(04.02) 1918 s-a constituit Republica Moldovenească independentă. La 
27.03(09.04) a aceluiaşi an, în baza hotărârii Sfatului Ţării motivat de dreptul la 
autodeterminare a naţiunii, Basarabia, care în 1812 a fost încorporată la Rusia, a 
intrat în componenţa României.

Pierzând Basarabia, ruşii au pornit o nouă tactică politică – prin intermediul 
Partidului Comunist şi al Kominternului. Congresul al IV-lea, ca şi alte Congrese 
ale Partidului Comunist Român, a avut loc atunci când Kominternul impunea 
acestui partid în calitate de secretari generali şi de alţi conducători pe unii membri 
ai altor partide comuniste, care nu numai că nu locuiau în România, dar nici nu cu-
noşteau condiţiile ei social-politice. Ei realizau indicaţiile Kominternului privind 
includerea în documentele congreselor respective ale Partidului Comunist a unor 
teze şi lozinci antinaţionale, ca de exemplu “lupta pentru smulgerea de la Româ-
nia a teritoriilor locuite în majoritate covârşitoare de către români”, a unor teze şi 
lozinci care îndemnau, de fapt, la dezmembrarea statului naţional şi la destrăma-
rea poporului român (M.Bruhis, Rusia, România şi Basarabia, revista Basarabia,  
nr. 3, 1991, p. 146).

Partidului Comunist Român i-a fost impusă, la Congresul al IV-lea din 1928, 
următoarea teză: “Partidul Comunist Român este obligat ca prin toate mijloacele 
să susţină tendinţele naţionale ale moldovenilor, care se consideră un popor aparte, 
faţă de români, iar limba lor şi-o recunosc diferită de limba română” (tot acolo).
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* * *
Istoria nemijlocită a localităţilor noastre se trage din evenimente mult mai de 

amploare, care au determinat destinele unor ţări întregi. E bine să cunoaştem aces-
te evenimente, pentru a înţelege de ce Basarabia a ajuns… aşa cum a ajuns.

Spuneam mai înainte că, după 1917, ruşii, impunând dictatura bolşevică, îşi bă-
gau oamenii lor, prin Internaţionala Comunistă, în conducerea partidelor comunis-
te din diferite ţări. Astfel, în rândurile partidului comunist român a pătruns Pavel 
Tkacenko (numele conspirativ al lui Iacov Antipov, fiul unui muncitor feroviar din 
Bender).

După retragerea ruşilor din Basarabia, Tkacenko acţionează cu un grup de ne-
moldoveni-ilegalişti în Bender (1918–1919), apoi, tot ilegal, ajunge unul dintre con-
ducătorii Comitetului orăşenesc de partid Chişinău. În 1923 autorităţile române 
îl expulzează din ţară. El pleacă la Moscova, iar în august 1924, la Viena, la con-
gresul III al partidului comunist român, este ales membru al comitetului central al 
acestui partid. În octombrie 1924, P. Tkacenko vine în România şi ajunge secretar 
al C.C. al P.C.R. 

Anume Tkacenko a impus comuniştilor români “de pe poziţiile internaţionale”, 
linia Kremlinului în problema Basarabiei, în contradicţie cu interesele naţionale 
ale poporului român. Activiştii kominternişti organizau în Basarabia „răscoale” 
(la Tighina, Hotin, Tatarbunar), diferite acte de sabotaj, actiuni teroriste etc. care 
tulburau liniştea oamenilor, provocau nereguli în ecomonie ş.a.m.d. (A se vedea 
şi lucrarea lui M. Bruhis Rusia, România şi Basarabia, revista “Basarabia”, nr. 4, 
1991, p. 98, 99).

Iată, frate române, cum s-a făcut Basarabia rusească. Aşa au fost pregătite lu-
crurile, pentru ca în 1940, la 28 iunie, Basarabia să fie ocupată de trupele sovietice 
“eliberatoare”. Sunt convins că puţini de tot cunosc adevărul despre evenimente-
le-cheie care ne-au adus la starea noastră de azi: starea de deplină şi necontenită 
deznaţionalizare pe meleagurile strămoşeşti.

Iată de ce aş zice să mai revenim la ziua de 28 iunie 1940, zi după care noi, cei 
născuţi şi crescuţi în Sudul Basarabiei – vatra strămoşilor noştri – am ajuns, pentru 
venetici, diasporă, oameni de mâna a doua. 

Pentru Ţara şi poporul nostru anul 1940 a fost cel mai dramatic din istoria con-
temporană. Între 28 iunie şi 3 iulie, Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa 
au fost răpite cu forţa armată şi anexate la Uniunea Sovietică. Să ne amintim aici 
cuvintele domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt despre aceea că Bucovina este ini-
ma Moldovei, iar cetăţile Chilia şi Cetatea Albă sunt plămânii ei. Au ştiut necuraţii 
unde să atace: fără inimă şi plămâni nu există viaţă pe pământ.

Tema răpirii Basarabiei de către U.R.S.S. a fost pusă în discuţie la conferinţa 
internaţională “Pactul Molotov–Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia”, 
care a avut loc la Chişinău între 26 şi 28 iunie 1991. În cadrul ei s-a dat citire “De-
claraţiei de la Chişinău” în problema Pactului Molotov–Ribbentrop şi a consecinţe-
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lor lui pentru Basarabia. La conferinţă, istorici din diferite ţări, în cadrul dezbate-
rilor, au citat numeroase documente valoroase din arhivele din Rusia, R.Moldova şi 
România, care confirmă pregătirile unei mari operaţii a armatei roşii, ca realizare 
a punctului 3 al Protocolului adiţional secrtet la Pactul germano-sovietic de nea-
gresiune, numit şi „Pactul Molotov–Ribbentrop”, care stipula direct: “În privinţa 
Europei Sud-Estice, partea sovietică subliniază interesul pe care îl manifestă pen-
tru Basarabia”.

Unele dintre aceste documente sunt citate în lucrarea istoricului Ion Şişcanu 
Raptul Basarabiei. 1940 (AGO – Dacia, Chişinău, 1993, p. 3, 4). Autorul descrie 
cum au decurs pregătirile sovieticilor pentru ocuparea teritoriilor româneşti. Să 
recurgem, deci, la cele scrise în această lucrare.

La 19 iunie 1940, în oraşul Proskurov a fost organizată o şedinţă specială cu 
consiliile militare ale armatelor şi cu comandanţii corpurilor, pentru a li se aduce 
la cunoştinţă caracterul şi planul general al operaţiei, pentru a li se lămuri rolul şi 
misiunile armatelor şi corpurilor de armată în viitoarea operaţiune. Cu 7–8 zile 
înainte de începutul operaţiunii, armatele şi corpurile de armată au luat cunoştinţă 
de misiunile generale pe care urmau să le îndeplinească. De ce doar înainte cu 7–8 
zile? Pentru că guvernul sovietic se temea că planurile de cucerire a Basarabiei şi a 
Nordului Bucovinei vor fi demascate atât de poporul român, cât şi de alte popoare.

Până la 23 iunie 1940 problemele legate de viitoarea ofensivă, sub cele mai di-
ferite aspecte practice, au fost concretizate pe teren cu participarea comandanţilor 
corpurilor de armată şi ai diviziilor.

Pentru asigurarea operaţiunii de desant erau prevăzute 300 de avioane. Pe Fron-
tul de Sud, la 26 iunie erau concentrate 32 divizii de infanterie motorizată, 6 – de 
cavalerie, 11 brigăzi de tancuri, 3 – de desant aerian, 16 regimente de artilerie, 
14 – de artilerie de corp. Până la începutul operaţiunii erau stocate 142 de trenuri 
cu combustibil, 85 de trenuri cu alimente şi furaje. Toate aceste forţe şi mijloace 
depăşeau mai bine de trei ori potenţialul armatei române.

Pregătirea operaţiunii militare de ocupare a Basarabiei şi Nordului Bucovinei 
prevedea şi o minuţioasă prelucrare ideologică, atât a trupelor sovietice, cât şi a 
viitorilor cetăţeni sovietici. Astfel, în presă, la radio, în discursurile politice, în 
literatură se susţinea că Basarabia ar fi un ţinut rusesc, ocupat temporar de “găr-
zile albe” române, iar Bucovina – că ar fi o veche provincie autonomă austriacă, 
locuită în majoritate de ucraineni, cedată României pe nedrept, prin tratatul de la 
St. Germain. 

La sfârşitul lunii mai 1940, conducerea R.A.S.S. Moldoveneşti trimite în Basa-
rabia grupuri clandestine, a câte 30 de persoane, cu misiunea de a transmite date 
cu caracter militar şi a pregăti populaţia pentru întâmpinarea armatei roşii. Dintre 
cele 375 de persoane trimise, aproape toate erau de origine neromână.

La 27 iunie 1940, Beria îl informa pe Stalin că în Basarabia are loc “o activizare 
a partidului comunist”, arătând că în diferite oraşe sunt răspândite foi volante, ce 
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cheamă la lupta împotriva guvernului român şi la stabilirea relaţiilor prieteneşti cu 
Uniunea Sovietică.

De pregătirea ideologică a trupelor sovietice se ocupa Direcţia politică a armatei 
roşii (şef – L. Mehlik). El îi obliga pe comandanţi să organizeze informaţii politice 
şi discuţii în sprijinul acţiunilor militare împotriva României.

La 1 august 1940, V. Molotov, prezentând raportul “Politica externă a Uniunii 
R.S.S.” la sesiunea a VII-a a Sovietului Suprem al U.R.S.S., constata: “…Teritoriul 
Uniunii Sovietice s-a mărit, în urma anexării Basarabiei, cu o suprafaţă de 44,5 mii 
de kilometri pătraţi şi cu o populaţie de 3 milioane 200 mii de persoane şi, în urma 
anexării Bucovinei de Nord – cu o suprafaţă de 6 mii kilometri pătraţi şi cu o po-
pulaţie de peste 500 mii de persoane. Hotarele Uniunii Sovietice au fost mutate, în 
legătură cu faptul acesta, spre vest şi au ajuns la fluviul Dunărea, care după Volga 
este cel mai mare în Europa şi una din căile principale ale schimbului de mărfuri 
pentru o serie de ţări europene” (I. Şişcanu, Raptul Basarabiei. 1940, p. 77). 

Odată cu unităţile armatei roşii, teritoriile “eliberate” au fost invadate de trupe 
ale NKVD-ului şi de reprezentanţi ai diferitor structuri de stat, cu misiunea de a 
efectua schimbări radicale politice, sociale, economice şi culturale.

Conducerea de la Moscova, având experienţa anului 1924, când departe de me-
leagurile româneşti, în Harkov, a proclamat R.A.S.S.M. şi, ţinând acum în mâinile 
sale Basarabia, a decis s-o transforme în Republică Sovietică Socialistă Moldo-
venească. La Moscova, şi nu în Basarabia, fără participarea împuterniciţilor din 
partea majorităţii românilor basarabeni, la 2 august 1940 a fost creată o formaţiune 
statală moldovenească în componenţa U.R.S.S.

Urmează naţionalizarea băncilor, întreprinderilor industriale şi comerciale, a 
transportului, mijloacelor de comunicaţie – toate acestea cu scopul de a include 
economia provinciei româneşti în sistemul economic al U.R.S.S. La 15 august 1940 
este decretat noul sistem fiscal. Ţăranii care aveau venit agricol erau obligaţi să plă-
tească “impozit unic”, pentru a stoarce din ei cât mai mulţi bani. Ţăranii trebuiau 
să livreze statului cantităţi enorme de produse agricole, în funcţie de suprafeţele de 
pământ ce le aveau, indiferent dacă creşteau sau nu aceste culturi.

Sistemul de impunere sovietic asupra Basarabiei din 1940 a dus la ruinarea 
gospodăriilor ţărăneşti, la înstrăinarea ţăranului de pământ, iar colectivizarea a 
generat desţărănirea satului. Toate acestea erau prezentate ca „revoluţie social-
culturală”, menită să “reînnoiască viaţa spirituală a oamenilor ce au suferit mult 
timp influenţa orânduirii burgheze româneşti”. O nouă sarcină a ocupanţilor era 
„lichidarea analfabetismului” şi educarea “omului nou”, sovietic.

 

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



41

 ISMAIL, CeTATeA ALBĂ, HOTIN

Concomitent cu proclamarea Republicii Moldoveneşti unionale, tot la Moscova, 
Sovietui Suprem al U.R.S.S. a hotărât să includă judeţele Hotin, Cetatea Albă şi Is-
mail în componenţa R.S.S.Ucrainene. Această recroire teritorială a fost fundamen-
tată prin teza falsă despre aceea că Basarabia ar fi populată “în principal de ucrai-
neni”. O teză atât de aberantă, încât, mai târziu, la ea au renunţat sovieticii înşişi.

Statisticile existente demonstrează că ucrainenii, la 1940, alcătuiau doar 11% 
din populaţia de peste 2,8 milioane de locuitori ai Basarabiei. Românii (moldove-
nii) erau în număr de 1,6 milioane (56,2%). În teritoriile dintre Prut şi Nistru, chiar 
după 1812, când începe colonizarea lor masivă de către Imperiul Rus, ucrainenii 
au fost o minoritate obişnuită. Recensământul rusesc din 1897 arată că pe atunci 
din peste 1,9 milioane de locuitori ai guberniei Basarabia, 920,9 mii (47,6%) erau 
români (moldoveni). Acel recensământ a repartizat populaţia nu după apartenenţa 
etnică, ci după limba vorbită. Putem presupune că mulţi moldoveni au indicat drept 
limbă maternă limba rusă; sau, pur şi simplu, au declarat că vorbesc ruseşte – pro-
cesele de rusificare erau susţinute pe toate căile de regimul ţarist.

Datele statistice din lucrarea citată mai sus a istoricului Ion Şişcanu demon-
strează convingător că la 1940, în spaţiul dintre Dunăre, Prut şi Nistru, românii 
(moldovenii) formau majoritatea absolută. Tot ce au făcut ruşii, apoi sovieticii, cu 
pământurile noastre din Basarabia şi Nordul Bucovinei, au făcut prin falsificări, 
pe calea minciunii şi a nedreptăţii. Falsificările de tot felul au devenit o normă în 
istoria neamului nostru, născocită şi scrisă pentru noi de regimul comunist. Aceste 
falsificări ni se impun nouă şi astăzi, în Ucraina, mai ales atunci când ni se spune 
că suntem moldoveni şi nu români şi că moldovenii au altă istorie şi cultură decât 
românii. Acest fals are în spatele său alte falsuri. 

 

 CARe eSTe ADevĂRuL?
 
În ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940 se aduce învinuirea cum că, în anul 

1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, ar fi recurs la aplica-
rea forţei, ceea ce nu corespunde adevărului. Adevărul este că la data indicată în 
ultimatum România nu era în stare să aplice forţa împotriva Rusiei sovietice. În 
perioada 1917–1918 armatele inamice le depăşeau numeric cu mult pe cele 17 divizii 
româneşti.

Pe de altă parte, atunci, Basarabia devenise teatru al confruntărilor între trupe-
le ruseşti, trecute la soviete, şi cele rămase în subordinea generalului Şcerbaciov. 
Pe tot parcursul războiului civil din Rusia, guvernul României a avut o atitudine 
corectă, de neamestec în conflictele interne ale vecinului de la răsărit. Poziţia con-
structivă a României o apreciau pozitiv chiar liderii sovietici, inclusiv V. Lenin 
(Raptul Basarabiei. 1940, p. 32).
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Alt adevăr: după revoluţia din 1917, la 2 (15) noiembrie, V. Lenin şi guvernul so-
vietic au adoptat Declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia. Ea proclama dreptul 
la autodererminare, până la separare şi formare de state independente. Atunci se 
proclamă independentă Ucraina. În noua situaţie, fruntaşii basarabeni au constatat 
că e momentul potrivit pentru proclamarea independenţei Republicii Moldoveneşti. 
Declaraţia de independenţă este votată în unanimitate la şedinţa Sfatului Ţării din 
24 ianuarie 1918.

Alt moment important. În perioada respectivă de timp, dezastrul trupelor ru-
seşti de pe Frontul Român a făcut ca Moldova românească şi Basarabia să fie inva-
date de numeroase cete de ostaşi ruşi. Aceştia părăsiseră frontul şi, în dezordine, se 
îndreptau spre casele lor, jefuind tot ce întâlneau în cale şi răspândind teroare.

În Basarabia se găseau mari depozite româneşti, menite să asigure aprovizio-
narea României până la recolta viitoare. În situaţia de anarhie pustiitoare creată, 
autorităţile locale din Basarabia au fost nevoite să ceară ajutorul guvernului român. 
Trupele române trec Prutul şi de la 20 ianuarie până la sfârşitul lui februarie elibe-
rează cea mai mare parte a Basarabiei.

Evenimentele descrise mai sus dezmint afirmaţia din ultimatumul de la 26 iunie 
1940 precum că în 1918 România ar fi recurs în mod nelegitim la aplicarea forţei 
în problema Basarabiei.

…La 27 martie (9 aprilie, stil nou) 1918, la Chişinău, Sfatul Ţării (parlamentul 
Republicii Democratice Moldoveneşti) adoptă cu majoritate de voturi Actul Unirii 
Basarabiei “cu mama sa România”. “Pentru” votează 86 de deputaţi, se abţin – 36 
şi împotrivă sunt doar 3 persoane: bulgarul Ştefan Balamez, ucrainenii Mihail Sta-
renchi şi Arcadi Osmolovschi. Printre cei care s-au abţinut de la vot au fost repre-
zentanţii populaţiei germane, ai bulgarilor, găgăuzilor, ruşilor.

 Procedura prin care s-a decis Unirea Republicii Moldoveneşti cu România a 
fost, deci, absolut democratică. Cei care n-au susţinut Actul Unirii în şedinţa Sfa-
tului Ţării, din 27 martie 1918, au avut posibilitatea să-şi argumenteze poziţiile, 
oferindu-li-se cuvântul. Ne vorbeşte despre aceasta procesul-verbal al şedinţei. 

 
* * *

 „Au ieşit în vremea din urmă mulţi proşti în ţară. 
Trăiau şi-nainte, dar tăceau. Acum vorbesc ş-au devenit agresivi.”

 Mihail Sadoveanu

 În cele scrise până acum, am amintit numai câteva din nenumăratele fapte 
istorice ale ruşilor, care, fără cruţare şi milă, au dorit pieirea noastră, a românilor 
basarabeni, pe meleagurile unde ne-am născut. Ar fi păcat, însă, dacă n-am pomeni 
unele momente mai proaspete, din zilele noastre, deoarece, văzându-ne suflând, cei 
care ne-au dorit pieirea, nu ne lasă în pace nici azi.
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SuB ARIpA pAjuRII NeGRe

Văzând că rusificarea şi colonizarea Basarabiei, pe de o parte, şi expulzarea 
băştinaşilor, pe de altă parte, nu le-au adus rezultatele dorite, ruşii şi ucrainenii au 
găsit o nouă metodă de a ne îngenunchea.

Prilejul potrivit pentru a rupe în două un neam a apărut atunci când de la vorbe-
le despre români şi moldoveni, ca despre două popoare diferite, s-a trecut la fapte. 
Cu armamentul armatei a 14-a ei înarmează forţele păgâne din Republica Moldova 
şi le îndreaptă împotriva poporului muncitor şi paşnic. Pun pe harta lumii o repu-
blică-fantomă, căreia îi spun „moldovenească-nistreană”. Curentul “moldovenesc” 
din această republică născocită a trecut foarte repede prin toată Basarabia, ajun-
gând în sud, la noi. Dar mai întâi a trecut prin instituţiile de stat din centrul regiunii 
Odesa şi cei de acolo l-au „născut” pe dl A. Fetescu, cu „armata” sa. De la Odesa 
ei ne impun voinţa lor şi ne obligă, în toată Basarabia de Sud, de la Nistru până la 
Dunăre, să spunem că albul e negru şi invers. Toată Basarabia ucraineană de azi stă 
sub aripa acestei pajuri negre, răufăcătoare.

Cel mai mult au de păgubit cei tineri, elevii, copiii de la grădiniţe, oamenii de 
rând. Din conştiinţa multora este ştearsă noţiunea de apartenenţă (autoidentificare) 
etnică. Istoria neamului, rădăcinile strămoşilor, mândria naţională – toate acestea 
pentru ei nu mai înseamnă nimic. Dacă îl întrebi pe vreun elev din clasele primare 
de ce naţionalitate este, el îţi răspunde: „Sunt ucrainean, pentru că trăiesc în Ucrai-
na şi învăţ limba ucraineană!”.

Cum pomul, dacă nu are rădăcinile sale, nu poate creşte şi nu aduce rod pe 
lumea asta, aşa şi aceşti oameni, rupţi de rădăcinile strămoşilor, de ceea ce noi nu-
mim conştiinţă de neam, sunt sortiţi la o viaţă lâncedă, lipsită de multe din marile 
ei rosturi. Ei pot fi uşor manipulaţi, adică duşi de nas, convinşi, cum spuneam mai 
sus, că albul e negru şi invers.

E mare păcat pentru cei care din înstrăinarea altora de neam şi de rădăcinile 
străbune îşi fac azi o meserie căreia se consacră cu trup şi suflet. Înţeleg, oare, 
lucrul acesta „ostaşii frontului ideologic” de la Odesa şi Tiraspol? Îl înţeleg, oare, 
„supuşii” lor de prin raioanele de la Dunăre şi din tot Sudul Basarabiei?

Oare ei nu-şi dau seama că trăiesc în Europa democratică a sec. XXI, în care 
popoarele renunţă la hotare şi se deplasează liber dintr-o ţară în alta? La noi, dim-
potrivă, continuă să se construiască vămi ce despart frate de frate, copii de părinţi 
şi poţi în-tâlni aproape zilnic vreun bătrân sau vreo bătrânică plângând că din lipsa 
de paşapoarte nu pot trece vama să-şi petreacă în ultimul drum fratele sau sora.

Domnilor venetici şi ajutorii dumneavoastră! De ce semănaţi discordie şi deza-
măgire acasă la noi şi nu la voi? De ce ne trageţi înapoi şi nu permiteţi să fim şi noi 
în rând cu lumea civilizată?

Să-i punem în mâinile dlui Fetescu ziarul moldovenesc Luceafărul, editat de 
aso-ciaţia pe care o conduce, şi Concordia, ce apare în limba română. Şi să-l rugăm 
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să explice, elevilor mai întâi, ce deosebiri există între ele din punctul de vedere al 
gramaticii, lexicului etc., dacă el afirmă că Luceafărul apare în altă limbă decât cea 
română. De ce, dle Fetescu, ne tulburaţi minţile cu afirmaţii că suntem alt popor 
(moldovenesc, nu român) şi că vorbim altă limbă decât, să zicem, fraţii noştri din 
Nordul Bucovinei?

Nu demult am aflat despre scrisoarea adresată de A. Fetescu preşedintelui Ucrai-
nei, V. Iuşcenko. În ea dl Fetescu îşi exprimă îngrijorarea de faptul că moldovenii 
din Sudul Basarabiei sunt supuşi “românizării forţate”. De ce, dle Fetescu, nu ve-
deţi ucrainizarea moldovenilor de pe meleagurile dumneavoastră strămoşeşti, dar 
preferaţi să vorbiţi despre românizare?

 
pOATe, „MOLDOveNIzAReA ROMâNILOR”?

 
Despre faptul că îngrijorarea lui A. Fetescu în legătură cu „românizarea moldove-

nilor” este un simplu joc politic ne vorbesc următoarele detalii. Gazeta Luceafărul” 
îşi permite să publice, din când în când, în “limba moldovenească” lucrări ale scrii-
torilor şi savanţilor români, care şi-au scris opera în limba română şi au făcut parte 
din naţiunea română, nu din „poporul moldovenesc”. Iată doar două nume: poetul  
George Coşbuc (nr. 49, din decembrie 2006) şi istoricul Constantin C. Giurescu 
(nr.34, din septembrie 2005). Dacă spuneţi, dle Fetescu, că româna şi „moldove-
neasca” sunt limbi diferite, cum îndrăzniţi atunci şi vă ajunge capul să publicaţi în 
ziarul asociaţiei dvs. lucrări scrise în limba română de autori români? Nu cumva 
pentru a-i face pe toţi „moldoveni din talpă”?

ÎNTReBĂRI peNTRu BuCuReŞTI

Apar mai multe întrebări şi toate dureroase pentru noi. Unele dintre ele trebuie 
adresate parlamentarilor, savanţilor, diplomaţilor din Ţară, care au faţă de situaţia 
de azi a românilor sud-basarabeni o atitudine cam stranie. Nu vi se pare, domnilor 
de la Bucureşti, că, urmărind evenimentele din Chişinăul promoscovit şi din Trans-
nistria, aţi uitat de noi? Posturile de radio şi TV ruseşti ne pomenesc, îngrozindu-se 
că încă mai fiinţăm ca români, pe când televiziunea şi radioul din România nu-şi 
amintesc de noi, cei din Sud.

Mă miră uşurinţa cu care ne-aţi uitat, ne-aţi trecut cu zile în nefiinţă. Domnilor 
parlamentari de la Bucureşti! Vă spun ca să ştiţi: copiii copiilor noştri se ştiu azi 
ucraineni, iar noi, generaţia mai în vârstă, şi copiii noştri, din mai multe motive, 
suntem izolaţi de viaţa politică a ţării în care trăim. Ca să fie mai clar, vă spun doar 
una: Închipuiţi-vă că copiii dumneavoastră nu vor avea viitor şi înţelegeţi odată 
situaţia noastră. Treziţi-vă, şi noi ne vom deştepta, dacă vom şti că în conducerea 
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de la Bucureşti cineva ne susţine şi ia atitudine faţă de situaţia noastră în cele mai 
importante domenii ale vieţii.

Aşa este: noi nu ne-am uitat tradiţiile, obiceiurile. Dar numai cu cântecul şi cu 
jocul departe nu ajungi. Şi când cineva de la Bucureşti spune că nouă ni-i de ajuns 
să ne adunăm de câteva ori pe an, la Ismail sau Reni, pentru a juca şi a cânta româ-
neşte, eu nu ştiu ce să mai cred.

Limba noastră maternă este scoasă din şcolile de cultură generală de la Sud, 
şcolile sunt ucrainizate, iar prin ucrainizarea lor sunt deznaţionalizaţi nepoţii şi 
strănepoţii noştri. La apelurile şi protestele noastre autorităţile de la Odesa şi Kiev 
rămân reci. De ce de ani de zile nimeni de la Bucureşti nu ia nicio atitudine faţă de 
această situaţie strigătoare la cer?

ÎNTRe ROMâNI ŞI BOLŞevICI

 “Iubiţi-vă limba,
 Iubiţi-vă baştina.

 Prin limbă, prin vatră ne nemurim, fraţilor!”
 (Nicolai Costenco)

Noi nici istoria nu ne-am uitat-o. Ţinem minte cum, la ruşi, pe bietul basarabean 
îl băteau, considerându-l român, iar pe timpul românilor el mânca bătaie că ar fi 
bolşevic. Dar mai ştim că regimul stalinist nu ne prea căuta în cerul gurii, ci ne 
împuşca pe loc. Prin asta vreau să amintesc că la români sângele apă nu se face. 
Bătaia românească, de care îşi mai aduc azi aminte basarabenii din generaţiile în 
vârstă, era aspră, dar din mâna jandarmilor scăpai cu zile. Pe când ruşii te împuş-
cau, şi capătul. Cel viu a povestit şi povesteşte şi acum ce a păţit, pe când cel mort 
nu mai mărturiseşte nimic.

Teroarea bolşevică s-a deosebit printr-o cruzime nemaipomenită. Iată ce scria 
despre Stalin fostul lider sovietic Nikita Hruşciov, în nişte amintiri, publicate după 
destrămarea URSS. Fusese creată o comisie pentru cercetarea documentelor legate 
de represiunile staliniste împotriva „duşmanilor poporului”. Membrii comisiei au 
găsit, printre altele, o notă a lui Ejov adresată lui Molotov. Nota conţinea numele 
unor femei – rude ale „duşmanilor poporului” – care urmau să fie expulzate din 
Moscova. Molotov şi-a pus rezoluţia: „Să fie împuşcate!”. Şi le-au împuşcat. (Din 
revista Voprosî istorii nr. 2–3, 1992, editura „Progres”, Moscova, p. 82).

 
S-ar putea scrie încă multe despre aceea cum în perioada de după război autorită-

ţile sovietice au acţionat pentru a smulge din pământurile sud-basarabene rădăcinile 
neamului nostru. La noi, la Hagi Curda, aceste rădăcini pătrund în adâncul istoriei 
de-a lungul secolelor şi chiar al mileniilor (mii de ani). Voi aduce în continuare ar-
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gumente în sprijinul istoriei milenare a satului nostru. Sunt destule dovezi despre 
aceea că populaţia localităţii a fost totdeauna de o singură origine. Strămoşii şi-au 
apărat vetrele cu mari sacrificii şi au supravieţuit. Din vina celor care au permis li-
chidarea tuturor documentelor istorice păstrate în altarele bisericeşti, astăzi nu avem 
un asemenea tezaur. Haitele comuniste le-au ars, când au distrus biserica, în 1979.

Prin distrugerea bisericii, prin înstrăinarea confraţilor noştri de credinţa stră-
moşească şi de Biserica Neamului, autorităţile sovietice au vrut să smulgă poate 
cea mai vrednică şi mai sănătoasă rădăcină ce îi lega pe românii sud-basarabeni cu 
originile şi cu istoria lor naţională multiseculară.

După prăbuşirea imperiului sovietic, încercările de felul acesta au continuat, 
de acum în Ucraina suverană şi democrată. Metodele rămân aceleaşi: de a semăna 
neînţelegere, de a nu admite coeziunea comunităţii româneşti în jurul Bisericii 
Neamului, a valorilor naţionale.

…SFINŢITĂ De MeLCHISeDeC ŞTeFĂNeSCu

Biserica satului nostru, distrusă în 1979, a fost 
construită între anii 1865–1875 (în imagine). 

Cam în aceeaşi perioadă de timp (1864–1879) 
la Ismail îşi avea reşedinţa Episcopia Dunării de 
Jos a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu epi-
scopul Melchisedec Ştefănescu, membru al Aca-
demiei Române. Episcopia îşi desfăşura activita-
tea în judeţele Covurlui, Brăila şi Sudul Basarabiei 
istorice, pământurile căreia, după Tratatul de Pace 
de la Paris, din 30 martie 1856, au trecut de la Ru-
sia în componenţa Principatului Moldovei, ca din 
1859 să facă parte din România modernă, până în 
1878...

Biserica a fost construită din cărămidă şi pia-
tră, piatra fiind adusă cu căruţele din carierele 
Taşlâcului (azi Kamenskoe, raionul Arciz, reg. 
Odesa). Fiecare gospodar era dator să aducă câte 

10 pietre pentru fiecare desetină de pământ avută.
Spre sfârşitul construcţiei, resursele băneşti se terminaseră, din care cauză, 

pentru a o încheia, au fost vândute 1200 desetine de pământ din fondurile bisericii. 
Toate icoanele au fost aduse din Italia. Efectuarea picturilor murale şi aprovizio-
narea cu obiecte de cult au rămas pe seama Episcopiei Dunării de Jos de la Ismail, 
care a condus înfăptuirea tuturor lucrurilor.

Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Hagi Curda este sfinţită la 14 octom-

Biserica Veche “Sf. Apostoli  
Petru şi Pavel”
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brie 1875 de către episcopul Dunării de Jos, Melchisedec Ştefănescu – personali-
tate de primă mărime în istoria Bisericii Ortodoxe Române, despre care se cuvine 
să ştim mult mai mult. El a fost primul reprezentant al Bisericii noastre ales direct 
membru al Academiei Române (pe 10 septembrie 1870). După o păstorie de 15 ani 
la Ismail, urmează alta – de 13 ani – la Roman. Se stinge din viaţă în primăvara 
anului 1892 şi, după cum scria Bogdan P. Hasdeu, “…va rămâne cu tot dreptul în 
panteonul nostru naţional”. 

BISeRICA, pâNĂ ÎN AuGuST 1979

În perioada sovietică, ultimul preot care a slujit în biserica din sat a fost Vasile 
Bădărău. Prin comportarea sa (mergea şi la crâşmă şi nevestele străine îi plăceau), 
el semăna nu a credincios, ci a om destrăbălat, susţinut de regimul comunist pentru 
a distruge credinţa în sat. Pe timpul acestui preot a început să curgă acoperişul 
cupolei mari a bisericii. Era nevoie de reparaţie. Oamenii din sat au strâns banii 
necesari, dar pr. V. Bădărău şi autorităţile locale tărăgănau începerea lucrărilor. 
Un grup de credincioşi, printre care şi moş Petre Munteanu (Bogomaz, cum îi mai 
spuneam), au mai adunat bani, pentru că cei strânşi mai înainte dispăruseră împre-
ună cu preotul.

Reparaţie nu s-a mai făcut. Vânturile şi ploile au găurit o parte a cupolei, pe 
unde apa de ploaie se scurgea pe pereţii bisericii. Asta le-a şi trebuit autorităţilor 
comuniste: s-au adresat Kievului pentru a permite demolarea bisericii “avariate”, 
zidurile căreia n-aveau nici o crăpătură.

Vreau să amintesc aici de fostul clopotar al satului – moş Toader Bulgaru (îi mai 
ziceau Toader Ţânţari). Am avut ocazia să mă aflu alături de acest om iscusit, fiind-
că am învăţat într-o clasă cu feciorul său, Valentin. Am observat şi ţin minte până 
azi cu câtă îndemânare şi dragoste trăgea el clopotele, fie-i ţărâna uşoară. Când a 
decedat, l-a înlocuit moş Petre Munteanu.

Într-o noapte, activiştii de partid au scos toate icoanele, steagurile şi ce se mai 
putea scoate din biserică şi le-au pus grămadă, cu gând, ca mai apoi să le ducă din 
sat. Au încuiat uşa bisericii, iar cheia se păstra la primarul satului. Dimineaţa, vă-
zând cele întâmplate, moş Petre pune mâna pe sârma clopotului cel mare şi prinde 
a trage de pojar. (Pentru a trage clopotul cel mare nu era nevoie numaidecât să te 
urci în clopotniţă: o sârmă, legată de el, ajungea până jos). S-au adunat toţi sătenii. 
Moş Petre, Dumnezeu ştie cum, s-a urcat în clopotniţă, a intrat înăuntrul bisericii 
şi a deschis uşa dinspre miazăzi, care avea numai zăvorul tras. Credincioşii, cu 
lacrimi în ochi, au pus icoanele la locul lor, de mai bine de un secol.

…Într-o zi de august 1979, două tractoare, cu zgomotul lor asurzitor, au adunat 
tot satul. Cu un otgon cât mâna de gros, adus de la Ismail (de la vapoare), au fost 
doborâte, rând pe rând, trei turnuri ale bisericii. Cel de al patrulea turn au vrut să-l 
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smulgă, însă el nu s-a dat învins. Motoarele tractoarelor uruiau, şenilele se scufun-
dau în pământ, fumul şi colbul au ridicat un stâlp spre cer. S-a procedat ca şi cu 
celelalte turnuri: un tractor slobozea otgonul, celălalt trăgea şi tot aşa. Între orele 
16–17, în după-amiaza zilei de 19 august 1979, s-a auzit ultimul dangăt – căzuse 
clopotniţa.

Aproape 40 de ani creştinii ortodocşi din sat n-au mers la rugăciune în biserică. 
Ucraina, între timp, deveni stat independent, democratic. După adresarea oficială 
a enoriaşilor către Mitropolia Basarabiei cu rugămintea de a-i permite preotului  
A. Cristea să ne păstorească, biserica noastră, cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pa-
vel, şi-a reluat activitatea. Aceasta s-a întâmplat pe 16 decembrie 1995.

Adresările noastre iniţiale la Odesa, cu rugămintea de a ne trimite preot în sat, 
n-au avut succes, motivându-se că n-au preoţi care să slujească în limba noastră.

…DupĂ 1995

Preotul Anatol Cristea vine în sat împreună cu soţia şi patru copilaşi. El se 
dovedeşte a fi un om cult, înţelept, cu multă credinţă în Dumnezeu. Locaşul oferit 
de primărie în clădirea administraţiei era plin la toate slujbele sale. La ele veneau 
şi elevii. Părintele organizează de asemenea colectarea de mijloace pentru con-
strucţia bisericii pe fundamentul vechi. S-au cumpărat 60 de metri cubi de piatră 
de calcar, 100 tone de nisip şi 6 tone de metal. Lângă biserică a început construcţia 
unei case pentru preot. Banii se strângeau în mod organizat şi se păstrau la primă-
rie. Se părea că totul e în regulă. Primarul de atunci al satului îşi schimbă, însă, 
brusc atitudinea faţă de cele întâmplate, cu toate că demersul credincioşilor anume 
el l-a depus la Mitropolia Basarabiei, plecând la Chişinău. Motivul consta în aceea 
că Mitropolia Basarabiei pe atunci nu era încă oficial înregistrată şi recunoscută de 
autorităţile de la Chişinău.

Pr. A. Cristea este învinuit precum că-i spion român, că nu stă la evidenţă 
ş.a.m.d., ocolindu-se motivul principal: Mitropolia Basarabiei aparţine de Patri-
arhia României, nu de cea a Moscovei. Au fost aduşi alţi câţiva preoţi, pentru a-l 
înlocui pe părintele Cristea, dar credincioşii din sat, care fuseseră la slujbele lui, nu 
s-au dezis de el. Autorităţile de la Ismail şi Odesa au reuşit, totuşi – pe 24 octom-
brie 1997 – să-l forţeze să părăsească Ucraina. De la Odesa este trimis un preot pe 
nume Marian, dar în sat el nu este primit cu destulă căldură sufletească. Văzând 
toate acestea, primarul, apăsat de sus şi învinovăţit de cele petrecute cu preotul 
Cristea, face o cerere din partea comunităţii ortodoxe către Mitropolia Odesei, pe 
care numai el singur o semnează şi pune ştampila primăriei. Însoţit de câteva per-
soane, chipurile, din partea credincioşilor, merge cu cererea la Odesa şi cere preot 
pentru sat.

Astfel, în 1999, de la Mitropolia Odesei, este trimis la noi preot-paroh Alexei 
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Grecu. Comunitatea se desparte în două: unii au 
rămas cu Biserica Neamului, aşteptându-l pe pă-
rintele Cristea, alţii, mai mult constrânşi de pri-
mar, au mers cu pr. A. Grecu. Slujbele religioase 
se făceau separat.

Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată la 30 iu-
lie 2002, iar pe 26 martie 2003, în Administraţia Re-
gională de Stat Odesa este înregistrată Comunitatea 
Creştin-Ortodoxă “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din  
s. Camâşovca (Certificat de înregistrare nr.230/A-
2003). Aceste evenimente, însă, n-au adus pace şi 
nici bună înţelegere...

În urma presiunilor venite din partea autorită-
ţilor laice şi bisericeşti din Odesa şi Ismail, pe du-
rata anilor 1995–2008, comunitatea noastră a fost 
păstorită, pe termen mai lung sau mai scurt, de opt 
preoţi ai Mitropoliei Basarabiei. 

În toţi aceşti ani, sprijin şi protector în afirmarea dreptului nostru la existenţă  
ne-a fost Societatea Culturală “Dunărea şi Marea”, cu sediul la Chişinău, preşedin-
te al cărei este dl Petru Grozavu, originar din Cartal, raionul Reni.

 
 ÎI CuNOAŞTeM DupĂ ROADeLe LOR

 
Ne dăm seama că n-a fost vorba de nişte întâmplări, ci de o campanie pusă la 

cale în cele mai negre tradiţii totalitar-comuniste. Vrând-nevrând, îţi aduci aminte 
de cuvintele Domnului din 
Sfânta Evanghelie: “Feriţi-
vă de proorocii mincinosi, 
care vin la noi în haine de 
oi, iar pe dinăuntru sunt 
lupi răpitori. După roadele 
lor îi veţi cunoaşte” (Matei 
7,15–16).

…La 30 noiembrie 2006, 
în Camâşovca s-a făcut 
slujba de sfinţire a locului 
pe care urma să fie înălţată 
biserica “Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel”. Lucrările de con-

Biserica nouă din Hagi Curda cu 
hramul Sf.Apostoli Petru şi Pavel şi  

Sf. Ierarh Nicolae

 Aici, sub temelie, a fost depus hrisovul bisericii cu hramul 
Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae
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strucţie sunt sponsorizate 
de Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni 
şi Consiliul Mondial al 
Românilor, cu sediul la 
Los Angeles (SUA), la 
iniţiativa dlui N. Popa, 
secretar general.

Un ajutor material (5 
mii de cărămizi) a acor-
dat, aflându-se în sat în 
timpul campaniei electo-
rale, A. Dubovoi, deputat 
în Rada Supremă a Ucrai-
nei. Un sprijin îl oferă, de 
asemenea, enoriaşii din  
sat.

 Slujba de sfinţire a locului pe care se va construi biserica

Hrisovul bisericii
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NOI ŞI BISeRICA NeAMuLuI

 “Tot ce-i românesc nu piere şi nici nu va pieri…”
 (Nicolae Iorga)

Adevărul despre neam şi baştină ar fi incomplet, dacă nu ne-am referi la Biseri-
ca Neamului, dată în dar de Dumnezeu popoarelor pentru ca acestea să comunice 
cu El fiecare în limba sa.

Dumnezeu este Unul Singur în Univers. Una a fost şi rămâne să fie jertfa Sa în-
tru mântuirea acestei lumi – Iisus Hristos, Fiul Său Cel Unul-Născut, pe care “L-a 
dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan III, 16).

Dumnezeu este Unul, Veşnic şi Neschimbat. Noi suntem diferiţi, ieşiţi din dife-
rite seminţii, fiecare cu istoria sa, cu rădăcinile sale strămoşeşti. Pentru a face mai 
spornic drumul popoarelor spre mântuire, Bunul Dumnezeu a dat pentru fiecare 
neam (popor) câte o biserică, ce se numeşte Biserica Neamului şi în care se slujeşte 
în limba acestui neam (popor). În biserica maghiară, să zicem, se slujeşte în limba 
maghiară, în cea ucraineană – în limba ucraineană, în cea greacă – în limba greacă 
ş.a.m.d.

În biserica românească a ardelenilor, maramureşenilor, dobrogenilor, moldoveni-
lor – în limba noastră comună, limba românească, sau, dacă vreţi, la moldoveni, în 
graiul moldovenesc, ceea ce este echivalent cu adevărata noastră limbă – româna.

Dumnezeu ne-a dat calea de a merge spre El prin biserica noastră şi limba noas-
tră. Încă Vechiul Testament scrie: “fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să 
fugă în ţara lui” (Ieremia 50,16) sau “…ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păs-
tor, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui” (Isaia 13,14).

Pentru Comunitatea Creştin-Ortodoxă “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, din care fac 
parte şi eu, Biserica Neamului este Mitropolia Basarabiei, preoţii căreia ne păsto-
resc de ani de zile. Scriam mai înainte prin câte am trecut împreună.

Eu unul pentru nimic în lume nu mai merg la slujbele preoţilor Mitropoli-
ei Odesei şi Ismailului, Patriarhia Moscovei. Cum aş putea cere, prin mijlocirea 
lor, bunătăţile dumnezeieşti, printre care şi ocrotirea de năvălirea altor neamuri 
asupra neamului meu, ştiind că Ţara ne-a fost fărâmiţată anume de ruşi? Anume 
ruşii au cotropit Basarabia, anexând-o în 1812. În vara anului 1940, tot ruşii, cu 
forţele armate, ocupă nelegitim meleagul nostru natal, ne rup de Patria-Mamă. 
Tot prin hotărârea Moscovei ne-am pomenit într-un alt stat, în care situaţia mino-
rităţii noastre naţionale devine tot mai complicată: şcolile sunt ucrainizate, copiii 
– înstrăinaţi de valorile culturale autentice ale neamului nostru. Necunoscându-şi 
trecutul, lipsite de sentimentul mândriei naţionale, noile generaţii (nepoţii şi stră-
nepoţii noştri) ar putea să nu aibă nici viitor.

Mă gândesc cu durere în suflet că la baştina mea milenară nu se va mai vorbi 
româneşte, nu vor mai răsuna doinele şi baladele, colindele şi cântecele de leagăn, 
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nu-şi va mai aminti nimeni sărbătorile noastre tradiţionale (multe dintre ele sunt de 
acum uitate). Cum poate să rămână indiferent la toate acestea omul care şi-a iubit 
buneii, părinţii, rudele, baştina?

 ApARIŢIA SeCTeLOR ReLIGIOASe 

Odată cu venirea lui Serafim Ciciagov în capul Arhiepiscopiei guberniei Basa-
rabia (începutul sec. XX), se desfăşoară o acţiune cu mijloace violente, fiind alun-
gaţi fără îndurare preoţii şi profesorii care activau pe tărâmul naţional, limba româ-
nească fiind izgonită din serviciul divin, cărţile bisericeşti moldoveneşti distruse şi 
aproape jumătate din biserici închise. Preoţii nu mai îndrăznesc să-şi păstorească 
poporul în spiritul datinilor naţionale, se creează o atmosferă de groază, din care 
nu au de câştigat decât sectele. Apariţia sectelor religioase nu a fost în fapt decât 
consecinţa logică a regimului ţarist de împilare, aplicat poporului moldovean, şi a 
beznei sufleteşti şi spirituale, în care intenţionat a fost lăsat acest popor de asupri-
torii lui creştini. Aceste secte sublimau (prefăceau) credinţa străbună şi atrăgeau 
de partea lor ortodocşi cu o credinţă mai slabă.

La anul 1943, în documentele Inspectoratului de Poliţie Ismail, care ţinea la evi-
denţă şi un control riguros sectele religioase, se menţionează că în judeţul Ismail 
erau luaţi la evidenţă 109 baptişti. La Comisariatul de Poliţie Reni erau înregistraţi 
45 de baptişti. Alte secte în această zonă n-au fost depistate. Un document de arhi-
vă al Poliţiei de reşedinţă Ismail ne arată că în satul Hagi Curda în această perioadă 
erau luaţi la evidenţă 36 de baptişti.

De remarcat că, sub regimul comunist, biserica ortodoxă din comuna Hagi Cur-
da a fost închisă şi preotul deportat, pe când baptiştii au avut toată libertatea de 
manifestare, reuşind să convertească (să atragă) majoritatea locuitorilor.  

MATerIAl de ArhIVă, De NATALIA MuNTeANu

Una dintre cele mai convingătoare mărturii despre viaţa în comuna Hagi Curda, 
judeţul Ismail, din anul 1874 o constituie Condica parohială a bisericii cu hra-
mul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din localitate. Această carte bisericească, 
subsemnată de preotul Mihail Rudenco, se păstrează în Arhiva Naţională a Repu-
blicii Moldova, fiind un document istoric inedit, de o mare valoare cognitiv-cultu-
rală şi practică.

Cărţile bisericeşti de înregistrare permanentă a unor evenimente de rigoare 
din viaţa enoriaşilor creştini din Basarabia nu au mare vechime. Ele au fost cu 
insistenţă introduse în parohiile satelor basarabene de către Gavriil Bănulescu-
Bodoni (1746–1821), mitropolit al Chişinăului şi Hotinului. Încă în anul 1806, ca 
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reprezentant al Sinodului Bisericii Ruse în principatele dunărene Moldova şi Ţara 
Românească (Muntenia), ocupate de ruşi în cadrul repetatelor războaie ruso-turce, 
Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a dat o dispoziţie ca în fiecare biserică să 
fie introduse registrele mitricale. Însă abia după raptul ţarist din 1812 al Basarabiei 
el, deja în calitate de mitropolit basarabean, a reuşit să traducă în fapt ideea sa. 

Gavriil Bănulescu-Bodoni a servit mulţi ani Biserica Rusă, în înalte funcţii bise-
riceşti. Între anii 1813–1821, stabilit în Basarabia în fruntea bisericilor meleagului, 
a fost un adevărat „îngrijitor al sufletelor poporănilor” din această oblastie ţaristă. 
Om de înaltă cultură, a militat pentru păstrarea credinţei ortodoxe strămoşeşti, pen-
tru oficierea serviciilor bisericeşti în limba meleagului, asigurând lăcaşele sfinte cu 
cărţi şi alte materiale în limba română. La Chişinău, unde a deschis tipografia mi-
tropolitană, a dispus editarea în cantitate cuvenită, pentru fiecare sat basarabean, a 
cunoscutelor condici bisericeşti. Această condică (numită şi cartea mitricii, şi carte 
mitricală, şi, în definitiv, în ruseşte Meтрическая книга церкви) conţinea patru 
compartimente: listele parohienilor, botezul, cununia şi decesul. După moartea 
reputatului mitropolit, cei care l-au urmat în funcţie, adepţi ai politicii reacţionare 
ţariste de rusificare, au dispus excluderea din biserică a limbii române – cărţile sfin-
te, inclusiv registrele mitricale, au fost înlocuite cu altele, în limba rusă.

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova se păstrează condicile bisericeşti din 
toate satele basarabene, de la Hotin şi până la Mare. Acest fapt se datoreşte regulei 
propuse de istoricul mitropolit – o dată la cinci ani (apoi la zece), registrele mi-
tricale din fiecare sat, în mod obligatoriu, urmau să fie prezentate pentru păstrare 
veşnică la Chişinău, la Mitropolie. 

În continuare redăm conţinutul dispoziţiei protoiereului de Ismail, A. Bour, că-
tre preotul bisericii cu Hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din comuna Hagi 
Curda, judeţul Ismail, din anul 1874 (textul este redat în varianta ortografică a 
timpului):

 „ROMâNIA      ISMAIL, Mai 29, 1874
 pROTO-IeReu
JUDEŢULUI ISMAIL
 Nr. 214

Cucernice părinte!
Prin articolŭ 20 alŭ regulamentului pentru desciplina Bisericescă să legiuesce 

ca fie-care Biserică Parohială se ţină liste matriculare de numerulŭ chrescinilorŭ 
ce compunŭ parohia, adăogândŭ în ele pe toţi cei nou botezaţi, cu arătare anume de 
timpulŭ când s̀ au botezatŭ, de ce preotŭ şi cine i’a fostu naşŭ; de asemenea şi de 
chreşcinii cununaţi şi de cei reposaţi. Pentru mai mare înlesnire cu ţinerea şi înscri-
erea conformŭ şi cu ordinulŭ Episcopiei Dunărei de josŭ nr. 356, Sub-semnatulŭ 
amŭ tipăritŭ asemenea condici pentru fiă care Biserică. – Dreptŭ care înaintându-
ve câte una de fiecare Biserică, vă punŭ îndatorire ca îndată după primire să şi 
începeţi înscrierea în elle în următorulŭ modŭ:
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La partea I-iŭ să se scrie a). Numele tuturorŭ parohienilorŭ dupre familia seu 
case, cu arătare anume de personele aflătore în fie-care familiă de sexulŭ bărbătescŭ 
şi femeescŭ, verstnici şi copii.

La partea II-a să se scrie b). Numele tuturorŭ copiilorŭ nou născuţi şi botezaţi 
cu arătare de numerulŭ şi numele; de numele Naşului, a Preotului ce i-a botezatŭ, 
data botezului, chramulŭ Bisericei unde s̀ au botezatŭ. Preotulŭ ce va boteza, în-
dată după botez, chiar acolo în Biserică să scrie în condică aceste noţiuni şi să le 
sub-scrie.

La partea III-a să se scrie c). Numerulŭ şi numele tuturor cununaţilorŭ barbaţi 
şi femei, cu aretare de data cununiei, de s̀ au cununatŭ cu înteia cununie, ori cu a 
doua seu a treia, numele Nunilorŭ şi a Preotului ce a cununatŭ, precum şi Biseri-
ca unde s̀ au cununat. Şi aceste notiţe Preotulŭ cununatoriu să le trecă în condică 
nemidlocitŭ dupe finirea cununiei şi să se sub-scrie de elŭ.

La partea a IV-a să se scrie d). Numerulŭ şi numele tuturor reposaţilorŭ cu 
arătare de sexulŭ lorŭ, data inmormântărei, numele Preotului care i`a mărturisitŭ 
şi împărtăşitŭ, Biserica unde s̀ a celebratŭ inmormântarea şi loculŭ unde s̀ a inmor-
mântatŭ.

Condicele acestea să se ţină în totă curăţia. – La finele anului, preotulŭ parochŭ 
va transcrie de pe ea unŭ esemplariu şi cu raportulŭ seu `lu va înainta Proto-ieriei 
respective, ca imediatŭ să se potă trimite Episcopiei. – La revisiele ce vom face, ori 
ce abatere aşŭ constata din parte-ve, cu ne îndeplinirea intocmai acelora prescrise 
aci, vom lua măsurele cuvenite contra acelorŭ-ce s̀ ar areta neglijenţi.

proto-iereu A. BOuR”1.

1 Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fondul 211, inv. 20, dos. 2, f. 401.
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ÎN LOC De ÎNCHeIeRe

“o singură rugăminte am: “doamne, să nu mă laşi niciodată 
să fiu mulţumit cu mine însumi!”

 (Lucian Blaga)

În prezent satul Hagi Curda (Camâşovca) este o locali-
tate cu o populaţie de 3400 de locuitori. Din numărul total 
de gospodării de 1400, circa 400 sunt nelocuite. După des-
fiinţarea colhozului (anul 2000) s-au organizat mai multe 
gospodării agricole pe baza Certificatelor la pământ par-
ticulare şi gospodării de fermieri, care îşi lucrează pămân-
tul separat: 

– Gospodăria agricolă “Enica”, preşedinte – Bujor Seva, 
lucrează 1081 ha, are 7 tractoare şi 3 combine;

– Gospodăria agricolă “Natalca”, preşedinte – Mache-
donschi Valentin, lucrează 713 ha şi are 4 tractoare;

– Gospodăria agricolă “Poleana”, preşedinte – Niţa Fe-
odor, lucrează 388 ha, are 3 tractoare;

– Gospodăria agricolă “Colos”, preşedinte – Iordăches-
cu Andrei, lucrează 364 ha, are 2 tractoare şi o combină;

– Gospodăria agricolă “Vierul”, preşedinte – Lotocov-
schi Alexandru, lucrează 196 ha, are 3 tractoare;

– Gospodăria agricolă “Orion”, preşedinte – Bondari 
Alexei, lucrează 94 ha.

 Satul mai are 50 de fermieri, care lucrează 139 ha (în 
total).

870 de hectare de pământ sunt date în subarendă gospo-
dăriei agricole “OOO Ismail-Navasco”.

În total, satul are 3845 ha pământ arabil.
Satul mai are un punct medical cu o maşină de salvare, 

un punct veterinar, o pojărnicie (staţie de pompieri) cu o 
maşină de stins incendii, două magazine ale organizaţi-
ei de consum şi nouă magazine din sectorul particular, o 
grădiniţă pentru copii, şcoală medie cu limba de preda-
re română, două parohii, subordonate: una – Mitropoliei 
Odesei, a doua – Mitropoliei Basarabiei. Fiecare parohie 
zideşte câte o biserică. În sat se mai construieşte o şcoală 
nouă cu două etaje. Mai avem primărie şi oficiu poştal.

Limba vorbită în sat este cea română.

Preşedintele GA “Enica” 
Seva Bujor

Preşedintele GA “Natalca” 
Valentin Machedonschi

Preşedintele GA “Colos” 
Andrei Iordăchescu
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În ce priveşte numele de familii din sat, majoritatea pro-
vin din cuvinte româneşti: Cocoş, Vasiliu, Burduja, Bujor, 
Grosu, Guţu, Iordăchescu, Chiriac, Cojocaru, Coţofană, 
Moroşanu, Munteanu, Nacu, Neamţu, Puică, Puicescu, 
Rogoja, Tăbăcaru, Tostogan, Ursu, Focşa ş.a. Sunt nume 
dintre acei veniţi în 1814: Andrusenco, Alexeenco, Calenco 
ş.a. Numele de familie Diacenco, Melinicenco, Petrenco şi 
multe altele (lista celor ce au primit pământ se păstra în bi-
serică, ne spune bădiţa Vasile, şi număra 102 familii) au fost 
schimbate în locul numelor româneşti Moşoiu şi, respectiv, 
Pânzaru şi Barabuţă. Sătenilor cu nume de familii româ-
neşti, care doreau să şi le schimbe în ruseşti (ucraineşti), li 

se dădeau câte opt desetine (1 desetină = 1,09 ha) de pământ în zonele slab popula-
te, unde aceştia erau obligaţi să trăiască timp de trei ani. După trei ani unii săteni 
au vândut pământurile ce le primiseră de la autorităţile ruseşti şi s-au întors în sat 
cu numele schimbate, rămânând porecliţi până în zilele de azi Moşoiu, Pânzaru, 
Barabuţă.

 
* * * 

Înainte de a aduce la bun sfârşit lucrarea hagi Curda (Camâşovca). Un sat ro-
mânesc din Basarabia istorică, vreau să fac o surpriză pentru toţi cei cărora nu le 
este indiferentă istoria neamului românesc de pe meleagurile de la Dunăre. Este 
vorba de o confirmare dublă a apariţiei din cele mai vechi timpuri a populaţiei ro-
manice (romanizate) prin părţile noastre, în zona locurilor sud-basarabene. Mă voi 
referi la două izvoare diferite şi ca interval de timp, când au fost scrise, şi ca orien-
tare politică. Luate în ansamblu, ele ne dovedesc că adevărul e de partea noastră.

Prima lucrare este Istoria României (autori: M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hit-
chins, S. Papacostea, P. Teodor. Editura “Corint”, Bucureşti, 2007). Cea de a doua 
lucrare este îndreptarul Monumentele arheologice din regiunea Odesa, editat în 
limba rusă în 1991, sub egida Organizaţiei regionale Odesa pentru protejarea mo-
numentelor de istorie şi cultură, a Societăţii de Arheologie şi a Muzeului de Arheo-
logie din Odesa. Autori – A. Gutkova, S. Ohotnikov, L. Subbotin, I. Cerneakov.

Iată două citate din Istoria României: “În secolele X–XII, în urma destrămării 
dominaţiei slavilor în nordul şi sudul Dunării, romanitatea răsăriteană apare din 
ce în ce mai frecvent în sursele epocii. Românii din aria carpato-dunăreană şi 
din Peninsula Balcanică, numiţi valahi de străini, în diverse variante, termen care 
exprimă, în traducere, românitatea lor, sunt semnalaţi nu numai ca entitate etnică, 
dar şi în cadrul organizaţiilor lor autonome, cu structurile lor politice, militare şi 
ecleziastice (bisericeşti), cuprinse în vaste conglomerate plurietnice din Europa 
Centrală, Răsăriteană şi Sud-Estică” (p.120).

“De întindere şi însemnătate variată, autonomiile româneşti erau grupări de sate 

Preşedintele GA “Vierul” 
Alexandru Lotocovski
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şi cătune, modelate în general după cadrul geografic în care se alcătuiseră: văile 
unor râuri, depresiuni intramontane, zone protejate de munţi şi păduri. În acest 
cadru şi-au găsit ocrotire autohtonii împotriva succesivelor invazii ale călăreţilor 
stepei (pecenegi, cumani, tătari) şi a raidurilor lor de jaf şi distrugere. Muntele şi 
pădurea, fortăreţe naturale, au îndeplinit timp de secole o funcţie vitală salvatoare 
în istoria românească şi au intrat adânc în conştiinţa colectivă a poporului român” 
(p. 121).

Fără a comenta citatele de mai sus, să trecem la descoperirile arheologice din 
Odesa, despre care citim în îndreptarul Monumentele arheologice din regiunea 
Odesa. În el sunt descrise locurile, dimensiunile şi perioada apariţiei mulţimilor 
de sate şi cătune (aşezări străvechi) din regiune. Apariţia lor coincide cu perioa-
da descrisă în Istoria României (vezi citatele). Să ne referim la unele dintre ele. 
Să începem cu raionul Ismail, satul Camâşovca (Hagi Curda). O aşezare străveche  
(250 x 150 metri) din secolul IX–XI pe malul de vest al lacului Chitai.

La vreo trei km spre vest de Hagi Curda curge râuleţul Enica (Enâca), ce se 
varsă în lacul Catlabuga, lângă satul Perşotravnevoe (Hasan Aspaga). Pe ambele 
maluri ale Enicăi şi pe locul s. Perşotravnevoe s-au descoperit nouă cătune din acea 
perioadă, cu lungimi de 100–300 m. Apropo, prin anii 1985–1986, în timpul când 
se făceau vadurile pentru irigare, pe un câmp de aici, plugul a scos la suprafaţă 
şase vase din lut, unul dintre care se găseşte şi azi în Muzeul Istorico-Etnografic 
din Ismail. Ele aparţineau perioadei ocupaţiei tătaro-mongole.

 Pe malurile lacului Catlabuga, lângă s. Suvorovo, au fost descoperite opt aşezări 
străvechi din acea perioadă, iar lângă s. Utconosovca (Erdec-Burnu) – şase. Altele – 
în satele Câşliţa, Staraia Nekrasovka, Safiany şi Bogatoe, de pe malurile Catlabugăi.

În îndreptarul citat mai sus o situaţie asemănătoare este descrisă în raionul Chi-
lia, în jurul lacurilor şi râurilor de acolo. Vizavi de provenienţa aşezărilor stră-
vechi, în îndreptar se vorbeşte de o civilizaţie numită “balcano-dunăreană”. S-o fi 
temut să-i spună daco-romană. Pentru a ocoli adevărul istoric, autorii îndreptarului 
relevă că “mormintele culturii balcano-dunărene în regiunea Odesa n-au fost stu-
diate” (p. 19).

Se mai afirmă că în perioada respectivă puteau să existe două civilizaţii, ceea 
ce, cred eu, nu corespunde adevărului. Dacă s-ar putea dovedi existenţa încă a unei 
civilizaţii, “stăpânii de azi” s-ar apuca cu mâinile şi picioarele de acest argument, 
pentru a nega existenţa neamului nostru.

Istoria ne demonstrează: strămoşii noştri daco-romani, populând din cele mai 
vechi timpuri meleagurile de la Dunărea de Jos, nu le-au părăsit niciodată. Peste 
ei au venit alte neamuri, amestecând populaţia locală şi făcând-o multinaţională. 
Aceste meleaguri n-au fost şi nu pot fi niciodată un teritoriu neromânesc. În acest 
context, putem răspunde la o mulţime de “de ce?”. De ce, spre exemplu, n-au stu-
diat ruşii, sovieticii, apoi ucrainenii mormintele pomenite în Îndreptarul de la Ode-
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sa? Mai ales că la noi, la Hagi Curda, precum spuneam anterior, eroziunea solului 
„a scos” la suprafaţă mormintele din cimitire.

Prin anii ’60 ai secolului trecut, în satul Vasilevca (vechea denumire – Aprodul 
Purice), raionul Chilia, când muncitorii săpau şanţul pentru fundamentul casei de 
cultură, au dat de un cimitir străvechi. De ce, sosiţi la faţa locului, arheologii din 
Odesa, după ce au studiat cazul, au plecat înapoi fără să spună nimic despre cele 
descoperite?

De ce au fost lichidate toate inscripţiile de pe biserica construită de Ştefan cel 
Mare în Chilia? De ce nu s-au păstrat sau, mai bine zis, nu sunt scoase în lumină 
documentele istorice de până la 1812 din arhiva din Ismail? De ce până azi n-au fost 
studiate trecerile subterane, existente în toate aşezările din Sudul Basarabiei?

Răspunsul este unul singur: „Pentru că totul e românesc!”. Într-un fel sau altul, 
în toate cazurile, în mod obiectiv, se ajunge la civilizaţia daco-romană – leagăn al 
naţiu-nii române.

…Pentru mine, personal, surpriza constă în aceea că am reuşit să argumentez 
existenţa milenară a satului natal Camâşovca – Hagi Curda – Codjaghiolbaşi – 
Frumuşica – … În sec. IX–XI, pe malul de vest al lacului Chitai exista o aşezare 
cu dimensiuni de 250 x 150 de metri – vatră a strămoşilor noştri daco-romani. 
În 1814 ruşii îi aduc pe malul Chitaiului pe ucraineni, care formează în partea de 
nord-est a satului o uliţă (o hudiţă). De atunci şi până azi acestei părţi a localităţii i 
se spune la noi „În ruşi”. (“Unde pleci?” – „În ruşi.” „De unde vii?” – „Din ruşi.”). 
Moldovenii din sat n-au venit încoace de nicăieri şi nici n-au plecat nicăieri. Ca şi 
strămoşii lor, daco-romanii, ei s-au născut şi au trăit aici, s-au apărat de duşmani şi 
şi-au îngropat străbunii.

În rândul al doilea, am încercat să răspund la întrebarea: „Când, de către cine şi 
cu ce scop au fost săpate trecerile subterane de la noi din sat?”. S-a dovedit că ele 
erau nişte ascunzişuri în care se adăpostea populaţia locală în timpul năvălirilor de 
jaf ale pecenegilor, cumanilor şi tătarilor. Băştinaşii, fiind sedentari (legaţi de lu-
crul pământului), se ascundeau în catacombele pe care le săpau. Legătura vitală cu 
pământul strămoşii noştri au moştenit-o de la bătrânii daci: când era înmormântat 
un dac, în mână i se punea ţărână din pământul străbunilor.

Astăzi e greu, poate chiar imposibil, de demonstrat de care anume triburi se 
ascundeau în pământ strămoşii daco-romani. Una putem presupune cu destulă cer-
titudine: sătişorul vechi, cu numele Frumuşica ori poate Frumuşica Nouă, a apărut 
în urma contopirii mai multor cătune învecinate. Din timpurile de odinioară au 
ajuns până la noi denumiri de locuri din moşia satului: Cocoşel, Butnaru, Valea 
Elenei, Velicicu.

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



59

pRĂpĂDuL STALINIST

Mulţi dintre consăteni, dar şi oameni din alte părţi, îl pomenesc pe Stalin, adu-
cându-i mulţumire pentru meritele din timpul războiului aşa numit „Pentru apărarea 
patriei” şi pentru disciplina impusă de el din timpul cârmuirii sale de după Lenin.

Într-adevăr, pentru fosta Uniune Sovietică a fost un război pentru apărarea pa-
triei sovietice. Dar cine am fost noi, românii basarabeni, în componenţa acestei 
patrii sovietice? 

Să ne amintim pe baza celor scrise mai sus din istoria adevărată a Neamului 
Românesc timp de două milenii: 

– de suferinţele strămoşilor din timpul invaziilor străine (hune, avare, cumane şi 
ale altor triburi nomade), când ne era jefuit meleagul; cu toare astea, populaţia 
daco-romană nu şi-a părăsit baştina, rămânând permanent stăpână pe pămân-
tul străbun, sfinţit cu sudoare şi sânge;

– de furtunile sângeroase ale tătarilor, care, luând ştafeta de la cumani, făceau 
pârjol pe acest meleag;

– de jugul osmanilor, vasalii tătărimii, care, împreună, secole la rând, au stors 
sudoarea strămoşilor;

– de ruperea meleagului natal dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi Dunăre de 
către Imperiul Rus (1812) de la Moldova lui Ştefan cel Mare şi anexarea lui 
nelegitimă, timp de 106 ani, la Rusia; de actele de deznaţionalizare, înjosire, 
teroare şi colonizare din această perioadă;

– de Unirea benevolă a moldovenilor basarabeni prin hotărârea Sfatului Ţării 
din 27 martie 1918 cu Ţara-Mamă – România;

– de pregătirile comuniştilor sovietici pentru războiul de cucerire a Basarabiei 
din 1940, plănuit de acelaşi Stalin Iosif Visarionovici;

– şi, în sfârşit, de cucerirea pe baza forţei militare a Basarabiei, la 28 iunie 1940, 
înfăptuită de haitele comunist-staliniste, şi consecinţele ei, la care ne vom opri 
mai pe larg.

Pentru aceasta mă voi folosi de lucrarea elaborată de Guvernământul Basara- 
biei, Basarabia desrobită, publicată în iulie 1942 de Institutul de Arte Grafice 
„Marvan” S.A.R.

Având în vedere caracterul documentar, obiectiv, al acestei cărţi, am găsit de 
cuviinţă să reproduc din ea mai multe fragmente, doar uneori făcând o expunere 
fidelă a faptelor, datelor, mărturiilor, concluziilor. Puterea argumentării în lucrare 
este copleşitoare: paginile ei pot înlocui zeci şi sute de articole, studii şi chiar mo-
nografii pe tema dată. Fapt explicabil, doar cartea dată a fost alcătuită imediat, pe 
urmele proaspete ale crimelor săvârşite de invadatori în perioada iunie 1940 – iunie 
1941. Dar, mai bine să luăm aminte cum au văzut, au trăit şi au prezentat ocupaţia 
sovietică, pentru posteritate, autorii Basarabiei desrobite…
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…De la început trebuie amintit că la Unire (în Basarabia) aproape toate fabricile 
sau atelierele au fost găsite închise, fie din cauza lipsei de materii prime, fie pentru 
că erau distruse, fie că lipsea mâna de lucru. Ca urmare a stăpânirii ruseşti, atât în 
comerţ, cât şi în industrie, participarea elementului românesc era cu totul nesemni-
ficativă. Comerţul şi industriile căpătaseră un alt aspect decât acela pe care îl aveau 
la răpirea provinciei de către ruşi…

În locul cinstiţilor şi pricepuţilor negustori, meseriaşi şi industriaşi moldoveni, 
au fost aduşi şi instalaţi evreii din Polonia care, cu vremea şi cu spiritul de pătrun-
dere caracteristic popoarelor parazitare, izbutiră să gonească tot ce era românesc şi 
creştin în comerţul şi industria basarabeană şi să stăpânească apoi în mod absolut 
întreaga viaţă economică a provinciei.

Infiltrarea elementului evreiesc a fost înlesnită de stăpânirea rusă, cu scopul de 
a-l folosi în opera de demoralizare şi sărăcire pe care şi-o propusese pentru a nimici 
elementul românesc din Basarabia. Colonii numeroase de evrei şi-au făcut apariţia 
pe întinsul acestui pământ românesc, iar în sate, chiar şi în cele mai mici şi mai răz-
leţe, cârciumile şi dughenele lor completau păienjenişul vrăjmăşiei distrugătoare a 
regimului ţarist. Rachiul, camăta (dobânda foarte mare pe care o primeşte cineva 
pentru banii împrumutaţi), corupţia şi specula erau armele pe care regimul acesta 
le-a pus în mâinile evreilor, pentru a îndobitoci poporul şi a-l lăsa în sapă de lemn. 
Cu aptitudinile specifice rasei şi cu setea de a face rău şi de a distruge tot ce este 
creştin, aceste instrumente s-au pus la lucru, ruinând sănătatea poporului prin în-
trebuinţarea fără măsură a alcoolului, înglodându-l în datorii şi năruind numeroase 
gospodării înfloritoare. Tot produsul muncii moldovenilor mergea în mâna evreilor 
de la sate, care în puţin timp au ajuns stăpâni ai ţărănimii moldovene. La oraşe şi 
târguri, infiltrarea s-a făcut şi mai puternic, elementul evreiesc copleşind în multe 
părţi populaţia majoritară. 

 Aceasta era starea de lucruri imediat după Unire, când începe să funcţioneze 
aparatul administrativ al regimului românesc. 

Acum să ne amintim ce ne-a adus nouă, basarabenilor şi întregului neam româ-
nesc, tătuca Stalin şi regimul lui.

Ultimatumul stalinist pune brutal România în faţa teribilei alternative: cedarea 
Basarabiei în patru zile sau războiul.

Prin aceasta se produce o stare de surprindere şi dezorientare, atât în pătura 
conducătoare, cât şi în mase. Vestea a căzut ca un trăsnet, din senin, şi a zguduit 
puternic şi dureros întreaga naţiune. Zilele de la sfârşitul lui iunie 1940 au fost 
din cele mai tragice pe care le-a trăit vreodată neamul românesc şi însemnează un 
punct negru în istoria lui.

Consecventă atitudinii sale din toată istoria – de a trăda pe oricine şi prin orice 
mijloace – în 1939, Rusia Sovietică găseşte prilejul de a pune la cale o nouă trădare.

Crezând în invincibilitatea anglo-franceză, în repetarea aidoma a evenimentelor 
din războiul mondial şi scontând pe înfrângerea Germaniei şi epuizarea totală a  
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Angliei şi Franţiei, URSS a încercat ca, prin perfidie şi rea-credinţă, să înşele pe 
toată lumea şi să rămână până la sfârşit în afară de învălmăşeala războiului, cu for-
ţele întregi, pentru a fi gata să le pună în mişcare la momentul potrivit.

Încurajată de faptul că Germania se găsea angajată în Vest, într-o luptă de pro-
porţii gigantice cu Franţa, Anglia, Belgia şi Olanda, în vara anului 1940 cere şi ob-
ţine pe rând, fără luptă: Basarabia, Bucovina de Nord, Lituania, Estonia şi Letonia. 
România este prima care cade victima perfidiei şi relei-credinţe ruseşti.

Armata Română avea ordine categorice să nu răspundă cu violenţă la actele de 
provocare şi silnicie ale trupelor ruseşti, pentru a nu se prilejui dezlănţuirea unui 
război numai între România şi Rusia, război care trebuia evitat cu orice preţ.

Cu inimile îndurerate, cu mândria şi onoarea adânc rănite, cu revolta şi indigna-
rea în suflete, soldaţii şi ofiţerii romăni au trăit clipe de umilinţă şi durere neînchi-
puite, fiind nevoiţi să rămână neputincioşi, în faţa silniciei şi trufiei vrăjmaşului.

Tragedia evenimentelor trăite la cedarea Basarabiei, atât de armata, cât şi de 
populaţia românească, aruncată pe drumul pribegiei, a fost şi mai puternic simţită  
datorită atitudinii evreimii basarabene, care şi-a manifestat cu acel prilej pornirile 
de ură şi de răzbunare, împotriva unui regim sub care propăşise înfloritor şi a cărui 
singură vină era caracterul naţional-creştin, pe care îl afirmase.

Popor laş şi perfid, a simţit drama în care se zbuciuma în acele clipe armata, 
redusă la neputinţa oricărei reacţii, şi, încurajat de împrejurări, a trecut la acte de 
teroare şi sabotaj, constituindu-se în bande. Fiecare casă jidovească păstrase as-
cunse portretele conducătorilor sovietici şi numeroase cocarde (insigne, embleme) 
şi drapele roşii pe care apoi le-a arborat pe străzi, imediat ce s-a produs ştirea ulti-
matumului sovietic. Funcţionarii români, ofiţerii şi soldaţii izolaţi au fost obiectul 
teroarei, silniciei şi însultelor acestor bande, care au arătat cu acest prilej întreaga 
ticăloşie a caracterului acestui neam inadaptabil altor criterii de viaţă. 

Imediat după ocuparea Basarabiei, regimul stalinist loveşte în unitatea terito-
rială a provinciei şi smulge judeţele Hotin, Cetatea Albă şi Ismail pentru a le alipi 
Ucrainei. Cu restul de judeţe a fost încadrată în URSS ca Republică Sovietică So-
cialistă Moldovenească.

Venind bolşevicii în Basarabia, au distrus din primul moment caracterul naţio-
nal al constituţiei şi din locaşurile de cultură românească au făcut cluburi de propa-
gandă comunistă, de dezmăţ moral, de anarhie şi de cultivare a instinctelor rele.

Fie că era vorba de “grădiniţe”, în care se făcea educaţia copiilor între 3–8 ani, 
fie că era vorba de “şcolile începătoare”, similare şcolilor noastre primare, sau de 
şcolile secundare şi de adulţi, programele nu ţinteau la o educaţie sănătoasă a tine-
relor vlăstare, la cultivarea frumoaselor simţăminte, la luminarea minţilor şi des-
chiderea de orizonturi noi şi folositoare. Ţelurile acestui program erau ca să abată 
generaţiile tinere de la căile urmate de predecesori şi, prin deformarea mentalităţii 
şi concepţiei de viaţă, să-i îndrepte către idealurile de viaţă bolşevică. “Principiile” 
educative erau aplicate, tălmăcite şi răstălmăcite prin o bogăţie neînchipuită de 
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mijloace pedagogice: tablouri, şedinţe radiofonice, reprezentaţii cinematografice, 
toate menite să aţâţe interesul şi să aprindă imaginaţia tineretului şi a copiilor. 

Pentru a nu stârni de la început reacţii puternice în rândurile populaţiei băştina-
şe, au fost îngăduite şcoli cu limba de predare românească în toate comunele în care 
populaţia era moldoveană, în schimb au înlăturat alfabetul latin şi l-au înlocuit cu 
cel chirilic. S-a eliminat limba românească şi s-a adoptat ca limbă oficială dialectul 
transnistrean, şi acela deformat prin introducerea unor slavisme de neînţeles şi a 
unei gramatici care nu avea nimic comun cu cea românească. Prin această măsură, 
copiii de moldoveni învăţau o limbă stâlcită, plină de streinisme, care era departe de 
frumosul şi dulcele grai moldovenesc. S-a introdus în programe, obligatoriu, studie-
rea limbii ruseşti, care, începând din clasa III-a, era predată în 43 ore săptămânal. 

S-a înlăturat cu totul contactul cu trecutul: despre istoria poporului, despre fap-
tele strămoşilor, despre tot ceea ce s-a petrecut de-a lungul veacurilor şi ceea ce 
constituia mândria noastră, care au fost totdeauna pentru noi un izvor de îmbărbă-
tare şi putere.

S-a interzis copiilor de a merge la biserică şi a crede în Dumnezeu. În locul reli-
giei a fost pus în mare cinste cultul marilor eroi ai revoluţiei roşii, din rândul cărora 
nu lipsea nici Kotovski, tâlharul care băgase groază în populaţia basarabeană.

Biserica a primit lovituri pe două căi: una indirectă, prin şcoală şi fiscalitate; 
alta directă, prin acţiunea huliganistă a evreilor şi ateilor comunişti. Au condiţionat 
însă funcţionarea bisericilor de achitarea unor taxe exagerate, în nădejdea că popu-
laţia nu le va putea plăti şi deci închiderea bisericilor ar fi luat aparenţele unui act 
legal. Cu toată sărăcia în care se zbătea norodul, oamenii şi-au luat de la gură şi au 
plătit birurile impuse de sovietici, numai să nu li se închidă bisericile şi să li se ia 
putinţa să-şi facă rugăciunile către Dumnezeu.

Bande de terorişti iudeo-comunişti au început să pătrundă prin biserici, să ardă 
icoanele, să măzgălească pereţii şi să pângărească odoarele. Veşmintele preoţeşti 
au fost scoase şi întrebuinţate sub formă de costume de teatru. Unele din biserici 
şi mănăstiri au fost transformate în cantonamente de trupe, în grajduri, în magazii, 
săli de spectacole şi – cum este cazul unei mici biserici din portul Ismail şi al bi-
sericii garnizoanei din Hotin – în latrine (closete). Icoanele din casele particulare, 
batjocurite, iar cruciuliţele de pe piepturile copiilor creştini, smulse şi aruncate la 
gunoi. Preoţii-scuipaţi şi loviţi pe stradă şi în biserică, în timpul slujbei, sau hui-
duiţi când treceau cu cortegiile funebre. Şi, în fine, vexaţiuni de tot felul, arestări, 
deportări, închisori, ucideri.

Mijlocul suprem, instrumentul de căpetenie pus în mâna conducătorilor regimu-
lui stalinist a fost însă teroarea. Acţiunea teroristă a arătat, în adevărata ei lumină, 
lipsa de omenie şi civilizaţie a acestui regim, care, datorită crimelor şi sălbăticiilor 
comise, a necinstit genul omenesc.

Cu îndemânarea şi perversiunea care au fost apanajul de totdeauna al regimului 
comunist, izbutesc să creeze o atmosferă încordată de suspiciune (neîncredere), de 
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nesiguranţă, de pâră şi spionaj, în care viaţa devine repede un iad. Oamenii sunt 
nevoiţi să se închidă în ei înşişi, să se facă nevăzuţi şi să se teamă chiar de umbra 
lor; încrederea în oameni şi chiar în rudele cele mai apropiate dispare cu totul şi 
în locul veşnicului zâmbet de mulţumire, care până atunci se putea vedea oricând 
pe feţele băştinaşilor, se aşterne tristeţea înfricoşătoare a morţii, care pândea din 
umbră pe fiecare.

 Zeci de mii de oameni, în majoritate absolută moldoveni, au trecut prin închi-
sorile sovietice, victime nevinovate ale terorii şi nebuniei roşii. Nu era nevoie de 
dovezi, nu era nevoie de mărturii, era de ajuns numai atitudinea avută cândva sub 
regimul românesc, calomnia (minciuna) unui răuvoitor sau numai simpla bănuială, 
bunul plac al unui agent poliţienesc sau adept al regimului, pentru ca individul să 
fie ridicat de acasă, judecat sumar şi aruncat în întunericul temniţei, pentru ispăşi-
rea unor delicte închipuite, apoi trimişi la munci silnice, la mari depărtări, în inima 
Rusiei, unde foametea, boala, chinurile şi munca istovitoare puneau capăt repede 
vieţii acestor nenorociţi.

Deportările se făceau individual sau cu familia şi în condiţiuni atât de neumane, 
atât de sălbatice, încât echivalau cu o condamnare la moarte. Deportaţii – bărbaţi, 
femei şi copii, bătrâni neputincioşi şi bolnavi – erau constituiţi în convoiuri nesfâr-
şite şi îndreptaţi către gările de îmbarcare, unde erau vârâţi în vagoane de vite, fără 
hrană, fără apă, fără asistenţă medicală şi fără dreptul de a cere sau reclama ceva. 
Închişi în vagoane şi supravegheaţi de organele neîndurătoare ale poliţiei ruseşti, 
mureau pe drum, de foame, de boală sau pur şi simplu asfixiaţi. În regiunile Azo-
vului a fost găsit un astfel de convoi, din care fiecare vagon devenise mormânt a 
30–40 oameni.

La îmbarcare bărbaţii erau despărţiţi de soţii, copiii – de părinţi, şi fiecare era 
îndreptat către un loc de destinaţie separat, aşa ca destrămarea familiei să fie mai 
uşoară şi puterea de rezistenţă, nimicită. Scopul era limpede: nu era vorba decât de 
împrăştierea elementului românesc, de distrugerea coeziunii lui familiale şi dispa-
riţia lui fără urmă, în sălbăticia Uralilor şi Siberiei.

Golurile aveau să fie împlinite ulterior cu colonişti aduşi de aiurea, din care 
primele loturi începeau să şi sosească.

Asasinarea a fost întrebuinţată de teroarea regimului stalinist într-o foarte largă 
măsură şi nu a fost aplicată numai în cuprinsul Basarabiei, ci şi în afară, şi anume 
în rândurile deportaţilor. Foarte mulţi deportaţi au fost asasinaţi pe drum sau după 
ce au ajuns în lagărele de deportare, unde mai întâi li se luau scrisori către familie, 
în care arătau că au ajuns sănătoşi şi că trăiesc în condiţiunile cele mai bune cu 
putinţă.

În toate oraşele Basarabiei execuţiile se făceau respectându-se în general ace-
laşi ritual: judecată de formă, prezenţa elementului evreiesc în umbra tribunalelor, 
împuşcarea în ceafă şi aruncarea în gropi, fără a se cerceta dacă victima a murit 
sau nu.
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Neavând timp şi mijloace să ridice pe toţi cei care umpleau închisorile şi, pe de 
altă parte, neîmpăcându-se cu ideea rămânerii lor în Basarabia, autorităţile i-au 
executat în masă, fără nicio formalitate şi i-au aruncat în gropi comune, unii peste 
alţii, parte din ei încă vii.

Dezgropările care s-au făcut ulterior au scos la iveală toate atrocităţile făptuite 
de comunişti, toată sălbăticia şi sadismul acestor fiinţe primitive. S-au găsit cada-
vre cu arsuri, de unde se poate deduce şi folosirea vitriolului (acidului sulfuric) 
ca mijloc de chinuire; cadavre cu fracturi şi urme de violenţă, ceea ce dovedeşte 
că tortura (suferinţe groaznice) a precedat execuţia; oameni îngropaţi cu capul în 
jos şi legaţi de mâini şi de picioare, ceea ce indică caracterul barbar, neomenos şi 
necreştinesc al procedeelor.

La Chişinău, la Ismail, la Cahul, la Cetatea Albă şi, în fine, în tot cuprinsul Ba-
sarabiei, aceleaşi crime, aceleaşi orori şi aceeaşi sălbăticie.

Aşa-zisa justiţie sovietică, în spatele căreia totdeauna se găseau elemente evre-
ieşti, cu influenţa lor ocultă, nu urmărea adevărul; ea nu îndeplinea funcţia ei or-
ganică, ci era un simplu instrument în mâinile terorismului sovietic, cu care acesta 
lovea orbeşte şi fără milă în tot ceea ce era românesc, burghez, naţional sau creştin. 
Nu dreptatea era deci ţinta ei, ci distrugerea totală, prin orice mijloc, a tot ceea ce 
constituia piedică în calea regimului.

Dacă arestaţii, deportaţii şi asasinaţii plăteau birul credinţelor şi simţămintelor 
lor, prin suferinţe grele şi prin moarte, cei care au rămas încă la casele lor, au plătit 
teroarei staliniste un bir şi mai greu. Ascunşi prin case străine sau fugiţi, ca în vre-
muri de bejenie, prin alte sate, locuitorii aceştia au trăit într-o atmosferă de apăsare 
nervoasă, vecină cu nebunia. Primejdia o simţeau în aer, în tot momentul; în fie-
care trecător bănuiau un spion; nu se mai vorbea nici în şoaptă; nesiguranţa vieţii 
stăpânea pretutindeni pe toată lumea. Această atmosferă de încordare a nervilor 
era provocată de vestita poliţie de stat NKVD, care, cu rafinament şi perversitate 
nemaiîntâlnite în istorie, a secătuit vlaga şi a omorât nervii nenorocitei populaţii 
basarabene, prin procedeele ei de lucru.

Cetăţenii paşnici şi cinstiţi, care nu aveau altă vină decât aceea că erau români 
sau creştini, ştiau că puteau fi oricând victima unei calomnii sau răutăţi, că în orice 
clipă libertatea şi viaţa le puteau fi răpite fără multă vorbă şi că faimoasa “maşină 
neagră” putea să se ivească în faţa casei lor, ca un vestitor al morţii, în orice ceas.

În general, numai noaptea se ridicau victimele de la domiciliu, cu “maşina nea-
gră”, de teama căreia tremura populaţia toată, de la copil până la bătrân; numai 
noaptea se cercetau victimele; noaptea se judecau procesele şi noaptea se făptuiau 
crimele.

Cunoscând metodele de lucru ale NKVD-ului şi modul cum procedau la ridica-
rea de acasă a celor prigoniţi, cărora nu li se acorda decât o păsuire de 15–20 minute 
pentru a-şi împacheta cele necesare surghiunului (exilului), majoritatea absolută a 
oamenilor stătea noaptea de veghe, pe întuneric, cu bagajele făcute, în aşteptarea 
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“maşinii negre”, care putea sosi oricând. Această chinuitoare aşteptare dăinuia până 
în noaptea când apărea sinistra (care provoacă groază) maşină, care de foarte multe 
ori era aşteptată ca o mântuire, fiindcă făcea să înceteze chinurile nesiguranţei şi 
îndoielii.

Prezentarea regimului stalinist sub toate aspectele esenţiale ale vieţii în Ba-
sarabia: administraţie, familie, şcoală, biserică, proprietate, fiscalitate şi teroare, 
nu înfăţişează decât o palidă realitate. În câţiva ani elementul românesc trebuia 
să dispară complet de pe pământul Basarabiei, pentru a spulbera orice mărturie a 
drepturilor noastre istorice asupra acestui pământ. Niciodată în istoria lui poporul 
românesc nu a fost ameninţat de o primejdie mai mare. Năvălirile barbare, stăpâni-
rea de veacuri a turcilor şi celelalte vitregii pe care soarta le-a abătut asupra lui nu 
i-au pricinuit, toate la un loc, atâta amărăciune şi atâta suferinţă şi nu i-au primej-
duit atât de grav existenţa şi fiinţa sa naţională.

Foarte grele au fost zilele de război şi de retragere a trupelor bolşevice din Basa-
rabia, răul cel mai mare venind din partea celor care la primul semnal al războiului 
s-au înrolat ca voluntari în armata sovietică şi au format un al doilea front, frontul 
intern, a cărui misiune era să distrugă totul în urma armatelor roşii, care se retră-
geau. Ei au avut în sarcina lor evacuarea bunurilor alimentare şi a proprietăţilor 
mobile. Cu mijloace de transport puse la dispoziţie de către sovietici, alogenii au 
evacuat mii de vagoane de cereale, conserve, legume, fructe şi furaje, toate rechi-
ziţionate de la ţărani sub ameninţarea revolverului. Peste Nistru s-au mânat nu-
meroase cirezi de vite luate de la locuitori pentru a le pune la dispoziţia armatelor 
sovietice şi pentru a dezorganiza economia ţării şi pentru a înflămânzi populaţia.

Tot kominterniştii sunt acei care s-au specializat din timp în vederea distrugeri-
lor prin incendiu şi prin dinamită. În acest scop, s-au organizat echipe de câte şapte 
alogeni şi trei militari sovietici care, după un plan dinainte stabilit, distrugeau to-
tul. Astfel de bande au operat pe întreg cuprinsul Basarabiei, având ordine precise 
de felul cum vor lucra.

Dăm exemplu de isprăvile lor:
– La Chişinău au incendiat catedrala oraşului; este opera dovedită a doi evrei. 

De asemenea au incendiat sau au aruncat în aer cu dinamită următoarele clă-
diri: Mitropolia veche, Sala Eparhială, Primăria oraşului, toate tipografiile, 
uzina electrică, uzina de apă, postul de radio, uzina şi depoul tramvaielor, 
Banca Comercială, toate morile, toate hotelurile, Banca Naţională, Liceul Mi-
litar, Circumscripţiile de Poliţie, Imprimeria Statului, fabrica de bere, fabrica 
de săpun, fabrica de tutun, Inspectoratul Învăţământului, Camera de Comerţ, 
cazarmele, Banca Basarabiei, Căminul de ucenici C.F.R., Prefectura, depozi-
tele Distribuţia, toate clădirile din piatră şi cartiere întregi, cu sute de magazi-
ne şi case particulare. În judeţ au fost distruse în întregime, prin foc, târgurile 
Călăraşi, Hânceşti, comuna Lăpuşna şi satul Bucovăţ, precum şi cartierele 
mărginaşe şi sărace;
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– În judeţul Bălţi au fost distruse: oraşul Bălţi aproape în întregime, precum şi 
comunele şi târgurile mai importante: Sculeni, Ungheni, Valea lui Vlad, Râş-
cani şi o parte din Alexandreni şi Pârliţa Târg, două biserici şi patru poduri;

– În judeţul Cahul – patru mori ţărăneşti, nouă poduri şi un edificiu public;
– În judeţul Chilia-Nouă au fost distruse complet comunele: Tarutino, Arciz, 

Leipzig, Crasna, Sărata şi Tătăreşti, 24 întreprinderi industriale, 21 edificii 
publice şi 10 poduri;

– În judeţul Cetatea Albă au fost distruse comunele: Cleaştiţa, Borodino, Hof-
nungstahl, Şaba, Volontiri şi o parte din Bairamcea, 15 întreprinderi industri-
ale, 20 edificii publice şi un pod;

– În judeţul Ismail au fost distruse şapte poduri şi o parte a oraşului Ismail.
Acestea sunt doar o parte din grozăviile înfăptuite de către iudeo-comuniştii 

lui Stalin, cărora, în ziua de 3 iulie 1941, la Radio Moscova, acesta le-a poruncit 
aplicarea “tacticii pământului ars…”.

În lucrarea anexarea Basarabiei în anul 1940 de către Uniunea Sovietică – o 
consecinţă directă a Pactului Molotov–Ribbentrop (Asociaţia pentru Literatura şi 
Cultura Română “ASTRA” – “O. Ghibu”, Chişinău, 2002), autorii studiilor, uti-
lizând cele mai noi surse documentare şi lucrări de specialitate, răspund la între-
bările ce-i frământă pe cititorii dornici de a afla adevărul despre epoca ocupaţiei 
sovietice a Basarabiei. Să urmărim nişte citate din această lucrare:

“O consecinţă dintre cele mai grave ale anexării Basarabiei în 1940 de către URSS, 
conform Pactului Molotov–Ribbentrop, a fost şi calvarul foametei din 1946–1947 (în 
prima subtemă a acestei lucrări s-a amintit schiţat, de aceea, socot, este o necesitate 
de a aduce cititorului mai multe detalii despre această crimă stalinistă). Foametea 
aceasta a fost organizată de către regimul sovietic de ocupaţie pentru a schimba com-
ponenţa etnodemografică a ţinutului, precum şi pentru a înfrânge rezistenţa ţăranilor 
contra colectivizării forţate. În condiţiile URSS era interzis să se pomenească, cel 
puţin, despre foametea din Basarabia din 1946–1947, precum şi despre consecinţele 
ei catastrofale pentru destinul basarabenilor. Regimul totalitar comunist dorea să-şi 
ascundă crimele, genocidul organizat contra populaţiei băştinaşe.

După prăbuşirea imperiului sovietic au ieşit la iveală dimensiunile enorme ale 
masacrului prin foamete. Documentele mărturisesc incontestabil faptul organiză-
rii foametei de către regimul antiuman stalinist, care a sustras de la ţărani în mod 
conştient şi planificat toată recolta, lăsând să moară de foame sute de mii de copii, 
bătrâni, invalizi de război etc.” (p. 48).

Hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS din 26 iunie 1946 “Cu privire la pla-
nul colectărilor de cereale din recolta anului 1946 în RSS Moldovenească”, semnat 
de Stalin, care nici nu pomeneşte de RSSM printre regiunile afectate de secetă, 
deşi Basarabia suferea mai bine de un an din cauza acestei calamităţi, prevedea 
executarea cu stricteţe a planului. Directiva preşedintelui Consiliului de Miniştri 
al RSSM din 6 noiembrie 1946 adresată preşedinţilor comitetelor judeţene şi ra-
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ionale a obligat să se organizeze “în zilele de sărbătoare munca politică în masele 
de ţărani pentru a îndeplini planul de colectare a cerealelor în zilele apropiate. În 
următoarele cinci zile ritmul colectărilor de cereale trebuie să sporească brusc”.

Consecinţele acestei directive au fost dintre cele mai grave. Echipe speciale, 
compuse din activişti de partid şi comsomolişti, scuturau ţăranii de toate rezervele, 
inclusiv cele destinate pentru semănat, măturând din poduri ultimele grăunţe, lă-
sând sătenii să moară de foame…

Culegerile de documente Foametea în Moldova, 1946–1947 (Chişinău, 1993), 
care cuprinde doar o treime din documentele de arhivă, atestă circa 100 de cazuri 
de canibalism în peste 40 de sate basarabene.

Documentul nr. 211 din această culegere conţine depoziţiile făcute în timpul 
unui interogatoriu (totalitatea întrebărilor puse de organele de poliţie unui suspect), 
în februarie 1947, de un om din judeţul Cahul, adus la starea de canibalism de către 
regimul totalitar: “În timpul interogatoriilor iniţiale am depus mărturii imprecise 
şi incorecte. Nu-mi amintesc exact pe ce dată, în luna ianuarie 1947, după servi-
ciul la calea ferată, aveam liber şi eram acasă, unde mai erau soţia, tata şi mama. 
Tata, exprimându-şi nemulţumirea faţă de preşedintele sovietului sătesc, cerea de 
la mine alimente, pâine. Eu i-am răspuns: raţia ce mi se dă o aduc acasă şi o mân-
căm împreună. Tatăl meu însă, obijduit, mi-a răspuns că raţia nu ajunge la toată 
familia. Când soţia mea a ieşit, tata a început să mă înduplece ca să-l tai pe feciorul 
Nicolae, şi carnea să o mâncăm; la început nu eram de acord; când soţia mea s-a 
întors în odaie, i-am povestit, în prezenţa mamei, convorbirea cu tata, şi ele au fost 
de acord cu această propunere. Atunci tata a luat cuţitul, iar eu găsisem un castron, 
şi l-am pus la gât copilului, pentru ca sângele să nu cadă pe pat; tata a tăiat gâtul 
copilului, iar pe urmă i-am despicat corpul în mai multe bucăţi, l-am fiert şi l-am 
mâncat cu toţii în familie.

Au trecut patru zile. În lipsa mamei, eu cu soţia şi tata ne-am înţeles să o tăiem 
pe mama şi, când ea s-a întors în casă şi s-a aşezat pe pat, soţia a înhăţat-o de mâini 
şi a doborât-o, iar eu i-am tăiat mamei gâtul. Înainte de moarte, mama a văzut în 
mâinile mele cuţitul şi m-a rugat să nu o tai şi a ţipat puţin. Carnea mamei de ase-
menea am mâncat-o.

…La moartea mamei, tata n-a participat, dar când eu şi soţia am omorât-o, el se 
afla în casă şi se uita la noi. După moartea mamei au trecut şapte zile. Eu şi soţia 
ne-am pus în gând să-l omorâm şi pe tata. În acest scop, amândoi am ieşit în stradă, 
să ne înţelegem; îndată ce am intrat în casă, l-am înşfăcat pe tata, l-am pus pe pat, 
iar soţia mea i s-a urcat pe picioare; tata a început să ţipe şi să mă roage să nu-l tai. 
Eu, rămânând surd la rugăciunile lui, i-am tăiat gâtul, în acelaşi mod; după ce am 
folosit o parte din carne, restul l-am ascuns în zăpadă, unde a şi fost găsit” (anexa-
rea Basarabiei în anul 1940, pp. 49, 50).

La noi, la Hagi Curda, într-o familie cu cinci copii, soţul (tatăl copiilor) îşi fă-
cuse nişte studii în România. În ’44 s-a întors în sat şi a umblat tot fugar pe la rude 
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fiindcă îl căutau agenţii regimului pentru a-l cerceta. Neavând scăpare, acest om, 
a fost nevoit să-şi lase familia în voia sorţii şi să plece peste Dunăre, schimbân-
du-şi numele de familie. Pe timpul foametei, în ’46, un copil a murit, apoi a murit 
şi mama lor. Cei patru copii rămaşi au ascuns trupul mamei în beci, de unde tăiau 
câte o bucată de carne, o fierbeau şi o mâncau. Când a dat moş Grigore Tabacaru de 
ei, din trup nu rămăsese decât capul şi ceva rămăşiţe. (Aşa mi-a povestit mama). 

Cum s-a mai amintit, genocidul contra băştinaşilor se realiza şi prin acţiuni ce 
urmăreau schimbarea componenţei demografice, demoetnice şi demosociale a teri-
toriilor naţionale româneşti ocupate şi anexate în 1940. Documentele confirmă că 
în toţi anii de ocupaţie sovietică românii din teritoriile naţionale româneşti ocupate 
au fost supuşi unei exterminări sistematice. Se menţionează patru valuri de depor-
tări în masă ale populaţiei din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutului Herţa în 
Siberia şi în alte regiuni ale URSS. În primul val (28 iunie 1940 – 22 iunie 1941) au 
fost deportaţi peste 300 de mii de oameni; în al doilea val (1944–1948) – circa 250 
de mii de oameni; în al treilea val (6 iulie 1949) – peste 35 de mii de oameni şi în al 
patrulea val (1954–1964) – peste 300 de mii de oameni nevinovaţi. La această cifră 
trebuie adăugate şi cele peste 300 de mii de morţi în timpul foametei organizate de 
către regimul totalitar de ocupaţie în anii 1946–’47.

Tot din cauza ocupaţiei sovietice din anul 1940 şi apoi 1944 au părăsit Basa-
rabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa circa un milion de oameni, care s-au 
refugiat în România (în 1940 – 300 de mii şi în 1944 – 700 de mii). Aceşti refugiaţi 
au suportat şi ei un adevărat calvar după 23 august 1944, când guvernul sovietic 
a cerut României, ocupată de trupele sovietice, să predea Uniunii Sovietice toţi 
basarabenii refugiaţi care în anii 1918–1940 au domiciliat în Basarabia, Bucovina 
de Nord şi s-au refugiat în Regat în anii 1940–1944. Ca rezultat, mii şi mii de refu-
giaţi, basarabeni şi nord-bucovineni, au fost transportaţi în URSS, în Siberia, unde 
foarte mulţi au murit de foame şi de frig.

…În locul celor peste două milioane de băştinaşi basarabeni, nord-bucovineni 
şi din Ţinutul Herţa, strămutaţi în Siberia, regimul sovietic de ocupaţie a adus aici, 
în mod planic şi organizat, sute de mii de oameni din Ucraina şi Rusia şi din alte 
republici, cărora li s-au repartizat pe gratis casele, pământul, averea, posturile şi 
locurile de lucru ale celor deportaţi sau refugiaţi (anexarea Basarabiei în anul 1940, 
pp. 51, 52).

Mulţi dintre conaţionalii noştri n-au ştiut şi nici n-au avut de unde să ştie toate 
crimele staliniste din cauza că istoriografia sovietică, propaganda comunistă au 
promovat concepţii false, eronate, a căror menire era apărarea intereselor politicii 
coloniale a URSS. Învăţământul de toate gradele, sistemul educaţional, presa, li-
teratura, artele etc. au fost puse în slujba aparatului propogandistic al regimului. 
Aşa-zisa concepţie a moldovenismului, promovată în mod agresiv de autorităţile 
sovietice porneşte de la strategia colonială rusească de dezbinare a naţiunii româ-
ne, de rupere în bucăţi a Statului Român.
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 Cel mai grav lucru care s-a întâmplat în Basarabia după ocupaţie a fost deca-
pitarea băştinaşilor prin eliminarea elitelor naţionale. Ţinutul a rămas aproape fără 
învăţători şi profesori, fără preoţi, oameni de ştiinţă şi de cultură, fără personal me-
dical şi specialişti în domeniul agriculturii. În locul celor plecaţi pentru a scăpa de 
deportări, gulaguri, de diverse persecuţii, ocupanţii au adus din diferite regiuni ale 
URSS aşa-zişi specialişti, a căror sarcină principală era propagarea ideologiei stali-
niste şi implementarea politicii regimului totalitar. În acest scop erau folosiţi şi isto-
ricii. Ei trebuiau să justifice anexarea Basarabiei de către ruşi în 1812 şi în 1940. Şi 
îşi îndeplineau misiunea demonstrând că slavii jucaseră, cică, rolul principal în for-
marea “poporului moldovenesc”, deosebit de cel din Ţara Românească, că băştinaşii 
din Basarabia nu sunt de aceeaşi etnie cu locuitorii din dreapta Prutului. Cu această 
concepţie ei întunecau minţile şi otrăveau sufletele locuitorilor din Basarabia. Orice 
manifestare de românism era urmărită de KGB şi sancţionată sever: exmatricularea 
studenţilor, destituirea din posturi, ostracizarea (înlăturarea) oamenilor politici şi 
de cultură, limitarea accesului lor la mijloacele de informare în masă, nepublicarea 
lucrărilor acestora şi chiar internarea în spitale de boli psihice.

Acestea sunt doar o parte din grozăviile antiumane staliniste pe care, sunt con-
vins, o bună parte din basarabeni nu le-a ştiut. În continuare vreau să concretizez 
pricinile ce i-au făcut pe unii români basarabeni să fie distanţi faţă de neamul lor 
adevărat, de patria-mamă – România. 

În primul rând: că nu ştiu adevărul, o parte din care s-a arătat mai sus.
În al doilea rând, propaganda totalitar-stalinistă pusă bine la cale prin toate 

mijloacele, pentru a elimina, cu orice preţ, elementul românesc din Basarabia. Iată 
un exemplu: să privim cu atenţie copia certificatului de naştere al dnei Maria Bâr-
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lădean (Dumnezeu s-o ierte, ea este soţia lui moş Dominte, despre care vom aminti 
la Fiii satului). E ştiut că după ocuparea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord s-au 
schimbat documentele de identificare din româneşti în ucraineşti. În absolut toate 
certificatele de naştere ucraineşti nu este înscrisă naţionalitatea părinţilor, deoarece 
trebuia să se scrie cuvântul română. Tot în acest certificat numele de familie este 
prefăcut din Bârladean în Barladean; au înlocuit litera â cu a, ca să nu corespundă 
cu denumirea oraşului românesc Bârlad.

În al treilea rând: o bună parte din basarabeni, considerăndu-se moldoveni, chi-
purile deosebiţi faţă de români, nu pot înţelege că Armata Română, la 2 iulie 1941, 
a pornit război contra Uniunii Sovietice pentru a elibera teritoriile româneşti, ocu-
pate de sovietici la 28 iunie 1940, în alianţă cu Germania, care urmărea, la rândul 
ei, înfăptuirea planului Barbarossa pentru a cuceri noi teritorii. “În scopul de a re-
cuceri teritoriile pierdute, România a încercat să obţină sprijinul celui de-al treilea 
Reich.” Generalul Ion Antonescu către armata română, într-un stil patriotic, afirma 
că scopul războiului era eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord: “Eliberaţi 
pe fraţii asupriţi de sub jugul roşu al bolşevismului, readuceţi toată Basarabia şi 
codrii Bucovinei, ţărânele şi păşunile îndărăt la patria-mamă” (Basarabia, pământ 
românesc, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2001, pp. 133, 134).

În acest război au fost mobilizaţi mii de moldoveni basarabeni şi bucovineni şi 
trimişi pe front. S-au împuşcat frate pe frate, mulţi au căzut pe câmpul de luptă. 
Inimile îndurerate ale mamelor, soţiilor, copiilor, rămaşi fără feciori, soţi sau taţi, 
au umplut ura inamicului, oricine ar fi el. În casele basarabene a intrat tristeţea şi 
amarul, socotit pornite de la Hitler, aliatul României Regale. Soldatul, în orice bă-
tălie ar fi, el rămâne soldat, care îşi face datoria de apărător al ţării ce l-a trimis la 
luptă, el nu discută ordinul, dar îl execută. La 23 august 1944 România şi-a întors 
armele împotriva Germaniei fasciste, de care a fost forţată să continue lupta şi după 
eliberarea teritoriilor româneşti. Acest moment de impunere nu e înţeles de toţi. 
Armata română, condusă de generalul Ion Antonescu, a pornit un război pentru 
eliberarea noastră, deoarece noi suntem români şi traim în teritoriile româneşti, 
unde a vieţuit neamul nostru strămoşesc, de la daci şi daco-romani. O neînţelegere 
în minţile oamenilor de rând a mai promovat chiar şi aceeaşi armată română care 
la începutul războiului lupta ca aliatul Germaniei, cu intenţia de a ne elibera, iar 
după “eliberarea” României de fascism de către trupele sovietice, aceşti români îşi 
îndreaptă armele contra aliatului lor, cu alte intenţii, cu alte ţeluri, idei şi conducă-
tori. Desigur, la prima vedere, pare cam greu de înţeles toate schimbările acestea 
de acţiuni. Aici este de ajuns să apreciezi urmâtoarele: România a intrat în război 
pentru a-şi întoarce teritoriile ocupate de sovietici în ’40. În rândurile armatei ro-
mâne luptau basarabenii şi bucovenenii cot la cot cu soldaţii din celelalte regiuni 
ale Ţării. La momentul când armata sovietică s-a dovedit mai puternică a şi pornit, 
chipurile, eliberarea de fascism, totodată schimbând orânduiala de stat în aceste 
ţări, semănând rodul lor comunist. Basarabenii şi bucovenenii care au luptat con-
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tra Uniunii Sovietice, prin concursul noilor administratori, ruşi, proaspăt puşi la 
conducere, au fost încorporaţi în rândurile armatei sovietice şi trimişi pe front pe 
linia întâi, de unde rar care a scăpat teafăr. Îndată după război s-a început răfuiala 
asupra gospodarilor, oamenilor inteligenţi – patrioţi ai neamului românesc, despre 
care s-a scris mai sus. Populaţia rămasă a fost constrânsă prin toate metodele de 
violenţă să se supună noului regim. Cei ce nu le făceau pe voie erau executaţi sau 
trimişi în Siberia. Îngenuncheaţi şi permanent îndoctrinaţi cu idealurile comuniste 
am ajuns până-n prezent. De aceea, pentru a fi un reprezentant demn al neamului, 
trebuie să-ţi iubeşti cu adevărat familia, părinţii, strămoşii, baştina, datinile şi cre-
dinţa poporului, într-un cuvânt spus: tot ce ai mai scump şi sfânt la suflet. 

1814 ŞI puNCTuM?...

Am studiat cu atenţie mai multe lucrări referitoare la trecutul istoric al satului 
meu natal Hagi Curda. În toate se indică anul 1814 ca an de întemeiere a satului.

Bunăoară, la istoricul Ion Chirtoagă, în lucrarea Târguri şi cetăţi din sud-estul 
Moldovei (secolul al XIV-lea – începutul secolului al XIX-lea), Editura ,,Prut inter-
naţional”, Chişinău, 2004, la paginile 218, 219 citim: ,,Unii tătari, care se aflau în 
aproprierea Dunării şi a litoralului Mării Negre, au început să facă sate, trecând la 
un mod de viaţă seminomad. Prin unele din acestea a trecut Evliya Çelebi în 1657 
şi mai târziu. După ce a părăsit circumscripţia Ismail, în drum spre Tatarbunar, el a 
ajuns în satul Kodjaghiolbaşî, care este un sat tătăresc. Aceste locuri fac parte din 
vilaietul tătarilor din Bugeac...”

Istoricul şi filozoful Zamfir Arbore, în Dicţionarul geografic al Basarabiei 
(1904), despre localitatea Hagi Curda, scrie: ,,Hadji-Curdî, comună rurală, pe malul 
vestic al lacului Chitai, la 45 de verste de Ismail, prin nordul lacului Catlabuh. S-a 
întemeiat la 1814 de ţărani români, în număr de 54 de familii, care s-au ridicat de pe 
moşiile boierilor şi s-au aşezat aci, pe locul seliştei tătăreşti cu acelaşi nume...”

În lucrarea de referinţă Monografia Judeţului Ismail, elaborată de un grup de 
savanţi sub conducerea lui Anton Golopenţia, pregătită pentru tipar încă de la 1 
martie 1943 şi apărută sub îngrijirea istoricului dr. Cornel Constantinescu abia în 
2008, scrie: ,,Hagi Curda se află la o depărtare de Ismail la 35 km...A luat fiinţă prin 
anul 1814”.

Toate aceste lucrări, şi nu numai, vorbind de perioada apariţiei satului Hagi Cur-
da, indică anul 1814. Nu este exclus faptul că, înregistrându-şi lucrările la Moscova 
sau Sankt Petersburg pe timpul Rusiei Ţariste sau pe timpul sovieticilor, autorii 
erau nevoiţi să îndeplinească voia administraţiei respective, de unde a şi apărut ,,ca-
talogul de botez” al satelor sud-basarabene Istoria gorodov i seol Ukrainskoi SSR. 
Odesskaia oblasti, Institut istorii Akademii Nauk USSR, Kiev, 1978.

În realitate, n-a fost aşa. Ne vorbesc argumente reale, vii, pe care orişicine, orişi-
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când le poate vedea, studia. Acestea-s catacombele, ascunzişurile subterane pe care 
le putea săpa numai o lume trăitoare deja în această localitate – o lume băştinaşă. 
Cum s-a scris mai sus, confirmarea dublă a apariţiei din cele mai vechi timpuri a po-
pulaţiei romanice – aceasta şi dezminte afirmaţiile autorilor precum că satul a luat 
naştere la 1814. Istoria ne aminteşte că pe vremea ocupaţiei cumane, în anul 1241, 
tătarii îi atacă pe aceştia din spate şi devin ei stăpâni. Locuitorii băştinaşi, daco-
romani, de prin satele şi cătunele nu demult formate, fiind sedentari şi totodată slab 
organizaţi, nu puteau ţine piept năvălitorilor. Ei îşi săpau ascunzişuri sub pământ şi 
continuau să-şi lucreze pământul. Despre aceasta s-a mai scris.

Acelaşi lucru îl mărturisesc crucile găsite în cimitirul cel vechi al satului, pre-
cum şi istorisirile bătrânului Ignat Guţu, care ne dezvăluie alt adevăr decât cel 
înaintat de unii istorici, şi anume: că ,,noi suntem de-o veşnicie pe-aceste luminate 
văi”, vorba poetului.

 CONCLuzII

Din cele publicate în COnCORDIa, începând cu numărul din 25 februarie 2006, 
despre trecutul istoric al satului meu natal, se pot trage următoarele concluzii:

Românii basarabeni de pe meleagul unde e aşezat satul meu, rebotezat de 1. 
sovietici în Camâşovca, sunt urmaşii de secole ai daco-romanilor care s-au 
stabilit cu traiul aici cu aproximativ o mie de ani în urmă.
Catacombele (trecerile subterane) din această zonă nu sunt altceva decât niş-2. 
te ascunzişuri săpate de strămoşii noştri pentru a se ascunde de cotropitori.
Basarabia, teritoriul dintre Dunăre, Prut, Nistru şi Marea Neagră, este pă-3. 
mânt românesc, anexat în 1812 de Rusia, în 1940 – de Uniunea Sovietică prin 
forţa armată. 
Rusificarea, apoi ucrainizarea populaţiei româneşti s-a făcut şi se face cu un 4. 
singur scop strategic: de a nu întoarce Patriei-Mamă – României teritoriul 
ocupat.
Românii şi moldovenii sunt un singur popor. Limba română este unica şi 5. 
adevărata limbă maternă a acestui popor. Moldoveneasca este doar unul din 
graiurile limbii române, alături de cel oltenesc, bănăţean, maramureşean, 
dobrogean şi alte graiuri româneşti.
În aşezările Moldovei istorice de la Dunăre şi Marea Neagră, care au avut 6. 
statutul de raiale turceşti, elementul românesc s-a păstrat mai mult decât în 
restul Bugeacului istoric.
Satul nostru natal Camâşovca, numit mai înainte Hagi Curda, Codjaghiol-7. 
başi, Frumuşica, are o vechime de peste o mie de ani.
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Hagicurdenii sunt, prin tradiţie, creştin-ortodocşi şi au aparţinut tot tim-8. 
pul, cu excepţia perioadelor de ocupaţie (1812–1856, 1878–1918, 1940–1941, 
1944>), de Biserica Ortodoxă Română – Biserica Neamului. 

 În ziua când la noi în sat va fi sfinţită biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi 
Sf. Ierarh Nicolae”, construcţia căreia a început în 2007, eu propun să comemorăm 
aniversarea milenară (de 1000 de ani) a localităţii.

P.S. – Prin 1956, pe când aveam 11 ani, tata a cumpărat un aparat de radio 
“novi”, care lucra de la baterii (lumină electrică în sat încă nu era). Îmi aduc 
aminte: tata venea de la lucru, făcea ce mai făcea pe afară, se spăla, mama îl 
hrănea, apoi el deschidea aparatul de radio, la postul Chişinău sau Bucureşti, 
care transmiteau muzică populară. Parcă-l văd cum îşi lăsa capul pe o mână şi 
şedea aşa până se termina emisiunea. Observam nu numai o dată ochii lui umezi. 
Tata plângea. De ce, oare, plângea el atunci, ascultând melodii populare? această 
întrebare nu mi-a dat pace ani la rând.

Iată că timpurile s-au schimbat, am ajuns să trăim într-o ţară democratică. 
Eu, interesându-mă de istoria meleagului, am adunat literatură, care pe timpul 
sovietelor era interzisă, şi am aşternut pe hârtie o lucrare cu tema Adevărul des-
pre neam şi baştină. Putea s-o facă oricare altul dintre consătenii mei, dacă ar 
fi dorit, dacă ar fi avut putere şi curaj. Mă bucur că am făcut-o eu, aşa cum am 
reuşit, nefiind nici istoric, nici scriitor. Şi mă mai gândesc că mi-au dat puteri în 
această lucrare a mea lacrimile tatei de acum jumătate de veac. Ştiu de ce plângea 
el, ascultând muzică populară, pe când eu eram copil. am vrut să ştiţi şi dumnea-
voastră, stimaţi cititori, prin cele câte le-am scris până aici. 
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II. FIII SaTuLuI

Toţi cetăţenii, de la mic la mare, care s-au născut şi au trăit măcar o vreme în 
satul Hagi Curda, se numesc fii ai acestui sat.

La acest capitol vă vom prezenta numai pe acei fii ai satului care, printr-o bună 
educaţie oferită de părinţi şi de şcoala din localitate, printr-o corectă încadrare şi 
orientare spre şcoli mai înalte şi prin sacrificiile materiale ale părinţilor, s-au ridi-
cat deasupra condiţiei omului simplu de la sat, reuşind să facă cinste acestui sat şi 
să devină mândria rudelor şi dascălilor care i-au învăţat. 

Din mai multe motive n-am izbutit să-i prezentăm pe fiii satului grupaţi după 
profesia ce şi-au ales-o, terminând studiile medii sau superioare. Ne vom mărgini 
doar la acei ce au mers mai departe în domeniul ştiinţei şi acei ce au lăsat urme 
adânci în viaţa satului.

Ne cerem scuze de la cei care, din neatenţie sau din alte motive, au fost omişi, 
deşi ei sunt la fel de valoroşi ca şi cei prezentaţi aici şi şi-ar fi meritat locul în 
această carte.

PAVEL ToSToGAN 
Născut la 27 ianuarie 1951 în satul Hagi Curda (Ca-

mâşovca), raionul Ismail, regiunea Odesa.
În anul 1968 a absolvit şcoala medie din satul natal.
1969–1971 – face studii la Tehnicumul financiar-eco-

nomic din Chişinău.
În 1971 devine student la Institutul de Finanţe şi 

Economie din Leningrad (actualmente – Universitatea 
de Finanţe şi Economii din Sankt Petersburg), pe care îl 
absolveşte în 1976.

Între anii 1976–1978 lucrează ca lector la Tehnicumul 
financiar-economic din Chişinău.

1978–1979 – asistent universitar la Universitatea de Stat din Chişinău.
Face aspirantura (doctoratul) la Institutul de Finanţe din Moscova, în anii 

1980–1984.
Din 1984 până în 1989 lucrează ca asistent universitar, lector superior şi, ulteri-

or, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Chişinău.
Din 1991 până în prezent – conferenţiar universitar şi, ulterior, profesor univer-

sitar la Academia de Studii Economice din Moldova.
1996–2000 – coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor 

Naţionale de Contabilitate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Con-
tabilitate. 

Din 2008 până în prezent – membru al Consiliului Naţional de Coordonare pen-
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tru examinarea şi avizarea proiectelor actelor normative din domeniul contabilităţii 
şi auditului în sectorul corporativ.

1998–2008 – Membru al Consiliului metodologic-consultativ privind evidenţa 
contabilă în economie. Redactor-şef fondator al revistei Contabilitate şi audit, uni-
că în R. Moldova (apare în limbile română şi rusă).

PeTru MolCeANu
S-a născut la 19 iunie 1955.
Şcoala medie din sat a absolvit-o în 1971, iar în 1973 

– Şcoala profesională de meserii din Chişinău.
În anii 1975–1980 îşi continuă studiile la Universita-

tea de Stat din Chişinău şi obţine profesia de economist-
merceolog.

În 1994 – la Centrul de Instruire şi Asistenţă Econo-
mică din Chişinău, capătă specialitatea de marchetolog. 

Masteratul îl face la Academia de Administrare Pu-
blică pe lângă Preşedinţia Republicii Moldova şi devine 
specialist în relaţii internaţionale (2002–2004).

În 2007 susţine teza de doctor, cu tema: “Manage-
mentul schimbărilor şi dezvoltarea organizaţională”.

Din 2008 lucrează în Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Inspectora-
tul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consu-
matorilor, ca şef Secţie relaţii cu consumatorii şi mass-media.

Dl Petru Molceanu este Consilier de Stat, clasa întâi, al R. Moldova.
 
SerGIu MATVEEV 
Născut la 18 noiembrie 1975.
În 1991 a absolvit şcoala medie din satul natal cu 

medalie de argint.
1992–1997 – anii de studii la Facultatea de Istorie a 

Universităţii de Stat din Moldova. Tot aici îşi continuă 
studiile în doctorantură.

Pe parcursul anilor 2004–2005 studiază la Facultatea 
de Filozofie şi Istorie de la Universitatea “J.W. von Goe-
the” din Frankfurt/Main (Germania).

În 2007 susţine teza de doctor pe tema: “Procesele 
etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele 
II–XIV în istoriografia sovietică”.

Lucrează ca cercetător ştiinţific inferior la Laboratorul de Tracologie al Univer-
sităţii de Stat din Moldova (2007) şi la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (2008). Este responsabil de expediţia arheologică a USM.
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În anii 2000–2008 lucrează lector la Catedra Arheologie şi Istorie Antică a 
USM. În prezent este lector superior la această catedră.

A participat la 20 întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, are peste 30 de  
publicaţii ştiinţifice, didactice şi metodice în R.Moldova, România, Ucraina, Ger-
mania, Grecia.

A obţinut Diploma de gradul III la Conferinţa Ştiinţifică Studenţească USM şi  
Diploma de gradul II a Fundaţiei Soros pentru perfomanţe academice.

Cunoaşte limbile: română, rusă, franceză, ucraineană şi germană.

PAVEL GuŢu 
Artist de origine română din Basarabia, ex.-România 

(astazi Ucraina).
S-a născut la 6 august 1952, în satul Camâşovca 

(Hagi Curda).
Absolveşte şcoala din satul de baştină.
1973–1976 – anii de studii la Şcoala Municipală Pa-

latul “Octombrie” din Kiev.
În anul 1982 devine licenţiat al Academiei de Arte 

din Kiev.
În 1989 îşi continuă studiile la Academia de Arte 

Plastice din Sankt Petersburg.
În 1993 studiază la Centrul de Arte “Micado” din Paris.
În prezent este domiciliat, împreună cu familia, în Italia. 
Creează: artă conceptuală, plein-air, monumentală (figurativă, portret, carica-

tură, peisaj, ilustraţie) în tehnicile: grafică, ulei, temperă, fresca, vitraliu, sgraffito 
(cimenturi colorate), relief, sculptură.

Membru: AIAP-UNESCO (Asociatia Internatională a Artistilor Profesionisti), 
al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova şi al Fondului Plastic-Bucuresti 

Este inclus în Enciclopedia artistilor români contemporani, pag. 82, Volum II, 
ed. ARC 2000 şi în multiple ziare, reviste şi cărţi de specialitate.

Premii: Premiul I, (Morbegno, Italia), 2003; Premiul III, (Traona, Italia) 2000; 
Premil anului 1999 al revistei de arte a Uniunii Artistilor din Moldova; alte premii, 
diplome de merit şi menţiuni în Italia.

A expus peste 50 de personale în Europa.
Peste 1500 de opere se află în colecţii private şi publice (din care aproximativ 

1000 portrete în grafică-culori).
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FEODOR PuICeSCu 
S-a născut la 15 februarie 1942 la Hagi Curda.
Şcoala începătoare (7 clase) o face la Erdec-Burnu, 

raionul Ismail, în orfelinat, apoi îşi continue şcoala la 
Satu-Nou (Sarata).

În 1965 a absolvit Institutul Politehnic din Chişinău, 
unde rămâne să lucreze ca lector la Catedra Geometria 
Distractivă şi Desenul Liniar.

Din anul 1968 îşi continuă studiile la doctorantură în 
Institutul de Aviaţie din Moscova; în 1971 susţine teza 
şi devine doctor în ştiinţe tehnice.

A lucrat la Institutul Căilor Ferate din Moscova ca asistent, lector, lector supe-
rior, docent, şef de catedră la Catedra de Geometrie Distractivă.

Actualmente este pensionar şi lucrează la aceeaşi catedră, docent. 

O DINASTIe De pICTORI – DINASTIA MARINeSCu

Dragostea de a desena, în familie, a fost infiltrată de mama – dna Eudochia 
Marinescu, care prin anii 1956–1957 ţesea chilimuri la comandă pentru tot satul. 
Ornamentele erau alcătuite de feciorul Victor, pe atunci elev al şcolii din sat. Vop-
selele nu erau cumpărate – le făcea mama din coji de nucă, ceapă, din troscot şi alte 
ierburi.

VICTOR MArINeSCu 
– Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Director ar-

tistic al Studioului-model de arte plastice “Spectru”, Palatul Naţional de creaţie al 
copiilor şi adolescenţilor, profesor la Liceul de 
Arte Plastice “Igor Vieru”.

Născut la 2 aprilie 1941, în satul Hagi Cur-
da (Camâşovca), Ismail, Odesa.

A absolvit şcoala medie în 1957 în satul  
natal.

După trei ani de studii la Colegiul de Arte 
Plastice “Al. Plămădeală” pleacă la Sankt Pe-
tersburg să-şi continue studiile la Institutul de 
teatru, muzică şi cinematografie.

Îşi începe activitatea de muncă în calitate 
de profesor de arte plastice, mai târziu deschi-
de secţia de arte decorative la Colegiul de Arte Plastice “Al. Plămădeală”, cu susţi-
nerea nemijlocită a domnului Valeriu Puşcaş, director al Liceului “Al. Plămădeală”, 
personalitate marcantă în domeniul artelor plastice.

Victor Marinescu cu soţia, Tatiana
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 Înfiinţează Asociaţia Republicană de Publicitate (director – I. Macari, director 
de creaţie şi vicedirector – Victor Marinescu).

Deţinător al medaliei de bronz EREN – Moscova.
Om eminent al Culturii în R.Moldova şi U.R.S.S.
Medalia “Meritul Civic”.

– Marinescu Tatiana (soţie) – pictor, conducător al Atelierului “Masca artisti-
că”, profesor la Liceul de Arte Plastice “Igor Vieru”;

– Marinescu Iulian (fecior) – pictor-publicist, director artistic “Vostok Europe 
RO”, Bucureşti;

– Marinescu Ana-virginia (fiică) – elevă la Liceul de Arte Plastice “Igor Vie-
ru”;

– Marinescu victoria (fiică) – elevă la liceul de Arte Plastice, Coregrafie şi 
Muzică “Liviu Deleanu” – diplomat la concursuri de Arte Plastice locale şi 
republicane;

– Marinescu Stela (soră) – pictor-pedagog la Şcoala orăşenească de pictură  
“A. Şciusev”;

– zaichin Alexandru (nepot) – pictor, director artistic la compania elveţiană 
“Mont-BLANC”, Moscova;

– Antes Lucia (nepoată) – pictor, are expoziţii personale în Franţa şi opere în 
colecţii particulare.

IGor CEALENCO 
Născut la 27 august 1972 într-o familie de pedagogi.
A absolvit şcoala medie din sat cu medalie de argint 

în anul 1989.
În 1994 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova 

cu diplomă de merit.
Termină doctorantura în 1997, iar în 1999 îşi susţine 

teza pe tema: “Analiza spectrală a unor clase de opera-
tori neautoadjuncţi”, obţinând titlul de doctor în ştiinţe 
fizico-matematice.

A lucrat lector la Universitatea de Stat din Moldova la Catedra Analiza Mate-
maticii.

În 2002 pleacă în SUA şi lucrează pe parcurs a cinci ani în calitate de profesor 
de matematică la Universitatea din Los Angeles (California de Sud).

În 2007 a obţinut titlul de profesor de matematici pentru SUA şi până în prezent 
lucrează la Universitatea Tehnologică din Chicago în calitate de profesor la Catedra 
de Matematică.

A publicat o mulţime de lucrări ştiinţifice, a participat la conferinţe internaţio- 
nale.
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VICTor ANdruSeNCo
S-a născut la 15 septembrie 1950.
A absolvit şcoala medie în 1967, în satul de baştină.
După armată (1969–1971) a fost recomandat de către 

Ministerul Culturii din Moldova şi angajat în calitate 
de artist-acrobat la Studioul de circ “Soiuzgosţirk” din 
Moscova.

În 1973 a absolvit Şcoala de pregătire a artiştilor de 
circ din Moscova, de unde a fost repartizat în oraşul 
Tula pentru perioada de repetiţie, în componenţa primu-
lui colectiv moldovenesc de circ.

Pe parcurs a fost apreciat pentru măiestrie şi profe-
sionalism.

I-a fost atribuită categoria superioară şi i-a fost conferit titlul onorific de Artist 
Emerit.

Este laureat a multiple concursuri şi festivaluri internaţionale, fiind menţionat 
cu Diplome de Onoare ale Ministerului Culturii şi Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Moldova.

A susţinut cu succes turnee în mai multe ţări ale lumii: 1973 – SUA, 1976 – 
Mexic, Venezuela, 1979 – SUA, Puerto Rico, 1983–1984 – Japonia, 1986 – India, 
1987 – Canada, 1988 şi 1991 – Germania. 

TATIANA buJor 
Născută la 9 mai 1977.
În 1993 a absolvit şcoala medie din satul natal.
1994–1995 – an pregătitor la Universitatea din Galaţi 

(România).
Între anii 1995–1999 îşi face studiile la Facultatea de 

Administraţie Publică la Universitatea “Ovidius” din 
Constanţa.

În 1999 îşi continuă studiile la doctorantură în cadrul 
Universităţii de Drept din Bucureşti, cu tema “Contro-
verse privind regimul juridic al mării teritoriale”.

2000–2002 – lucrează ca specialist import-export produse petroliere din cadrul 
societăţii comerciale “Lukoil Black Sea” SRL, reprezentanţa port Constanţa.

Din 2002 până în prezent este şef Agenţie Comercială din cadrul Societăţii co-
merciale “Lukoil România” SRL.

Dna Tatiana Bujor este traducător licenţiat (autorizat) de Ministerul de Justiţie 
al României pentru limba rusă şi limba latină.
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ANTON GroSu 
S-a născut la 7 februarie 1943.
Şcoala medie din sat a absolvit-o în anul 1959. 
Îşi continuă studiile la Facultatea de pomicultură şi 

viticultură, Institutul Agricol din Chişinău.
Tot aici face doctorantura şi obţine titlul de doctor în 

ştiinţe agricole.
Lucrează la Chişinău ca şef de secţie în cadrul unui 

institut de cercetări ştiinţifice în domeniul agriculturii, 
ramura de tutunărie.

Se îmbolnăveşte şi încetează din viaţă la 18 februarie 
2005.

VASIle IordăCheSCu 
S-a născut la 23 decembrie 1939.
După absolvirea şcolii medii din satul natal (1957), 

merge la Chilia, la Şcoala de mecanizare a agriculturii, 
o termină şi, cu recomandarea organizaţiei comsomolis-
te, este trimis în Cazahstan, pentru a participa la recol-
tarea cerealelor, ca mecanizator.

Urmează serviciul militar la marină.
Din 1960 până în 1965 îşi face studiile la Facultatea 

de Agronomie a Institutului Agricol din Odesa.
Revine în sat şi până la pensie lucrează în colhoz ca 

agronom, agronom-şef, administrator de sector, fiind 
apreciat cu medalii şi premii pentru recolte mari.

În 1996 consiliul bisericesc al bisericii ortodoxe “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” 
din sat l-a ales epitrop al comunităţii.

Prin stăruinţa şi munca lui neobosită, prin puterea de a rezista contra tuturor 
actelor de huliganism şi vandalism, puse la cale din partea enoriaşilor bisericii sub-
ordonate Mitropoliei Odesei, la 30 noiembrie 2007, la Hagi Curda s-a făcut slujba 
de sfinţire a locului pe care urma să fie înălţată biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel 
şi Sf. Ierarh Nicolae”.

“Nu este un alt om în acest sat care ar putea construi o biserică, decât bădiţa 
Vasile”, a spus cineva şi a avut dreptate. După doar doi ani, bisericii pe care o 
construieşte epitropul Vasile Iordăchescu i s-au pus de-acum cupolele şi crucile. 
Dumnezeu să-i ajute şi să ne ajute. 
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VICTOR ToSToGAN 
Născut la 26 mai 1962 în satul Camâşovca, raionul 

Ismail.
În anul 1979 absolveşte şcoala medie din sat.
În 1984 este licenţiat al Facultăţii de fizică a Univer-

sităţii de Stat din Chişinău, specialitatea Fizica semi-
conductoarelor.

Din 1984 până în 1992 lucrează pe specialitate la 
Asociaţia de producere ”Mezon”, în diferite funcţii: de 
la inginer-constructor până la vicedirector al Centrului 
Ştiinţific de producere ”Omega”.

În 1999 absolveşte Facultatea de Drept a Universită-
ţii de Stat din Chişinău, specialitatea Drept Internaţional.

Din anul 1992 până în 2003 a lucrat în sistemul vamal al Republicii Moldova, 
apoi în Serviciul Grăniceri ca şef al Direcţiei juridice, grad militar locotenent-co-
lonel.

În prezent activează ca avocat. Educă trei copii.

VASIlISA lISNIC (PuICă) 
Născută la 21 ianuarie 1937.
După ce termină şapte clase din sat, în 1956 absolveşte 

Şcoala pedagogică din Cetatea Albă (Belgorod-Dnestrov-
sk). 

În 1964 a absolvit Universitatea de Stat, Facultatea 
Istorie şi Drept. În 1967 termină doctorantura şi devine 
doctor în filozofie. 

Între anii 1986 şi 1988 îşi continuă studiile şi susţine 
teza de doctor habilitat la Universitatea Lomonosov din 
Moscova, Catedra de filozofie. 

Până în 2000 a lucrat ca profesor universitar la Aca-
demia de Ştiinţe Filozofice din Republica Moldova. 

A scris numeroase lucrări ştiinţifice. 
Actualmente este pensionară.

LIDIA boNdArI 
(sau LIDIA ALEXANDROVNA, cum o numim la noi în sat).
Deşi nu-i născută la Hagi Curda, ci în or. Tatarbunar, la 16 noiembrie 1936, dna 

Lidia Bondari merită pe deplin să fie înscrisă printre cei mai de prestigiu oameni 
al satului nostru.

După absolvirea şcolii medii din oraşul natal, învaţă şi termină Şcoala de medi-
cină din Cetatea Albă (Belgorod-Dnestrovsk).
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În anul 1953 absolventa Lidia Maximenco, la vârsta 
de 17 ani, vine la Camâşovca, unde se aranjează la lu-
cru în punctul medical. După doi ani se căsătoreşte cu 
un bun gospodar al satului şi curând devine cel mai de 
nădejde om al tuturor suferinzilor din sat. Dăruită cu un 
har dumnezeiesc, zi sau noapte, vară sau iarnă, pe ploaie, 
furtună sau ninsoare, mai mult din dragostea de oameni 
şi din dorinţa de a face bine, dânsa a deschis uşa, mai 
bine de jumătate de veac, bătrânilor nevoiaşi, mamelor 
îndurerate şi copiilor bolnavi, lăsând în urma ei o nădej-
de, o uşurare, o aspiraţie.

În prezent, dna Lidia este pensionară, însă nu este o zi ca portiţa de la casa dum-
neaei să nu fie deschisă de un nevoiaş, pentru un sfat, pentru o pastilă, pentru o 
injecţie.

Anul curent, chiar în ziua de Crăciun, în casa dnei Lidia a pătruns durerea cea 
mare – a decedat soţul, la al 55-lea an de viaţă împreună, fie-i ţărâna uşoară.

În anul 1975 dna Lidia a fost decorată cu distincţia de onoare ”Fruntaş al ocro-
tirii sănătăţii din URSS”.

La Ziua lucrătorului medical, în fiecare an, este onorată cu diplome şi premii.
Suflet curat, om înţelept, cu credinţă şi frică de Dumnezeu, dna Lidia şi acum 

stă la straja omului nevoiaş, ocrotindu-l de suferinţe şi, vorba poetului, ea este 
“omul ce naşte întruna dimineţi”.

lIdIA (IllArIoNoVNA) boNdArI
A absolvit institutul şi aspirantura de medicină din Moscova.
(Din cauze subiective nu avem datele necesare pentru o prezentare amănunţită). 

doMINTe lISCheVICI 
S-a născut la 10 august 1927, într-o familie de ţărani 

săraci.
De la vârsta de şapte ani a fost argat pe la cei bogaţi 

din satul natal, iar din 1941 până în 1944 a argăţit în satul 
vecin Hasan-Aspaga (Hasanspa, cum îl numeau la noi).

În 1951 a plecat în rândurile armatei sovietice şi cu 
două luni până a fi lăsat la vatră este condamnat la în-
chisoare „pentru trădare” (za grajdanskuiu izmenu ro-
dinî): cineva din sat a informat la comisariatul militar 

din Ismail, chipurile, că înainte de a pleca la armată el a lăudat viaţa şi tehnica 
americănească. A fost condamnat pe 10 ani şi a fost trimis la muncă silnică în la-
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gărele din Vladivostok, apoi în Magadan. Tot acolo, în lagăr, se găsea un cetăţean 
din R.Moldova (atunci RSS Moldovenească), pentru că s-a visat îmbrăcat în haine 
militare nemţeşti. L-au condamnat şi pe acesta pe 10 ani.

După moartea lui Stalin, în 1954, s-a adresat la Moscova şi în luna octombrie 
a fost scos din zonă fără dreptul de a se întoarce acasă pe un termen de cinci ani. 
Prin prie-teni a izbutit să evadeze din detenţie şi în martie 1955 s-a întors acasă. S-a 
căsătorit şi până la pensie a lucrat şofer în colhoz. Anul 2010, a mai adăugat în viaţa 
lui moş Dominte o pagină neagră: a decedat soţia. Îşi continuă viaţa împreună cu 
nepoata Victoria, soţul ei Vitalie şi strănepoţelul Dumitraş, iar peste o casă, vizavi, 
locuieşte unicul fecior, Mihail, cu soţia sa, Lolita.

AVrAM NACu 
S-a născut la 26 octombrie 1923, în satul Ceamaşir, 

judeţul Ismail (acum Priozeornoe, raionul Chilia), într-o 
familie de ţărani săraci. Tatăl lui era hămurar (cosea ha-
muri pentru cai).

A făcut şcoală românească – două clase, şi două – la 
rus (după cum se spune la noi).

În anul 1936 părinţii cu cei cinci copii au trecut cu 
traiul la Hagi Curda.

La 7 aprilie 1944 l-au luat în rândurile armatei române în contingentul 45, a 
ajuns până la Teleorman. În octombrie acelaşi an basarabenii au fost încorporaţi în 
armata sovietică şi i-au dus în Nikolaev, unde s-au găsit până la sfârşitul anului. La 
1 ianuarie 1945 toţi basarabenii au fost trimişi pe front pe linia întâi – la Varşovia. 
Povesteşte moş Avram: “Ne-au dat câte 100 de grame de ţuică şi ne-au băgat pe 
front… La 14 ianuarie am fost rănit în mâna stângă şi piciorul stâng… M-au operat 
în pădure, apoi m-au dus la Varşovia. De acolo m-au trimis în aşa-zisul gluboki tâl 
în vâzdaravlivaiuşci batalion (batalionul de vindecare din adâncul spatelui frontu-
lui), în Azerbaidjan. Ne pregăteau pentru frontul japonez. Acolo m-am împrietenit 
cu un soldat-traducător. Era moldovean. El m-a ajutat şi, la 16 mai 1945, am ajuns 
la Bucureşti într-un batalion de însoţitori de prizionieri. Strângeam prizionieri din 
Bucureşti, Budapesta, Bratislava, Viena, Golfriz, îi îmbarcam în vagoane şi îi înso-
ţeam până în Sighet. Acolo îi debarcam şi mergeam înapoi iarăşi după prizionieri. 
După aceea am slujit în Ungaria, păzeam un depozit de produse alimentare. Din 
ianuarie 1946 până la demobilizare am slujit în Caucazul de Nord, în oraşul Nalcik. 
Toamna, de Sf. Andrei, în ’46, mi-au dat drumul acasă”.

Actualmente, moş Avram Nacu trăieşte singur la casa lui, soţia fiind decedată 
de mult. Neavând copii, este supravegheat de nepoata Liuba şi mai ales de soţul ei, 
Nicolai Cojocaru. Mai vin uneori să-l vadă surorile Ghinia (Eugenia) şi Xenia, şi 
dânsele fiind în etate şi trăind singure.

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



84

ANA MuNTeANu 
Născută la Hagi Curda, într-o familie de ţărani, în 

anul 1901.
S-a căsătorit cu Petre Boţu din satul vecin Ceamaşir, 

unde au şi trăit. A născut cinci copii – trei fete: Eufrosi-
nia, Maria, Sofia şi doi băieţi: Gheorghe şi vestitul cân-
tăreţ al plaiului sud-basarabean – al Bugeacului – poetul 
Pavel Boţu (1933–1987).

“O, mamă duioasă, o, mamă mult prea bună,
Dacă-ar putea, firave, cuvintele să spună
Cum ne-am deprins cu tine, iubirea să ne-o încapă
Ce ţi-o purtăm de veacuri, iubire fără capăt.”

 Poetul a închinat mamei sale mai multe versuri, printre care şi aLMa MaTER (frag-
mentul de mai sus), IaR nUMELE TĂU, MaMĂ, IaR RĂMÂnEM SIngURI şi altele.

 

IAR NuMeLe TĂu 
 

Iar numele tău, mămică, duce
Către zilele de rouă,
Dăruind cuvântul dulce,
Împărţindu-l pe din două.

Şi mă socoate-n dreptul clipei,
Care lunecă pe ape;
Săgetare de aripă
De departe, de aproape.

Ca o vrajă mă tot poartă
Peste-alămurile verii,
Mi-i potică şi mi-i poartă
Spre nemaivăzute sfere.
 
Iar numele tău, mămică, creşte
Ca o pleată de răchită,
Ca să-şi spună omeneşte 
Tânga neîmpărtăşită.

Ar fi păcat să nu amintim în memoria măicuţei sale dragostea fiului de locul 
unde au trăit buneii şi străbuneii neamului, de baştina poetului de care a fost încân-
tat atât de mult, de Bugeacul cu “neam de viţă”.
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CâNTeC peNTRu BuGeAC 
 

S-a rezemat Bugeacul
Cu umărul de ape,
Şi Dunărea îl spală
De când pe lume vine;
Îl adăpam cu vadra,
Cu pumnul şi năstrapa,
Iar el, ne-nduplecatul,
Ne răsplătea cu spinii.
Şi drumurile toate
În noi făceau răscruce,
Pornind din nou răzleţe
Norocul să i-l cate,
Când arşiţi năpădiră
Pământul să-l usuce
Şi mai cerşeau pomană
Privirile-nsetate;
Când încropit nisipul
Prin câmp cu peliniţă
Se vântură cu şuier
De la Cetatea Albă,
Se ghemuia în vatră
Al nostru “neam de viţă”
Pentru-a-neca durerea
Şi cântecele-n halbă.
Iar bucuria prinsă
Cu plosca-n brâul nunţii
Umbla ca o nălucă
Cu chiot după dânsa,
Şi Silion-Scripcarul
Muncea-n sudoarea frunţii
Şi tremura vioara,
Căci o-necase plânsul.
Aici se-opreau în cale
Martirii altor sate – 
Bulgari şi găgăuzii
Cu nasuri costoroabe,
Iar de-ncepea din şagă
Bătaia pe-apucate,
Reînvia povestea
Din cruntul
Turnul Babel…
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* * *
La uşa casei noastre pân’ târziu
Lătrau flămânde javrele furtunii,
Şi cântul
Se zbătea ucis de viu,
Temându-se în goluri să răsune.
De mai cânta
Doar tata în pahar;
Cânta a pagubă,
Cânta a ducă:
Avuse-un cal
Şi-l dase de habar
Şi s-a ales cu vin şi cu surtucă.
Bugeac, Bugeac,
Ţi-i vântul ca o lamă,
Pe câtă apă – atâta stepă arsă.
Bugeac, Bugeac,
Ţi-i frigul ca un şarpe,
Tu iar le joci pescarilor o farsă…

Îşi scoate faur lupii pe Ialpug,
Iar ei, surprinşi, se-adună la un loc
În larg,
Pe bărci;
Aici mai lângă rug – 
Pescarii cu ursitele-n ghioc…
Vâslaşi din Ceamaşir şi din Cartal
Ce-şi negoţeau puterea pe nimică,
Umflaţi de val
Şi repeziţi în mal,
Cu ochi sticloşi, ca solzii de plătică…

 eA, BAŞTINA

Ea, baştina, memoria ne-o pastră
Ca pe-o icoană care s-a răsfrânt
Un fir de iarbă, un catarg de astru,
Pe cât le face timpul legământ.
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La contul ei străvechi e orice floare,
Înrourata-i cupă de parfum.
Şi tot aici – ciulinul ce apare
Ca un netot la margine de drum.

Ea, baştina, va şti ca să adune
Câte-un vechi cuvânt din marele ocean
În şoaptă spus şi altul care-şi sună
Asurzitorul sclipăt de mărgean.

La contul ei străvechi e orice cântec,
Cel de-a căzut demult, ca un soldat
Cu ochii nedormiţi, între pământuri
Şi cel ce-acum răsare, neaşteptat.

NATAlIA MuNTeANu 
Născută la 5 noiembrie 1960, în satul Camâşovca, 

raionul Ismail.
Cetăţenia: Republica Moldova, România.
Studii: – Universitatea de Stat din Moldova – 1982;
– Academia de Administrare Publică de pe lângă 

Guvernul Republicii Moldova – 1999; 
– Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport – 

2008.
Specialitatea: – bibliotecar-bibliograf;
– magistru în administrare publică;
– master în educaţie fizică şi sport.
Stagii: 1988 – Moscova, Institutul unional de perfecţionare a lucrătorilor de 
conducere şi a specialiştilor din domeniul asigurării tehnico-materiale de stat 
din URSS;
1991 – Chişinău, Secţia de înmatriculare şi examene a Ministerului Afacerilor 
Interne;
1994 – Chişinău, Institutul Naţional de Instruire Continuă;
1998 – Chişinău, Centrul Noilor Tehnologii Informaţionale;
2000 – Constanţa (România), Universitatea “Ovidiu”;
2007 – Chişinău, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport;
2007, 2009 – Chişinău, Academia de Administrare Publică de pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova;
2009 – Chişinău, Comitetul Naţional Olimpic, Academia Olimpică.
Menţiuni: 2000, 2006 – diploma Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Spor-
tului.
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CleMeNTIe NeGruŢA
S-a născut la 3 decembrie 1921, la Hagi Curda, în-

tr-o familie de ţărani. A făcut patru clase româneşti, cu 
care însă, ulterior, îi depăşea pe unii cu studii speciale 
şi chiar facultăţi sovietice. 

 A început serviciul militar în rândurile Armatei 
Române, în toamna anului 1942. În 1944 a fost înrolat 
în Armata Roşie şi, în rând cu sute de alţi basarabeni, a 
fost trimis pe linia întâi a frontului. După şase luni de 
coşmar, a fost rănit de două ori. A fost internat în spital 

şi operat. A fost decorat cu ordinul „Za otvagu” („Pentru vitejie”) şi mai multe 
medalii. După terminarea războiului şi-a continuat serviciul militar în Germania, 
în detaşamentele încadrate la înlăturarea pagubelor de război, ca fierar.

În toamna anului 1946 s-a eliberat şi peste un an se căsătoreşte cu Agafia Ursu, 
care i-a născut şi a crescut trei copii, fiind o gospodină exemplară, o minunată fa-
milistă, având un caracter puternic, ce nu putea fi influenţat de oricine. 

În anul 1948, Clementie Negruţa a intrat în gospodăria colectivă şi până la pensie, 
cât i-a permis sănătatea, a muncit fierar în brigada de reparaţii a tehnicii agricole.

Cu un zâmbet călduros el întâmpina pe oricine îi ieşea în cale sau cine i se 
adresa. Dorinţa-i de a face bine la tot omul i-a adus onoare şi stimă în satul său 
natal, pe care îl iubea nespus. Acest om, fiind creştin, cu dragoste de Dumnezeu, 
niciodată n-a înjurat şi n-a pricinuit niciun rău nimănui. A fost un exemplu pentru 
satul natal.

Copiii au fost mândria familiei: Natalia (07.04.1951) – fiica mai mare, absolvind 
Facultatea de economie din Odesa, activează din 1969 în calitate de contabil-şef în 
satul natal. 

Fiul Andrei (28.09.1955), absolvent al Institutului Agricol din Chişinău, speci-
alitatea inginer-mecanic, a activat în colhoz, ocupând diferite posturi, inclusiv de 
preşedinte al gospodăriei din Hagi Curda. În prezent este director al Şcolii profe-
sionale din Ismail. A fost trimis la războiul din Afganistan, acolo fiind decorat cu 
medalia “Za boevâe zaslughi” (“Pentru merite militare”).

Fiica mai mică, Antonina, absolventă a Colegiului de finanţe şi economie, apoi 
a Facultăţii de Economie a Universităţii de Stat din Chişinău, a rămas să locuiască 
şi să activeze în Republica Moldova, la Chişinău. 12 ani la rând a lucrat în calitate 
de inginer-programator, apoi colaborator ştiinţific la Institutul de cercetări ştiin-
ţifice în domeniul planificării de pe lângă Comitetul de stat al planificării al Re-
publicii Moldova. În 1982, s-a căsătorit cu Grigore Bernavschi, coleg de promoţie 
la Colegiul de finanţe şi economie, un minunat soţ şi ginere, care este strâns legat 
sufleteşte de satul de baştină al Antoninei, ca şi de satul său natal, Palanca, din 
r-nul Drochia, R. Moldova. În prezent, Antonina Bernavschi-Negruţa este director 
al Societăţii pe acţiuni “Transcomunicaţii”, care, datorită profesionalismului ei, 
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n-a fost nici măcar atinsă de consecinţele crizei economice mondiale, rămânând 
pe linia de plutire. A născut şi a crescut doi copii – Andrei şi Alexandru, primul 
dăruindu-le două nepoţele, Anastasia şi Anişoara.

Clementie Negruţa a încetat din viaţă la 1 februarie 2001, rămânând în aminti-
rea consătenilor ca un om simplu, muncitor, cinstit, tată, bunel şi soţ iubit şi pentru 
totdeauna de neuitat – un hagicurdean dintre cei mai stimaţi în sat.

ANATolIe GherASIMoV
S-a născut la 26 martie 1968, în s. Camâşovca (Hagi 

Curda). 
A absolvit şcoala medie din satul natal în anul 1985. 

A studiat la Colegiul de Arte Plastice “A. Plămădeală” 
din Chişinău (1985–1992), apoi la Universitatea de Stat 
de Arte din Moldova, 1996–2001.

expoziţii:
1998 – Expoziţie de grup “Acuarelă”, Casa Naţiona-
lităţilor, Chişinău;
1998 – Expoziţia Internatională “Obiectul ca portret 
al realităţii”, Centrul Expoziţional “C. Brâncuşi”, 
Chişinău; 
1998 – Trienala Mini-Print, Expoziţie Internaţională, Japonia, Tokyo; 
1998 – Ex-libris, Ernest Hemingway, Belgia;
1998 – Mini-Print “Protecţia Mediului şi căi ferate”, Lituania, Vilnius;
2000–2002 – Expoziţie Internaţională de artă plastică “Ziua Pământului”, Muze-
ul Naţional de Istorie, Chişinău;
2000 – “Lublin-VI. Licitaţie de Artă, organizată în scop caritabil de Marea Or-
chestră a Crăciunului”, Galeria Zamcowa, Lublin, Polonia;
2001 – Expoziţie “Limba Noastră”, Centrul Expoziţional “C. Brâncuşi”, Chişi-
nău; 
2005–2008 – Expoziţie “Saloanele de primăvară”, Centrul Expoziţional “C. 
Brâncuşi”, Chişinău; 
2006–2009 – Expoziţie “Noaptea de Artă”, MoldExpo, Chişinău;
2010 – Expoziţie “Facultatea de Arte Plastice-25 ani”, Centrul Expoziţional  
“C. Brâncuşi”, Chişinău;
2010 – Expoziţie “Noaptea de Artă”, Centrul Expoziţional “C. Brâncuşi”, Chi-
şinău.
 expoziţii personale: 
1998 – Expoziţie de grafică, Ambasada Republicii Moldova, Paris, Franţa;
2006 – Expoziţie, Ambasada SUA în Moldova.

Numeroase opere se află în colecţii particulare din Moldova, România, Franţa, 
Italia, Germania, Olanda, Polonia, SUA, Belize, China, Rusia, Ucraina.
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Este inclus în:
Catalogul expoziţiei “Lublin-VI. Licitaţie de Artă, organizată în scop caritabil 

de Marea Orchestră a Crăciunului”, Polonia, 2000;
Catalogul expoziţiei Mini-Print “Protecţia Mediului şi căi feriviare”, Lituania, 

Vilnius, 1998;
Catalogul expoziţiei “Absolvenţi, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 

din Republica Moldova”, Chişinău, 2010.

ANATOL MANOLE 
“Pe la mijloc de iunie l-am întâlnit din nou pe Anatol 

Manole. Venise de la Camâşovca la Odesa, cu un prie-
ten, să-şi caute de lucru ca să câştige nişte bani de chel-
tuială. Ca şi în timpul celorlalte întâlniri ale noastrte, 
l-am văzut apăsat de poverile păgâne ale vieţii, abătut şi 
umilit de ele.

Mi-a adus vreo 20 de poezii noi, scrise de la sfârşitul 
anului trecut (2001) până în prezent. Iată câteva titluri: 
“Nu mă întreba”, “Petrece-mă, mamă, iară”, “Baştina”, 
“Târgul broaştelor”, “Ţara amară”, “Legenda neamului”, 
“Libertate vrem”, “Scrisoare mamei”, “La poartă”, “Casa 

părintească” ş.a. Vreo 30 de file, unele cam mototolite, cu marginile pătate şi rupte 
pe alocuri, scrise în veche grafie, nu fără greşeli gramaticale. Se vede de la o poştă 
că Anatol Manole şi-a scos poezia nu din mape bine rânduite şi din sertare alese, ci 
din tumultul unei vieţi pline de toate, dar în primul rând – de griji şi nevoi.

Poezia sa este una mai rar întâlnită astăzi, populară ca mesaj, dar şi ca formă, 
uneori. O poezie a emoţiilor fundamentale, adică fireşti, o poezie a neîmplinitului.

Motivele – cele mai obişnuite: dragoste de neam, de baştină, de părinţi, frumu-
seţile naturii, protestul social. Motivele sunt obişnuite. Mai puţin obişnuit este felul 
autorului de a spune în versuri: mai mult ţărăneşte, cu anumite stângăcii verbale 
şi semantice.

În poeziile lui Anatol Manole este multă durere, mult amar şi dezamăgire. Po-
etul popular, care n-a absolvit facultăţi, nici şcoli de arte frumoase, reacţionează 
cu durere la imperfecţiunile acestei lumi. Două imperfecţiuni: general-umane, dar 
şi sociale. De aici porneşte tonalitatea nostalgică, resemnată chiar şi în cele mai 
luminoase poezii ale lui Anatol Manole.

…După câteva zile umblate prin Odesa, poetul popular de la Camâşovca şi-a 
găsit aici de lucru. Avea, cică, să zidească o casă cuiva. La despărţire i-am dat mai 
multe exemplare ale gazetei Sud-Vest şi din ce aveam, foi de hârtie albă. Mi s-a 
plâns că nu prea are hârtie sa-şi scrie poeziile, că ele, ca să vezi, vin şi vin…”

Vadim bacinschi
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Anatol Manole s-a născut la 1 iulie anul 1960.
În 1975 a terminat opt clase în satul de baştină.
A mai terminat Şcoala profesională (PTU-10) din Tepliţa, raionul Arciz, şi a 

devenit mecanizator.
Câţiva ani în urmă s-a domiciliat la Matrosca, raionul Ismail.

Nu sunt convins că cineva îl va ajuta să-şi publice o plachetă de versuri şi de 
aceea, cu aprobarea dlui Anatol Manole, voi include în această carte câteva din 
poeziile dumnealui, publicate anterior în ziarele Concordia şi Luceafărul.

Nu MĂ ÎNTReBA

Nu mă întreba pe mine
De ce capul mi-a-nsurit,
De ce tot privesc la stele,
Seara pe la amurgit…

Nu mă întreba pe mine 
La ce Domn mă rog eu azi.
Mă grăbesc pe lumea asta
Şi nu stau la vreun popas.

Ce iubesc în viaţa asta
Şi la cine mă gândesc,
Ce înseamnă când e bine
Şi pe cine îl urăsc?

Nu mă întreba pe mine
De ce rău m-am supărat,
De ce nu-mi mai ridic fruntea,
Îmi ţin capul aplecat.

Nu mă întreba pe mine
La ce soare mă-ncălzesc,
De ce nu trăiesc pe lume
Dar mai mult mă chinuiesc.

Nu mă întreba pe mine,
Tu mai bine ai tăcé…
Las’, că ciuda-i trecătoare – 
Spune-mi, dacă ştii: de ce?
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Nu mă întreba pe mine,
Lasă-mă să stau pe gând.
Nu mă întreba pe mine,
Că totuna nu-ţi răspund. 

pISOIuL

Pisoi, tu ce stai pe coate
Cu mustăţile-ncordate?
Ai simţit vreun şoricel?
Vrei să sfătuieşti cu el?

Că nici el nu-i prostălan –
Stă ascuns după divan.
“Cât de hâtru el ar fi,
Eu mi ţi l-oi şmecheri.

Şi oi face-un bal mascat:
Pielea-oi da-o la sărat,
Şi mi-oi face un suman
Şi-oi umbla eu hoţoman.”

…Cât din gură a vorbit,
Şoricelul a fugit
Şi-a rămas el hoţoman,
Pisoiul fără suman.

peTReCe-MĂ, MAMĂ

Mamă, hai şi mă petrece,
Că-ntunericul e rece...
Ai avut tu un fecior 
Şi îl legănai cu dor.

Crucea ceea, care-am spus,
Să mi-o pui la cap, mai sus,
Şi-o creangă de liliac,
Să-ţi fie, mamă, pe plac.

Mamă, hai să mă petreci,
Că picioarele mi-s reci...
Iar pe poartă când m-or scoate – 
Dă de sufletele moarte.
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Mamă, spune-le la toţi
Că eu azi sunt între morţi
Şi acuma eu mă duc
În mormânt, dar nu la plug.

La poartă de ţintirim
Lasă-mă, mamă, puţin,
Poate cei ce merg pe stradă
Vor la urmă să mă vadă.

Când vor întreba de mine,
Să le spui că vin ca mâine.
Voi veni şi pe la tine
Pân’ la patruzeci de zile.

Când m-or da, mamă,-n mormânt,
Tu să nu arunci pământ.
Las’ s-arunce-un trecător,
Poate-al lui e mai uşor.

Să fi fost un pui de cuc
De-acasă ca să mă duc,
Mă duceam cât mai departe
Ca să scap, mamă, de moarte.

Nu mai plânge-atâta, mamă,
Mi s-a pus pe faţă scamă.
Trupul ca să odihnească,
Spre cer sufletu’ pornească…

Când va fi timpul de roadă,
Să-mi scoţi cămaşa din ladă
Şi să dai un păhărel
Pentru bietu-mi sufleţel.

De-ai să mă visezi vreodată,
Să nu tresari speriată –
Aşa-i dat de Domnul Sfânt:
Să vin vis pe-acest pământ.
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LuNA

Când răsare luna-n cer
Ies afară cătinel
Şi mă uit la ea mirat – 
Parcă-i fată de-mpărat.

Împrejuru-i mii de stele,
Cerul – pânză albăstrea…
Ea se uită-n jos la mine,
Luminează faţa mea.

Fericite-a mele zile, 
Stau şi luna o privesc, 
Că aduce bucurie
Sufletului omenesc.

Strălucind pe ape limpezi,
Ca pe-o mândră o doresc,
Voi ieşi şi mâine iară
Şi voi sta să o privesc.

pRIMĂvARĂ

Din suflet mi s-a rupt un sfânt
Şi, iată-l, zboară.
Prin lume s-a pornit, vestind
De primăvară,
Că, iată, iată, a venit
Ea pe pământ
Şi va pătrunde-n orice casă,
În orice gând.

Spre faţa soarelui, prea veseli
Şi fericiţi,
Doi tineri s-au luat de mână, 
Îndrăgostiţi.
S-au îmbătat de dragoste,
Întâia oară,
Şi ciripesc ca porumbeii
A primăvară.
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E horă, veselie-n sat,
Droaie de fete,
Frumoase 
Precum le-a cântat
Shakespeare
În ale lui sonete.
Iar eu mă duc să fac plimbări
Printr-o livadă,
Mă uit tăcut un strop de rouă,
Cum o să cadă.

De gura satului mă apropii,
Un gând urzind:
Pe raza soarelui, cu drag,
Vreau s-o cuprind.
La cer voi sta privind
Până deseară,
Azi reînvie al meu suflet –
E primăvară.

uITAT De DuMNezeu

Uitat de Dumnezeu acum
Şi rătăcit prin viaţă,
Ieşit-am la răscruce-n drum
În zori, de dimineaţă.
Dar s-o apuc eu încotro,
Ca să nu-mi pierd calea?
În partea dreaptă am s-o iau,
Că e mai scurtă valea.
Nici vorbă că e mai uşor
Când mersul ţi-i la vale;
În viaţă-am tot urcat la deal
Şi n-am acum suflare.
Din ce în ce mai greu respir,
Ori poate-mbătrânesc,
Nu-mi vine, frate, zău, să cred,
Cât de sărac trăiesc.
De-aş şti că tot aşa va fi,
Ori, poate, şi mai greu,
Întruna m-aş ruga-n genunchi
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La Sfântul Dumnezeu:
“De Ţi-am greşit, Doamne, vreodat’,
(Oi fi făcut şi rele),
Te rog să ierţi al meu păcat
Şi-al neamurilor mele.

De CâND Au veNIT pĂGâNII

De când au venit păgânii 
Am uitat şi gustul pâinii. 
Dacă or mai sta pe-aici, 
Rămân fără de opinci.

Au cerut din noi obrazul…
Nu vi-l dau, că nu e cazul,
Nici pământul nu vi-l dău,
Că din străbuni e al meu.

S-a întoarce, Doamne,-odată,
Vremea nouă-a doua roată?
Că şi aeru-i mai greu,
Nici nu pot să-l sufăr eu.

…De când au venit păgânii
Se hârâie ca şi câinii,
Lumea s-a făcut păgână,
Nu-şi mai dau “noroc” de mână.

Fraţi de fraţi nu vor să ştie,
Neam de neam nu vor să ţie.
Ce să spui de cel străin:
S-a făcut de tot păgân.

Stă pământul. Nu-l lucraţi.
Toţi desculţi şi dezbrăcaţi.
Nici să cumpăr, nici să vând,
Ba mai mult, mai mult flămând.

De când au venit păgânii
Am uitat şi gustul pâinii.
Dacă or mai sta pe-aici,
Rămân fără de opinci.
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NOApTeA

Iată a sosit amurgul,
Vine noaptea şi nu vreu,
Toţi bătrânii la icoane
Bat mătăni lui Dumnezeu.

Luna-ncet şi-arată faţa,
Parcă dintr-un suflet greu,
Mama-şi leagănă copilul:
Dormi-adormi, odorul meu.

Împrejur – atâta tihnă,
Numai luna-ncet plutea,
Iar colea, mai într-o parte, 
Am văzut căzând o stea.

Aştept ziua cea de mâine
Care iarăşi va veni
Şi mi-a da din nou lumină
Şi din nou m-a încălzi.

vIAŢA

Eu am văzut cum în lemn roade carul,
Am tot gustat şi bunul, şi amarul.
Eu am văzut cum apa surpă malul, 
Cum, vrând-nevrând, se strică-al vieţii darul.

Mi-am încordat puterile şi brâncii,
M-am ridicat cu greu în vârful stâncii,
Ca să-mi văd drumul şi cărarea mea,
Să-mi văd viaţa. Ce vrea de la mine ea.

Şi, parcă, simt cum sufletul îmi plânge,
Iar norii negri vin, şi vin, nătângii…
Şi, parcă, frică mi-i şi mi e teamă…
S-a limpezi vreodată, oare, mamă?

Se pare-n jur că-i vesel, pe de-o parte,
Eu tot mă plimb: sunt trist şi nu ştiu carte.
Nu-mi pot găsi odihna nici pe-o clipă,
Când văd că tot ce fac, pe loc se strică.
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În viaţa asta, însă, nu se poate
Să stai pe loc şi să aştepţi o moarte.
Mă zbucium, pun să mişte gândul,
De moarte nu mă tem, nici nu mi-i încă rândul.

Îmi pare viaţa subţirea, ca aţa,
Mi-s roşi obrajii şi îmi arde faţa,
Mă zvârcolesc, nu-mi pot găsi odihnă…
E fericit acel ce are-n suflet tihnă.

…Eu am văzut cum apa surpă malul,
Am petrecut şi bunul, şi amarul…
Copilă dragă, tare aş mai vrea
Să nu asemeni viaţa ta cu-a mea.

STeLuŢA

Din cer albastru cade-o stea
Şi nu ştiu, poate-i steaua mea…
Dar eu aş vrea să mai trăiesc
Şi nu ştiu cum să o opresc:

“Steluţă, mult eu mi te rog
Să te opreşti puţin pe loc,
Că eu cum pot m-oi încorda,
Din nou pe cer te-oi ridica.

Or, poate, suntu vinovat
Şi am făcut vreun păcat…
De ce atât mă pedepseşti,
Or, poate, nu mă mai iubeşti?

Steluţă, dacă mai trăiesc,
Eu ţie azi îţi mulţumesc.
Şi cât o viaţă voi trăi,
Pe tine mi te voi slăvi”.

pe pAT De MOARTe

S-a-ntunecat în jurul meu
Şi n-am în lume parte;
Măicuţei mele-i tare greu,
Ea stă pe pat de moarte.
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Tare aş vrea să o ajut,
Să-i fac măicuţei parte,
Îl rog pe Bunul Dumnezeu
Să-i deie sănătate:

“Săraca, măicuţa mea,
Mă iartă, dacă poţi,
Fie-ţi jale nu de mine,
Da măcar de-ai tăi nepoţi.

Poate-a fost cândva, în viaţă,
Ţi-am călcat cuvântul,
Dar până la moartea mea
Nu-ţi calc jurământul”.

Nici un doctor nu-i acum
Ca să o asculte…
Domnul, ştiu, e mai milos
Şi-a vrea s-o ajute.

Eu nici puiului de şarpe
Nu-i doresc durere,
Mai bine să ştie toţi
A mamei mângâiere.

MĂ BATe vâNTuL

Mă bate vântul şi mi-i greu
Şi nu ştiu ce să fac:
Ori să pun mâinile pe piept,
Ori să îmi caut leac…

Să-i las pe toţi care-i iubesc…
Of, Doamne, nu pot, zău!
De ce atât mă pedepseşti,
Căci n-am făcut vreun rău.

Mă bate vântul şi mi-i greu,
De-aş şti eu ce să fac!
Să mă întorc poate-napoi,
Să o încep din prag…
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S-o iau din nou de la-nceput
Şi să îndrept greşeala,
Ca-n visul cel demult trecut,
Şoptind cuvântul “mama”.

Mai bine am să mă opresc
Să mă gândesc puţin,
Că zilele ne părăsesc
Şi înapoi nu vin.

Mă bate vântul… Of, mi-i greu,
Ştiu, totuşi, ce să fac:
Voi pune mâinile pe piept,
Cu viaţa să mă-mpac.

Pe toate câte-s până-acum
Le ţin ca astăzi minte.
Voi merge pe acelaşi drum, 
Să văd ce-i înainte.

LeGeNDA NeAMuLuI

Spune tu, iubite neam,
Neam frumos, basarabean,
Ca să-ţi ducem fiecare
Vorba-n veacuri viitoare.

O vom duce pân’ la mare – 
Domn ne-a fost Ştefan cel Mare.
Am o limbă ca o zână,
E a mea, şi e română.

Şi se trage – fir de in – 
De pe la Miron Costin,
Şi-i călită pe ilău
Încă de Bogdan Hasdeu,

De răsună azi pământul – 
Cântă cântece şi vântul,
C-a trăit pe acest plai
Eminescu, fiu Mihai.
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Pe pământul meu natal
A trăit şi Decebal, 
Iar mai sus de un liman
Trece Valul lui Traian.

Român sunt, şi moldovean,
Şi-mi iubesc al nostru neam.
Chiar de-am fost bătuţi de hoarde, 
Neamul nostru n-are moarte.

Nu Ne TReCe NICI pRIN GâND

Nu ne trece nici prin gând,
Trăitori azi pe pământ,
De prin viţă, din adânc,
Cum e când oamenii plâng.

Ei se plâng pe soarta lor,
Când li-i jale, când li-i dor,
Când al sufletului spic
Arde-n foc de paravic*.

Dar mai tare ei se plâng
Că norocul li-i nătâng,
Când cu dânşii stă la harţă
Pe din spate, pe din faţă.

Doamne, mai bine-aş muri,
Decât chinul m-a sfriji.
Zău, mai bine aş muri
Şi-apoi m-aş tot odihni.

De când mama m-a făcut,
Noroc n-am, nici n-am avut,
Că norocul, arde-ar în foc,
Tot de noi îşi bate joc…

Nu ne trece nici prin gând,
Trăitori azi pe pământ,
De prin viaţă, din adânc,
Cum e când oamenii plâng.

* Paravic – locomotivă de tren (rusism).
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LA pOARTĂ

De-acasă în lume când porneşti,
Tu ieşi pe poartă
Şi peste-o vreme, când te-ntorci – 
Revii la poartă.

Din leagăn abia coborât,
Cu inimioara caldă,
M-am îndreptat cu paşi mărunţi
Spre-a casei poartă.

Prin întuneric când veneam
La miezul nopţii,
Din depărtare observam 
Lumina porţii.

Când sufletu-mi s-a duce-n cer
Şi faţa mi-a fi moartă,
Mi-or scoate trupul în sicriu
Pe-aceeaşi poartă.

Eu mă voi duce împăcat
Cu zbuciumul din soartă,
În locul meu veni-va altul
Şi va intra pe poartă.

* * *
Citind compartimentul FIII SaTULUI, vedem că toţi consătenii care au mers 

mai departe în domeniul ştiinţei, precum şi cei trei pictori şi artistul de circ, nu sunt 
trăitori ai ţinutului în care este situat satul lor natal, în meleagul sud-basarabean. 
Acest tablou se repetă pentru toate satele româneşti din regiune, arătând foarte 
clar că “stăpânilor” de azi nu le trebuie oameni talentaţi, ci doar teritoriul. Statul 
ucrainean chiar se bucură de acest fapt, crezând că de trecutul istoric al ţinutului nu 
se va mai ocupa nimeni din această zonă. Mai mult, astfel ei devin mai încrezuţi, 
născocind nestingherit istoria acestui ţinut. Nu întâmplător, aproape toţi cei peste 50 
de absolvenţi ai instituţiilor româneşti din Ţară, mai puţini din R. Moldova, nu pot 
să-şi găsească un loc de lucru la ei acasă, la baştina lor dintotdeauna. Cei de la Kiev 
“au uitat” cum, la 2 august 1940, aceste teritorii le-au fost donate de către Moscova, 
totodată, încredinţându-li-se şi puterea de a menţine sub ocupaţie acest popor sud-
basarabean.
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III. NIşte precIZĂrI Necesare

“S-A uITAT TOTuL Ce CâNDvA eRA  
SuFLeTuL SATuLuI NOSTRu”

(Dialog)

 Corespondentul săptămânalului Concordia:
– Dle Tudor Iordăchescu, mai întâi, primiţi sincerele noastre felicitări şi urări de 

bine cu prilejul celor 60 de ani pe care îi veţi împlini în curând. Să nu vă părăsească 
în continuare calităţile pentru care vă apreciem: arderea sufletească pentru neam, 
grai şi moşie, simpleţea dintotdeauna şi deschiderea largă către valorile naţionale 
româneşti.

Cum credeţi, de ce, luaţi nu în parte, ci toţi grămadă, suntem atât de zăpăciţi 
(fie-mi iertat cuvântul, dacă e zis, poate, prea apăsat): ne dezicem cu uşurinţă de 
limba maternă, în primul rând, în şcoli, nu ne stimăm propria istorie şi nu dorim 
să o cunoaştem în tot adevărul ei, ne lăsăm uşor manipulaţi, amăgiţi, prostiţi, la 
urma urmelor. De ce? Sau, poate, prea îngroş culorile?

Tudor IORDĂCHESCU, locuitor al satului Hagi Curda (Camâşovca), raionul  
Ismail:

– Sunt cu totul de acord că ne dezicem cu uşurinţă de limba maternă, nu ne 
cunoaştem istoria neamului, ea nu ne interesează, de parcă ai spune că suntem 
indiferenţi faţă de însăşi existenţa noastră. Când s-a introdus la şcoala din satul 
nostru grafia latină, câţiva învăţători, fără să-şi dea seama ce fac, strigau cât îi ţinea 
gura de faţă cu elevii: “Ce-mi trebuie mie latiniţa?”. Astăzi ei sunt la pensie, dar, 
ca rezultat, avem circa 60 de elevi care merg zi de zi, vara şi iarna, în satul vecin 
Muravliovca şi frecventează şcoala de acolo cu predarea în limba rusă.

– Văzute de la hagi Curda, de la mal de ghiol, unde locuiţi, cum vă par proce-
sele din sânul comunităţii noastre: e vorba de o mişcare înainte, de o supravieţuire 
banală sau de o asimilare şi o deznaţionalizare?

– Nu se simte un mers înainte, din punct de vedere naţional. În sat predomină 
pasivitatea, dezamăgirea, deznădejdea, dacă vreţi. Dar sunt şi motive, cum ar fi 
lipsa unui centru cultural naţional în raion. În sat nu avem niciun colectiv de muzi-
că şi dans, un taraf, aşa cum au aproape toate satele româneşti din zonă. Lucrurile 
acestea nu-i interesează nici pe primarul satului, nici pe directorul şcolii, nici pe 
conducătorii sectoarelor de producţie, care nu-şi văd capul din nevoi.

– În epoca globalizării, în care trăim, popoare mari şi mici se străduie să-şi 
păstreze specificul naţional şi, întâi de toate, limba maternă. noi, în sud, ne de-
zicem de ea atunci când în şcolile cu limba de predare română deschidem clase 
ucrainene. Este o dezicere care se va manifesta nu azi-mâine, ci peste ani, dar de 
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care nu vom avea scăpare, ca de un blestem. Încercări de ucrainizare, dacă nu 
greşesc, s-au făcut şi la şcoala din Camâşovca. Care a fost situaţia atunci şi cum 
stau lucrurile acum?

– Pe la şcoala din sat n-am mai dat de când fosta directoare mi-a spus că ziarul 
Concordia este un ziar antinaţional. Mă întreb şi azi de ce naţionalitate se con-
sideră dumneaei: ucraineană sau română? Aş zice că ea se socoate ucraineancă, 
deoarece, atunci când vorbeşti cu un elev din clasele mici (dar şi mai mari), auzi 
un singur răspuns: doar noi trăim în Ucraina… Cu părere de rău, dacă o bună parte 
din învăţători sunt de aceeasi părere, apoi vă spun sincer că faptul mă îngrijorează. 
Nu-mi închipui că în familiile noastre, în comunitatea noastră, cândva să nu fie 
respectate obiceiurile, datinile neamului de care chiar astăzi se dezic mulţi.

– am putea spune că şcoala medie de cultură generală din Camâşovca de azi 
este un focar de cultură, o vatră în care arde focul dragostei de neam?

– Din păcate, nu.

– Există în hagi Curda la ora actuală o viaţă culturală cu caracter naţional? 
aveţi colective artistice, rapsozi populari, obiceiuri şi datini pe care le transmiteţi 
din generaţie în generaţie?

– N-avem un centru cultural românesc, n-avem nici colective artistice. La noi nu 
au loc seri literare, şezători, ca în trecut. A fost uitat tot ceea ce cândva era sufletul 
satului, dacă se poate să mă exprim aşa. Ce-i drept, pe la sărbători mari se mai fac 
hore, însă ele au un caracter de discotecă, din când în când răsunând şi câte o me-
lodie moldovenească. În ceea ce priveşte obiceiurile şi datinile strămoşeşti, satul a 
murit, iar şcoala doarme (poate e jignitor, dar acesta-i adevărul).

– Sunteţi unul dintre cei mai activi corespondenţi netitulari ai Concordiei de la 
apariţia ei şi un prieten fidel al ediţiei speciale “Sud-Vest”, lucru pentru care vă 
rămânem îndatoraţi. În ce măsură se citeşte azi româneşte la hagi Curda? Cine 
sunt cititorii noştri şi ai Dumnevoastră?

– La Hagi Curda astăzi citesc româneşte majoritatea locuitorilor. Numărul citito-
rilor a crescut odată cu introducerea grafiei latine în şcoală. S-au adăugat în primul 
rând părinţii elevilor, cărora nu le este indiferent cum se pregătesc de lecţii copiii lor. 
În ceea ce priveşte Concordia, avem abonaţi, inclusiv printre elevii din clasele mari. 
Ziarele le sunt propuse benevol, fiindcă în şcoală este recomandat săptămânalul  
Luceafărul, care apare la Odesa. De fapt, are loc un dictat, se face agitaţie ca în şcoli 
să fie citit anume Luceafărul, care, din păcate, ne dezbină în români şi moldoveni.

Alţi cititori ai Concordiei sunt sătenii de rând, care doresc să-l citească, găsin-
du-l întotdeauna la mine.

– Ştim că sunteţi pasionat de istoria satului de baştină, pe care o aveţi scrisă 
şi care îşi aşteaptă rândul pentru publicare. ne puteţi spune în ce constă ideea 
principală, pe care ea este axată?
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– Într-adevăr, am pregătit un material despre istoria satului, mai bine zis, a satelor 
dunărene, fiindcă în trecut aşezările din stânga Dunării au fost sub jugul turcesc un 
timp mai îndelungat, lucru care a adus nuanţe şi detalii deosebite în istoria lor. Ideea 
principală, mai bine zis, motivul principal, a fost şi este dezbinarea noastră treptată 
de către ruşi, ascunzându-se adevărul istoric ce ne aparţine. Mă doare sufletul când 
aud cum elevii şi studenţii, scriind despre istoria satului natal, repetă prostiile din 
Enciclopedia sovietică, crezând că asta le este istoria satului, istoria neamului.

– În satele noastre, cărora unii le zic moldoveneşti, alţii – româneşti, aproape 
că nu avem muzee ale istoriei lor seculare, cum au, să zicem, bulgarii. Bunăoară, 
cei din Krinicinoe, raionul Ismail, după cum am aflat nu demult dintr-o emisiune 
televizată, au muzeul satului într-o clădire aparte, cu săli de expoziţie, cu o per-
soană responsabilă de funcţionarea lor. De ce noi nu avem toate acestea în satele 
noastre? nu ni le dorim? nu ne trebuiesc?

– Aşa este: nu avem toate acestea, dar nu din cauza că nu ni le dorim sau nu ne 
trebuie. De vină este pasivitatea noastră, ca popor, în cunoaşterea istoriei neamu-
lui, a ceea ce suntem. Lucrul acesta este la îndemâna autorităţilor ucrainene, care 
nu sunt interesate ca noi să ne ştim şi să ne respectăm istoria, obiceiurile.

– ne lipsesc multe din câte s-ar cuveni să avem, poate chiar la Ismail: un centru 
de cultură românească, o bibliotecă de carte românească, un festival regional al 
colectivelor artistice din satele noastre. Poate nu suntem destul de insistenţi, des-
curcăreţi, poate, mai zic o dată, nu ni le dorim cu adevărat? Cum credeţi?

– Un centru de cultură romţnească, o bibliotecă, un festival folcloric regional – 
toate acestea s-a încercat să se facă, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. Vrem ori nu 
vrem, iarăşi trebuie să găsim cauzele nereuşitei. Socot că ele constau în obstacolele 
pe care ni le pun autorităţile raionale, apoi – în lipsa de finanţe, căci cu nimic nu 
faci nimic. La urma urmei, o cauză poate fi şi insistenţa slabă din partea noastră în 
relaţiile cu autorităţile raionale şi regionale. În Sfânta Scriptură scrie: bate şi ţi se 
va deschide. Poate am bătut puţin la uşile cuvenite.

– Ce credeţi despre relaţiile pe care comunitatea românească din regiunea Ode-
sa le menţine cu Patria istorică – România? Cum le apreciaţi şi cum vi le-aţi dori?

– Relaţiile comunităţii noastre cu România le apreciez ca fiind la un nivel scă-
zut. Ar fi suficient ca partea română şi cea ucraineană să îndeplinească programul 
Euroregiunii “Dunărea de Jos” şi, la drept vorbind, multe s-ar schimba. Din păcate, 
acest program continuă şă rămână numai pe hârtie.

– De la înălţimea celor 60 de ani, pe care îi veţi rotunji în luna mai, cum vedeţi 
viitorul comunităţii româneşti sud-basarabene? Vom supravieţui, oare, ca neam, 
vom merge înainte, afirmându-ne valorile naţionale seculare sau vom deveni o 
gloată amorfă şi amărâtă, lipsită de semnele distincte ale unei etnii?

– Scăparea noastră, ca etnie din Ucraina, este Europa. După părerea mea, n-ar 
putea exista o comunitate etnică în centrul Europei, aşa cum, geografic, ne găsim 
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noi (aproape în centrul Europei) în stil neeuropean. Astăzi toţi tind spre Europa: 
şi preşedintele Iuşcenko, şi preşedintele Băsescu, şi preşedintele Voronin. Dacă 
aceşti trei şefi de stat sunt cu adevărat sinceri faţă de popoarele lor, noi, sud-basara-
benii, vom supravieţui ca etnie. Să ne ferească Dumnezeu să fim înşelaţi în drumul 
nostru spre Europa.

– vă mulţumim pentru această discuţie şi vă adresăm încă o dată cele mai 
sincere felicitări şi urări de bine. Mulţi ani înainte!

(Consemnare de Vadim Bacinschi, Săptămânalul Concordia, 23 aprilie 2005)

pOST-SCRIpTuM
LA “ADevĂRuL DeSpRe NeAM ŞI BAŞTINĂ”

 
Începând cu 25 februarie 2006, în 17 numere, la diferite intervale de timp, COn-

CORDIa a publicat serialul adevărul despre neam şi baştină: Camâşovca – hagi 
Curda – Codjaghiolbaşi – Frumuşica, semnat de Tudor Iordăchescu, locuitor al 
acestei localităţi din raionul Ismail. Ţin să subliniez că e vorba de o istorie conce-
pută de el şi tot de el aşternută pe hârtie, cu scrisu-i îndesat. În pofida faptului că 
nu este istoric, ci economist de profesie, şi că nu e la vârsta căutărilor, ci ieşit la 
pensie, Tudor Iordăchescu a făcut o lucrare pe care alţii nu s-au încumetat s-o facă. 
Din diferite motive.

Precum singur mi-a mărturisit nu numai o dată, el a vrut să povestească, în 
primul rând consătenilor săi, nu numai istoria locurilor de baştină, dar şi istoria 
neamului, de la daci şi romani, despre năvălitorii tătari, turci, ruşi, până la perioada 
sovietică şi ziua de azi. Iată de ce amintirile personale, realitatea hagicurdeană sunt 
plasate într-un context istoric mai larg, pe care nu toţi îl cunosc. Lipsa unor cronici 
documentare, a unor statistici abundente este compensată prin referiri la perioade 
istorice în ansamblu, cu concretizări ce ţin de Sudul Basarabiei, în special, de zona 
de la Dunăre. Ideea principală, pe care autorul o susţine prin argumentele sale, este 
următoarea: pe meleagul din stânga Dunării de Jos etnicii români (moldoveni) au 
o istorie milenară, sunt băştinaşii acestor locuri, descendenţi din daco-romani. Ei 
au tot dreptul la istoria ce le aparţine, în toată plinătatea sa, şi la o atitudine ca faţă 
de etnie autohtonă.

Tudor Iordăchescu, în cele scrise, nu-i contrapune pe unii altora. El vrea doar 
ca urmaşii Basarabilor şi ai lui Ştefan cel Mare să ştie cine sunt ei, ca popor, pe 
malurile Dunării, Catlabugăi, Chitaiului, Ialpuhului. Să respingă minciuna atunci 
când se încearcă de a-i pune pe toţi într-o căruţă şi de a fixa o singură dată pentru 
începutirile istoriei Basarabiei – anul 1812.

Mai rămâne de spus că Tudor Iordăchescu este prieten fidel al Concordiei de la 
apariţia ei până în prezent. Şi nu e vina lui că azi la Camâşovca avem mai puţini ci-
titori decât ne-am dori. Tată şi bunic, el rămâne omul neprefăcut, lipsit de ambiţiile 
exagerate de salvator de neam şi de moşie, pe care le au unii şi care aduc mai multă 
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daună decât folos. Ce-i stă în puteri să facă pentru comunitate – face numaidecât 
din toată inima, dezinteresat şi cu dăruire. De ani de zile, participă la manifestările 
naţional-culturale din sânul comunităţii româneşti din Sudul Basarabiei. Vine cu cei 
apropiaţi – fratele Vasile, soţia Larisa – cu alţi oameni din sat, pe care ar vrea să-i vadă 
mult mai sensibili la tot ce ţine de istoria şi cultura naţională. Ar fi vrut ca anume ei, 
consătenii săi, să fie cei mai interesaţi cititori ai adevărului despre neam şi baştină.  
O dorinţă care nu ştiu dacă i s-a împlinit. 

Fireşte, e bine că de istoria noastră naţională, de trecutul satului Camâşovca se 
ocupă atât de pasionat un fost absolvent al Institutului Agricol din Chişinău, iar 
până nu demult – inspector al Inspectoratului fiscal din Ismail. Dar să nu uităm: la 
Camâ-şovca funcţionează limba română, adică e şi un corp didactic, cu profesori 
de istorie, de limbă şi literatură maternă. Implicarea şcolii în valorificarea moşte-
nirii istorice pare să fie în firea lucrurilor, iar dacă ea lipseşte, că se întâmplă ceva 
nefiresc, nedorit. Se întâmplă sau s-a întâmplat… 

* * *
Am dedicat această carte strămoşilor, care, cu o mie de ani în urmă, după 

aprecierile istoricilor români dar şi ale arheologilor de la Odesa, au pus temelia 
acestui sat în cel mai potrivit loc pentru viaţă: scăldat de apele lacului Chitai şi 
bălţile de la Dunăre, cu mult peşte şi stuf, care ne-au hrănit şi încălzit. De când am 
ajuns în Ucraina suverană şi democratică, ne mai încălzim din stuful tăiat iarna 
de pe gheaţă, iar cu hrana s-a oprit. După ce un cinovnic de la Kiev a privatizat 
lacul, locuitorii satelor de pe malurile lacului nu mai au dreptul de a intra în lac 
cu barca: toate bărcile înregistrate oficial şi neînregistrate au fost confiscate, fără 
vreo directivă de „sus”; se vede că noul stăpân – el şi este „susul”. Mai înainte pe 
lac prindeau peşte mai multe brigăzi de pescari, acum – numai una şi iese pe lac 
doar la comandă.

Nouă, ţăranilor de la sate, ni s-a închis şi posibilitatea de a tăia ţuţoiul (primăvara 
devreme, când pe câmp iarba încă nu a răsărit, stuful tânăr, ţuţoiul, cum se numeşte 
la noi, răsare pe suprafaţa apei. Gospodarii care ţin vite, dar la sat majoritatea au 
vaci, oi, cai, capre, îşi iau barca şi tarpanul şi-şi adună hrană vitelor), fiindcă bărci 
nu mai avem... acum, la al 1001-lea an de existenţă pe locul unde ne-am născut.

RuGĂCIuNe peNTRu ROMâNII SuD-BASARABeNI

“Doamne, Dumnezeul nostru! Fă o minune şi nu ne da pierzaniei pe me-
leagurile noastre strămoşeşti. Străinii ne-au luat moşiile, ne-au dezbătut de 
patria-Mamă, ne-au despărţit şi de istoricul meleag moldovenesc, ne-au schim-
bat, prin diferite viclenii, numele de familie, au deschis poligoane militare pes-
te mormintele strămoşilor noştri. Ţara ne-a ajuns fărâmiţată, a rămas un colţ 
de Basarabie, înconjurat de frontiere şi vămi, încât nu poţi merge liber la tine 
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acasă, la părinţi, la fraţi şi surori. Ne-au luat atâtea că, dacă ar putea, ne-ar lua 
mătincă şi sufletul, adică ne-ar lipsi de existenţa noastră ca fiinţă naţională.

Dă-ne, Doamne, deşteptăciune şi osândeşte-i pe răuvoitori. Nu ne duce pe 
noi în ispită şi ne izbăveşte de cel viclean. Căci a Ta este puterea, mărirea şi 
slava. Amin!”

* * *
Stau uneori şi mă întreb: vor avea, oare, vreodată sfârşit suferinţele neamu-

lui nostru românesc din Basarabia de Jos? Până când vom tot fi amăgiţi, sfădiţi, 
purtaţi aşa cum vrea cineva să ne poarte?... Vom ajunge cândva să înţelegem şi să 
recunoaştem cu toţii că vorbim aceeaşi limbă şi nu două limbi diferite (română şi 
„moldovenească”), că avem o singură istorie, cultură naţională, şi nu două, că, la 
urma urmelor, ne rugăm aceluiaşi Dumnezeu?...

Au avut şi alte popoare din Europa de-a lungul istoriei Golgotele lor. Multe din-
tre ele au ieşit la un luminiş care le-a salvat şi le-a deschis o perspectivă. Numai de 
pe capul nostru nevoile nu se mai mântuie. În 23 august 1939 a fost semnat pactul 
Ribbentrop-Molotov. În punctul trei al Portocolului adiţional secret era scris: ”În 
privinţa Europei sud-estice, partea sovietică subliniază interesul pe care îl mani-
festă pentru Basarabia”. La 26 iunie 1940 urmează nota ultimativă a guvernului 
sovietic remisă guvernului român, iar peste două zile, pe 28 iunie 1940, armata 
sovietică îi “eliberează” pe românii basarabeni… de români.

Timpurile s-au schimbat şi s-au rânduit, iar “interesul pentru Basarabia” a ră-
mas. În Ucraina independentă, faţă de românii sud-basarabeni acest interes pare să 
fie următorul: se vrea ca noi, frumos încolonaţi, cu ochii închişi, să fim purtaţi pe 
drumuri care duc nu înainte, ci înapoi, şi pe care le alege cineva în locul nosrtu.

Pe 31 august, în Republica Moldova, ca şi anii trecuţi, a avut loc tradiţionala săr-
bătoare “Limba noastră cea română”. În raioanele Reni, Ismail, Chilia, Sărata, Ta-
tarbunar, Cetatea Albă şi Tarutin avem şi noi localităţi cu vorbitori de limbă română, 
dar să aducem un omagiu limbii materne, cum o fac fraţii din Republica Moldova, 
nu îndrăznim. Nu o fac măcar şcolile. Unii de voie, alţii de nevoie. Noi tăcem. 

Oare chiar credem că va veni cineva de aiurea şi se va îngriji ca noi să ne păs-
trăm limba maternă, tradiţiile, obiceiurile strămoşeşti? Ne convingem iar şi iar că 
ceea ce ni se propune de către cineva, prin părţile noastre se face nu pentru a ne 
uni în jurul unor mari adevăruri despre neamul nostru, despre istoria naţională, ci 
pentru a ne dezbina şi a încurca iţele.

Spunând lucrul acesta, mă gândesc la înfiinţarea în luna mai 2005 a organi-
zaţiei raionale Ismail a Asociaţiei Naţional-Culturale a Moldovenilor din Ucrai-
na. Întâmplător m-am pomenit printre participanţii adunării de atunci, la Ismail. 
Considerându-mă parte a neamului românesc, eu unul mă consider în acelaşi timp 
moldovean, adică descendent din pământurile vechii Moldove. La întâlnirea de la 
Ismail am participat cu nădejdea de a contribui prin ceva la rezolvarea măcar a 
unor probleme din mulţimea pe care le avem.
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 În conducerea noii organizaţii au fost aleşi nişte buni tovarăşi de ai mei din 
Erdec-Burnu, printre care şi Dumitru Culava, primarul de acolo. Peste câteva zile, 
stând de vorbă cu dânsul, am înţeles că el putea pierde postul de primar, dacă nu 
făcea ceea ce i s-a cerut. I s-a cerut, după cum era de aşteptat, să nu admită crearea 
la Erdec-Burnu a Centrului de Cultură Românească.

Cam în felul acesta pe noi, moldovenii sud-basarabeni, cineva ne întartă, ne as-
muţă unii împotriva altora. Că persoanele care au iniţiat crearea Centrului pentru 
Cultură Românească, din câte ştiu, sunt tot moldoveni de-ai noştri, din acelaşi Er-
dec-Burnu. Şi ei, ca şi mine, se consideră parte a neamului românesc. Ce am avea 
noi de împărţit? Nimic. Şi de ce atunci lucrurile sunt puse la cale astfel, ca noi să ne 
uităm chiorâş unii la alţii? Este tocmai “interesul” despre care spuneam în rândurile 
de mai sus.

…Mi se face amar pe suflet şi scârbă de starea la care am fost aduşi. Gândurile 
mi se îndreaptă către Bunul Dumnezeu, căci El Unul ar mai putea să ne ajute.

 

DIN ISTorIA CoNTeMPorANă A uCrAINeI

Nu pot trece numai cu vederea pe lângă cele scrise în manualul Istoria contem-
porană a Ucrainei pentru clasa a 10-a a şcolilor cu limbă de predare română din 
Ucraina, admis de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei, Editura “Svit”, 
Lviv, 2003, autor F. Gr. Turcenko, unde, la pag. 389, la tema Pământurile ucrainene 
în componenţa României, este scris: “Pe aceste pământuri (este vorba de judeţele 
Hotin, Akkerman şi Ismail) România aplică o politică colonială clasică îndreptată la 
intensificarea controlului asupra teritoriilor ucrainene”.

Chiar în prima temă (p. 4) din acest manual aflăm, că “de câteva secole ucraine-
nii erau lipsiţi de statalitate proprie şi de integritate teritorială” şi că “la începutul 
sec. XX Ucraina rămânea încă împărţită între cele două puternice imperii înve-
cinate – Rus şi Austro-Ungar”. La rândul ei, Basarabia, în 1812, a fost ruptă din 
trupul Voievodatului Moldovei şi anexată Rusiei. Voievodatul Moldav a fost format 
în anul 1353 de către Dragoş Vodă pe meleagul daco-romanilor, care la rândul lor 
au dominat peste o mie de ani (271–1353) pe pământurile bătrânilor daci. Se pune 
întrebarea: când şi cum au devenit judeţele Basarabiei – Hotin, Akkerman şi Ismail 
– teritorii ucrainene? 

Autorităţile de la Kiev se bazează pe argumentele false şi tendinţele ruşilor de 
a ocupa Basarabia în întregime, nu numai teritoriile dăruite de ruşi Ucrainei la  
2 august 1940. “Încă în octombrie 1918, Cicerin, comisar al poporului pentru pro-
blemele externe ale RSFSR, primea un raport, al cărui autor, V. I. Garski, scria des-
pre necesitatea creării la Moscova a unui “birou al basarabenilor al căror punct de 
vedere coincide cu acela al puterii sovietice de a alipi Basarabia la Rusia Sovietică”. 
Mai departe autorul scrie: “Chemările către liderii sovietici “să ne amintim de Ba-
sarabia” se repetau continuu”. La mijlocul lui martie 1918, un grup de foşti activişti 
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bolşevici sau probolşevici din Basarabia i s-a adresat lui I. M. Sverdlov, preşedintele 
VŢIK. astfel: “E timpul să ne amintim că în vecinătatea Ucrainei se află o parte mică 
dar bogată şi, mai cu seamă, timp de un secol exploatată de Rusia – Basarabia… 
Trebuie începută acţiunea pentru organizarea puterii basarabene, agitaţia printre 
moldoveni, în care scop trebuiesc adunaţi din toate colţurile Rusiei basarabeni co-
munişti cărora li se propune să lucreze” (au semnat: Garkavâi, Gusarev, Lifschitz, 
Korenblit – nici un moldovean) (rev. Basarabia, 6/91, pp. 92, 93, 116).

Mai departe, cum s-au desfăşurat evenimentele, s-a mai scris. Rămâne doar de 
amintit:

– constituirea Republicii Moldoveneşti independente – la 22.01 (04.02) 1918;
– conform hotărârii Sfatului Ţării, Republica Moldovenească (Basarabia) intră în 

componenţa României – la 27.03 (09.04) 1918;
– pierzând Basarabia, comuniştii ruşi încep a acţiona prin intermediul Partidului 

Comunist şi al Kominternului;
– proclamarea R.A.S.S.Moldoveneşti în componenţa Ucrainei pe partea stânga a 

Nistrului de către conducerea de la Moscova – în 1924.
“Întâmpinând doleanţele muncitorimii din Basarabia şi din Republica Sovietică 

Socialistă Autonomă Moldovenească, care intră în componenţa Republicii Sovietice 
Socialiste Ucrainene, de a reuni populaţia Basarabiei cu populaţia din RSSA Mol-
dovenească, sesiunea din 2 august 1940 a Sovietului Suprem a ratificat legea privi-
toare la formarea RSS Moldoveneşti, reunind în această republică oraşul Chişinău 
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şi judeţele Bălţi, Bender, Cahul, Orhei şi Soroca din Basarabia… Sovietul Suprem al 
URSS a stabilit să se încorporeze la RSS Ucraineană – Bucovina de Nord, precum şi 
judeţele Hotin, Akkerman şi Ismail din Basarabia, în care populaţia preponderentă 
este ucraineană” – scrie în Istoria RSS Ucrainene, publicată la Kiev în 1969.

Istoricul A. Grecul din Moldova Sovietică, bazat pe date arhivistice scrie, în 
1974, că la mijlocul lui 1940, moldovenii, chiar şi în judeţele încorporate la Ucraina 
(Akkerman, Ismail şi Hotin), erau populaţia cea mai numeroasă (28,39%), fiind în 
fruntea tuturor celorlalte naţionalităţi din zonă, inclusiv a ucrainenilor, care, nume-
ric, se aflau pe al doilea loc (25,44%) (rev. Basarabia, pp. 112, 113).

Ca să compenseze procentul ucrainenilor în zona respectivă, la 5 septembrie 1940 
la Moscova a fost semnată înţelegerea dintre URSS şi Germania privind evacuarea 
în Germania a persoanelor de naţionalitate germană, de pe teritoriul Basarabiei şi 
al Bucovinei de Nord. În conformitate cu acest document, majoritatea absolută a 
nemţilor au părăsit Basarabia şi au trecut în Germania.

În judeţele Cetatea Albă şi Ismail, în urma strămutării coloniştilor germani, au 
rămas circa 500 mii de hectare libere. Ar fi trebuit ca aceste pământuri să fie popula-
te de ţărani cu puţin pământ din alte judeţe ale Basarabiei, fapt echitabil şi justificat 
din punct de vedere istoric şi economic. Dar în locul împroprietăririi ţăranilor din 
Basarabia a fost organizată spre finele anului 1940 strămutarea a circa 10 mii de 
familii din Ucraina.

Strămutarea ţăranilor ucraineni a fost efectuată în baza hotărârii CC al PC(b) 
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din toată Uniunea din 31 octom-
brie 1940, semnat de I. Stalin şi  
V. Molotov. Consiliul Comisarilor 
şi Comitetul Central (bolşevic) din 
Uniunea Sovietică au trimis pe pă-
mânturile româneşti încorporate de 
curând Ucrainei 9700 de gospodă-
rii, inclusiv din regiunile răsărite-
ne ale RSSU – 6000 de gospodării 
colhoznice şi din regiunile de vest 
ale RSSU – 3700 gospodării ţără-
neşti individuale. În consecinţă, în 
Basarabia, deja în anii 1940-1941, 
erau obţinute modificări demogra-
fice în direcţia trasată de Moscova 
(Raptul Basarabiei de Ion Şişcanu, 
pp. 82, 83).

Stimaţi elevi ai claselor a 10-a 
din ucraina! pot oare articolul 
din ziarul Pravda din 12 octombrie 1919, al cărui autor nici nu este numit, şi 
articolul lui Iu. Şeveliov din Contemporaneitatea din 1987, pe care manualul 
propus dvs. pentru studiu le apreciază drept documente istorice (vezi manualul 
la pp. 393, 394), să nege adevărul de mai sus?

LIMBA MeA MATeRNĂ

Eu am un neam străbun, cu limbă strămoşească,
Şi-n limba mea mereu aş vrea că cânt,
Şi vreau ca toţi copiii s-o iubească,
Şi pasărea s-o ciripească-n crâng.

Eu, limba mea maternă în slăvi aş ridica-o,
Doar limbi aşa frumoase ca limba noastră nu-s!
În limba mea străbună pe mama am strigat-o,
Mă rog în limba-mi scumpă eu Domnului de Sus.

Deci fiţi atenţi, voi, oameni, că limba e trecutul,
Prezentul, viitorul şi tot ce-avem mai sfânt!
Şi dacă limba noastră nu vom putea păstra-o,
Pe veci noi vom dispare de pe acest Pământ!

     natalia SLUJEnCO (IORDĂChESCU)
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ŞI IARĂŞI peNTRu BuCuReŞTI

Din zi în zi, la noi situaţia se înrăutăţeşte. Pe la grădiniţe şi prin şcoli copiii, în 
loc să înveţe şi să studieze limba mamei, istoria multiseculară şi martirii neamului, 
învaţă o limbă străină şi o istorie născocită. Absolvenţii şcolilor noastre, terminând 
şcoala, stau la îndoială, nu ştiu încotro s-o apuce. Ei cunosc foarte bine piedicile 
puse de către statul ucrainean foştilor studenţi ai tuturor instituţiilor româneşti. 
Omul de rând, muncitor, şi dânsul întâlneşte o mulţime de incomodităţi prin toate 
locurile obşteşti: pe la oficiile poştale, pe la sovietele săteşti, prin birourile raionale 
şi regionale, descifrând documentaţia scrisă în limbă necunoscută, nemaivorbind 
de mulţimea de pedagogi, specialişti de toate rangurile, care tot răsfoiesc dicţio-
nare şi mornăie pe sub nas nervoşi. Ei înghit noduri şi tac. Tac fiindcă n-au nici 
o susţinere. Ei tac fiindcă tace Ţara. De n-ai tăcut, eşti eliberat din funcţie. Dar 
vremurile sunt grele şi toţi avem copii. De aceea, vreau să mă mai adresez o dată 
Bucureştiului. Domnilor! Pentru ce ne pedepsiţi atât de aspru? Cu ce ne-am învi-
novăţit atât de tare de nu ne vreţi? Ori poate sunt de vină străbuneii noştri care au 
vărsat sânge la Catlabuga, la Chilia, la Cetatea Albă, la Hotin şi ne-au apărat?

Ţin în mâini iconiţa Mărturisitorului Mucenic Corneliu (Corneliu Zelea Co-
dreanu). Aici scrie: “Nouă, românilor, neamului nostru, ca orşicărui neam din 
lume, Dumnezeu ne-a sădit o misiune. Dumnezeu ne-a hotărât un destin istoric. 
Cea dintâi lege pe care un neam trebuie s-o urmeze este aceea de a merge pe linia 
acestui destin, împlinindu-şi misiunea încredinţată. Neamul nostru n-a dezarmat 
şi n-a dezertat de la misiune, oricât de grea şi de lungă i-a fost calea Golgotei lui. 
Şi acum ni se ridică în faţă obstacole înalte ca munţii. Fi-vom noi, oare, generaţia 
debilă şi laşă, care să lăsăm din mâinile noastre, sub presiunea ameninţărilor, linia 
destinului românesc şi să părăsim misiunea noastră ca neam în lume?”
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IV. traDIţII şI OBIceIUrI

ÎN LIMBA DuLCe A MĂICuŢeI MeLe

Pe zi ce trece, tot mai mult mă iau fiorii, 
văzând cu ochii mei şi auzind aievea cum 
se scufundă cu grabă în nefiinţă pământul 
de sub picioarele mele – baştina mea, cu tot 
ce-i mai scump sufletului, cu cele făurite 
de mama şi tata, de bunei şi stăbunei. Oda-
tă cu devenirea Ucrainei stat independent, 
noi, moldovenii, pomeniţi în această ţară 
printr-o loterie a istoriei, născuţi şi cres-
cuţi pe acest plai din moşi-strămoşi, am 
ajuns să ne pierdem cu zile în văzul lumii.  

Aşa să fie oare?... Cui îi rămân cântecele de leagăn ale mamelor noastre, poeziile 
celea învăţate de la mame şi bunici încă din frageda copilărie? Cui rămân jocurile 
copilăriei de odinioară? Se uită, se pierd pentru totdeauna, iar împreună cu ele se 
pierde legătura dintre generaţii, dispare puntea care ne unea pe noi cu buneii şi 
străbuneii noştri, ne făcea să le semănăm lor. Preluăm de la ei – prin cântece şi 
poezii, prin datini şi obiceiuri – un tezaur de nepreţuit, de care astăzi mulţi nici nu 
mai ştiu.

Iată de ce vreau din tot sufletul, cu dragoste curată pentru neamul meu româ-
nesc, să vă propun nişte fărâme din acest tezaur, aşa cum s-au întipărit ele în min-
tea mea de copil de cândva.

Din frageda copilărie ţin minte cum mama ne legăna, cântând:
 Nani-nani, puişor…
 Vine-un peşte şi mi-l creşte,
 Vine-o ştiucă şi mi-l culcă,
 Vine-un somn şi mi-l adoarme.
 Nani-na, nani-na.

Cum începeam a vorbi, mama ne învăţa rugăciunea. Când deveneam mai mări-
şori, mama ne învăţa “Tatăl Nostru”, dar de mici spuneam rugăciunea:

Doamne-Doamne, Ceresc Tată,
Noi pe Tine Te rugăm
Să-ntăreşti a noastră minte,
Lucruri bune să-nvăţăm.
Că Tu eşti Stăpânul lumii
Şi al nostru Tată eşti
Şi pe toate cele bune
Numai Tu le împlineşti. Amin.

Părinţii mei, Maria şi Prohor Iordăchescu
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După ce ne rugam cu glas tare înaintea icoanei, mergeam la tata, cu mâna dreap-
ta făceam semnul crucii în palma lui, îi sărutam mâna, apoi tata ne săruta, pe urmă 
treceam la mama şi tot aşa pe la toţi, după mărime. 

Simţeam o dorinţă cât mai repede să învăţăm “Tatăl Nostru”, fiindcă ne soco-
team de-acum mai mari.

Iar primele poezii învăţate pe de rost, cât erau ele de frumoase! Iată câteva 
dintre ele:

 * * *
 Doi boboci micuţi de raţă
 Au plecat de dimineaţă
 Pe o margine de lac
 Şi vorbindu-şi: mac-mac-mac.
 Sub o tufă de răchită
 Sta o pisică pitită:
 – Unde aţi plecat, voinici?
 – Pe-aici, pe-aici, pe-aici.
 

* * *
 Păsărică, păsărea,
 Treci cu barca şi mă ia
 Şi mă trece Dunărea,
 Încet-încet, să nu mă prăvăleşti,
 Că n-ai bani să mă plăteşti.

* * *
– Un’ te duci tu, răcuşor?
– Mă duc, broască, să mă-nsor.
– Ia-mă, răcuşor, pe mine,
Căci cu mine ţi-a fi bine,
Că-am un câmp de lozărie
Şi-o baltă de stufărie.
 – Brosculiţă, te-aş lua,
Popa nu ne-a cununa.
Că n-ai cap de legătoare, 
Nici trup de-nfăşătoare,
Nici picior de papuc – 
La ce naiba să mă-ncurc!
 

* * *
Păsărică albă-n cioc,
Subţirică la mijloc, 
Trag cu puşca, nu ia foc…
Păsărica-i cu noroc.
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* * *
 În stejarul rămuros
 Am găsit un cuib frumos,
 Cu cinci ouă mici, verzui,
 Vor ieşi din ele pui.
 Hai mai repede, Mihai,
 Adă-o coajă de mălai
 S-o-aşezăm în rămurele
 Hrană pentru păsărele.
 Puişori când vor ieşi
 Şi-or începe-a ciripi, 
 S-or ruga lui Dumnezeu
 Pentru norocul meu şi-al tău.

* * *
 – Pisicuţă, pis-pis-pis,
 Te-am visat ast’ noapte-n vis,
 Că te lam, te pieptănam,
 Fundă roşie-ţi legam,
 Iară tu te-ai supărat,
 Pe faţă m-ai zgâriat.
 Pisicuţă, tu eşti rea…
 – Eu nu sunt rea.
 Eu sunt slăbuţă,
 Scăparea mea-i lăbuţa.

* * *
 – Tontonel, tu n-ai ce face 
De pisicii nu-i dai pace? 
 Unde-i taica să te vadă
 Cum o tragi mereu de coadă…
 – Zău, mămică,
 Ce să am cu o pisică?
 Doară nu-s în două doage:
 Eu o ţin, dar ea mă trage.

* * *
 Sunt soldat şi călăreţ,
 Uite, am un cal isteţ,
 Am şi-o sabie de lemn,
 Am şi-o puşcă de dat la semn,
 Am şi-un coifur de hârtie,
 Ce-mi mai trebuieşte mie?
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 Sau, alerg voios pe-afară
 Pân’ se face seara,
 Somnul zice: – Bun soldat.
 Acum mergem la culcat.

Ni se oprea răsuflarea, când mama ne spunea poezia despre naşterea Domnului 
Iisus Hristos. Măcar că noi toţi o ştiam pe de rost, ne plăcea să ne-o spună încă şi 
încă o dată anume mama, căci, cum se spune şi în poezii, cu al său glas rar şi dulce 
ea mângâia sufletele noastre de copii. Doream, fie-i ţărâna uşoară, s-o ascultăm tot 
mai mult şi mai mult, iar şi iar.

Afară ninge liniştit, 
În casă arde focul, 
Dar noi, pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul.
E noapte, patul e făcut,
Dar cine să se culce, 
Când mama spune de Iisus,
Cu glasul rar şi dulce.
Cum s-a născut Iisus în frig,
În ieslea cea săracă
Şi boul peste El sufla,
Căldură ca să-i facă.
Cum au venit la El atunci
Păstorii pe la stână
Şi îngerii din cer, cântând,
Cu flori de măr în mână.

 Când venea postul Crăciunului, mama ne învăţa colinda. Poate n-am dreptate, 
dar mi se pare că cele mai multe şi mai frumoase colinde de prin satele din împre-
jurimi se cântau la noi, la Hagi Curda. Mama noastră şi moş Andrei Comerzan, 
fratele ei, tare multe colinde şi hăituri mai ştiau. Unele dintre ele, aşa cum le ţin eu 
minte, le-am publicat în anii trecuţi în Concordia.

COLINDe ŞI uRĂTuRI DIN SATuL Meu

Dragii mei,
haideţi să învăţăm împreună tot ce-i frumos din moştenirea neamului nostru 

românesc, fiindcă a nu-ţi iubi neamul înseamnă a nu-ţi iubi strămoşii, bunicii, 
părinţii.

 Ar fi mare păcat în faţa Bunului Dumnezeu, dacă noi, sătenii, am uita tradiţiile 
moşilor şi srămoşilor, tradiţiile neamului nostru.
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Crăciunul este o sărbătoare mare pentru popoarele lumii, dar tradi-ţiile neamu-
lui românesc din ciclul calendaristic de iarnă sunt cele mai frumoase. Mi le aduc 
aminte din anii copilăriei. Dis-de-dimineaţă, mama se scula, făcea focul în sobă 
(cuptor), punea bucatele, deja pregătite din Ajun, şi cu toţii mergeam la biserică. 
După slujbă, întorşi acasă, ne aşezam la masă, iar noi, copiii, n-aveam răbdare ca să 
mergem cât mai repede prin sat cu colindul (de-a colinda, noi spuneam).

Colinde învăţam câteva din timp, în postul Crăciunului. În post nu se cânta, că 
era păcat. Aşa se şi spunea într-o zicală pe la noi: “Cine cântă-n postul mare, face 
rapăn pe spinare; cine cântă-n postul mic, face rapăn la buric”.

Colindele le învăţam de la fraţii mai mari. La noi acasă pe toţi ne învăţa mama. 
Tare multe şi frumoase colinde mai ştia, fie-i ţărâna uşoară.

Colindele nu sunt toate la fel. Sunt colinde de zi, pentru cei mici, apoi pentru 
mai mari, colinde pentru flăcăi, care le cântau seara, şi colinde de stea. Toate colin-
dele au viers (melodia lor), pe care le învăţam pe de rost. Din pacate, pe an ce trece, 
colindele se uită. Asta m-a şi făcut să le amintesc cititorilor câteva colinde de prin 
părţile noastre, câteva mărgăritare din tezaurul tradiţiilor populare.

– Iacobaş, cu cine anu ista mergi de-a colinda?
– Încă nu m-am gândit. Da tu?
– hai să colindăm împreună.
– hai. De-amu-i timpu să-nvăţăm colindele. Deseară învăţăm la noi, da mâine 

la voi, bine?
– Bine. Da de-a hăitu de unde găsim o troancă bună, să sune frumos?
– De la ciobeni, că tare frumos mai sună. numai că trebuie să ne grăbim, c-o 

să le dăie la alţii.

 COLINDĂ peNTRu CeI MICI

Domn-domn să-nălţăm.
Noi îmblăm şi colindăm.
Domn-domn să-nălţăm,
Când boierii nu-s acasă,
Domn-domn să-nălţăm.
Au plecat la vânătoare,
Domn-domn să-nălţăm, 
Să vâneze căprioare,
Domn-domn să-nălţăm.
Căprioare n-au vânat,
Domn-domn să-nălţăm,
Au vânat un iepuraş,
Domn-domn să-nălţăm.
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Ce să fac din pielea lui?
Domn-domn să-nălţăm,
Frumos veşnic Domnului,
Domn-domn să-nălţăm.

 COLINDĂ De zI
(pentru băieţi de şcoală)

Sub poalele cerului ( fiecare rând se repetă de 2 ori)
Sântu mese mândre-ntinse.
Dar la mese cine şade?
Şade Bunul Dumnezeu,
Cu Ion, Sfântul Ion
Şi mi-l judecă pe-Adam:
– Măi Adame, moş Adame,
Slobozirea-n Rai v-am dat-o:
Din toţi pomii să mâncaţi,
Numai dintr-acel mai mare,
Mai mare, mai înflorit – 
Acela este oprit.
– Iuda-n grabă mi-a venit,
Măru-n gură mi-a strivit
Şi eu gol m-am pomenit.

 
 COLINDĂ De STeA

(Cu steaua umblă unul ori cel mult doi copii. Bat la uşă, intră în casă,  
se opresc în faţa icoanei şi încep a colinda)

 
S-a făcut o nuntă-n sat, Cana Galileei*,
Şi Iisus a fost chemat, Cana Galileei,
Iisus şi cu maica Sa, Cana Galileei,
Şi cu ucenicii Lui, Cana Ganileei.
Băutură nu se-ajunge, Cana Galileei,
Şi Iisus a poruncit, Cana Galileei.
Şase vase cu apă-au-mplut, Cana Galileei,
Şi Iisus le-a boslovit, Cana Galileei,
Apa-n vin s-a prefăcut, Cana Galileei.

 *Galileea – regiune cu precădere muntoasă la nordul Israelului, Patria lui Iisus Hristos şi a multora 
dintre ucenicii săi. Cana – localitate în Galileea, în care în timpul unei nunţi Iisus a săvârşit prima dintre 
minunile sale, prefăcând apa în vin. (Evanghelia după Ioan 2:1-11).
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I-a dat nunului să guste, Cana Galileei, 
Şi nunul când a gustat, Cana Galileei,
În gura mare a strigat, Cana Galileei, 
– Cine face masă mare, Cana Galileei,
Să dea vin de cel mai tare, Cana Galileei.
Omul bea, se veseleşte, Cana Galileei,
Şi lui Domnul mulţumeşte, Cana Galileei.

 ÎNCĂ O COLINDĂ De zI

Sculaţi, sculaţi, oameni buni, Lerule Doamne,
Că vă vin colindători, Lerule Doamne.
Noi îmblăm şi colindăm, Lerule Doamne,
Pe Dumnezeu îl purtăm, Lerule Doamne.
Dumnezeu e mititel, Lerule Doamne,
Mititel şi-nfăşăţel, Lerule Doamne,
Faşă dalbă de mătasă, Lerule Doamne,
Cu scutic de urşinic, Lerule Doamne,
Cu chichie de hârtie, Lerule Doamne, 
Iar în fundul chichiuţei, Lerule doamne,
Este-o piatră nastrapată*, Lerule Doamne,
De cuprinde lumea toată, Lerule Doamne.

 

 COLINDĂ De SeARĂ 
(pentru băieţi mai mari)

 
Leul-leu s-a lăudatu (de 2 ori fiecare rând), Lerule Doamne,
Catralimul de-mpăratu, Lerule Doamne,
C-o să pască iarba toată, Lerule Doamne,
Ş-o să bea izvoarele toate, Lerule Doamne.
Iar voinicul de Ion, Lerule Doamne, 
(numele celui mai mic, ca de obicei, copil al gazdei)
El a stat şi-a ascultat, Lerule Doamne,
Şi acasă-a alergat, Lerule Doamne,
Grajd de piatră-a descuiat, Lerule Doamne,
Pe Murgu din grajd l-a scos, Lerule Doamne,
De-nfrâuat mi l-a-nfrâuat, Lerule Doamne,

* Se face aluzie la motivul biblic, potrivit căruia Iisus Hristos este comparat cu o piatră prefăcută în 
munte şi cuprinzând lumea întreagă (Dan. 2:35).
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De-nchingat mi l-a-nchingat, Lerule Doamne,
Numai bun de-ncălicat, Lerule Doamne,
La zăbrele l-a legat, Lerule Doamne, 
Şi în casă a intrat, Lerule Doamne.
Faţă dalbă a spălat, Lerule Doamne,
La icoane s-a-nchinat, Lerule Doamne,
Cu părinţii s-a iertat, Lerule Doamne,
Cu părinţii şi cu fraţii, Lerule Doamne,
Şi cu dalbe sorioare, Lerule Doamne,
Şi cu-a treilea verişoare, Lerule Doamne,
Pe Murgu s-a aruncat, Lerule Doamne,
Drept la Leul l-a-ndreptat, Lerule Doamne.
– Ian ieşi, Leu, păn-afară! Lerule Doamne.
– Stai, voinice, să mă scol! Lerule Doamne.
– Ian ieşi, Leu, păn-afară! Lerule Doamne.
– Stai, voinice, să mă spăl! Lerule Doamne.
– Ian ieşi, Leu – cap de zmău! Lerule Doamne.
Leu-afară a ieşit, Lerule Doamne,
La luptă c-au apucat, Lerule Doamne,
Iar voinicul de Ion, Lerule Doamne,
La Leu capul i-a luat, Lerule Doamne,
În suliţă l-a împuns, Lerule Doamne,
Şi la împărat l-a dus, Lerule Doamne.
Ş-a dat fata după dânsul, Lerule Doamne,
Bogăţia-n jumătate, Lerule Doamne,
Şi din bir a treia parte, Lerule Doamne.

 Dacă gospodarul are fete, atunci colindătorii o colindă pe fiica lui cea mai 
mică.

Ferice, maică, ferice, dragă, voilerom şi-un flor de măr,
Ferice de părinţii Mariei, – / –
C-au născut-o şi-au crescut-o, – / –
Şi-au-mbrăcat-o, şi-au-nzestrat-o, – / –
Şi-au gătit-o s-o mărite, – / –
Mulţi mi-o cer: şi răi şi buni, – / –
Dar mai mulţi feciori de domni. – / –
Şi cu dânsa ce-şi mai cere? – / –
Cei doi negri ciobănei, – / –
Şi-ncă-mi cere, tot mai cere, – / –
Cei doi negri miorei, – / –
Şi-ncă-mi cere, tot mai cere, – / –
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Cele două iepe negre, – / –
Şi-ncă-mi cere, tot mai cere, – / –
Cel plug vânăt, tras de boi, – / –
Şi-ncă-mi cere, tot mai cere, – / –
Cea pungă dalbă cu bani, – / –
Şi-ncă-mi cere, tot mai cere, – / –
Viile, moşiile…, – / –
Şi părinţii, dar, Mariei, – / –
Ei au stat, s-au spăimântat, – / –
Dar Maria le-a cuvântat: – / –
– Ian taci, maică, ian taci, taică, – / –
Ce-am cerut, eu n-am luat. – / –
Cei doi negri ciobănei – – / –
Aceia sânt ochii mei. – / –
Cei doi negri miorei – – / –
Acelea-s sprincenele mele. – / –
Cele două iepe negre – – / –
Acelea-s cozile mele. – / –
Cel plug vânăt tras de boi – – / –
Acela-i trupul meu. – / –
Cea pungă dalbă cu bani – – / –
Aceea-i lada mea. – / –
Viile, moşiile – – / –
Aceea-i zestrea mea. – / –
Atunci părinţii Mariei, – / –
Cu drag i-au binecuvântat, voilerom şi-un flor de măr. 

 
    O altă colindă

Asta-i cea prea lăudată, Ler-Doamnele, (de 2 ori fiecare rând)
Îngerii au stat la sfatu, Ler-Doamnele.
Sfătuia Dumnezeirea, Ler-Doamnele,
Ca să facă drept zidirea, Ler-Doamnele.
Iuda-a stat şi-a ascultatu, Ler-Doamnele,
La jidovi c-a alergatu, Ler-Doamnele.
– Voi, jidovi, ce hărhăiţiu, Ler-doamnele,
Şi nimica voi nu ştiţiu, Ler-Doamnele.
Daţi-mi treizeci de-arginţiu, Ler-Doamnele,
Că vi-L dau pe Hrisos prinsu, Ler-Doamnele.
Treizeci de-arginţi i-au-mplinitu, Ler-Doamnele,
Şi L-au luat pe Hristos prinsu, Ler-Doamnele.
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Pe Hristos când L-au luatu, Ler-Doamnele,
Pe cruce L-au răstignitu, Ler-Doamnele.
Ţânte-n palme I-au bătutu, Ler-Doamnele,
Ţânte-n palme şi-n picioare, Ler-Doamnele.
Coroană de spini I-au pusu, Ler-Doamnele,
Cu suliţa mi L-au-mpunsu, Ler-Doamnele,
Apă şi sânge a cursu, Ler-Doamnele.

 Încă o colindă

Peste deal mi se zăreşte (fiecare rând se repetă de 2 ori), Ler-Doamnele,
Nu ştiu zare, ori foc mare, Ler-Doamnele,
Ori un drag mănăstioară, Ler-Doamnele.
Mănăstir’ cu trei altare, Ler-Doamnele,
Toate-s sfintele pristoale, Ler-Doamnele.
În pristolul cel de sus, Ler-Doamnele,
Şade maica lui Iisus, Ler-Doamnele.
În pristolul cel de jos, Ler-Doamnele, 
Face-o cuconiţă patul, Ler-Doamnele.
Lângă pat ş-o fântâniţă, Ler-Doamnele.
Fântâniţ’ cu cinci izvoare, Ler-Doamnele,
Două dulci şi trei amare, Ler-Doamnele.
Cine bea se foloseşte, Ler-Doamnele.
Şi-a băut şi-un domn de-a nostru, Ler-Doamnele,
A băut – s-a vindecat, Ler-Doamnele,
Şi lui Domnul s-a-nchinat, Ler-Doamnele.

pe la noi, la Hagi Curda, se mai cântau încă multe colinde: Florile dalbe 
sunt de măr, Ţurţuraşi de argint, Naşterea Ta, hristoase, Măru-i merişor de aur, 
Trei Crai de la răsărit etc., etc.

Îmi pare rău că astăzi copiii nu ştiu colinde. De undeva învaţă câteva rân-
duri, fără nici un vers cântat, aşa şi umblă de-a colinda. Ar fi de dorit ca, atâta 
timp cât mai sunt în viaţă bătrânii noştri (avem mulţi ştiutori de colinde), cei 
tineri să se adreseze lor şi să înveţe de la ei colindele, hăiturile tradiţionale. 
Cred că şcoala, învăţătorii nu trebuie să rămână la o parte, ci se cuvine să ini-
ţieze şi să organizeze culegerea tezaurului folcloric al satului.

Am publicat în Concordia din decembrie 2003 câteva mărgăritare ale teza-
urului popular al satului, le-am mai înmulţit în prezent. Acestea-s versurile 
(poezia) ce vor rămâne pentru nepoţi şi strănepoţi. Dar ce-i de făcut ca aceste 
colinde să rămână pentru generaţiile tinere cu melodiile lor, aşa cum trebuie 
să se cânte ele?

 Sunt mai multe variante, de vom vrea.
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pentru Anul Nou vă mai scriu un hăit (o urătură) din cele vechi-străvechi.

Hodiniţi, hodiniţi, boieri mari,
De-afară nu mai gândiţi,
C-afară s-a-nseninat
Şi s-a luminat
Cum îi mai bine
Cu pluguşorul de-mblat.
Hai şi mai îndemnaţi, măi!
Hăi! Hăi!
S-a sculat bădiţa Traian
Într-o joi dimineaţă, 
Boi-a-njugat,
Tânjelile-a înşerat…
Boii boncălăeu, 
Tânjelile dzuruieu,
S-a dus să are Valea Garalimului,
Dealu Rusalimului.
Brazdă neagră răsturna,
Grâu roşu semăna;
Din mânuţi îl semăna,
Din guriţă foarte rău mi-l blestema:
Să crească-n spic ca vrabia
Şi-n grăunţe ca mazărea,
Şi des ca păretele
Să-l secere numai fetele.
Hai şi mai îndemnaţi, măi!
Hăi! Hăi! 
La luna, la săptămâna,
Când a dat leliţa cu bădiţa mâna,
S-au dus să vadă grâul copt-răscopt.
De departe înroşe,
De aproape-ngălbene,
Lui bădiţa bine că-i păre.
De pe cal s-a aplecat,
Două spice-a apucat
În mânuţe le-a frecat,
În buze le-a suflat,
În băsmăluţă albă le-a legat,
Şi-n buzunar la caftan le-a aruncat.
– Măi femeie, măi femeie,
Grâul nostru o să cheie.
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Iar femeia mai bună de cap
Decât un bărbat:
– Taci, bărbate, blestemate,
Că Galaţiul nu-i departe.
Hai şi mai îndemnaţi, măi!
Hăi! Hăi!
Şi s-a dus bădiţa la Galaţi,
Şi-a cumpărat nouă iepe,
Sure iepe,
De nouă ani sterpe,
Şi le-a dus la păscut pe gârla lui Ipate,
Şi le-au mâncat lupii pe toate.
Şi s-a dus la târg la Chilia,
Şi-a cumpărat 12 juncănaşi:
Acei juncănaşi cu picioarele hărmăneau,
Cu coarnele întorceau,
Cu urechile vânturau,
Şi cu botu-n sac turnau.
Mai îndemnaţi, flăcăi!
Hăi! Hăi!
Şi-a încărcat bădiţa 12 cară
Cu povară,
Şi s-a dus la curva de moară.
Dar curva de moară,
Când a văzut atâtea cară cu povară,
A pus coada pe spinare
Şi-a luat-o mai la vale.
Mai la vale pe costişă,
Păştea iarbă din brânduşă,
Iar morarul, hăt mintios,
Hă-tui maţu cui l-o scos,
A ieşit dintr-un bordei,
Scărmănat ca un cotei,
Cu brâul de lână,
Cu ciocanul în mână
Şi striga: ptru-ptru-ptru,
Nea-nea-nea.
Moara sta şi se uita…
Ş-o luat-o de proţap,
Ş-o trântit-o drept în cap.
Ş-o luat-o de dârlog,
Ş-o trecut-o drept la loc.
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A tăiat un cocoş,
Ş-o turnat în coş.
Ş-a tăiat o găină,
Ş-o dat-o pe făină.
Ş-o tăiat un gânsac
Ş-o turnat în sac.
Mai îndemnaţi, flăcăi!
Hăi! Hăi!
A-ncărcat făina bădiţa
Ş-o mers drept la leliţa.
Iar leliţa a ieşit c-o sită deasă
De mătasă.
Ş-a copt un colac
Mândru şi frumos
Ca faţa lui Hristos!
Cu zăhar înzăhărit,
Cu miere îndulcit,
Ca pentru noi,
Plugaraşi de-afară, gătit.
Hai şi mai îndemnaţi, măi!
Hăi! Hăi!
De urat, v-am mai ura,
Dar ne temem c-om însera,
Că nu suntem de pe aici,
Dar suntem de la Buza Veche,
Unde mâţa strechie
Şi suduie pe motan de cruce
Că nu-i aduce lapte dulce.
De urat, v-am mai ura, 
Dar ne temem c-om însera
Că nu suntem de pe aici,
Dar suntem de la Cataliga,
Unde 12 ţigani amestecă mămăliga,
Dar o ţigancă tot mânca
Şi nu se mai sătura.
Daţi-ne câte-o capicuţă
Să ne cumpărăm câte-o măntăluţă.
Daţi-ne câte-un şăuşor,
Să ne cumpărăm câte-un boldişor
Să-l împungem pe Joian în fundişor
Să meargă mai tărişor.
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C-avem nişte râpi glodoase,
Nişte văi întunecoase
Şi stau leii-zgaraleii cu gurile căscate
Şi-au să ne apuce pe noi de spate.
Vă lăsăm sănătoşi la curţile voastre –
Înalte şi luminate,
Şi mergem la bordeieşele noastre –
Ciufulite, zghihulite,
Cu găinaţ de vrabie încrestite.
La anul şi la mulţi ani!

Când iese gospodarul să dea colacii (de obicei, se dă o pereche de colaci), 
unul din colindători ceatără colacii, cam în felul următor:

Staţi, fraţi, şi-ascultaţi,
C-aceşti colăcei
Mândri şi frumoşi,
Ca faţa lui Hristos,
Cu zăhar înzăhăriţi,
Cu miere-ndulciţi,
Nu-s făcuţi cu una-cu două, 
Cum vă pare vouă,
Nici cu-o vacă tărcată, 
Cu pâsle-ncălţată,
Da-s făcuţi cu 12 juncănaşi.
Aceşti juncănaşi când s-au ridicat,
Multă rouă-au scuturat…
Argint, mărgărint, sănătate, bunătate!
Amin! Şi de colaci (cu toţii în cor) mulţumim!

Închei micul şi nerepetatul în frumuseţe tezaur al satului nostru cu un frag-
ment din colindul Naşterea Ta, hristoase:

…Of, Doamne Iisuse Sfinte,
Adă-ţi şi de noi aminte,
Adă-ţi şi de noi aminte.
Tu te-ai pus un pic de robu
Şi ne-ai scos pe noi din focu,
Şi ne-ai scos pe noi din focu.
Tu te-ai pus un pic de-argatu
Şi ne-ai scos pe noi din Iadu,
Şi ne-ai scos pe noi din Iadu…

Am o dorinţă: această carte să fie citită de toţi românii, oriunde s-ar găsi, 
şi ca în fiecare biserică românească să se facă măcar câte o slujbă de pomenire 
a românilor din Sudul Basarabiei, azi Basarabia ucraineană, unde în rând cu 
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generaţia mai în vârstă merg nepoţii şi strănepoţii lor, vorbind o altă limbă.
Să am iertare dacă am spus-o prea tare. 
 

* * * 
O, preadulce şi întru-tot-îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeşte 

acum această puţină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, 
şi păzeşte moştenirea Ta de vrăjmaşii văzuţi şi de cei nevăzuţi, de venirea altor 
neamuri asupra noastră, de neputinţe şi de foamete, de toate scârbele şi rănile cele 
aducătoare de moarte, şi din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toţi.

RuGĂCIuNe CĂTRe DOMNuL NOSTRu IISuS HRISTOS

Doamne Iisuse Hrstoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr şi 
lacrimi de întristare şi de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primeşte lacrimile 
noastre. Cu patimile Tale, vindecă patimile noastre. Cu rănile Tale, tămăduieşte 
rănile noastre. Cu sângele Tău, curăţeşte sângele nostru şi amestecă în trupuri-
le noastre mireasma trupului Tău cel de viaţă făcător. Fierea cu care vrăjmaşii  
Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care protivnicul ne-a adăpat. Tru-
pul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea noastră cea trasă jos de 
diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalţe capetele noastre cele 
pălmuite de potrivnici. preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe 
Cruce, să ne tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit prea-
sfânta gura Ta. Faţa Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi cu scuipări, să umple 
de strălucire feţele noastre cele întinate în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai 
încredinţat Tatălui când erai pe Cruce, să ne povăţuiască spre Tine, prin harul 
Tău. Nu avem inimi pline de durere ca să Te căutăm. Nu avem pocăinţa nici 
umilinţa care întorc pe fii la moştenirea lor. Nu avem lacrimi mângâietoare, 
Stăpâne. S-a întunecat mintea noastră cu cele lumeşti şi nu poate să caute spre 
Tine cu durere. S-au răcit inimile noastre de atâtea ispite şi nu pot să se înfier-
binte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoa-
se, Dumnezeule, vistierul bunătăţilor, dăruieşte-ne pocăinţă neştirbită şi inimi 
îndurerate, ca să pornim cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine ne 
vom înstrăina de tot binele. Dă-ne aşadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a 
născut din sânurile Sale fără de ani şi mai înainte de veci, să înnoiască în noi 
închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu ne părăseşti. Am ieşit 
de la Tine; ieşi în căutarea noastră. Du-ne la păşunea Ta cea duhovnicească. 
Numără-ne între oile turmei Tale preaalese. Hrăneşte-ne împreună cu ele din 
verdeaţa dumnezeieştilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălaşul Tău şi 
se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâie-
rea şi odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri şi în toate felurile de 
chinuri. Acestei străluciri ne învredniceşte şi pe noi nevrednicii cu harul şi cu 
iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

 Din aCaTISTIER, pentru noi, sud-basarabenii
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  V.Hagi Curda:

        TRECUT, PREZENT, ETERN
              

      (iconografie)
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Blocul administrativ

Casa de cultură Construcţia bisericii subordonate 
Mitropoliei Odesa

Dunărea la Hagi Curda

Panorama satului văzută de pe biserica 
Mitropoliei Basarabiei
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Copii din grupa preşcolară Învățătoarea Valentina Burduja

Grădinița de copii, grupa educatoarei Ala Panait

Conducătorul artistic Igor Bejan.
Pregătiri de sărbătoare

Bucătăreasa grădiniței de copii 
dna Nadia Petrenco
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Directorul şcolii Vera Cocoş Clădirea veche a şcolii, construită în perioada interbelică

Clădirea actuală a școlii Blocul şcolii noi în construcție

Lecţie de biologie cu profesorul Victor Ghelman Lecţie de limba română cu profesoara 
Natalia Lotocovski
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Lecţie cu învățătoarea Ala Munteanu

Lecţie cu învățătoarea Elisaveta 
Cuşnir

Lecţie cu învățătoarea Elisaveta 
Vasiliu

În cancelaria școlii

Clasa a 5-a cu diriginta Alexandra Bondari Clasa a 9-a cu diriginta Nina Tostogan

Clasa învățătoarei Larisa Ciorâş
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Clasa a 4-a cu diriginta Ana Manole Clasa a 3-a cu dirignta Cealenco Domnica

Ultimul sunet, 29 mai 2010. Dorina Brânză şi Alexei Colesnic

Clasa a 3-a cu dirigintele Boris Lotocovski Clasa a 4-a cu dirigintele Ilarion Bondari
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Anul 1961. Clasele a 9-a și a 10-a

Dascalii noştri în anii 60–70 ai secolului XX
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Primarul satului 
Mihail Dreglea

Secretara primăriei Natalia 
Tricolici şi şefa gradiniţei de 

copii Natalia Lipovaia

Lucrători ai primăriei 
Valentina Guţu şi Argentina 

Leviţcaia

Lucrători ai primăriei Natalia 
Poleacova şi Ecaterina 

Melinicenco

Contabila primăriei 
Zinaida Marinescu

Şefa Organizaţiei de Consum 
Valentina Omelcenco

Oficiul GA “Enica“. Contabilul-şef 
Anna Migova şi Natalia Alexeenco

Oficiul GA “Natalca“ cu contabilul-adjunct 
Aliona Tostogan

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



137

Magazinul “Angelica“. Vânzătoarele Lidia Cealenco şi Ecaterina Cuşnir

La magazinul “Angelica“ Vânzătoarea Aliona Topal

Magazinul “Alina“, vânzătoarea Natalia Ursu Magazinul “Master“, cu Maia Dobrina
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Cabinetul stomatologic: medicul Mihail Tatauş şi pacientul 
Ion Garaga

La farmacie cu Andrei Taranciuc Sora medicală Svetlana Turta

Lucrători ai punctului medical Liuba Lotocovski şi 
Natalia Buhenco

Medic-moaşă Tatiana Bujorwww.ro
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Oficiul TV cu cablu: Diana Tabacaru şi 
Valeriu Diacenco

Ambulanţa cu Avram Diacenco

Maistrul de comunicații telefonice 
Vasile Diacenco cu soția Larisa și fiica Polina

Hagicurdeanul Pavel Tostogan 
și cornoveanul Vasile Șoimaru, 

prieteni din perioada studiilor la 
Sankt Petersburg, 

1973-1977

Soții Grigore și Antonina Bernavschi, doi îndrăgostiți de Hagi Curda

Hagicurdeanul Valentin Gorodnicenco cu soția 
Valentina și cei doi nepoței la New Yorkwww.ro
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Dăscăliţa Maria Bejan, cu Elena Coţofană şi 
Varvara Gherasimova

Preoţii Nicanor Asargiu şi Anatol Curtev, 
Victor Ghelman şi autorul dau o mână de ajutor 

la construcţia bisericii

O manifestare religioasă După o slujbă cu preotul Anatol Curtev

Clopotnița  cimitirului La cimitir de Blajini
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La cimitir cu preotul Alexei Grecu

Ciobănașul Denis Negruță

Biserica nouă în construcţie
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Gospodarii Ion și Ecaterina Manole Eleva Olesea Bondari

Gospodarii Serghei și Natalia Munteanu cu feciorii 
Sergiu și Maxim

Tatiana Munteanu cu copiii
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În curtea epitropului Vasile Iordăchescu cu 
soția Elisaveta și cumnata Larisa

O discuție cu Nicolaie Popa din SUA, unul din ctitorii 
bisericii din sat

Gospodarii Ion și Natalia Malin Gospodarii Alexandru și Tamara Lotocovski 
și rudele lor

Pavel Tostogan împreună cu părinții, 
fratele și rudele

Surorile Larisa, Zina, Claudia, Elizaveta, 
nănașa Galina și autorul, între nepoți
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Autorul in ospeție la ginerele Iurie 
și fiica Natalia

Scriitorii Pavel Boțu, Aurel Busuioc și 
 Ion C. Ciobanu în ospeție la hagicurdeni

Trei prieteni: Ion C. Ciobanu, Pavel Boțu și 
Aureliu Busuioc la Hagi Curda la vânătoare

Pescari hagicurdeni pe lacul Chitai

La pescuit cu Gavril Tostogan
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Pescarul Petre Tostogan Petre Tostogan, mire

Moşul Andrei şi mătuşa Marfa Comerzan, cu rudele, la cules de roşii
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Numai o nuntă poate aduna toți copiii în jurul părinților (familia Iordăchescu)

Colegii de facultate ai autorului: Nicolae Țepordei, Diomid Dron, Ion Verdeș
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Zinovii și Lidia Bondari, mire și mireasă

Victor Tostogan cu bunelul Alexandru

Soții Alexei și Lidia Topal, cu fiica Inga

Soții Andrei și Elisaveta Negruță

Tamara Neamțu cu feciorii Serghei și Gheorghiță Soții Grigorie și Lidia Breanu, cu feciorul Seva
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Bunica Matrona Munteanu între rude

Buneii Vasile și Sofia Diacenco, cu strănepoțeii 
Adic și Vitalie

Soții Andrei și Vasilisa Tostogan, între rude

Zinovii și Maria Munteanu cu rudele Soții Iurie și Lora Chirilov cu soții Iurie și 
Svetlana Marinescu, la nuntă
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Eleva Veronica Colesnic Prietenii Andrei Iordăchescu și 
Eugen Topal

Eleva Antonina Negruța

Micuțul Dan Iordăchescu Verișorii Andrei, Dorin și 
Sergiu Iordăchescu

Verișorii Andrei Negruța și 
Vasile Grosu

Familia soților Andrei și 
Claudia Neamțu

Buneii Vladimir şi Tinca 
Munteanu, cu strănepotul Vitalie
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Cumnații Serghei Bondari și 
Pavel Chiriac, cu surorile 

Eufrosinia și Daria

Eudochia Marinescu, mama 
pictorului Victor Marinescu

Natalia Ursu și 
Agafia Negruța, cu copiii

Soții Evstafii și Eudochia Marinescu, feciorul Victor 
și fiica Stela

Verișorii Grigore și Maria Melnicenco

Pleacă fiul la armată, Alexei Tostogan Grădinarii hagicurdeni
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La nunta lui Mihail și Vera Munteanu

La nunta lui Petre şi Ala Lischevici
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La nunta lui Valeriu și Liuba Lischevici

Oastea miresei la nunta fiicei Natalia cu Serghei Bondari
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Filip Iordăchescu cu soția Valentina, mama 
Matrona, fiica Tatiana și feciorul Ion

Cuscrii Martin și Olga Ghelman, Ilie și Tolița 
Munteanu, Victor și Valentina, Viorica și Vitalie

Iurie Chirilov cu fiica Alina, Vasile Munteanu și Victor Munteanu Vera Diacenco, Marița Munteanu 
și Natalia Negruța

Natalia Negruța Vasile Neamțu Vera Marinescu
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Raisa Reșetnicova, Virgil Uzunov, Natalia Negruța, Alexandra Munteanu și Olga Ghelman

Lucrătorii grădiniței de copii
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Legumarii satului Parascovia şi Vasile Grosu, cu copiii Nicoleta şi 
Alexei

Una din lucrarile autorului hagicurdean Sergiu Matveev
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Seva și Virginia Marinescu, cu fiicele Rodica și 
Lucica 

Lavrentie și Tudora Chiriac, cu fiica Gica și 
feciorul Matei

Andrei Iordăchescu, cu nora Diana, nepotul Vitalie şi soția sa, Nadia
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Pictorul hagicurdeanVictor Marinescu și câteva din lucrările sale

Plocadă Moldova. 1982 “Victoriţa Marinescu“  Bustul fratelui Andrei

“Maria Drăgan”  “Luceafărul“ Mama

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



158

Pictorul hagicurdean Pavel Guţu și câteva din 
operele sale

Cartea veche (Eda)Îngerii păzitori la Palatul matrimonial din Chişinău
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Pictorul hagicurdean Anatolie Gherasimov 
și câteva din lucrările sale

Cultura Grecilor

Chişinău. Oraşul vechi Hagi Curda. Gravură în aquaforte

Saharna
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Satul Hagi Curda (Camîşovca). Vedere din satelit
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Am Ajuns lA un sfârşit de cArte

Multe ar mai fi de scris... dar am s-o închei aici. De am scris bine sau nu, vor 
aprecia cititorii. Dar m-a bucurat un moment: pe când mă pregăteam să merg la 
Chişinău pentru a pune la cale publicarea cărţii, consătenii mei, – căci nu era un 
secret –, mi-au dorit succes şi un Doamne ajută. Asta m-a încurajat mult, mai ales 
că toţi erau la curent despre ce se va pomeni în această carte, deoarece o bună parte 
din material fusese publicat în cele 17 numere ale Concordiei. Am spus toţi, dar 
am greşit: aproape toţi. Au refuzat să dea câte o foto pentru a-i prezenta ca şefi de 
sectoare, cum au făcut-o ceilalţi, doar doi: unul şi una, ambii fiind venetici, adică 
nu sunt originari din satul nostru. De aceea mă închin frumos în faţa tuturor con-
sătenilor şi a celor care m-au susţinut şi m-au ajutat.

Un cuvânt de mulţumire aparte pentru susţinere din toate punctele de vedere, 
dar mai ales financiară, îi exprim domnului Pavel Tostogan, pentru a cărui genero-
zitate îi rămân profund recunoscător.

Ţin să menţionez că la realizarea acestui proiect şi-a adus aportul financiar şi 
familia Bernavschi: domnul Grigore, originar din Drochia (R.M.), şi doamna An-
tonina, consăteancă de-a noastră. Le mulţumesc din suflet.

La editarea cărţii am beneficiat de asemeni de contribuţia bănească a domnilor 
Victor Tostogan şi Vasile Benderschi, cărora le exprim gratitudine pentru înţelege-
re şi bunăvoinţă.

Am fost sprijinit din toată inima şi încurajat de soţia Larisa, de dnii Victor Ma-
rinescu, Petru Molceanu, Pavel Guţu (domiciliaţi în Chişinău), Seva Bujor, fraţii 
Alexandru şi Valerie Lotocovski, Mihail Dreglea cu tot colectivul sovietului sătesc, 
Valentin Machedonski, fraţii Vasile şi Andrei Iordăchescu, directorul şcolii dna 
Vera Cocoş, soţii Valentina şi Ion Calenco, dna Valentina Omelcenco şi colectivul 
de vânzătoare, dna Natalia Lipovaia şi colectivul grădiniţei de copii, de colectivul 
punctului medical din sat.

La pregătirea materialului am fost ajutat de: dna Natalia Lotocovski şi fiul ei Li-
viu, nepotul Stanislav Gorbatâi din Chişinău, dl Vitalie Diacenco, dl Vasile Diacen-
co (Muravleovca, Ismail), dna Dina Perciun (Machedonscaia), dl Valerie Gherbovan 
(Ceamaşir, Chilia), dl Ion Golubenco (domiciliat în R. Moldova), dl Emil Dumitraşcu 
(Constanţa, România), dl Gheorghe Chiose (cuscru din Barta, Reni), dna Alexandra  
G. Lipovaia (pensionară), dna Janna I. Munteanu (pensionară), dna Parascovia M. 
Grosu, dna Vera H. Bondari (bibliotecară), copiii mei Natalia şi Andrei, soţii Tati-
ana şi Constantin Bondarenco (Ceamaşir, Chilia). Luate în ansamblu, toate aceste 
materiale au trecut prin mâinile multstimatului Vadim Bacinschi, corespondent şi 
responsabil al ediţiei Sud-Vest a ziarului Concordia, şi ale redactorului-şef dl Simi-
on Gociu.

Îi port recunoştinţă şi dlui Petru Grozavu (originar din Cartal, Reni, domiciliat 
la Chişinău), pentru ajutorul şi suportul acordat în tot felul de împrejurări.
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Mulţumesc de asemenea tuturor hagicurdenilor din Chişinău, care n-au rămas 
indiferenţi faţă de apariţia acestei cărţi.

O încurajare permanentă şi susţinere am avut din partea preoţilor Niconor Asar-
giu şi Anatol Cristea. O vorbă bună şi un Doamne ajută am avut de la părintele 
Alexei Grecu.

Am mai fost susţinut de domnii Petru Şchiopu (Babele, Ismail), Nicolae Moşu 
(Borisăuca, Tatarbunar), Valerie Cojocaru (Satu Nou, Reni. Dumnezeu să-l ierte, 
în anul 2010 a decedat), soţii Mihail şi Virginia Ghirnic, cumetrii şi verişoara din 
Ismail, Eugen Bulaviţchi (originar din Pocrouca Noua, Ismail, domiciliat la Ceba-
laccia, Cantemir), Nava Pavelescu (Tabacaru), domiciliată la Chisinau, Sergiu Mo-
canu (originar din Pocrouca Noua, domiciliat la Ismail), Sergiu Miron din Cahul.

Sunt recunoscător dlui Sergiu Cocoş, originar din Satu Nou, Reni, pentru lucră-
rile efectuate la întreprinderea sa „FOTO-RAPID” din Chişinău.

O mână de ajutor, pregătind un material arhivic, mi-a intins dna Natalia Mun-
teanu, fapt pentru care îi mulţumesc frumos.

Mă închin rudelor care m-au găzduit în zilele când m-am aflat la Chişinău: finei 
Iulia Oanţa, cumnaţilor Claudia şi Constantin Gorbatâi, cumnatei Liza, nepotului  
Vitalie şi soţiei sale, Nadia.

Şi închei cu dl dr. conf. univ. Vasile Şoimaru, fără zbuciumul căruia mi-ar fi fost 
greu să public această lucrare. Având dragoste pentru tot ce e românesc, domnia sa 
n-a pregetat o clipă atunci când a răsfoit  manuscrisul meu: pe loc mi-a propus să-l 
editez şi imediat a şi pus umărul, sprijinundu-mă şi călăuzindu-mă în toate etapele 
de pregătire a cărţii pentru tipar.

* * *
În final, ţin să mai adaug câte ceva. După devenirea Ucrainei stat independent, 

absolvenţii şcolilor noastre româneşti au avut posibilitatea de a merge în România 
pentru a-şi continua studiile. Actualmente avem acolo circa 50 de tineri şi tinere 
numai din satul Hagi Curda. Unii părinţi, găsindu-se la baştină, nu destul că nu merg 
la biserică pentru a aprinde o lumânare drept mulţumire Statului Român şi pentru 
sănătatea copilului aflat la studii în România, dar împroaşcă cu cuvinte urâte acest 
stat. Oare ei nu se gândesc la Dumnezeu şi la aceea că România i-a încălzit şi le-a 
dat rost în viaţă, mai ales că mulţi dintre ei şi astăzi se găsesc în Ţară?

Mai este şi altă categorie de părinţi şi nu numai părinţi. Când se aude de vreo 
călătorie la odihnă în România, mai vin aceştia şi pe la biserică, mai aprind câte o 
lumânare. După călătorie, de biserică uită...
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postfaţă

 A scrie despre un sat românesc, sau mai multe, aflat(e) de o perioadă sub ocupa-
ţia străină, este destul de dificil. Soarta românilor din Basarabia în general a fost una 
tragică, dar şi mai tragică a fost viaţa românilor care, peste noapte, s-au trezit cu „altă 
patrie” – Ucraina... 

Dacă vom face o comparaţie a teritoriului României din primele decenii ale secolului 
trecut (suprafaţa, populaţia) cu teritoriul actual, vom înţelege că românii au fost furaţi 
din toate părţile. Într-un cuvânt, nu ştiu cu altele, dar cu vecinii... României „i-a mers”!

Cea mai hrăpăreaţă, mai hapsână s-a dovedit a fi Uniunea Sovietică, care a continuat 
politica expansionistă a Imperiului ţarist. În urma acestei politici a avut la maximum 
de profitat şi Ucraina. În perioada sovietică au fost scrise o sumedenie de lucrări, zise  
„ştiinţifice”, despre prietenia moldo-ruso-ucraineană, punând la bază tot felul de ”inte-
rese comune” şi căsătorii mixte pentru întărirea acestei prietenii...

De fiecare dată în pierderi teritoriale şi umane rămâneau cei cu drepturi istorice 
milenare. Dreptul strămoşesc era înlocuit cu „dreptul terorii” şi forţa armelor.

Adevărul însă este altul. Unii istorici consideră că apariţia Ucrainei pe harta Europei 
a fost o eroare politică, deoarece o bună parte din teritoriile actualei Ucraine au fost şi 
sunt pământuri ruseşti sau furate de ruşi de la alţii. Celelalte teritorii au fost furate de 
URSS şi date Ucrainei.

Să zicem, Crimeea. Aceasta niciodată n-a fost nici a Rusiei şi nici a Ucrainei… A 
fost Hanatul Crimeea, teritorii ale tătarilor; din acest motiv este aberant să spunem 
că respectiva peninsulă a fost cândva pământ ucrainean. Şi dacă mai punem în calcul 
când Ucraina a apărut ca stat, apoi se confirmă cele spuse anterior. Acelaşi lucru putem 
documenta şi cu regiunea Lemberg (Lvov), regiunea Cernăuţi, regiunea Cetatea Albă 
(Belgorod-Dnestrovsk), raionul Hotin, Insula Şerpilor (Zmeinâi ostrov) etc.

Justiţia europeană, în februarie 2009, a restabilit un adevăr istoric şi Insula Şerpilor 
a fost retrocedată României. Cred că în perspectivă urmează acelaşi lucru să se în- 
tâmple şi cu regiunea Cernăuti, Cetatea Albă, Hotin şi altele.

Pentru a nu se întâmpla acest lucru, sovieticii, apoi Ucraina, au pornit un proces 
teribil de deznaţionalizare, îndreptat împotriva populaţiei băştinaşe româneşti, înce-
pând chiar cu a doua zi după ocupaţia acestora de către împeriul ţarist sau sovietic. A 
fost schimbată împărţirea teritorial-administrativă, au fost schimbate toate denumirile 
româneşti ale localităţilor rurale şi urbane, înlocuite fiind cu denumiri ucrainene sau, 
uneori, ruseşti. Cei mai buni patrioţi şi gospodari români au fost împuşcaţi, deportaţi 
sau arestaţi şi aruncaţi în închisori. Funcţionarii români – înlocuiţi cu cei ucraineni sau 
ruşi; din şcoli şi biserici a fost alungată limba română; în biblioteci s-au făcut revizii 
„până la sânge”, au fost scoase de la evidenţă, apoi arse, toate cărţile româneşti...
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Vecinii sunt vecini şi grija noastră au purtat-o şi o poartă permanent. În articolul 
„De s-ar ridica Ştefan-Vodă...”, publicat în săptămânalul „Glasul Naţiunii” (nr.18 din  
8 august 2001, pag. 5), scriam la rubrica „Neamul ca o pradă” despre faptul că Urcaina, 
hapsână de pământuri străine, a profitat întotdeauna pe seama vecinilor. Drept confir-
mare este publicată copia unui document care se păstrează la Arhiva Naţională a RM 
(F.2848, inv. 22, d.73, pag. 28). Este vorba despre Hotărârea nr.731 din 11 iunie 1949 
a Consiliului de Miniştri al Rss Moldoveneşti „Despre restabilirea proprietăţii 
funciare a satului palanca, raionul olăneşti, Rss Moldovenească”.

 În document se menţionează:
„Consiliul de Miniştri al Rss Moldoveneşti atenţionează că raionul staro-Ka-

zacie, regiunea Ismail, Rss Ucraineană, megieş cu Rss Moldovenească, a incăl-
cat drepturile de proprietate funciară a satului palanca, raionul olăneşti din Rss 
Moldovenească.

această încălcare constă în faptul că Executivul raionului staro-Kazacie nele-
gitim a luat o parte din pământuri de stufării ale Limanului Nistrean, ce aparţin 
satului palanca, raionul olăneşti, Rss Moldovenească, şi le-a transmis ocolului 
silvic al raionului Ismail, Rss Ucraineană.

Consiliul de Miniştri al Rss Moldoveneşti HotăRăŞtE:
De a restabili proprietatea funciară a satului palanca, raionul olăneşti, Rss 

Moldovenească în frontierele potrivit schemei anexate la prezenta hotărâre.

preşedintele Consiliului de Miniştri al Rss Moldoveneşti G. Rudi
Şeful-adjunct al Direcţiei administrative a  

Consiliului de Miniştri G. Suhorebrâi”.

Acest document este strigător la cer, fiindcă este vorba de anul 1949, la numai şase 
ani după 1944, când Basarabia fusese din nou ocupată de URSS şi sudul şi nordul Ba-
sarabiei au fost „dăruite” de sovieticii ruşi sovieticilor ucraineni. Inclusiv satul Hagi 
Curda, căruia, peste trei ani (1947), noii stăpâni, pentru a-i şterge rădăcinile istorice, 
i-au schimbat denumirea în Camâşovca, drept „confirmare” a prezenţei aici a popoa-
relor de origine slavă. Deci, şi după toate acestea, dorinţa de acaparare de pământruri 
româneşti a Ucrainei nu a fost stăvilită. Cu regret, această situaţie mai persistă şi azi... 
Mai mult decât atât. Ghidaţi de concepţii imperiale, în ultimii ani, politicienii de la 
Kiev au început o revizuire a istoriei Ucrainei, o rescriere a unei „istorii” aberante, 
plină de falsuri şi minciuni.

* * *
Cunoscutul om de ştiinţă, istoric şi filozof Zamfir Arbore – în lucrarea sa de referin-

ţă, Dicţionarul geografic al Basarabiei (1904) – scria despre localitatea Hagi Curda:
„Hadji Curdî (denumit de sovietici, din 1947, Camâşovca (raionul Ismail, regi-

unea odesa – nota neobositului lingvist şi istoric Ion Dron), comună rurală, pe malul 
vestic al lacului Chitai, la 45 de verste de Ismail, prin nordul lacului Catlabuh.
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S-a întemeiat la 1814 de ţărani români, în număr de 54 de familii, care s-au 
ridicat de pe moşiile boierilor şi s-au aşezat aci, pe locul seliştei tătăreşti cu ace-
laşi nume.

pe la 1822 au venit şi s-au aşezat aci încă 48 de familii de ruteni, robi fugăriţi 
din Rusia.

La 1827, s-a zidit biserica de piatră, cu hramul sfinţilor petru şi pavel. astăzi 
satul are 248 de case şi 16 bordeie, cu o populaţie de 1690 suflete, 120 de cai, 600 de 
vite mari, 1200 de oi; grădini cu pomi şi vii, plantate pe la 1824 pe locuri sterpe”.1

Situaţia din sudul Basarabiei după războiul ruso-turc din 1806–1812 este descrisă şi 
de istoricul şi cercetătorul ştiinţific Ion Chirtoagă în articolul „Cetatea Smil (Ismail)”2. 
Printre altele, domnia sa mentionează: 

„În timpul războiului ruso-turc din 1806–1812, ruşii n-au putut să ocupe  
Ismailul timp de aproape trei ani. În toamna lui 1809, turcii cedează fortăreaţa şi 
se retrag în sudul Dunării. printre refugiaţi erau 2306 persoane de sex feminin. 
prin urmare, până la război în oraş puteau locui circa 4600 persoane de origine 
turcă. În oraş se aflau 190 de familii, inclusiv 162 familii de români. Restul erau 
ţigani şi armeni.

 În timpul dominaţiei ruse dezvoltarea Ismailului a avut un caracter contradic-
toriu. Numărul populaţiei creştea pe seama celor veniţi din guberniile Rusiei, iar 
ponderea băştinaşilor scădea vertiginos: de la 85% în 1806 la 6,2% în 1844.

situaţia se schimbă radical în 1856, când, conform tratatului de pace de la 
paris, oraşul este retrocedat Moldovei care, unindu-se peste trei ani cu Muntenia, 
a format România. au fost astfel create condiţii favorabile pentru dezvoltarea po-
pulaţiei băştinaşe. În urma războiului româno-ruso-turc din 1877–1878, ţarismul 
răpeşte, de la aliata sa România, Ismailul şi alte pământuri din sudul Basarabiei.

prin hotărârea din 27 martie 1918 a sfatului ţării, organ legitim suprem al 
Basarabiei, Ismailul împreună cu întreaga Moldovă de est s-a unit cu România. 
s-a produs astfel reintregarea oraşului în spaţiul românesc. Însă, ca urmare a 
odiosului pact Ribbentrop-Molotov şi a ultimatumului sovietic din 27 iunie 1940, 
Ismailul împreună cu alte pământuri au fost rupte din nou din trupul ţării şi 
transmise neligitim Ucrainei”.

Acelaşi autor, Ion Chirtoagă, a publicat un studiu istoric bine documentat, intitulat 
„Reni”3 în care desfăşoară subiectul legat de situaţia din sudul Basarabiei, inclusiv în 
perioada şi după războiul ruso-turc din 1806–1812. Reputatul istoric scrie:

„potrivit informaţiei Divanului din 1811, la Reni se aflau 223 familii de mi-
granţi transdunareni (844 de oameni), inclusiv 155 familii (560 suflete) de români, 

1 Zamfir Arbore. Dicţionarul geografic al Basarabiei. Chişinău, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2001, 
pag. 109.

2 Revista „Destin Românesc”, nr.3, 1995, pag. 104–115.
3 Revista „ Destin Românesc”, nr. 3, 1996, pag.111–123.
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adică majoritatea celor veniţi din Balcani erau de origine română. o familie din 
cei veniţi nu era formată din 5 oameni, ca de obicei în acea perioadă, ci cu mult 
mai puţin: la români – 3,6 suflete, iar a reprezentanţilor celorlante etnii – 4,2. 
fiind transferaţi cu forţa de către armata rusă pe timp de toamnă târzie în stân-
ga Dunării, aceşti oameni au suportat seceta din 1810 şi două ierni grele care au 
făcut ravagii în rândul celor mai slabi (bătrâni, copii).

 s-a micşorat şi numărul populaţiei băştinaşe. În 1812, potrivit unei informaţii 
a Divanului, locuiau în Reni 64 de familii (cu 20 mai puţine decât în 1809), inclu-
siv 11 familii de negustori şi 4 de preoţi”.

În timpul dominaţiei ruse, populaţia românească din oraşului Reni a scăzut consi-
derabil. Unul din motive ar fi politica antinaţională promovată de ruşi în acest spaţiu.

Anume între Ismail şi Reni, în condiţiile arătate mai sus, pe la 1814, îşi ia începutul 
localitatea Hagi Curda.

În lucrările de referinţă ale istoricilor ruşi Alexandr Zaşciuk, Materialî dlea ghe-
ografii i statistiki Rossii (Bessarabskaia oblasti), apărută în 2 volume la Sankt  
Petersburg în anul 1862 (553+260 pag.), şi P. Cruşevan, Bessarabia, Moscova, 1903 
(520 pag.), este pus la dispoziţia cititorului un bogat material inedit, atât informaţional 
cât şi social-politic. Situat relativ aproape de Ismail dintr-o parte, şi Reni, din altă par-
te, micul sat Hagi Curda a avut şi are multe interferenţe cu acestea. Din acest motiv, 
nu se poate studia istoria localităţii Hagi Curda, fără a aduce mărturii documentare 
despre celelalte localităţi şi oraşe din preajma celui nominalizat. Este oportun să citim 
cele cateva pagini (despre Ismail, Bolgrad, Chilia şi Reni), din amintita deja lucrare 
a lui P. Cruşevan, pentru a înţelege atmosfera din această zonă a Basarabiei de Sud în 
primul deceniu al secolului XIX.

O altă lucrare de referinţă este Monografia Judeţului Ismail, pregătită pentru ti-
par, încă la 1 martie 1943, de grupul de savanţi şi cercetători sub conducerea lui anton 
Golopenţia. Cu regret, însă, această lucrare de excepţie a fost depistată în arhivele 
statului şi a apărut sub îngrijitea istoricului dr. Cornel Constantinescu la Editura 
Universităţii din Piteşti abia în 2008. Este o importantă lucrare documentară pentru 
toţi cei care fac cercetări istorice (şi nu numai), deoarece conţine un material inedit, cu 
o mulţime de hărţi, scheme, diagrame etc.

Anume din lucrarea nominalizată aflăm că :
În Hagi Curda lucrează o moară sistematică cu forţa motrică de 16 hp, care are 

o productivitate de 20.000 kg în 24 de ore.1 În afară de aceasta în sat mai lucrau şi  
2 mori de vânt cu o capacitate de 1000 kg în 24 de ore.2

tot în această perioadă în Hagi Curda îşi desfăşura activitatea o societate  
cooperativă de aprovizionare, producţie şi desfacere agricolă.3

Mulţi ţărani din împrejurimile satului Hagi Curda veneau aici cu căruţele pline cu 

1 Monografia Judeţului Ismail… pag. 55.
2 Idem, pag. 56.
3 Idem, pag. 87.
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saci cu grâu sau grăunţe pentru a face făină. Calitatea acesteia era excelentă, îndeosebi 
cea făcută la moara sistematică. Acest lucru îl confirmă documentele de arhivă din 
această perioadă.

La începutul Războiului II Mondial, judeţul Ismail avea o suprafaţă de 3423 km 
pătraţi şi o populaţie de 232.176 de oameni, dintre care 55.631 erau români. Restul: 
bulgari, găgăuzi, evrei, ucraineni, ruşi etc. În trecut, întinderea şi hotarele judeţului 
n-au fost întotdeauna aceleaşi.

Pe timpul ocupaţiei ţariste, judeţul Ismail cuprindea două plase din actualul (1942) 
judeţ Chilia şi judeţul Cahul.

În perioada stăpânirii româneşti de la 1856 până la 1878, judeţul Ismail a fost îm-
părţit în trei judeţe: Ismail, Bolgrad şi Cahul, iar în 1918, după Marea Unire, hotarul 
judeţului spre nord a fost fixat la Valul lui Traian, la răsărit – Marea Neagră şi lacul 
Sasic, la sud – Dunărea şi la Apus – Prutul.

După eliberarea Basarabiei de ocupanţii sovietici şi reîntregirea cu Ţara în 1941, 
prin înfiinţarea judeţului Chilia Nouă, hotarele judeţului Ismail au suferit o modifica-
re. Din punct de vedere administrativ judeţul era împărţit în trei plase: Ismail, Bolgrad 
şi Reni; cuprindea 56 de comune dintre care trei urbane şi 54 rurale. Din plasa Ismail 
făcea parte şi Hagi Curda.

În lucrarea de referinţă descoperită şi îngrijită de Cornel Constantinescu informa-
ţiile despre Hagi Curda diferă de cele prezentate de Zamfir Arbore. Acest lucru este 
firesc, deoarece este vorba de două perioade diferite de timp şi de două opţiuni diferite. 
Dar să urmărim cealaltă opinie, din 1943: 

Hagi Curda se află la o depărtare de Ismail la 35 km. a luat fiinţă prin anul 
1814. Este întemeiată de către 54 familii de moldoveni veniţi din alte judeţe ale 
Basarabiei, unde lucrau pe la marii proprietari ruşi. peste 9 ani au mai venit 
peste aceşti colonişti încă 48 de familii de maloruşi, prigoniţi în Rusia pe motive 
religioase. În anul 1874 s-a ridicat din piatră Biserica în care se face slujbă şi  
astăzi (1943). suprafaţa comunei este de 4.700 ha şi este aşezată pe o regiune de 
şes. Este aşezată pe şoseaua provincială Câşli […] pe malul lacului Chitai. Legă-
tura cu oraşul Ismail se face pe şoseaua alăturată mai sus, care dă în şoseaua na-
ţională Ismail–Chilia sau altă legătură, unde are de parcurs o distanţă mai mare, 
dar mai sigură, este prin comuna Regele Mihai–Ismail. are 705 case.1 

Cu referire la componenţa naţională a comunei Hagi Curda e necesar de menţionat 
că, în documentele oficiale ale Prefecturii Judeţului Ismail2, la data de 31 decembrie 
1942 erau români – 3.457; ruşi – 15; bulgari – 22; în total – 3.494 de oameni.

Şi dacă e vorba de componenţa naţională, consider oportun, pentru comparaţie, să 
aduc la dispoziţia stimatului cititor câteva cifre dintr-o culegere de documente inedite. 
Este vorba de o carte tipărită în 1994, dar imediat dată la topit. A apărut din nou toc-
mai în anul 2003, la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, cu un volum de 408 pagini, 

1 Monografia Judeţului Ismail, pag. 117.
2 Idem, pag. 158.
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fiind intitulată Situaţia evreilor din România 1939–1941. Cităm din tabelul de la pa-
gina 400, despre numărul populaţiei pe naţionalităţi, lăsată de autorităţile române în 
Basarabia la data de 28 iunie 1940 (data evacuării):

În Judeţul Ismail: români – 81.984; ruşi – 65.152; ucraineni – zero; evrei – 6478; 
bulgari – 51.152; găgăuzi – 23.207; germani – 584; lipoveni – 23.803; greci – 307; 
alte naţionalităţi – 3416. 

Cât priveşte datele statistice agricole din respectiva perioadă (suprafaţa exprimată 
în hectare), comuna Hagi Curda dispunea de: teren arabil – 4.373 ha; păşuni, islazuri 
şi goluri de munte – 83 ha; cu vii erau acoperite 73 ha; cu livezi şi pomi fructiferi 
un singur hectar; cu pădure erau acoperite 18 ha; în terenurile ocupate cu clădiri 
şi curţi (nelocuite) erau 89 de hectare, iar terenuri neutilizate pentru agricultură 
alcătuiau 46 de hectare. adică, în total, Hagi Curda avea 4.683 hectare.1 

În sat activau: primăria, un post de jandarmi, o bancă populară, o şcoală pri-
mara cu o cantină şcolărească, un cămin cultural, o grădiniţă pentru copii, un 
atelier de croitorie şi o biserică.2 

Toate bucuriile şi tot amarul ţăranii, pescarii şi meşterii din Hagi Curda le împăr-
ţeau cu Biserica. Anume lăcaşul sfânt avea grijă de curăţenia sufletelor omeneşti. Aici, 
locuitorul nou-născut din Hagi Curda era creştinat, aici venea mai apoi cu părinţii 
pentru a asculta slujba preotului. Aici, în faţa altarului, erau cununaţi tinerii decişi 
să-şi lege destinele pentru totdeauna. În ultimul drum pământesc tot de aici erau duşi 
locuitorii din Hagi Curda. Toate generaţiile care s-au născut şi trăit în respectivul sat 
au avut drept centru spiritual biserica. La preot, după sfat veneau mamele pentru a afla 
cum să procedeze mai bine cu copiii lor în diferite situaţii complicate.

În zilele de mari sărbători religioase, cum ar fi Crăciunul, Boboteaza, Paştele, Înăl-
ţarea şi altele, aici, în biserică, se adunau de la mic la mare, pentru a se afla cot la cot 
cu ceilalţi săteni şi a se bucura împreună.

Cu toate acestea, cu regret, apăreau şi tot felul de sectanţi, pentru a submina credin-
ţa străbună şi a atrage de partea lor ortodocşii cu o credinţă mai slabă. În documentele 
Inspectoratului de Poliţie Ismail, care ţinea la evidenţă şi un control riguros sectele 
religioase, se menţionează că în judeţul Ismail, în momentul întocmirii unei dări de 
seamă (1943), erau luaţi la evidenţă 109 baptişti3, din care şapte au fost trimişi în jude-
cată4. La Reni situaţia era relativ mai bună.

La Comisariatul de Poliţie Reni erau înregistraţi numai 45 de baptişti.5 Alte secte 
în această zonă n-au fost depistate.

Dintr-un document de arhivă al Poliţiei de reşedinţă Ismail aflăm că în satul Hagi 
Curda în această perioadă erau luaţi la evidenţă 36 de baptişti6. Dacă facem o compa-

1 Monografia Judeţului Ismail, pag. 163.
2  Idem, pag. 169.
3 Arhiva Naţională a RM În continuare: ANRM). F.680, inv. 1, d.4925, pag. 8.
4 ANRM, F.680, inv. 1, d.4925, pag. 40.
5 Ibidem, pag. 45.
6 ANRM, F. 680, inv.1, d.4707, pag. 42.
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raţie, de exemplu, cu numărul baptiştilor din oraşul Reni, unde erau luaţi la evidenţă 
45 de baptişti1, apoi înţelegem că Comunitatea religioasă baptistă din Hagi Curda era 
numeroasă, aproape de jumătate (109) cât avea oraşul Ismail2.

„Un Neam trăieşte şi se înalţă prin fapte de credinţă şi de luptă, prin munca şi 
zbuciumul fiecăruia din fiii lui”, spunea Mareşalul Ion Antonescu3. Mulţi bravi fii au 
adus sacrificii mari Patriei române. Crimele comunismului au făcut mari ravagii pe 
pământul românesc. Satul Hagi Curda nu a fost o excepţie. În toate perioadele istorice 
a fost, mai mult sau mai puţin, afectat de toate evenimentele ce au avut loc în Ismail, 
Reni, Bolgrad şi Chilia, oraşe situate chiar în preajmă.

1940 – anul tragediei naţionale. 
Ismail. Ultimatumul URSS privind cedarea Basarabiei în patru zile a produs o 

stare de surprindere şi dezorientare, atât în conducerea statului, cât şi în popor. Zilele 
de la sfârşitul lui iunie 1940 au fost, cu siguranţă, cele mai tragice pe care le-a trăit 
vreodată neamul românesc. 

„Trecutul nostru istoric dovedeşte cu prisosinţă că lăcomia şi violenţa au stat la baza 
actelor colosului moscovit, indiferent că poartă ca emblemă pajura imperială sau secera 
cu ciocanul. Slăbiciunea şi erorile guvernanţilor au adus ţara la un cataclism.

Armata română avea ordine categorice să nu răspundă cu violenţă la actele de pro-
vocare şi agresivitate ale trupelor sovietice, pentru a omite dezlănţuirea unui război 
numai între România şi URSS, război care trebuia evitat cu orice preţ. Tragedia eve-
nimentelor trăite la cedarea Basarabiei, atât de armată cât şi de populaţia românească 
aruncată pe drumul pribegiei, a fost şi mai puternic simţită, din cauza atitudinii evrei-
mii basarabene, care şi-a manifestat cu acel prilej pornirile de ură şi de răzbunare îm-
potriva unui regim sub care propăşise înfloritor şi a cărui singură vină era caracterul 
naţional-creştin pe care îl afirmase.4

Fiecare casă jidovească păstrase ascunse portretele conducătorilor sovietici şi nu-
meroase cocarde şi drapele roşii, pe care le-a arborat pe străzi, imediat ce s-a produs 
ştirea ultimatumului sovietic. Funcţionarii români, ofiţerii şi soldaţii izolaţi au fost 
obiectul teroarei, violenţei şi insultelor acestor bande, care au arătat cu acest prilej în-
treaga ticăloşie a caracterului acestui neam parazitar, distrugător şi absolut inadaptabil 
altor criterii de viaţă.5

În lucrarea sa istorică Săptămâna Roşie6, cunoscutul scriitor şi patriot Paul Goma, 
cu lux de amănunte, într-un volum de aproape 400 de pagini, ne aduce în acele tragice 
zile. Bande înfuriate jefuiau bagajele şi împiedicau pe cei ce încercau să se refugieze, în 

1 ANRM, F.680, inv. 1, d.4925, pag. 40.
2 Idem.
3 Basarabia desrobită (drepturi istorice, nelegiuiri bolşevice), Institutul de arte grafice ”Marvan”, 

1942, pag. 49.
4 Basarabia desrobită, pag. 61.
5 Idem.
6 Paul Goma. Săptămâna Roşie. Editura Vremea XXI, Iaşi, 2004.
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special pe funcţionari, pe care îi arestau pentru a-i preda sovieticilor. Au confiscat, sub 
ameninţarea revolverului, toate mijloacele de transport: trăsuri, căruţe, maşini etc.

Este de ajuns să priviţi fotografiile din Ismail pentru a vedea adevărata faţă sânge-
roasă a comunismului.

La Ismail şi Reni, dar şi în alte localităţi, execuţiile s-au făcut fără judecată. O bă-
nuială, o pâră mincinoasă a agenţilor kominternişti era de ajuns ca oameni nevinovaţi 
să fie ucişi cu sălbăticie pe locul unde socotea călăul: în curtea casei, în beci, în pat sau 
la muncile câmpului.1

După ce Armata Română, în 1941, a eliberat Basarabia de ocupanţii sovietici, în 
urma cercetărilor efectuate s-a restabilit întregul tablou al calvarului provocat de co-
muniştii sovietici în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. Întreaga Basarabie a fost 
transformata într-un lagăr.

În biserica din târgul Leova (Cahul), funcţiona un cinematograf, primarul comu-
nei, evreul Bihman a dat foc icoanelor şi în ziua de 12 iulie 1940 a adunat locuitorii la 
primărie, le-a luat actele româneşti şi le-a ars. Dascălul de la această biserică trăgând 
într-o zi clopotele, a fost crunt bătut de soldaţii ruşi, spunându-i că vor face din biserică 
grajd de cai. Şi comuniştii s-au ţinut de cuvânt.

Dintre preoţi batjocoriţi şi schingiuiţi de comunişti, amintim pe preotul Munteanu 
din Ismail, care a fost ridicat de acasă de evrei, dus la bărbier şi ras, apoi trântit în faţa 
catedralei şi ucis.2

Întregul an de stăpânire sovietică a fost cumplit. Dar şi mai grele au fost zilele de 
război şi retragere a trupelor bolşevice din Basarabia, răul cel mare venind din partea 
bandelor kominterniste, care la primul semnal al războiului s-au înrolat ca voluntari în 
armata sovietică şi au format un al doilea front, frontul intern, a cărui misiune era să 
distrugă totul în urma armatelor roşii, care se retrăgeau. Ei au avut în sarcină reevacu-
area bunurilor alimentare şi a proprietăţilor mobiliare.

Cu mijloace de transport puse la dispoziţie de către sovietici, aceste bande au eva-
cuat mii de vagoane de cereale, conserve, legume, fructe şi furaje, toate rechiziţionate 
de la ţărani sub ameninţatrea revolverului. De asemenea, au adunat în cirezi vitele lo-
cuitorilor şi le-au mânat peste Nistru. Din rapoartele primite şi din plângerile locuito-
rilor se constată că în medie aceste bande au transportat din Basarabia câte 60.000 oi, 
20.000 cai şi 6.500 bovine din fiecare judeţ. S-au făcut acestea, pe de o parte, pentru 
a pune la dispoziţia armatelor sovietice hrana necesară, iar de de altă parte, pentru a 
dezorganiza economia ţării şi pentru a înfometa populaţia.3

La tot ce nu se putea încărca şi trimite cu transportul se dădea foc. Nelegiuirea a 
mers aşa de departe încât, în timpul incendiilor, bandele înarmate cutreierau oraşul şi 
împuşcau pe oricine ar fi încercat să stingă pârjolul.

În judeţul Cahul au fost arse patru mori ţărăneşti, nouă poduri şi un edificiu public.
În judeţul Chilia Nouă au fost distruse complet: comunele Tarutino, Arciz, Lei-

1 Basarabia desrobită, pag. 109.
2 Idem, pag. 116–117.
3 Idem, pag. 120.
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pzig, Crasna, Sărata şi Tătărăşti; 24 de întreprinderi industriale, 21 edificii publice şi 
10 poduri.

În judeţul Cetatea albă au fost trecute prin foc şi distruse: comunele Cleaştiţa, 
Borodino, Hofnungstahl, târgurile Şaba şi Volontiri, o parte din târgul Bairamcea, 15 
intreprinderi industriale, 20 edificii publice şi un pod.

În judeţul Ismail au fost distruse şapte poduri şi o parte a oraşului Ismail.1
Consecinţele războiului le cunoaştem. Toată Basarabia a fost ocupată de URSS, iar 

judeţul Ismail (inclusiv satul Hagi Curda) şi altele transmise de la un ocupant la altul, 
în cazul dat – RSS Ucrainene.

Prin multe grozăvii şi experimente sovietice şi ucrainene au trecut oamenii din 
Hagi Curda.

Aici se înscriu: schimbarea denumirii istorice a localităţii Hagi Curda în Camâşo-
vca (o denumire aberantă, care are menirea să şteargă din memoria sătenilor coloritul 
istoric al satului); foametea organizată şi deportările în Siberia, având ca scop schim-
barea raportului numeric naţional de locuitori în favoarea ucrainenilor; colectivizarea 
forţată; alungarea limbii române din biserică, din administraţie şi din şcoală, pentru a 
înăbuşi complet spiritul românesc etc.

Însă apariţia acestei cărţi, scrisă de dl tudor Iordăchescu, este o dovadă că nici 
autorităţile sovietice şi nici cele ucainene n-au izbutit să distrugă, să facă să dispară 
din Hagi Curda graiul, obiceiurile naţionale şi folclorul românesc. Bunii români din 
localitate perpetuează aceste mărgăritare în cadrul familiei, din tată în fiu, din mamă 
în fiică, şi nici o rusificare sau ucrainizare nu le poate opri.

Probabil că acesta şi este marele secret al Neamului Românesc – de a regenera, de 
a se renaşte din scrum asemeni pasării Phoenix. Dumnezeu şi adevărul istoric sunt de 
partea noastră şi aceste valori nu pot fi distruse cu bombe, rachete sau teroare, fie ea 
fizică, morală sau psihologică.

Fără îndoială că lucrarea lui tudor Iordăchescu, chiar dacă nu pretinde a fi una 
istorică, este o realizare indiscutabilă, dovedindu-se a fi extrem de necesară nu numai 
pentru românii din Hagi Curda, ci şi pentru noi toţi. Totodată, această frumoasă în-
cercare de monografie a unui sat din Sudul Basarabiei trebuie să fie un model demn de 
urmat pentru alte sute de localităţi româneşti înstrăinate.

Felicitând autorul şi pe toţi cei ce au mai pus umărul la elaborarea şi tipărirea vo-
lumului de faţă, doresc să-i încurajez şi să-i elogiez invocând o cugetare edificatoare 
a Mareşalului Ion Antonescu: „Durerea trebuie să ne înveţe şi să ne înalţe. Popoarele 
adevărate îşi torc din nenorociri marile destine”.

Alexandru MoRARu, 
istoric, publicist

1 Basarabia desrobită, pag. 127–128.
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aNExă

LIsta
de numele parohieniloru aflaţi la Biserica cu hramulu sfinţilorapostoli petru şi 

pavel din comuna Hagi Curda, jud. Ismailu pe anulu 1874

Nume-
rulu

familii 
loru

Numele şi familia loru
Numerulu 
indivizilorbărbaţi femei

1 2 3 4

1. Filip Manoly Feodosia Manoly
5copii

Ioan, Meftody, Daniil -
2. Zinoviă Jicolu Tatiana Jicolu

6copii
Gavriilu, Ioan Marina, Maria

3. Ioan Tostogan Parascheva Tostogan
4copii

- Zinovia, Evdochia
4. Alexei Tostogan Maria Tostogan

6copii
Iochin, Gavriil, Gheorghe Alexandra

5. Chiriak Chiriacovu Pelagheea Chiriacovu
3copii

Petru -
6. Serghy Chiriacu Sofronia Chiriacu

3copii
Lazăr -

7. Theodoru Bulgaru Anna Bulgaru
3copii

Vasilie -
8. Vasilie Bulgaru Maria Bulgaru

3copii
- Elizaveta

9. Ioan Bulgaru Tathiana Bulgaru
5copii

Dorimedont, Zaharia Nadejda
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10. Macaru Cupcegu Irina Cupcegu
2copii

- -
11. Nicolae Nipomescu Xenia Nipomescu

5copii
Filip, Arteni, Pantileimon -

12. Damian Cernişu Irina Cernişu
3copii

Ştefan -
13. Trifan Deacenco Anastasia Deacenco

4copii
Grigorie Parascheva

14. Mihail Lucovu Elizaveta Lucovu
6copii

Ilarion, Meftodie Zinovia, Efimia
15. Foca Perciun Marfa Perciun

3copii
- Maria

16. Aftenie Perciun Elizaveta Perciun
3copii

- Anna
17. Florea Topală Macrina Topală

5copii
Maftei Evdochia, Parascheva

18. Panteleimon Cuşneru Elena Cuşneru
3copii

- uliana
19. Ivan Bondaru -

2copii
- Tecla

20. Grigorie Deacenko Macrina Deacenko
8copii

Mitrofan, Anton, Ioan Varvara, Anastasia, Daria
21. Macsim Rogoja Anna Rogoja

7copii
Ilarion, Ioan, Pavel Evdochia, Maria
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22. Grigorie Bondaru Maria Bondaru
12copii

Nechita, Ioan, Iochim, Ioan, 
Selevestru

Ana, Elizaveta, Csenia, Parascheva, 
Zinovia

23. Theodoru Lucovu Fevronia Lucovu
4copii

- Csenia, Chira
24. Matvei Popovu Maria Popovu

5copii
Andrei Achelina, Evdochia

25. Thimofty Ciorişu -
4copii

Savva Anna, Theodosia
26. - Panaghia Bujoru

4copii
Wladimir, Capiton, Trofim -

27. Wasilie Perciun -
7copii

Ioan Anna, Marfa, Evghenia, Anna, Natalia
28. Afanasie Cuşneru Tania Cuşneru

4copii
Eliazaru, Carpu -

29. Nastasu Topală Profira Topală
4copii

Anton, Therentie -
30. - Maria Ciobanu

3copii
Simion Pelagheea

31. Aftenie Decenco Elena Decenco
3copii

Solomoniu -
32. Ştefan Decenco -

4copii
Alexei, Calestrat Marina

33. Wasilie Focşa Marfa Fokşa
5copii

Simion Aftenia, Theodora
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34. Irina Bondaru -
6copii

Ilie, Domentie Pelagheea, Efimia, Irina
35. Petru Lucov Anna Lucov

7copii
Florea Maria, Maria, Haritina, Vasilisa

36.  Onofrei Bondaru Maria Bondaru
2

copii
- -

37.  – Agafia Topală
3copii

Filip, Ioan -
38. Ştefan Alexeenco Vasilisa Alexeenco

4copii
Damian Maria 

39. Maxim Ciobanu Evdochia Ciobanu
7copii

Leontie, Profirie, Chirică Marina, Maria
40. Marco Bondaru Achelina Bondaru

4copii
Grigorie, Alexie -

41. Ştefan Gavrilov -
3copii

Mihail, Zaharie -
42. Ioan Malin Maria Malin

4copii
Pahomie Anna

43. Wasilie Jicolu Theodora Jicolu
3copii

- Tecla
44. Aftenie Topalu Anna Topalu

5copii
Ioan, Ioan Zinovia

45. Iacob Laschevici Anna Laschevici
8copii

Ioan, Iochim, Conea, Ne-
chita

Ştefana, Tatiana
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46. Ştefan Tetelea Tecla Tetelea
5copii

Deomid, Trofim Parascheva
47. Grigorie Manea Elena Manea

6copii
Marcu, Emilian Parascheva, Evdochia

48. Petru Tabacaru Maria Tabacaru
7copii

Sava, Therentie Maria, Irina, Agafia
49. Theodoru Tostogan Theodora Tostogan

4copii
Hariton, Timon -

50. Nechita Balţatu Pelagheea Balţatu
4copii

- Achelina, Domnica
51. Nechiforu Cocoşu Olga Cocoşu

7copii
Mihail, Wladimir Maria, Tanea, Anna

52. Ştefan Bohenko Alexandra Bohenco
5copii

Archip Wictoria, Anna
53. Petru Tostogan Alexandra Tostogan

5copii
- Thecla, Avramia, Parascovia

54. Constantin Cocoşu Evdochia Cocoşu
8copii

Nicolae Liliana, Maria, Pelagheea, Parascovia, 
Efrosinia

55. Petru Malcean Anastasia Malcean
3copii

Avraam -
56. Andrei Huţu Ecaterina Huţu

5copii
- Parascheva, Matrona, Maria

57. Therentie Chiriake Tatiana Chiriake
5copii

Wasilie, Luchian Natalia 
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58. Parfenie Ciobanu Anastasia Ciobanu
4copii

- Maria, Amiosia
59. Ioan Gavrilof Maria Gavrilof

3copii
Ioan -

60. Parfenie Melnicenko Irina Melnicenko
6copii

Nechita, Dimitrie Csenia, Tathiana
61. Gheorghe Wdovicenko Thina Wdovicenko

3copii
- Anna

62. Luca Tabacaru Iustinia Tabacaru
4copii

- Maria, Maria
63. Gavrilu Tabacaru Ştefana Tabacaru

3copii
Theodoru -

64. Mathei Decenko Maria Decenko
3copii

Porfiru -
65. Constantin Duka Csenia Duca

4copii
Filip Ioana

66. Macsim Duca Pelagheea Duca
8copii

Theodoru, Gherasimu, Leon, 
Vasilie, Therentie

Domnichia

67. Iosiph Munteanu Agafia Munteanu
4copii

Iochim Theodora

68. Gheorghe Munteanu Parascheva Munteanu
6copii

Iacov, Chirica, Gavril Zinovia
69. Petru Covaliu Achelina Covaliu

3copii
- Maria
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70. Ignat Huţu Parascheva Huţu
6copii

Porfirie, Ilarion, Davidu Marina
71. Wasilie Edeburneanu Anghelina Edeburneanu

6copii
Constantin Aleaanora, Iustina,Elena

72. Davidu Wasiliu Anna Wasiliu
6copii

Moisei, Arteni Theodosia, Iustina
73. Wasilie Bulgaru  Anna Bulgaru

6copii
Sofronie, Gavrilu Efimia, Maria

74. Nechiforu Cupcegu Natalia Cupcegu
3copii

- Matrona
75. Pavelu Covaliu Theodosia Covaliu

2copii
- -

76. Parfenie Lucof Theodosia Lucofu
3copii

- Macrina
77. Hariton Munteanu Anna Munteanu

5copii
Iacovu, Dementie Alexandra

78. Constantin Siminelu Luchia Siminel
2copii

- -
79. Wasilie Manoly Maria Manoly

6copii
Zaharia, Theodoru Agafia, Stepanida

80. Ustin Lotocovschy Anisia Lotocovschy
6copii

Gherasim, Ioan Elizaveta, Evdochia
81. Ioan Topală Agafia Topală

3copii
- Csenia

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



179

82. Sidoru Puică Parascheva Puică
3copii

- Avramia
83. Theodot Bondaru Safta Bondaru

5copii
Iosiph Maria, Natalia

84. Thimofei Morozanu Pelagheea Morozanu
3copii

Antonie -
85. - Maria Bondaru

3copii
Iosif, Alexei

86. Mihail Ciorişu Elizaveta
3copii

- Efrosinia
87. Isaia Munteanu Wasilisa Munteanu

4copii
Leu Achelina

88. Tanasă Chiriake Wasilisa Chiriake
4copii

Theodot Maria
89. Roman Cuşneru  Melania Cuşneru

3copii
- Theodora

90. Ioan Barabuţa Agafia Barabuţa
7copii

Deonisie Matrona, Evghenia, Solomia, Wasilisa
91. Simion Bălţatu Efrosinia Bălţatu

4copii
Grigorie, Ioan -

92. - Anna Perciun
6copii

Sidoru, Ilarie, Domentie, 
Nechita

Anna

93. Ioan Marinescu Thatiana Marinescu
6copii

Wasilie, Grigorie, Prohor Evdochia
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94. Timofti Rogoja Daria Rogoja
5copii

Iochim Pelagheea, Agafia
95. Larie Perciun -

4copii
Thimofty, Calenike Maria

96. Theodoru Moşoi Elena Moşoi
5copii

Alexei, Ioan Ştefana
97. Gheorghe Bohenko Aftenia Bohenco

5copii
Afteni Liuba, Aftenia

98. Ioan Ribalcă Anna Ribalcă
6copii

Ştefanu, Ioan, Atanasi Efimia
99. Damian Negruţă Wasilina Negruţă

3copii
Simion -

100. Carp Ribalcă Aftenia Ribalcă
4copii

Archip Maria
101. Andrei Negruţa Evdochia Negruţa

7copii
Aftenie, Grigorie Anna, Maria, Vasilisa

102. Grigore Ciobu Maria Ciobu
5copii

Evdochim Matrona, Theodora
103. Climentie Decenko Profiria Deacenko

2copii
- -

104. Gheorghe Topală Maria Topală
3copii

Trofim -
105. Mihail Gherasimof Irina Gherasimof

3copii
Florea -
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106. Mathei Manoly Anastasia Manoly
7copii

Afanasie, Panteleimon, 
Evdochim, Theodor

Maria

107. Pantelimon Ciobu -
4copii

Wasilie Elena, Evdochia
108. Leu Puicescu Iustinia Puicesku

5copii
Erofei, Thimofei Anastasia

109. Maksim Marinescu Parascheva Marinescu
4copii

Gheorghe, Ştefan -
110. Washilie Huţanu Evdochia Huţanu

3copii
Maria

111. Grigorie Topală Archira Topală
5copii

Parfenie, Andrei Parascheva
112. Hariton Coţofană Alexandra Coţofană

5copii
Panteleimon Marfa, Chyra

113. Chirica Coţofană Elizaveta Coţofană
7copii

Ioan, Gheorghe, Iosiph, 
Ilarion

Anisâa

114. Nechita Colesnic Maria Colesnic
4copii

Iftodie Maria
115. Marko Topală Maria Topală

7copii
Avraam Parascheva, Efima, Achelina, Tathiana

116. Spiridon Munteanu Daria Munteanu
5copii

Iov Anastasia, Avramia
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117. Ioan Bondaru Warvara Bondaru
7copii

Amos Domnichia, Iustina, Maria, Iova
118. Acsenti Topală Luchia Topală

4copii
- Parascheva, Maria

119. Andrei Bondaru Irina Bondaru
5copii

Agapie, Wasilie Parascheva
120. Chirică Cupcegu Maria Cupcegu

5copii
Ilie, Simion Evdochia

121. Amvrosie Puică Ioana Puică
3copii

Nicolai -
122. Andrei Ciorişu Daria Ciorişu

6copii
Petru, Spiridon, Erofei Irina

123. Nechita Comerzan Pelagheea Comerzan
6copii

Isai Irina, Zinovia, Matrona
124. Casian Melnicenko Stefania Melnicenko

3copii
Chiprian -

125. Trofim Munteanu Maria Muntenu
4copii

Pavelu Anna
126. Tanasiu Burduja Theodosia Burduja

4copii
- Evdochia, Maria

127. Gheorghe Munteanu -
4copii

Ilarion, Nazar Marfa

128. Lazaru Cucoşu Ioana Cucoşu
7copii

Isai, Iacovu Theodosia, Wasilisa, Iuliana
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129. Mihail Covalenko Ekaterina Covalenko
3copii

- Theodosia
130. Ioan Melnicenco Evdochia Melnicenco

7copii
Sorin, Leontie Theodora, Marfa, Macrina

131. Dionisie Munteanu Achelina Munteanu
2copii

- -
132. Simion Burduja -

6copii
Ignat, Iacovu, Procopie, 
Iochim

Evdochia

133. Moisei Lihaci Anna Lihaci
2copii

- -
134. Grigorie Ponelu Anna Ponelu

2copii
- -

135. Deonisie Topală Anna Topală
3copii

Gheorghe -
136. Gavrilu Munteanu Maria Munteanu

5copii
Spiridon, Sidor Salia

137. Dimitrie Puicescu Maria Puicescu
3copii

Therentie -
138. Gheorghe Neamţu Maria Neamţu

5copii
Luca, Ştefan Pelagheea

139. Samoil Belenschy Sofia Belenschy
5copii

Cozma, Zosim Sofronia
140. Prohor Bondaru Efrosinia Bondaru

5copii
- Anastasia, Irina, Efrosinia
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141. Ioan Cucoşu Achelina Cucoşu
4copii

Savva Eliomida
142. Ignat Galaţanu Domnichia Galaţanu

5copii
Teodosie, Wasilie Elena

143. Theodor Galaţanu Ecaterina Galaţanu
5copii

Marko Matrona, Matrona
144. Cozma Puică Evdochia Puică

6copii
Trofim, onofrei Natalia, Vasilisa

145. Spiridon Brânză Irina Brânză
3copii

Nicolae -
146. Nicolae Puică Domnichia Puică

5copii
Ştefan, Petru Anna

147. Mark Colesnik Theodosia Colesnik
5copii

Leon, Zaharia Evdochia
148. Alexei Laschevici Tatiana Laschevici

8copii
Filip, Aftenie, Iacob, Isaia Domnichia, Maria

149. Ioan Topală Maria Topală
5copii

Simion, Prohor, Nestor -
150. - Maria Bujor

5copii
Pimon, Iosip Solomonia, Ioanna

151. Simion Ghelman Irina Ghelman
2copii

- -
152. Grigore Malin Maria Malin

3copii
Mihail -
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153. Ioan Ciobanu Marfa Ciobanu
4copii

Domenti Solomonia
154. Pavel Bohenco Csenia Bohenco

9copii
Selivestru, Trifon, Ştefan Csenia, Maria, Wasilisa, Pelagheea

155. Petru Bohenko Dina Bohenko
5copii

Emilian, Zaharia Maria 
156. Dimitrie Bujoru Parascheva Bujoru

5copii
Theodot, Savva Evdochia

157. Luca Brânză Elena Brânză
6copii

Lazaru, Gheorghe Domnichia, Elena
158. Sofroni Werbina Evdochia Werbina

6copii
- Luchia, Ştefana, Maria, Ekaterina

159. Dimitri Alexeenko Zinovia Alexeenko
7copii

Constantin, Simion, Alexei, 
Dimitrie

Efrosinia

160. Serghy Helman Elena Helman
2copii

- -
161. Avraam Ciobu Pelagheea Ciobu

5copii
Gheorghe, Wasile Maria

162. Simion Crangaci Irina Crangaci
5copii

Ananii, Irofei Zinovia
163. Ioan Chiriak Maria Chiriak

3copii
Iacovu -

164. Theodoru Munteanu Daria Munteanu
6copii

Alexei, Ioan Maria, Maria

www.ro
man

iid
inj

uru
lro

man
iei

.ro



186

165. Serghy Belenschy Tathiana Belenschy
4copii

Panteleimon Anastasia
166. Ştefan Zalizneak Anastasia Zalizneak

5copii
Doroftei Evdochia, Anna

167. Sofroni Omelcenko Achelina Omelcenko
4copii

- Pelagheea, Csenia
168. Mathei Bondaru Elena Bondaru

8copii
Evdei, Pimonu, Arteni, Sta-
fii, Ilarion

Solomonia

169. Anton Omelcenko Maria Omelcenko
3copii

- Theodosia
170. Pavelu Andrusenko Matrona Andrusenko

5copii
Ioan Iustina, Maria

171. Andrei Petrenko Agafia Petrenco
4copii

Moishei Tathiana
172. Ilarii Petrenko Anna Petrenco 

2copii
- -

173. Ioan Munteanu Anastasia Munteanu
5copii

Ioan Anna, Domnichia
174. Luca Munteanu Maria Munteanu

6copii
Climentie, Ilarion, Afteni Liubovia

175. Serghy Huţu Pelagheea Huţu
5copii

Ioan, Washilie Agripina

176. Procopi Tostogan Anna Tostogan
9copii

Petru, Iustin, Grigorie, 
Nechita

Anastasia, Matrona, Sofronia
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177. Pavelu Belenschy Sofia Belenschy
3copii

Warfolomei -
178. Ioan Hamaniuk Maria Hamaniuk

5copii
Porfirii Agripina, Achelina

179. Ioan Petrenko Theodosia Petrenko
4copii

Ananii Melania
180. Nicolae Andrusenko Theodora Andrusenko

2copii
- -

181. Nazaru Şefcenko Maria Şefcenko
4copii

Marko Tecla
182. Wasilie Omelcenco -

3copii
Thimofty, Grigorie -

183. Iacovu Werbina Anna Werbina
6copii

Iochim, Afanasii Liubovia, Irina
184. Ignatu Werbina Theodosia Werbina

4copii
Deonisie, Constantin -

185. Gavrilu Maria
4copii

Petru, Chirică -
186. Sofronie Ţurcanu Maria Ţurcan

3copii
- Iuliana

187. Moishei Ţurcan Natalia Ţurcan
3copii

- Warvara

188. Ioan Zalizneak Evdochia Zalizneak
9copii

Macsim, Toma, Mitrofan, 
Chirian, Lavrenty

Profira, Domnichia
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189. Ioan Petrenko Matrona Petrenco
5copii

Lavrentie Elizavetha, Anastasia
190. Alexei Cealenko Anna Cealenko

10copii
Andrei, Wasilie, Pavelu, 
Simion

Maria, Solomonia, Daria, Anna

191. Petru Andrusenco Matrona Andrusenko
4copii

- Agafia
192. Ştefan Negruţa Daria Negruţă

4copii
Anton Efimia

193. Sidoru Popovu Efrosinia Popovu
4copii

Deomidu, Ştefan -
194. Ioan Neamţu Maria Neamţu

2copii
- -

195. Wasilie Petrenko Wasilisa Petrenko
6copii

Theoctist, Ioan, Ignat Tathiana
196. Petru Ribalcă Domnichia Ribalcă

3copii
- Zinovia

197. Petru Poleacovu Marfa Poleacovu
5copii

onofrei, Ioan Haritina
198. Melenty Paşcovschy Maria Paşcovschy

3copii
- Agafia

199. Echim Petrenko Matrona Petrenco 
2copii

- -

Partida prezentă conţine una sută nouăzeci şi nouă familii, drept care atest cu 
proprià mi semnătură

Preot Mihail Rudenco
 1874 Decembrie 31
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