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Există un prost obicei prin părţile noastre, atunci 
când vine vorba de afirmarea etnicilor români în 
diverse domenii de activitate. În primul rând, în 
cele ce ţin de păstrarea identităţii lor etnice. Am să 
exemplific, ca să ne dăm seama despre ce este 
vorba. Doamna Maria Catanoi, de la Reni, s-a 
pensionat după decenii de activitate rodnică în sfera 
culturii, fără că să fie recunoscută drept o mare 
interpretă de muzică populară, cum de fapt este. A 
fost pusă în situaţia să participe la tot felul de 
concerte şi festivaluri, cu precădere cu caracter 
multietnic, local, cum se organizează pe la Reni. N-a 
avut parte de manifestări culturale de anvergură, cu 
caracter naţional, care să-i promoveze în mod stabil 
talentul la nivelul pe care îl merită. Adică la cel mai 
înalt nivel profesional şi valoric. Nu ştiu dacă 
această veritabilă vedetă a cântecului nostru popular 
din Basarabia istorică a mai adunat cântecele sale 
pe o casetă audio sau CD. 

 Valeriu Cojocaru, de la al cărui tragic sfârşit au 
trecut cinci ani, a rămas în conştiinţa mulţimii, 
inclusiv a conaţionalilor săi, frate cu toate viciile 
omeneşti posibile, nu ca o personalitate nepereche. 
Tot ce a realizat el, ca etnograf şi arheolog, a 
realizat înfruntând rezistenţa sistemului birocratic-
administrativ local şi nu bucurându-se de sprijinul 
efectiv al autorităţilor. Autorităţile au văzut în el tot 
timpul un personaj incomod şi au cultivat imaginea 
lui de tip ciudat, imprevizibil, ce trebuie tratat cu 
indulgenţă. Nu însă şi cu respect. Despre 
recunoaşterea, la modul serios, a aptitudinilor şi a 
calităţilor sale n-a fost nici vorba. S-a pus accent pe 
neajunsuri, pe care, de altfel, le are orişicine. 
Lucrurile, de-a lungul anilor, au fost orânduite 
astfel încât omul acesta, în loc să fie recunoscut şi 
apreciat în timpul vieţii ca o personalitate notorie, a 
ajuns un fel de cioară albă (corbus albus). 

Diminuarea elementului naţional românesc în 
sudul Basarabiei (regiunea Odesa) este o 
îndeletnicire ideologică mai veche, preluată de la 
regimul comunist. Atunci, tovarăşii din raikomuri, 
pentru a-i face pe toţi în egală măsură de fericiţi, îi 
adunau grămadă pe ruşi, ucraineni, bulgari, 
găgăuzi, moldoveni şi toţi se pătrundeau de ideea 
internaţionalismului proletar, sub grija „fratelui mai 
mare”. Toţi erau în egală măsură neputincioşi şi 
dependenţi de „fratele mai mare”. Timpurile se pare 
că s-au mai schimbat, dar metodele nu prea. Iată alt 
exemplu. În 2007, am organizat, împreună cu V. 
Cojocaru, la Satu Nou, o ediţie ordinară a 
Festivalului „Dumitru Caraciobanu”. De la Reni şi-
au anunţat participarea mai multe colective artistice 
în frunte, dacă nu greşesc, cu un adjunct al şefului 
Administraţiei Raionale de Stat. Se vede că 
dumnealui era responsabil de „succesul” acţiunii. S-
a dovedit mai târziu că cei de la Reni au venit cu 
cântece şi poezii în limba ucraineană. Şi s-a mai 
dovedit că, în mulţimea acelor cântece şi poezii 
ucrainene, omagierea actorului Dumitru 
Caraciobanu, dintr-o acţiune cu caracter naţional, 
cum am conceput-o, s-a transformat în cu totul 
altceva, iar comemorarea marelui actor „s-a 
pierdut”. Cântecele şi poeziile ucrainene, fără doar 
şi poate, au farmecul lor, dar atunci, în raport cu 
personalitatea şi destinul lui Caraciobanu, ele au 
sunat stingher şi străin.    

 

 

Copil al epocii sovietice, cu studii teatrale 
făcute la Moscova, Caraciobanu era foarte departe 
de tezaurul muzical şi literar ucrainean. Cântecele 
şi versurile ucrainene ce au răsunat atunci au avut 
menirea să demonstreze celor adunaţi în Casa de 
cultură cine e „stăpânul casei” şi l-au făcut pe 
Caraciobanu, în ochii mulţimii, ca şi pe V. 
Cojocaru, mult mai puţin important decât a fost el 
de fapt. La drept vorbind, cam toate activităţile cu 
caracter cultural-artistic organizate în sud au un 
caracter greu de definit, din punctul de vedere al 
mesajului ce îl poartă. Etnicilor români, dacă ne 
referim la ei, li se propune o „umplutură” în stil 
naţional, ce îi poate doar distra, dar nu şi educa. De 
fapt, este vorba de aceeaşi diminuare a mesajului 
cu caracter naţional pe care ar trebui să-l poarte 
asemenea manifestări. Şi lumea începe să nu mai 
fie receptivă la lucruri mai serioase, cum ar fi, să 
zicem, o lansare de carte. 

Nu pot să uit lansarea cărţii de versuri Grădina 
mamei a poetului popular Anatol Manole, pe care 
am organizat-o de Ziua Limbii Române, anul trecut, 
la Hagi Curda, raionul Ismail – baştina autorului. Cei 
adunaţi în biblioteca parohială de carte românească 
de acolo – oaspeţi din Republica Moldova, România 
şi din alte sate sud-basarabene au vorbit despre mai 
multe lucruri ce ţin de fiinţă noastră naţională. 
Despre cartea lui Anatol Manole, pe care o ţineau în 
mâini pentru prima oară, s-au pronunţat doar unii şi 
doar tangenţial. Aş vrea să cred că anume din acest 
motiv (nu din altele) aproape nimeni n-a evidenţiat 
universul poetic deosebit al cărţii lui Anatol Manole, 
felul său de a percepe lumea. Avea s-o facă mai 
târziu scriitorul și publicistul ieşean Valentin 
Talpalaru, într-o recenzie găzduită de „Revista 
română” şi preluată în almanahul nostru (nr. 10, din 
octombrie 2014). Profesorii şcolii din localitate, al 
cărei absolvent este Anatol Manole, în genere au 
ignorat lansarea cărţii, deşi au ştiut că are loc 
evenimentul şi chiar au fost invitaţi să participe. 
Invitaţia le-o făcuse autorul. 

 
Vadim BACINSCHI 
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SCRISOARE CĂTRE  
DOMNUL MIHAIL BULGAKOV 

 
Istoria face levitație. Oraș avortat. 
Lucrurilor la primărie lis-a dat un alt nume. 
Pușkin cu pantalonii săi albi va fi deportat 
În Siberia literei, în postume. 
 
Biserici învelite în ziare ca sticlele cu vin 
sunt coborâte-n pivnițe degrabă. 
Îngerul se va refugia-n chioșcul de vizavi-n 
strugurii verzi pe tarabă. 
 
Exiști și tu ca buzunarele sfinților 
(fiindcă sfinții nu au buzunare) 
stai retras în tristețea părinților 
alăptat de-o tristețe mai mare. 
 
Cui să te plângi, când toată cavaleria 
e strânsă-n curtea fabricii de zahăr?! 
Salută și tu maiestuos mizeria 
și râgâitul cult de mare mahăr. 
 
Ține-ți și tu celulele-n dârlogi 
fă-te și tu că hoitul nu miroase, 
nu te-ntreba ce-i cu acești milogi 
ce-i cu aceste ziduri fără case. 
 
Trage cortina, Ezechiel. Sfârșit. 
Război pierdut. Înger lăsat la vatră. 
Experiența nu a reușit. 
Omul e-un câine. Chiar dacă nu latră. 

 
 

 
 

puncte de vedere 
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Dumitru CARACIOBANU  
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JURNALIST ROMÂN  

 
 
 

Pe 25 decembrie trecut, televiziunea „The Money Channel”, 
de la București, a transmis în eter, în emisiunea „Context”, un 
documentar de la Odesa, realizat de jurnalistul Ovidiu Nahoi. 
Ziaristul român ajunge în „perla Mării Negre”, cum o numește 
el, de la Galați, prin Ismail și Cetatea Albă. Peisajele sud-
basarabene și mai ales șoselele catastrofale ale provinciei îi 
lasă o impresie apăsătoare. Îi pare că e foarte departe de 
România actuală, deși, de fapt, era doar la câteva sute de 
kilometri de ea. Localitățile prin care trecuse, pe un timp 
posomorât, cu averse de ploaie și ninsoare, îi lasă impresia 
României începutului anilor ’90. 

Sosit în Odesa, mărturisește Ovidiu Nahoi, el descoperă aici 
un oraș european pe care îl numește „ultim avanpost al 
occidentului în răsărit” – o apreciere, de altfel, discutabilă. 
Ziaristul român mărturisește că are senzația întoarcerii în 
Europa, dar se interesează de cei care au pus începuturile 
Odesei și de perspectivele reale ale ceea ce numesc unii 
Novorosia – un proiect mai vechi pe care ar vrea să-l realizeze 
președintele rus Vladimir Putin. 

În obiectivul camerei de luat vederi nimeresc locuri legate 
de numele împărătesei Ecaterina a II-a, cea care a luat decizia 
de a întemeia portul și orașul Odesa și al lui Mihail Voronțov, 
fost guvernator al Basarabiei și Novorosiei, a cărui reședință 
s-a aflat în Odesa. Se ajunge la ideea Novorosiei – foarte 
discutabilă și incitantă, dar nu mai mult. Oricum, nu putem să 
nu fim de acord cu aprecierea lui Ovidiu Nahoi de la începutul 
documentarului său despre aceea că Odesa astăzi „trăiește 
periculos, pe marginea unei falii geopolitice”. 

 

  Corespondentul nostru  
    
  

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

 

 

 
 

– Care e prima impresie pe care ți-a produs-o 
Sibiul, orașul care a fost o perioadă de timp, cu 
câțiva ani în urmă, capitală culturală a Europei? 

– Prima mea impresie la Sibiu o fost cu totul 
neobişnuită. E un oraş vechi, frumos, curat, 
binevoitor, construit în stil german, cu cetate 
medievală, întemeiat la 1141-1161, după 
imigrarea pe acest loc a saşilor (germanilor) și 
înfiinţarea aşezării Hermannsdorf. Este un oraş 
unde au loc multe festivaluri, concerte… În anul 
2007, Sibiul a devenit capitală culturală 
europeană. Totodată, am fost frământat de 
sentimentul despărțirii de casa părintească, de cei 
apropiați, mi-am dat seama că de acum înainte 
voi fi singur. Dar aceasta a fost alegerea mea. 
După absolvirea a nouă clase de gimnaziu în 
limba ucraineană la Tatarbunar, am fost lăsat de 
părinţi să aleg singur ce să fac mai departe, unde 
să-mi continui studiile. Fiindcă am avut această 
posibilitate din partea Statului Român, am ales 
Sibiul, Liceul Teoretic „Constantin Noica”, cu 
profil umanist, specializarea filologie. 

– Unde locuiești la Sibiu, cine îți sunt 
prietenii de acolo? Sunt printre ei și basarabeni 
de-ai noștri? 

– Locuiesc într-un cămin care aparţine de alt 
liceu, nu departe de liceul meu, stau în cameră cu 
trei băieţi din Basarabia (Republica Moldova). Ei 
învaţă în diferite licee, în clase mai mari. Mai sunt 
în cămin mulţi băieţi de aici, din suburbia 
Sibiului. Mă împac chiar bine cu toţi, parcă ne 
știm dintotdeauna. Mă ajută de câte ori am nevoie 
cu lecţiile şi în alte privințe. Am o viaţă cu 
adevărat studenţească şi aproape totul acum 
depinde de mine: cum vreau să fiu în viitor.    

– Ți-ai creat o impresie despre procesul de 
învățământ din România. Cum l-ai caracteriza? E 
mai ușor să înveți la Sibiu decât la Tatarbunar? 

– În prima zi, în drum spre liceu, eram 
necăjit cu adevărat de sentimente: cum oare va 
fi, ce voi face singur atât de departe de casă, cum 
voi învăţa în limba română, după 9 ani de școală 
în limba ucraineană. Dar totul s-a limpezit, când 
am trecut pragul liceului şi am simţit deodată 
liniştea sa, bunăvoinţa cu care am fost primit de 
domnul director Mihai Ordean, de doamna 
dirigintă Marcela Stanca, de profesorii şi colegii 
mei noi de clasă. Totul s-a dovedit a fi mult mai 
simplu. Mă simţeam din primele zile om al 
locului, chiar dacă, după trei luni de studii, încă 
nu sunt liber în exprimare şi nu cunosc toți 
termenii la unele discipline în limba română.  

 

Întâlnesc greutăţi la limba franceză, pe care 
colegii mei o cunosc bine, la limbile latină, 
engleză și germană. Dar îmi place foarte mult 
cum predau profesorii, care sunt foarte pregătiți şi 
atenţi faţă de noi. Toţi din clasă participă la lecţie, 
simt un interes continuu şi uşurinţă. La terminarea 
fiecărei teme, la fiecare disciplină avem testare pe 
foi aparte, caietele nu sunt controlate. Nimeni nu 
este silit în vreun fel, contează numai cunoştinţele 
noastre. Părerea mea e că aici, la liceu, îmi este 
mai clar şi mai uşor, fiindcă învăţăm mai temeinic 
şi concret. Am note bune, dar urmează să 
muncesc ca să am cât mai multe note foarte bune. 
Avem în programul liceului călătorii cu clasa la 
Târgu Mureş, Alba Iulia, în zilele libere. Pe 6 
decembrie am fost cu clasa la Schitul Păltiniş, la 
mormântul marelui filozof și cărturar român 
Constantin Noica, decedat în 1987. Foarte frumos 
loc între munţi! Părintele schitului a citit 
rugăciunea de pomenire şi fiecare profesor a spus 
câteva cuvinte de pomenire pentru Constantin 
Noica. Pe urmă am intrat în bisericuţa şi părintele 
ne-a povestit cum s-a construit biserica. Ne-am 
simțit bine, iar la final ne-am fotografiat în 
preajma Schitului. 

– Cum îți petreci timpul liber, dacă îl ai, 
firește? 

– În timpul săptămânii programul este 
neschimbat: liceu – cămin – de-ale gurii – lecţii. 
Tocmai vineri, după şcoală, mergem cu băieţii la 
bazin în centrul oraşului. Sâmbătă şi duminică, 
dacă este vreun festival, concert, mergem acolo, 
dacă nu, ne ducem pe terenul sportiv de lângă 
cămin şi jucăm tenis, baschet, fotbal. Uneori pur 
şi simplu stăm în cămin: ne îngrămădim mai mulți 
sau fiecare se ocupă de ale lui. 

 – Nu regreți că, la o vârstă încă fragedă, ai 
plecat de lângă cei apropiați ca să-ți continui 
studiile tocmai la Sibiu? 

 – Nu regret.  Dimpotrivă, îmi place, măcar că 
în prima lună de studii la Sibiu mi-a fost dor de 
casă. Pe urmă mi-a părut bine că am făcut 
alegerea asta, fiindcă acasă mai mult eram pe 
lângă casă, nu mă prea interesa să mă duc prin 
oraş, în afară de părinţi şi buneii care mai sunt în 
viaţă. Chiar să fi învăţat aproape de casă, cred că 
îmi era şi mai greu. 

– Ce le-ai ura în noul an semenilor și 
prietenilor tăi basarabeni? 

– Le doresc sănătate, să vadă bine ce vor în 
viitorul lor şi să nu se teamă de greutăţi.  Împliniri 
în tot ceea ce îşi doresc cu adevărat! 

 
Corespondentul nostru 

DAN MOȘU: LA CARTE – 
DE LA TATARBUNAR LA SIBIU  
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I-am spus că satul nostru are nu 200 de ani, ci un mileniu – 1000 de 
ani – şi că am şi o hartă din anul 1660, unde îl întâlnim, cu denumirea 
Codjaghiolbaşi. Domnul primar căzu de acord că satul este de mai de 
demult, dar îi trebuiau date „de la înregistrare”, adică de la ocuparea 
Basarabiei de ruşi, urmată de popularea satului cu ucraineni, în 1814. 
Mihail Ivanovici avea în vedere datele incluse în Istoria gorodov i siol 
Ucrainskoi SSR. Odesskaia oblasti (Kiev, 1978). 

În ziua de hram, 12 iulie, la adunarea din centrul satului, 
consătenii discutau aceleaşi întrebări: „De când e satul nostru?”, „Când 
a fost înfiinţat?”. Un răspuns mai exact îl poate da Vasile Iordăchescu, 
fratele meu, unul dintre cei trei cărora le-a fost dat să ţină în mână 
Cartea Satului, împreună cu colegii săi de şcoală, Ion Diacenco şi 
Gheorghe Grosu. Să urmărim cele povestite de dumnealui. 

 
În cabinetul secretarului de partid 
Prin anii 1960-1965 ai secolului trecut, în regiunea Odesa 

începuseră să fie distruse bisericile, considerându-se că „religia este 
opiu pentru popor”. Mai întâi se scoteau din sfintele lăcaşe icoanele şi 
inventarul bisericesc. Cărţile şi documentele de arhivă erau arse. În 
vara anului 1965, de la raion au fost trimişi în sat la noi cinci indivizi, 
îmbrăcaţi în haine militare, pentru care preşedintele sovietului sătesc 
de atunci, A. Bejenar, a descuiat biserica, dat fiind că cheile se păstrau 
la el. I-a aprovizionat cu produse alimentare şi băutură pentru o zi, le-a 
dat inventarul necesar şi i-a încuiat în biserică. Toată ziua cei cinci au 
smuls icoanele şi au răscolit tot ce le-a poftit inima, iar seara târziu li  
s-a deschis uşa. Secretarul de partid a mai trimis încă patru comunişti, 
care au pătruns în subsolul bisericii, de unde au scos toate cărţile şi 
documentele de arhivă. În spatele bisericii, documentelor li se dădea 
foc. În acelaşi timp, în Casa de cultură rula un film indian, pe atunci 
preferat de către săteni, pentru a-i abate de la cele ce aveau loc. 
Cineva mi-a şoptit că în ograda bisericii arde focul. Împreună cu Ion 
Diacenco şi cu Gheorghe Grosu, văzând cele întâmplate, am intrat în 
cabinetul secretarului de partid. La masă şedea preşedintele Bejenar. 
Într-un colţ al biroului am văzut doi saci plini cu documente vechi.    
Ne-am apropiat de masă, unde se găseau mai multe cărţi bisericeşti şi 
o carte groasă, pe care scria Istoria satului. Gheorghe Grosu a luat-o 
în mână şi a început s-o răsfoiască, citind din ea. Apoi, adresându-se 
preşedintelui, a spus: „De ce vă bateţi joc de munca buneilor noştri? În 
această carte este scrisă toată istoria satului şi a bisericii”. După o 
mică discuţie, preşedintele ne-a dat voie să citim timp de două ore din 
acea relicvă fără de preţ. La propunerea noastră de a da cartea şcolii, 
pentru a o studia, preşedintele Bejenar a spus că, dacă ne vom folosi 
de cele scrise în ea, va trebui schimbată toată istoria Basarabiei. Ne-a 
mai spus că el personal va duce Cartea Satului la comitetul raional de 
partid. Ne-a mai prevenit că, de-l află cei de „acolo” că ne-a dat voie să 
facem cunoştinţă cu documentele bisericeşti, îl vor da în judecată. 

Au mai trecut 14 ani de atunci şi-n august 1979 ne-au distrus 
biserica. Aproape nici unul din cei care au luat parte activă la ruinarea 
ei sau s-au apropiat de lucrurile sfinte bisericeşti n-a rămas fără de 
pedeapsă. Unul a nimerit în accident cu maşina şi a decedat; al doilea 
a murit în autobuz, plecând la oraş pentru a-şi pune dinţi dintr-o 
linguriţă de aur, luată din biserică; al treilea a chiorât de ambii ochi, 
apoi a decedat; al patrulea a decedat după un atac de cord. Cei doi 
tractorişti care au smuls cu odgonul din trupul bisericii au murit şi ei 
după câteva luni. 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
 

 

Continuăm publicarea materialelor consacrate vechimii satelor din 
Basarabia istorică (reg. Odesa), populate compact de conaţionalii 
noştri (vezi articolul Satul Barta are nu 200, ci cel puţin 369 de ani, nr. 
9(26), din septembrie 2014, al almanahului „Sud-Vest”). Este o 
aberaţie, adică o luare în bătaie de joc a bunului simţ, să afirmi că ele 
au apărut abia după 1812, când armatele ţarului au cucerit Basarabia. 
Atunci cotropitorii ruşi, de fapt, au pustiit-o şi au supus populaţia locală 
unor dări nemaipomenit de grele, făcând-o să părăsească ţinutul. În 
locul băştinaşilor, în mare parte români, au fost aduşi colonişti de tot 
felul din alte provincii ale Imperiului rus, din vestul Europei şi de peste 
Dunăre. Exista o evidenţă strictă a acestora, fiindcă li se dădeau în 
folosinţă pământuri, erau scutiţi de armată, se bucurau de alte 
privilegii. Totalurile a tot felul de revizii şi recensăminte, la care 
autorităţile ruseşti recurgeau foarte des după 1812, s-au păstrat în 
arhive. Ele au şi fost luate mai apoi de sovietici şi de autorităţile 
ucrainene în calitate de „primă atestare documentară” a localităţilor. 

Pe o hartă a Bugeacului, întocmită de ruşi în anii 1817-1819, în 
ţinutul Akkerman, întâlnim, bunăoară, două localităţi Frumuşica (scrise 
în ruseşte Formusika). E vorba de satele Frumuşica Veche şi 
Frumuşica Nouă (ultimul nu mai există) din actualul raion Sărata. În 
ţinutul Bender, pe aceeaşi hartă, dăm de aşezarea Cioara Murza (azi 
Nadrecinoe, raionul Tarutino). Adică, în anii respectivi, aceste localităţi, 
ca şi multe altele cu populaţie preponderent românească, erau deja 
constituite. Există, însă, documente mult mai vechi, din evul mediu, 
care atestă existenţa, încă de pe atunci, a satelor întemeiate, chipurile, 
de către ruşi după 1812. E vorba, spre exemplu, de registrul fiscal din 
25 iulie 1645 (satul Barta) sau de firmanul sultanului Ahmed I, din 
aprilie 1609 (Satu Nou). În căutarea şi valorificarea unor asemenea 
documente, nici în perioadă sovietică, nici în prezent, n-a fost nimeni 
cointeresat la nivel oficial. La nivel neoficial, eforturile unor entuziaşti, 
ca Valeriu Cojocaru, bunăoară, rămân puţin eficiente. Altă problemă 
constă în aceea că numărul documentelor păstrate de până în secolele 
XVIII-XIX este, totuşi, redus. Bunăoară, în Colecţia Naţională 
Documenta Romaniae Historica s-au păstrat doar 499 documente 
interne şi 70 de acte omagiale din perioada domniei lui Ştefan cel Mare 
(1457-1504). Un număr foarte redus pentru o epocă plină de 
evenimente istorice, cum a fost cea ştefaniană.  

În virtutea acestor împrejurări, multe din afirmaţiile pe care le 
facem, vizavi de vechimea satelor noastre, ca în articolul de mai jos, 
rămân la nivelul presupunerilor. Adică fără o confirmare prin materiale 
documentare autentice păstrate în arhive. Nu ne rămâne decât să 
perseverăm în dorinţa noastră sinceră de a descoperi adevărul istoric 
şi de a detrona minciuna. Atunci, poate, ni se vor deschide noi izvoare 
documentare. În cazul satului Camâşovca (Hagi-Curda), despre care 
va fi vorba mai jos, merită atenţie o scrisoare din iulie 1613 a 
serdarului de oşti Madjaroglu Ali paşa, în care el vorbeşte despre un 
agă (comandant de oşti) Hagi Kurd Ali. Acel Hagi Kurd ali (comparaţi-i 
numele cu toponimicul Hagi Curda) a condus un buluc islamic în 
ofensiva asupra Braşovului (a se vedea Catalogul documentelor 
turceşti, vol. II, Bucureşti, 1965, p. 64-65). 

 

Redacţia almanahului „Sud-Vest” 
 

Din istoria adevărată a satului Camâşovca  
Anul trecut, în ajunul sărbătorii satului şi a bisericii cu hramul Sfinţilor 

Apostoli Petru şi Pavel din localitatea noastră, îmi telefonează primarul 
din sat, Mihail Dreglea, şi-mi cere date istorice despre împlinirea a 200 
de ani de la înfiinţarea aşezării numite azi Camâşovca.  

Satele Basarabiei 
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Chișinău, februarie 1940, în cartierul evreiesc  
(Foto: Margaret Bourke-White, LIFE) 
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Doctorul Emil Max și cartea sa 
În cele cinci scrisori cunoscute până azi, expediate în 1885 

de către Mihai Eminescu de la Kuialnik şi Odesa la Iaşi, 
niciodată nu întâlnim pomenit numele lui Titu Maiorescu. 
Una dintre ele îi este adresată lui Vasile Burlă, trei lui Petru 
Novleanu, despre care ştim că îi erau prieteni şi că ei l-au 
ajutat cu bani ca să ajungă la Odesa. Vasile Burlă era, pe 
atunci, directorul Liceului Naţional din Iaşi, iar Petru 
Novleanu era profesor la Şcoala de Meserii şi mai preda 
arhitectura la Institutul Academic din Iaşi. 

Rămâne necunoscut, din păcate, conţinutul celorlalte 
epistole expediate de Mihai Eminescu la Iaşi. Putem afirma 
cu siguranţă că ele au fost mai multe. Pe 18 august, îi scria lui 
Petru Novleanu: „Pân-acum am trimis şapte scrisori în ţara – 
aceasta e a opta”. Răspuns nu primise, încă, la nici una. Sau 
poşta rusească funcţiona prost de tot (la Kuialnik nu se găsea 
un oficiu poştal, ci doar o cutie poştală), sau existau alte 
motive. Poate că într-adevăr nimeni nu-i răspunsese, trezindu-
i neliniştea, chiar „enervarea”, după cum spunea Titu 
Maiorescu. Pomeneam mai înainte despre episodul cu 
„enervarea programată” din timpul călătoriei lui Eminescu 
prin Italia, despre care scria Călin L. Cernăianu. 

Persoana lui Titu Maiorescu apare doar spre sfârşitul 
istoriei cu aflarea lui Mihai Eminescu la Odesa. Era straniu 
dacă nu apărea. Îţi dai seama că anume liderul junimist pune 
punct acestei istorii, îl pune atunci când singur găseşte de 
cuviinţă, numai el ştiind din ce considerente. Titu Maiorescu, 
pe la mijlocul lunii septembrie 1885, ia 500 de lei de la 
Editura Socec (onorariul pentru o viitoare carte de versuri a 
poetului), pentru a-i trimite la Odesa. Va nota în renumitele 
cale Însemnări zilnice că a lut banii de la Socec pe 11 
septembrie, iar pe 17 septembrie i-a lăsat la Iaşi, la sora sa, 
Emilia, ca de acolo să fie transferaţi lui Mihai. Aveau să 
ajungă la el cam peste o săptămână (în scrisoarea din 2 
septembrie, de la Odesa, acesta îi comunică lui Novleanu că 
suta de ruble pe care o primise anterior şi o şi dăduse 
„doftorului”, ajunsese la el în şapte zile). Maiorescu nu s-a 
grăbit deloc, din câte se vede. Nici într-un caz nu putem crede 
că Titu Maiorescu a scăpat din vedere, adică nu a ţinut sub 
controlul său aflarea lui Mihai Eminescu la Odesa. El, Argus, 
după cum l-a numit poetul mai înainte, la plecarea sa cu trenul 
din gara de nord a Bucureştiului spre Ober Dobling, ştia ce 
are de făcut. Argus, numele pe care l-a strigat atunci 
mentorului său de la fereastra vagonului, era un personaj mitic 
cu o sută de ochi, care niciodată nu se închideau toţi odată, 
adică, în totalitatea lor, vegheau tot timpul. 

Cred că e tocmai locul potrivit să ne referim aici la 
doctorul Emil Max, una dintre cele patru persoane care l-au 
însoţit pe Mihai Eminescu de la Iaşi spre Odesa şi s-au aflat 
împreună cu el mai multe zile la Kuialnik. Despre întoarcerea 
însoţitorilor săi în Ţară îi scria lui Novleanu pe 15 august. 
Vasăzică dânşii au fost împreună cu el până pe la mijloc de 
august. „Prietenii Zaharia, Buţureanu, onor. Drăghici, d-rul 
Max”, aşa îi nominalizează Eminescu în răvaşul său. G. 
Zaharia era profesor de aritmetică la gimnaziul „Alexandru 
cel Bun” din Iaşi. Numele lui G. Buţureanu (Butiureanu) îl 
întâlnim împreună cu cel al lui Mihai Eminescu într-o 
scrisoare din 1875, semnată de rectorul Universităţii din Iaşi, 
Ştefan Micle. Cei doi erau delegaţi de către el să asiste la nişte 
examene semestriale la Şcoala Normală „Vasile Lupu” 
(Eminescu în documente de familie, Iaşi, 2001, p. 368). Prin 
urmare, se cunoşteau mai de demult. 

 

Cine era doctorul Emil Max? Născut în 1834, cu studii 
medicale făcute la Universitatea din Viena, evreul Emil Max 
lucra ca profesor în „arta moşitului”, adică ginecolog, la 
Institutul Gregorian din Iaşi şi făcea parte din Societatea 
„Junimea”. Îi găsim portretul, cu favoriţi impunători, în 
imaginea colectivă a membrilor „Junimii” de la 1882-1883, 
situat chiar alături (mai jos) de cel al lui Mihai Eminescu 
(Mihai Eminescu, Capodopere, Bucureşti, 2000, p. 546-547). 
Ce caută medicul-ginecolog Emil Max în sânul unei societăţi 
literare? Explicaţia e aceeaşi ca şi în cazul medicului psihiatru 
A. Suţu. Era şi el mason, Societatea „Junimea” fiind, din câte 
se ştie, una din cele două faţete ale Lojei masonice „Steaua 
României”. În studiul lui Mihai Dim. Sturdza, Junimea, 
societate secretă (revista „Ethos”, nr. 1, Paris, 1973, preluat în 
„Convorbiri literare”, în 2004), găsim că Emil Max fusese 
iniţiat, adică trecut în tagma masoneriei, în 1867, cu un grup 
de intelectuali din care făceau parte mai mulţi medici. Tot 
acolo, la compartimentul „Intelectuali”, citim numele lui Tit-
Liviu Maiorescu, iniţiat în 1866. Poate că cei doi se cunoşteau 
cam de pe atunci când fuseseră iniţiaţi. Oricum, e de presupus 
că în grupul celor patru care l-au însoţit de Eminescu de la Iaşi 
spre Odesa şi Kuialnik, Emil Max era figura principală. 

Oarecum surprinzător aflăm că, la Kuialnik, medicul 
ginecolog Max vine şi în neobişnuita postură de autor al unei 
cărţi. Titlul complet al acesteia este Băile de mare şi de Liman 
la Odesa. Câteva noţiuni adunate din propria mea 
observaţiune şi din publicaţiile ştiinţifice ale domnilor: Dr. 
Motshtkovski, Veringo şi Pinsker. Ajuns la Kuialnik, va 
prezenta lucrarea, apărută în 31 de pagini la Iaşi, doctorului 
Iachimowicz. Editată în 1884, cărţulia a apărut întâmplător 
sau a anticipat trimiterea lui Eminescu la Kuialnik? O 
întrebare rezonabilă, la care, din păcate, nu putem da un 
răspuns cert. Cu câţiva ani în urmă, cercetătorul literar ieşean 
Liviu Papuc a găsit, în Biblioteca Academiei Române, un 
singur exemplar al lucrării doctorului Max. Din ea lipseau 
paginile 5-12. Dacă ea a apărut ştiindu-se că Eminescu va fi 
dus la Kuialnik, înseamnă că voiajul său spre Odesa fusese 
pus la cale încă din 1884. 

 

(va urma) 
Vadim BACINSCHI 
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ZIUA CULTURII 
NAŢIONALE ROMÂNE 

LA ODESA 
 

„Cultura nu poate fi oprită de graniţe, deoarece 
este purtată în sufletele noastre. Oriunde am fi, 
ducem cu noi versurile Luceafărului, sonorităţile 
Ciocârliei sau forma Coloanei Infinitului. Ele 
constituie o parte a sufletului nostru românesc – sunt 
o parte a identităţii noastre.  

 Ziua Culturii Naţionale este o zi a tuturor 
românilor. În această zi ne bucurăm cu toţii, 
conştienţi de faptul că, prin cultură, un popor îşi poate 
exprima identitatea sa profundă. Cultura înseamnă 
continuitatea unui patrimoniu de tradiţii şi 
spiritualitate. Ea tezaurizează şi reţine ceea ce este 
durabil, transmiţând peste timp opere care pot deveni 
repere pentru conştiinţa unui popor.  

 Sărbătorim această zi pe 15 ianuarie, ziua 
naşterii lui Mihai Eminescu, poetul care ne-a dăruit în 
cea mai frumoasă expresie a limbii române toate 
dorurile şi năzuinţele noastre ca oameni şi ca popor”. 
Am luat cuvintele de mai sus din mesajul domnului 
Angel Tilvar, ministru delegat pentru relaţiile cu 
românii de pretutindeni din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe al României. Ele au anticipat 
(exprimându-le într-un mod fidel esenţa) 
manifestările ce au avut loc pe 15 ianuarie în Odesa, 
prilejuite de Ziua Culturii Naţionale Române. 
Acţiunile, organizate de Consulatul General al 
României (consul general dl. Emil Rapcea), au 
demarat prin depunerea de flori la bustul lui Mihai 
Eminescu din faţa Consulatului, apoi au continuat în 
incinta Casei Savanţilor – o clădire monumentală din 
centrul istoric al oraşului. Au participat oameni de 
cultură, reprezentanţi ai corpului diplomatic, activişti 
pe tărâmul obştesc, reprezentanţi ai etnicilor români. 
Valorile culturale, patrimoniul cultural sunt cea mai 
sigură punte de legătură şi de bună înţelegere între 
popoare şi ţări. Cultura naţională română este, în cea 
mai mare măsură, europeană prin conţinutul şi 
tradiţiile ei seculare. Prin ea suntem şi noi europeni. 
Acestea au fost ideile magistrale expuse de 
participanţii la manifestare în alocuţiunile lor. Unul din 
cele mai semnificative momente ale Zilei Culturii 
Naţionale la Odesa a fost legat de înmânarea 
premiilor învingătorilor concursului de eseuri 
Identitate românească în spaţiul european. 
Concursul, organizat de Asociaţia „Convergenţe 
Europene”, a fost consacrat Zilei Naţionale a 
României şi destinat tinerilor români din Ucraina – 
regiunile Cernăuţi, Odesa şi Transcarpatia. 
Învingătorii (câte trei premii) au fost desemnaţi 
separat pe cele trei regiuni. Laureată a premiului I, 
printre participanţii din regiunea Odesa, a devenit 
Maria Zolotoi, elevă în clasa a XI-a a şcolii din 
Frumuşica Veche, raionul Sărata. În posesia 
celorlalte două premii au intrat Mirela Arnăutu şi, 
respectiv, Adelina Andrieş, de la şcolile din Babele şi 
Erdec-Burnu, raionul Ismail. Eseurile semnate de 
către Maria Zolotoi şi Mirela Arnăutu pot fi citite pe 
site-ul www.tocpress.info, postate pe 1 decembrie şi, 
respectiv, 4 decembrie 2014. 

Corespondentul nostru 
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