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VALORI NETRECĂTOARE

Bustul lui M. Eminescu. 
Din nou la Odesa.

NOTA BENE

 O NOUĂ EXPOZIŢIE A PICTORULUI 
SUD-BASARABEAN PAVEL GUŢU

Artiştilor Plastici din R.Moldova a avut loc o nouă expoziţie personală a pictorului Pavel Guţu, 
originar din Hagi Curda (Camâşovca), raionul Ismail. Cu genericul „De la arta critică la arta 
onirică”

Cu studii superioare de speci-
alitate făcute la Kiev (Academia 
de Arte Plastice), Pavel Guţu este 
membru al Uniunii Artiştilor 

CORESPONDENTUL NOSTRU
ÎN IMAGINI: din creaţiile autorului.

EVENIMENT

Almanahul SUD-VEST este o publicaţie istorico-culturală, 
APOLITICĂ şi nu urmăreşte vreo formă sau alta de partizanat 
partinic. Noi pledăm pentru înţelegere între etniile conlo-
cuitoare din reg. Odesa, dar şi pentru respectarea dreptului 
nostru la limbă, cultură şi identitate naţionale. Vă mulţumim 
pentru înţelegere!

Colectivul redacţiei

 area lui Eminescu la 
Odesa în 1885-1886, şi vernisajul 
unei expoziţii de tablouri ale pic-
torilor ieşeni – donaţie a Asociaţiei 
ASTRA.

   Astriştii de la Iaşi, cei care 
au adus cândva bustul, au fost 
prezenţi la manifestări într-o 
delegaţie de aproape 40 de 
personae: profesori universitari, 
oameni de creaţie, tineri şi tinere. 
Au venit la Odesa de la Căuşeni 
şi Ştefan Vodă, unde poposiseră 
pentru câteva zile în cadrul 
tradiţionalelor Denii Eminesciene, 
ediţia a 17-a. La Ştefan Vodă, pe 
30 mai, participaseră la dezvelirea 

unui alt bust al lui M. Eminescu, 
adus tot de la Iaşi.

   De la Bucureşti a sosit şi a 
participat la manifestări un grup 
de copii, cu cântece închinate lui 
Eminescu. N-au lipsit nici etnicii 
români domiciliaţi în Odesa, 
în special pictorul basarabean 
Valeriu Garea, care are mai multe 
ilustraţii la opera eminesciană în 
graĴ că – gen pe care îl practică.

   La dezvelirea bustului a fost 
oĴ

   Gazdă primitoare şi bucuroasă 
de oaspeţi a fost în acea zi Con-
sulatul General al României, care 
a luat bustul lui M. Eminescu sub 
aripa sa părintească.

   Suita de manifestări a fost 
organizată şi dirijată cu sensibili-
tate de către dna Cerasela Nicolaş, 
Consul General al Romăniei 
la Odesa. La activităţile din 31 
mai 2011 a participat dl Cornel 
Ionescu, Ambasadorul României 
în Ucraina. 

CORESPONDENTUL NOSTRU

Pe 31 mai 2011, în 
Odesa, în faţa Con-
sulatului General 
al României, a avut 
loc mult aşteptata 
ceremonie a dezve-
lirii bustului poe-
tului M. Eminescu. 
Mult aşteptată, 
pentru că bustul – 
creaţie a sculptorului 
botoşănean Marcel 
Mănăstireanu – a fost adus 
la Odesa cu 8 ani în urmă. 
L-a adus, în luna mai 2003, o 
delegaţie a Asociaţiei ASTRA 
din Iaşi, condusă de dna Areta 
Moşu, ca donaţe a municipi-
ului Botoşani, în locul bustu-
lui lui Eminescu dispărut fără 
urmă din Bulevardul Francez în 
toamna anului 1999.

   Noua figură din bronz a
 Luceafărului poeziei româneşti
 a fost  “implantată” reuşit în seg-
mentul unghiular al gardului ce 
împrejmueşte consulatul. Are 
ceea ce n-a avut bustul din Bule-
vardul Francez: lumină pe timp de 
noapte, plus pază garantată şi asta 
ar putea să-i asigure integritatea 
(bustul, în imagine).

   Suita de manifestări din 31 mai, 
pe lângă dezvelirea propriu-zisă a 
bustului, a mai cuprins, în incin-
ta Consulatului, lansarea cărţii 
Cocostârc străin” de Vadim Bacin-
schi, despre aĶ

   De la Botoşani la Odesa a ajuns, 
cam anevoios ce-i drept, delegaţia 
Inspectoratului Judeţean pentru 
Cultură, din care făcu parte şi 
sculptorul Marcel Mănăstireanu. 
Autorul  bustului  arăta  cam timid,
 dar  bucuros  totuşi  că  opera  sa 
n-a  rămas  de  izbelişte  pe  malul 
Mării  Negre.  După  8  ani  i  s-a 
găsit în Odesa un loc potrivit.

 ciat un serviciu divin în limba 
română, de sĴ nţire a amplasa-
mentului; cei prezenţi au aprins 
lumânări şi au rostit cuvinte de 
omagiere pentru M. Eminescu.

    
 Între 21 martie şi 7 aprilie a.c., în Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuş” al Uniunii 

, ea a consemnat 60 de ani de la naşterea plasticianului. Frumoasa vârstă a împlinirilor 
dânsul a rotunjit-o pe 6 august 2012, aĶ at în Italia, unde locuieşte de mai mulţi ani, împreună 
cu familia (vezi Sud Vest, nr. 6 din ianuarie a.c.).

Anticipând evenimentul, coti-
dianul Timpul (ediţia print) de 
la Chişinău, consemna pe 21 
martie că ultima sa expoziţie, de 
până la emigrarea din RM, a 
avut loc în 1999. Până în pre-
zent plasticianul a avut circa 
40 de expoziţii în R.Moldova, 
România, Franţa, Italia, Ucraina.

 la Paris (Centrul de Arte „Micado”).

Plastici din R.Moldova, al Asociaţiei 
Internaţionale a Artiştilor Profesionişti şi 
al Fundaţiei Artiştilor Plastici din Româ-
nia.  A făcut stagii la Sankt-Petersburg şi

Cunoscut în spaţiul românesc, în ţări 
europene, ca Franţa şi Italia, P. Guţu
 rămâne până azi necunoscut, ca artist
 plastic, la el acasă, la baştină. Cu toate
 că anume baştina, realitatea sud-
basarabeană stau la baza unui şir întreg 
de lucrări ale sale. Şi în creaţie, şi în 
poziţia sa civică, artistul rămâne promo-
tor Ĵ del al valorilor naţionale româneşti 
al românismului, retrăind sincer pentru 
destinele consătenilor săi şi dorindu-le o 
perspectivă europeană. 

 Prin noua sa expoziţie 
personală, P.Guţu a apărut 
în faţa publicului spectator 
în postura de autor al unei 
concepţii teoretice de artă 
metafizică contemporană 
(lansată pe net: http://www.
artoniricgutu.com,  http//
arta.gutu.md).



La Cahul am venit în anul 2010, 
unde am şi devenit student la Uni-
versitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din 
oraşul Cahul.  După primele luni 
m-am îndrăgostit  în mod deosebit 
de acest oraş. Într-adevăr, e un oraş 
unde „e mai dulce Soarele...”

Scurt istoric despre Cahul: Cahul, e 
un oraş mic, dar atractiv prin cultu-
ra lui, prin învăţămâmt (Universitate, 
colegii, licee francofone, Scoli sportive, 
centre de dezvoltare continuă, şcoli 
de dansuri ...) 

Din 2012 am devenit actor la „Teatrul Republican 
Muzical – Dramatic „B. P. Hasdeu” din oraşul Cahul. 
În care îmi petrec majoritatea timpului, repetând  
şi învâţând roluri.

Teatrul din Cahul: Acest Teatru e unicul din Sudul 
Moldovei. Fondat conform ordinului din 23 martie 
1987 al Ministerului Culturii RSSM.

„Astăzi, Teatrul a devenit cunoscut la nivel nu doar 
naţional dar şi Internaţional, datorită participării 
la diferite festivaluri teatrale...” (Manoil, Alexandru. 
Cahul. Verticala noilor aspiraţii. Cahul: 2006, pag. 
40).

Universitatea din Cahul: Un alt locaş istoric 
al oraşului Cahul este Universitatea de Stat „B. P. 
Hasdeu” (pe care am menţionat-o mai sus). „Clădirea 
acesteia a fost construită în anii 50, acesta prezintă 
un adevărat monument arhitectural, păstrând ele-
mente deĴ nitorii ale acestor timpuri. Până în 1999, 
aici a fost sediul Colegiului Pedagogic, care din 1999 
a devenit Universitate.” (www.usch.md )

Tinerii din Cahul: Cu ce se ocupă tinerii? În Cahul 
sunt aproximativ 3000 de studenţi (care învaţă la 
Universitate, Colegii (de Medicină şi Industrial - 
Pedagogic), Şcoli Profesionale...). Din ei, majoritatea 
învaţă la Şcoli de Arte, de Muzică.... o bună parte 
din studenţi sunt voluntari la diferite ONG-uri. Care 
activează participând în diferite proiecte pentru 
îmbunătăţirea oraşului.

Viaţa la Cahul e vie şi activă. Daca nu credeţi, 
vizitaţi-l.!!!  

La elaborarea articolului au lucrat: Alexandru 
Cocetov, Dumitru Bolocan. Cahul, RM. Aprilie, 2013.

În imagine: Teatrul din Cahul. FotograĴ e de arhivă.

CÎTE CEVA DESPRE CAHUL

 
purta denumirea «Drujba»).

 laxie, sau 
pentru că pur și simplu le-a plăcut ambianța, serviciile și 
prețurile accesibile»   (Ludmila Nani, „Potenţialul Turistic 
al Raionului Cahul”)

   Cred că această călătorie va rămîne întipărită în 
memoria mea toată viața, Ĵ indcă am cunoscut perso-
ane  nemaipomenit de interesante,  glumeți  și foarte 
talentați. 

EUGEN RAUȚA, 
președintele Asociației   național - culturale 

a tineretului «Baștina»
În imagine: oraşul Cahul. Univresitatea.  FotograĴ e de 

arhivă.

Cahul – oraș atrăgător
IMPRESII
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28 mai 1812

   În această zi (stil nou), 
la Bucureşti, după termi-
narea războiului ruso-turc 
din 1806-1812, a fost 
încheiat Tratatul de pace 
dintre Rusia şi Turcia. El 
prevedea că Imperiul Rus 
anexează teritoriul dintre 
Prut, Nistru, Dunăre şi 
Marea Neagră, numit mai 
apoi Basarabia.

să cunoască măcar limitele 
exacte, un teritoriu care nu le 
aparţinea şi care făcea parte 
dintr-o ţară a cărei integritate 
teritorială se angajaseră s-o 
respecte”.

   Autorităţile ţariste aduc 
în provincie zeci de mii de 
colonişti ruşi, ucraineni, 
germani, bulgari, găgăuzi. 
Bunăoară, după războiul din 
1828-1829 în Basarabia se 
numărau 47205 de bulgari 
şi găgăuzi ( revista Magazin 
istoric, iunie 1997 ).

Vlad Baciu

 COLEGIUL REDACŢIONAL: 
Vadim Bacinschi, fondator, redactor-şef, Nicolae Moşu, fondator. 

Eugen Rauţa, Tudor Irodăchescu, Ecaterina Tudoran, corespondenţi 
voluntari - Ucraina;

 Octavian Zelinski - redactor-șef adjunct - Republica Moldova

Imprimat cu mijloacele ĩ nanciare ale fondatorului.  Tiraj 500 ex. 
Tipar ofset. Apare lunar. 

Pentru conţinutul materialelor, inclusiv publicitare, poartă 
răspundere exclusiv autorii textelor. Redacţia îşi rezervă dreptul de a 
redacta stilistic, ortograĩ c  şi gramatical materialele prezentate spre 
publicare. Manuscrisele nu sînt recenzate şi nici restituite autorilor. 
Punctul de vedere al autorilor poate să nu coincidă cu cel al redacţiei.  
Redacţia nu îşi asumă obligaţiunea să publice toate scrisorile primite, 
nu se obligă să răspundă la scrisori şi nu se angajează să le expedieze 
înapoi adresantului sau terţelor părţi. Apare cu sprijinul logistic al 
Asociaţiei „ASTRA-Anenii Noi“, or. Anenii Noi, Republica Moldova.

   Cu acest prilej, ţarul rus 
Alexandru 1 semnează la 
5 august 1812 un manifest 
din care cităm: „Această 
pace, dată nouă de Dum-
nezeu, a adus Imperiului 
Rus câştiguri însemnate, 
încorporând în hotarul său 
un teritoriu roditor şi cu 
populaţie numeroasă, a 
cărui limită e de la Akker-
man până la gura râului 
Prut, ce curge la o depărtare 
de 9 verste de Iaşi, şi de 
la gura acestui râu până la 
graniţa cu Austria, iar de 
aici de-a lungul Nistrului, 
pe o distanţă de aproape 
1000 de verste, cuprinzând 
renumitele cetăţi Hotin, 
Bender, Chilia, Ismail, 
Akkerman şi multe alte 
oraşe negustoreşti”.

   În lucrarea sa ”Adevărul
 asupra trecutului şi prezen-
tului Basarabiei”, apărută la 
Bucureşti în 1940, marele 
istoric Nicolae Iorga scria, 
vizavi de evenimentul dat: 
”Prin tratatul de la 28 mai 
1812 turcii cedau, fără 

   Ajunsă pământ rusesc, 
Basarabia avea pe atunci în 
total 12 ţinuturi: Greceni, 
Codru, Hotărniceni, Orhei, 
Soroca, Hotin, Bender, 
Akkerman, Chilia, Căuşeni, 
Reni sau Tomarovo şi Ismail. 
Ea număra 17 oraşe, 693 de 
sate şi 43160 de familii ce o 
populau.

   Primul şi ultimul guver-
nator român al Basarabiei, 
în peste 100 de ani de 
dominaţie rusească, a fost 
Scarlat Sturdza,  ul marelui 
vornic Dimitrie Sturdza şi 
al Ruxandei Ghica, din viţă 
domnească. Scarlat Sturdza 
guvernează doar un an şi, 
din motive de boală, cedează 
funcţia sa general-maiorului 
I. M. Harting. ( Din lucrarea 
lui D. Poştarencu ”O istorie 
a Basarabiei în date şi docu-
mente”).

Redacţia îşi cere scuze pentru eventualele mici greşeli în redactare. 
Nu dispunem de un corector profesionist. Promitem să facem cît mai
 puţine!

    Pe  19  aprilie  a.c.  am  avut  ocazia  să  fac  o 
călătorie prin or. Cahul,  să cunosc  farmecul si 
frumusețea orașului , să stabilesc  legături de cola-
borare între Asociația  Tineretului «Baștina» din r-nul
 Reni, reg. Odesa , Ucraina cu organizațiile  obştești ,
 

 
cu biblioteca raională, cu  Teatrul Republican Muzical-
Dramatic  «B. P. Hașdeu», cu ansambluri de cîntece și 
dansuri,  cu oameni de cultură. Am avut onoarea  să 
vorbesc cu profesori de la gimnazii și licee, cu oameni 
simpli, de la țară,  care ne-au lămurit situația în raion,
 cu ce se ocupă, ce importă și ce exportă. Pe scurt am
 aĶ at toate noutățile actuale din raionul Cahul.

  În Cahul am ajuns la orele unsprezece  (vai, ce cald 
era),  îndreptîndu-mă  drept spre Universitatea  de Stat 
«B. P. Hașdeu»,  unde am avut o întrevedere cu dna Maria 
Barbă,  șefa  practicii  din  universitate ,  care  m-a  primit 
zâmbitoare  și  cu  inima  deschisă  (pe  doamna  Barbă 
am  cunoscut-o  în  primăvara  anului  2011  la  Ismail 
unde  a  venit  împreună  cu  membrii  Asociațiunii 
ASTRA- Iași a cărei președintă  este prof.  Areta Moșu). 
După un dialog între patru ochi,  setos  de noutăți i-am 
dat  telefon  domnului  Gheorghe  Mîndru,  directorul 
Teatrului Republican Muzical-Dramatic.  

     La teatru am făcut cunoștință cu Alexandu  Coce-
tov,  student , anul 3 la Specialitatea Limba si Literatura 
Română și Engleză, Facultatea Filologie si Istorie de  la 

 
spectacol.

      Cînd  am  ajuns  lîngă  teatru,  ceva  m-a  împuns  
în  inimă  –  un  teatru  atît  de  modern,  cu  
tehnică performantă,  cu  angajați  talentați,  cu  aprox.
 100  de  locuri  ocupate  de  spectatori  în  Ĵecare  
săptămînă.  Hei, fac ce fac, dar numaidecît vin și eu la

Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu“; în 
paralel e actor  la teatrul Republican „B. P. 
Hașdeu“.  E un tînăr plin de idei, un june  care 
dorește să facă ceva pentru neamul său , 
pentru patria sa, pentru păstrarea culturii 
ținutului nostru (sudul Basarabiei).

Am vizitat Palatul Culturii, biblioteca raională 
secția de cultură , biblioteca pentru copii, 

librăria «Luceafărul »  ( cu scopul  de a  procura  
niște cărți pentru  elevii din școala-liceu din 
s. Novoseliakoe , școala cu predare în limba 
română.) și  sanatoriul  «Nufărul Alb». Acest 
sanatoriu ocupă locul  întîi  în R. Moldova , 
e cunoscut peste hotare ca un sanatoriu de 
seamă ( pe timpul Uniunii Sovetice sanatoriul

 
   Ce ne spun unele surse despre acest sanatoriu :  Sana-

toriul „Nufărul Alb” a început activitatea în anul 1984, 
în baza apelor minerale curative, descoperită încă din 
1960. Sanatoriul „Nufărul Alb” este unul excelent atât 
pentru tratament, cât și pentru odihnă.  Nufărul Alb este
 o stațiune balneară modernă, dotată cu echipament
 medical performant, și personal competent și prietenos
 care  vă  stă  la  dispoziție  pe  perioada  tratamentului  
sau odihnei. Sanatoriul Nufărul Alb din Cahul este foarte 
popular în rândul moldovenilor. Anual mii de pacienți se 
tratează aici și revin în anul următor pentru proĴ

   Seara, pe la orele 19,  în acest sanatoriu  Studioul
  vocal  «Capricio»  a  susținut  un  master-class.  Cîntece 
de  dragoste,  scenete  umoristice  au  însuflețit  
spectatorii  (chiar  și  pe  mine  );  ne  făceau  mai  vioi. Iar 
spectatorii la rîndul lor îi petreceau pe cei de pe scenă 
cu aplauze furtunoase.

Muzica: este şi ea un mijloc de promovare a noilor
 talente. Ca de exemplu: un grup tânăr de studenţi
 din „Colegiul Industrial Pegagogic” din Cahul a 
creat, în frunte cu Mihnea Svetlana, un Grup 
de Muzică uşoară şi populară denumit 
„Capricio”.  Tinerii organizează mici concerte la Cole-
giul natal, la Sanatoriul „Nufărul Alb” etc.
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ASOCIAŢIUNEA ASTRA, „O ACADEMIE MILITANTĂ” ÎN BASARABIA (1919-1940)

Dragoş-Ştefan PETRESCU
I 
Marea Unire a însemnat şi extinderea 

REGIONALA BASARABEANĂ
În primele două decenii ale secolului 

trecut, în Moldova de dincolo de Prut 
au activat mai multe instituţii cultu-
rale româneşti: Societatea culturală 
moldovenească (1905), Făclia (1918), 
Cercul Moldovenesc (1919-1920), 
Propăşirea, Pe drumuri noi şi Aten-
eul românilor de la Nistru, însă cu o 
prezenţă efemeră şi fără prea mult succes 
în viaţa spirituală a provinciei, deoarece 
nu au dispus de fonduri suĩ ciente sau 
au fost împiedicate în calea aĩ rmării lor.

Comitetul Central al ASTREI a venit 
în întâmpinarea dorinţei intelectuali-
lor basarabeni de a se întemeia cercuri 
culturale româneşti, precum remarca şi 
preşedintele Asociaţiunii, Vasile Goldiş, 
în 1925, cu prilejul unei vizite în această 
provincie: „Am răspuns unei chemări ce 
mi s-a făcut din vara trecută, în Munţii 
Apuseni, de către fraţii basarabeni, dor-
nici de o civilizaţie omenească”. Despre 
generoasa iniţiativă şi rolul Asociaţiunii 
în această acţiune de un înalt patriotism, 
Octavian Goga, membru în Comite-
tul Central, sublinia: „Noi vă aducem 
năzuinţă spre cultură. Prindeţi într-un 
mănunchi toate energiile, uniţi-vă toate 
asociaţiile culturale din Basarabia. În 
această muncă veţi avea tot sprijinul 
nostru” .

Această iniţiativă a întâmpinat 
numeroase greutăţi, cele mai impor-
tante ĩ ind situaţia ĩ nanciară precară 
şi mentalitatea populaţiei locale. Nu se 
bucura de sprijinul unei mari părţi dintre 
locuitori, iar, pe de altă parte, Basarabia 
a fost provincia cea mai dezavantajată, 
în comparaţie cu celelalte, din punct 
de vedere economic şi spiritual. Într-
un raport trimis de fruntaşii basarabeni 

ai Asociaţiunii către Adunarea generală de 
la Turda (1929) se arată: „Duşmanii interni 
ai neamului încep lupta sistematică pentru 
anihilarea oricăror sforţări puse în trezirea 
conştiinţei naţionale, ce începe a miji cu înce-
tul, dar din ce în ce mai conştient, în suĪ etele 
moldoveneşti, până acum amorţite” .

 Un rol major în ediĩ carea ASTREI 
Basarabene l-a avut marele pedagog şi luptător 
pentru unitate naţională Onisifor Ghibu, care 
a activat la Chişinău începând cu luna martie 
1917. Profesor universitar de pedagogie la 
Universitatea din Cluj, format în spiritul 
intelectualismului ardelean, a făcut parte din 
Comitetul Central al ASTREI şi a participat la 
lucrările Sfatului Ţării, subliniind importanţa 
unităţii culturale şi politice a tuturor româ-
nilor şi îndemnând pe membrii Sfatului să 
cultive relaţiile cu Vechiul Regat. A contribuit 
la întemeierea a zece secţii ale Asociaţiunii 
în centre româneşti recent unite cu Ţara şi, 
în consecinţă, la 2 mai 1926 a fost răsplătit 
cu funcţia de comisar general al ASTREI 
pentru Basarabia. Activitatea sa este cu atât 
mai remarcabilă, cu cât s-a constatat, în urma 
veriĩ cărilor făcute de o delegaţie, că toate chel-
tuielile Regionalei fuseseră suportate de către 
el, timp de şapte luni!  Pe lângă dr. Ghibu, au 
mai fost alţi 12 membri fondatori ai ASTREI 
Basarabene, intelectuali de marcă sau persoane 
cu funcţii importante, dintre care amintim: 
arhiepiscopul de Chişinău – Gurie, senatorul 
Pantelimon Halippa, profesorul Ştefan Cioba-
nu, Ion Pelivan, directorul Arhivelor Statului 
din Chişinău – Leon Boga.

Regionala Basarabeană a fost organizată 
conform Regulamentului Asociaţiunii, adop-
tat în 1861. Potrivit acestuia, una dintre 
subdiviziunile caracteristice pentru concepţia 
descentralizatoare a ASTREI era regionala, 
adică gruparea mai multor despărţăminte 
într-o unitate de muncă înzestrată cu auto-
nomie administrativă, cu scopul de a uşura 
realizarea programului general, în sensul 
speciĩ cului provincial. În şedinţele ce s-au 
desfăşurat la Chişinău în zilele de 21-22 mai 
1925, s-au stabilit cele zece secţiuni care 
urmau să compună Regionala dintre Prut şi 
Nistru: 1) literară şi ĩ lologică; 2) artistică; 3) 
istorică; 4) geograĩ că şi etnograĩ că; 5) ştiinţe 
juridice; 6) ştiinţiĩ că; 7) medicală; 8) şcolară; 
9) socială şi economică; 10) tehnică .

Ele îşi vor începe activitatea în perioada 10 
noiembrie – 10 decembrie 1926, iar dintre 
manifestările lor amintim numărul mare de 
conferinţe susţinute. Prima secţiune oferea 
două premii pentru opere din cele două dome-
nii şi patrona lunar o şezătoare literară cu par-
ticiparea lui Gala Galaction, Cincinat Pave-
lescu şi Pantelimon Halippa. A doua secţiune 
îşi propunea strângerea folclorului muzical 
basarabean – ce avusese mult de suferit în 
anii dominaţiei ţariste, o bună propagandă 
mişcării artistice în rândul populaţiei (con-
certe, expoziţii, conferinţe) şi întemeierea 
în oraşul Chişinău a unui Conservator, a 
unei Opere de Stat şi a unei Şcoli de belle-
arte. Secţiunea istorică avea drept deziderat 
publicarea documentelor esenţiale pentru 
cunoaşterea trecutului provinciei, alcătuirea 
unor monograĩ i, înĩ inţarea Muzeului Istoric 
al Basarabiei (în cadrul Palatului Cultural al 
ASTREI) şi a Arhivelor Statului la Chişinău . 

Secţiunea geografică şi etnografică îşi 
propunea să efectueze studii referitoare la 
ocupaţiile localnicilor în raport cu mediul 
natural şi relaţiile dintre etnii, să completeze 
colecţiile Muzeului Etnograĩ c al ASTREI, să 
redacteze monograĩ i ale satelor şi judeţelor. 
Secţiunea ştiinţelor juridice avea ca obiective 
scrierea unei istorii a dreptului în Basarabia, 
susţinerea de conferinţe a căror conţinut urma 
să ĩ e publicat în „România Nouă” şi „Cuvânt 
Moldovenesc”, cooptarea unui număr de 
corespondenţi din toate zonele provinciei, 
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care să informeze pe cetăţeni despre noile 
legi. Secţiunea ştiinţiĩ că dorea lămurirea 
populaţiei în ceea ce priveşte introducerea 
noului calendar (stil nou), cercetarea Ī orei 
din Basarabia (pe care o studiase profesorul 
universitar Alexandru Borza, secretarul 
Secţiei ştiinţiĩ ce a ASTREI ardelene) şi 
răspândirea radiofoniei. Secţiunea medicală 
şi biopolitică urmărea înĩ inţarea Facultăţii 
de Medicină la Chişinău, difuzarea de 
broşuri pentru prevenirea bolilor şi o 
alimentaţie corectă, întocmirea unei situaţii 
clare în demograĩ e.

La propunerea lui Onisifor Ghibu, care 
îndeplinea şi funcţia de preşedinte al Secţiei 
şcolare ardelene, s-au alcătuit trei subsecţii 
ale sectorului de învăţământ: ĩ losoĩ că, 
religioasă şi pedagogică. Secţia şcolară 
basarabeană s-a arătat preocupată de rezol-
varea mai multor chestiuni fundamentale, 
cum ar ĩ : întemeierea unei Universităţi la 
Chişinău, a căminelor culturale, acordarea de 
burse în Occident studenţilor şi absolvenţilor 
de studii superioare, realizarea unei statistici 
a studenţilor basarabeni aĪ aţi în străinătate. 
Secţiunea social-economică a colaborat cu o 
serie de persoane importante din domeniu: 
P.V. Sinadino (vicepreşedintele Camerei de 
Comerţ din Chişinău), S. Cavallioti (direc-
torul Băncii Viticole Române), Constantin 
Moteţ (directorul Băncii Româneşti), cu 
scopul de a discuta măsurile ce trebuia luate 
în ceea ce priveşte reforma monetară (pentru 
a stabiliza leul), mărirea producţiei agricole, 
dezvoltarea industriei agrare, constituirea 
unei biblioteci economice. A zecea secţiune 
– cea tehnică – număra între scopurile sale 
modernizarea căilor de comunicaţie (şosele, 
căi ferate, construirea unui pod la Jerbiceni, 
navigaţia pe Prut şi Nistru), eĩ cientizarea 
sistemului poştal, industrializarea provin-
ciei, împăduririle .

 Unele Secţiuni aveau în frunte 
adevărate personalităţi ale epocii, ce au 
conferit acţiunilor un plus de prestigiu: 
Ion Pelivan (juridică), Pantelimon Halip-
pa (literară şi ĩ lologică). Desigur că nu 
toate aceste iniţiative s-au concretizat, din 
diferite motive, dar se remarcă orizontul 
larg al preocupărilor Asociaţiunii şi în afara 
vieţii spirituale. Despre aceste Secţiuni 
revista „Transilvania” avea doar cuvinte 
elogioase, privind activitatea lor după un 
an şi jumătate, arătând că „lucrează, ţinând 
conferinţe, publicând dări de seamă, dând 
prilejuri la dezbateri interesante, în colo-
anele ziarelor „România nouă” şi „Cuvânt 
Moldovenesc”. Aşa s-a înjghebat cu şanse de 
trăinicie o academie militantă în Basarabia”. 

II A n a l i z a  a c t i v i t ă ţ i i 
despărţămintelor din această provincie 
este relevantă pentru obiectivele propuse 
şi rezultatele obţinute:

 Despărţământul „Matei Basarab” 
din Cetatea Albă; numele a fost dat după 
titulatura Regimentului 35 Infanterie, în 
cadrul căruia funcţiona. A fost înĩ inţat 
la 1 ianuarie 1924 de un grup de oĩ ţeri 
entuziaşti, coordonaţi şi ĩ nanţaţi de Onisi-
for Ghibu. Începând cu luna mai, preşedinte 
a devenit colonelul Ilie Cornea, care a deter-
minat pe toţi soldaţii regimentului să devină 
membri ajutători. Aceştia aveau acces în 
mod gratuit la cele 15 biblioteci poporale ale 
instituţiei, alcătuite din cărţi şi reviste trimi-
se de ASTRA ori cumpărate de Regiment. 
Oĩ ţerii s-au remarcat prin organizarea de 
cursuri, conferinţe şi spectacole cu caracter 
educativ şi patriotic, prin ţinerea de „cursuri 
de analfabeţi, o parte din cei 953 de soldaţi 
ĩ ind în această situaţie .

 Despărţământul „Cetatea Albă” a 
fost întemeiat la 12 iulie 1924, de un grup 
de 40 de membri, preşedinte ĩ ind deputatul 
 eodor Iacobescu. În 1931 funcţionau 24 
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de cercuri culturale şi 28 de „biblioteci popo-
rale”, ce aveau în componenţă 15.390 de 
volume. Se constată o extindere semniĩ cativă 
a activităţii ĩ lialei, cu toate că ţara traver-
sa anii marii crize economice, ĩ ind singura 
care a reuşit să îşi desfăşoare în continuare 
acţiunile: înĩ inţarea a încă două cercuri 
culturale, organizarea de serbări cu ocazia 
zilelor de 10 Mai, 24 Ianuarie şi 1 Decem-
brie, susţinerea de conferinţe şi cursuri pentru 
adulţi şi analfabeţi. Pentru prima dată, cine-
matograful patronat de ASTRA, care rula 
cinci ĩ lme educative pe întregul teritoriu 
al provinciei, nu a adus beneĩ cii, din cauza 
diĩ cultăţilor ĩ nanciare ale populaţiei. La 
sfârşitul crizei economice, despărţământul a 
cunoscut o nouă etapă de activitate intensă,  
anul „de vârf ” ĩ ind 1935, atunci când s-au 
organizat 69 de conferinţe şi prelegeri popu-
lare şi numărul „bibliotecilor poporale” a 
crescut la 41 .

Despărţământul Tighina – oraş s-a consti-
tuit la 1 iulie 1925 şi a fost condus timp de 
patru ani, până s-a autodesĩ inţat din motive 
ĩ nanciare, de către farmacistul M. Marian. 
Deşi perioada de funcţionare a fost relativ 
scurtă (1925-1929), membrii acestei ĩ liale au 
depus eforturi susţinute, în ciuda greutăţilor 
materiale, în vederea realizării de acţiuni 
culturale – conferinţe, serbări populare, pre-
legeri, înĩ inţarea de biblioteci etc. – care erau 
destul de puţine în Basarabia.

Despărţământul Tighina – judeţ a fost 
inaugurat la 23 august 1925 de căpitanul M. 
Dumitraşcu (licenţiat în drept), cu rolul de 
aîngloba satele şi oraşele judeţului, în număr 
de 92. În aceeaşi zi s-a constituit şi „Cercul 
cultural ASTRA” sub conducerea directoarei 
Şcolii profesionale de fete. Acest oraş a fost 
sediul şi altor trei cercuri culturale: primul, 
pe lângă Şcoala de băieţi nr. 1; al doilea, în 
cadrul atelierelor de Căi Ferate Tighina şi 
al treilea, pe lângă Şcoala profesională . Se 
remarcă dorinţa Comitetului ca acţiunile şi 
propaganda realizate să aibă ecou în rândurile 
tuturor păturilor sociale, pentru valoriĩ carea 
din plin a tradiţiilor româneşti. Cercurile au 
avut o activitate lăudabilă chiar de la început, 
în primul an de la înĩ inţare organizându-
se 23 de şezători, un concurs de coruri (cu 
premii în valoare de 1.500 de lei) şi altul de 
costume populare, conferinţe etc. Deşi s-au 
primit de la Centrala din Sibiu cărţi pentru 
dotarea a 30 de biblioteci, s-au pus bazele a 
doar 16 dintre acestea (majoritatea la sate), 
din cauza diferitelor greutăţi întâmpinate. 
Activitatea ĩ lialei la sate „a fost stânjenită din 
cauza stării de asediu, conducătorii neputân-
du-se mişca de la un loc la altul decât cu zeci 
de aprobări. O mare piedică a fost şi organele 
şcolare şi chiar societăţile culturale surori” 
– după cum se arată într-un raport trimis 
Comitetului Central din Sibiu, în luna august 
1926. Preocupările membrilor acestei ĩ liale 
atingeau şi alte sfere de larg interes, precum 
ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială. În 
această direcţie s-a obţinut un angajament din 
partea a doi medici de ţară pentru practicarea 
unor tarife accesibile la consultarea ţăranilor 
necăjiţi, precum şi o reducere de preţuri de 
20% la medicamente, de asemenea în mediul 
rural. Prin negocieri cu diferiţi negustori s-au 
stabilit preţuri rezonabile la pâine şi carne 
pentru cei cu o situaţie materială precară . 
Nemaiĩ ind sprijinită material de către stat 
şi Centru, despărţământul a fost neboit să îşi 
întrerupă activitatea în 1929.

 Activitatea s-a reluat la sfârşitul crizei 
economice, în 1933, cu mai mult aplomb, 
astfel încât în 1935 funcţionau 60 de cămine 
culturale, iar alte 17 erau pe cale de organi-
zare. La începutul anului şi-a deschis porţile 
o cantină a şcolarilor în cadrul Şcolii profe-
sionale de fete, patronată de ASTRA. 
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activităţii unor instituţii culturale, eco-
nomice şi politice în provinciile integrate 
Vechiului Regat. Dintre aceste instituţii, 
Asociaţiunea Transilvană îşi propunea
 „înaintarea culturii poporului român”
 prin intermediul tuturor organizaţiilor

 miza în mod deosebit pe latura patriotică
 a conştiinţei românilor transilvăneni,
 aceasta constituind o componentă
 ĩ rească a educaţiei şi principiilor lor.
 Faptul este reliefat şi de cuvintele memo-
rabile ale lui Andrei Bârseanu, rostite la 
31 mai 1919, cu ocazia vizitei familiei 
regale la sediul ASTREI din Sibiu: „Din 
modesta Asociaţie transilvăneană ea va 
putea ajunge însoţirea culturală a tuturor 
românilor, lucrând împreună cu celelalte 
surori ale ei la înălţarea Neamului din 
întreg cuprinsul Daciei întregite...” .

 sale: regionale, despărţăminte şi cercuri
 culturale. Sprijinirea culturii naţionale
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Avem nevoie de investiţii 
şi locuri de muncă

VENIŢI ACASĂ 
    Veniţi la casa părintească,
   De-al ei magnet atraşi, veniţi.
   De unde-a fost ca să pornească
   Al vieţii drum, din nou porniţi.

   Veniţi să staţi puţin la masă,
   Că tare mai sunteţi grăbiţi,
   Căci s-a-nvechit ea, biata casă,
   Dar, totuşi, vă mai odihniţi.

   Veniţi mai des, dacă se poate,
   Faceţi oleacă de popas,
   Pe-o clipă să uitaţi de toate,
   Să nu uitaţi ce v-a rămas.

   Din viaţă, poate, jumătate,
   Un sfert chiar, dacă, să veniţi,
   Căci n-a fost ea fără păcate, 
   Aici de ele vă lipsiţi.

   Veniţi, feciori, veniţi, fecioare,
   Să vă-nchinaţi la colţul sfânt,
   Că vă simţiţi nu-aici voi, oare,
   Mai împăcaţi pe-acest pământ?

   Veniţi chiar dacă-n lumea mare
   Veţi face să vă-mprăştiaţi...
   De casa părintească-n care
   V-aţi fost născut, să nu uitaţi. 

  Vera BALICA – BOINEGRI,
            s. Babele, raionul Ismail

Poesis. Tinere talente

AM O LIMBĂ ŞI UN 
NEAM

 Am o limbă şi un neam
Şi-o căsuţă-aici sub ram.
Această gură de rai
Şi acest picior de plai
Lăsate ni-s de Dumnezeu
Pentru scump sătucul meu.
Sat cu oameni muncitori
Şi grădini pline cu Ī ori,
Cu ferestre luminoase,
Cu lanuri şi câmpii mănoase,
Lăsată-i de la Dumnezeu
Şi limba mea sfătoasăâ
Pentru bun poporul meu.
Deci, graiule, rămâi acasă! 

  Rotar Olga, clasa a 7-a,
s. Borisăuca

LIMBA NOASTRĂȓI 
MINUNATĂ

Limba noastră-i minunată
Şi ni-i scumpă ca o mamă.
Limba noastră-i cufundată
În mister, în multă taină.
Altă limbă mai frumoasă
Nici nu cred să mai găseşti.
Bogată e, melodioasă,
Limba gliei strămoşeşti.
De cu seară până-n zori
E un susur de izvor
Şi atunci eu cu o stea
Vorbesc doar în limba mea.  

  Rotari Cristian, clasa a 6-a,
s. Borisăuca

   LUI EMINESCU
Drag poet, iubit părinte!
Parcă nici n-ai ĩ  plecat.
Am rămas cum ne-ai lăsat –
Iubitori de liră sfântă.

Poezia-ţi era hrana
SuĪ etului tău bogat.
Dor de ţară, dor de mamă,
De-un luceafăr depărtat.

Lira ta-n liniştea serii
Doar izvoarele-o îngână,
Va trăi la vatra ţării,
Cât va ĩ  în cer lumină. 

Mitachi Anastasia, clasa a 6-a,
s. Borisăuca

   SCRISOARE INIMII
   Vreau să-ţi spun,
   că totul cu timpul
   se vindecă.
   Rănile,
   săpate adânc în soartă,
   le astupă cenuşa sură,
   pe care vântul
   nu-i în stare
   s-o vânture.

   Între ideal şi cuget
   mi s-a bătut de gânduri
   o cărare.
   Am spus
   că nu voi mai merge pe ea
   nicicând,
   însă alt drum nu găsesc.
   Toate sunt întunecate,
   înguste, de nu încap pe ele...

      *   *   *

   Nu plânge,
   vor veni alţi îngeri,
   ce-ţi vor deschide ochii
   la dimineţi,
   cu sprâncenele ninse,
   cu soare şi vise.
   Ce decor nereuşit
   pictează soarta...
   Plictisit de tabloul decolorat, 
   cerul lunecă-n uitarea
   acestei nopţi,
   în care la inĩ nit
   se caută două iubiri. 

Aliona BOIANGIU
   Satu Nou, raionul Sărata

      „DUŞMANUL” DE LA DUNĂRE
Pe 10 aprilie curent s-au împlinit 69 de ani de la eliberarea Odesei de către trupele sovietice 

în cel de al doilea război mondial. Au avut loc depuneri de Ķ ori la monumentul din piaţa „10 
aprilie” şi la monumentul marinarului necunoscut din parcul „T.Şevcenko”.

În seara aceleeaşi zile, Telecompania „Academia”, a Academiei de Drept din Odesa, a pus 
pe post o emisiune de sinteză din ciclul „Operativnâi ţentr” (realizator – Iurii Selivanov). Tele-
compania „Academia” îl are patron (şi erou principal al majorităţii emisiunilor realizate) pe 
Serghei Kivalov, deputat în Parlamentul Ucrainei, fondator al Academiei de drept, cunoscut 
prin viziunile sale proruseşti.

ÎN ACTUALITATE

SĂ NU SE MAI REVOLTE „ÎNŢELEPŢII”
În context, unul din „înţelepţi” –  V.Sergaciov, –  fost militar – şi-a exprimat îngrijorarea de 

faptul că în Ucraina suverană, după 1991, au fost lichidate toate unităţile militare de la Reni, 
Bolgrad, până la Cetatea Albă cu excepţia celor de grăniceri. Tancurile inamice, dacă trec 
Dunărea, în doar câteva ore străbat Bugeacul şi fără a întâlni nicio împotrivire, ajung la Nistru. 
Îndeosebi l-a revoltat pe Sergaciov lichidarea, în anul 2003, a diviziei aeropurtate din Bolgrad, 
cu aeroport şi cu o pistă de decolare-unicat nu numai pentru sudul Ucrainei.

Cotidianul 

Rubrică de VADIM BACINSCHI, or. Odesa

De ce se întâmplă aşa?

, s-au făcut referiri la România de azi, care, cum se crede la Odesa, vrea să 
redobândească sudul Basarabiei (Basarabia istorică, din actuala componenţă a regiunii Odesa). 

De obicei, la pomenita emisiune, participă câţiva experţi, ce iau loc pe aşa-numitul „munte al 
înţelepţilor” („gora mudreţov”, în ruseşte). Pe 10 aprilie, „înţelepţii” au discutat la tema eliberării 
Odesei de sub ocupaţia germano-română, privită prin prisma actualităţii. Venind vorba despre
 „ocupanţii români”

Participanţii  la emisiune au uitat să precizeze că revenirea militarilor la Bolgrad s-a produs 
deja cu câţiva ani în urmă. Încă în 2010, într-o noapte, acolo a sosit primul grup de ostaşi în 
frunte cu colonelul Alexei Doljos pentru a pune începuturile brigăzii a 12-ea motorizate a 
Trupelor terestre ale Ucrainei.

 „de a consolida„factorul frontierei” şi necesitatea 
„Odesskie izvestia“ (nr.22 din 28 februarie 2012) relata că în Bolgrad va Ĵ  dislocat şi 

un batalion al Trupelor de interne. O dictează 
 ordinea de drept în sudul regiunii Odesa” - citat din ziarul „Odesskie izvestia“.

 La început de aprilie, canalul TV „Inter” a pus pe post un reportaj de la Ismail, în care 
informa telespectatorul despre crearea Flotiliei Militare de pe Dunăre, menită să se opună 
eventualului  pericol  de  peste  Dunăre.  Corespondentul  Larisa  Zadorojnaia  a  făcut  mai 
multe referinţe la problemele nerezolvate între Ucraina şi România în jurul apelor Dunării  şi a 
insulelor de acolo. Chipurile, cu cât  mai multe unităţi  militare va avea Ucraina la Dunăre,  cu 
atât mai îndrăzneţ va putea să-şi  apere interesele în disputele cu Bucureştiul.  Nu cred că e 
tocmai aşa. Sincer vorbind, metodele s-ar impune să Ĵ e altele... 

Ucraina ar trebui să se impună la Dunăre nu prin consolidarea potenţialului său militar.  Nu 
în faţa vecinilor, ci în primul rând, a propriilor cetăţeni. Cea mai reuşită demonstrare a forţei în
 stânga Dunării ar Ĵ  impulsionarea dezvoltării social-economice a acestei regiuni şi depăşirea 
impasului ce o domină de ani de zile. Din păcate, lucrurile rămân neschimbate în cele mai 
importante domenii. Portul Reni, cu o linie de acostare de 4 kilometri, continuă să Ĵ e folosit la
 nici jumătate din capacitatea sa. Compania navală de pe Dunăre, cu sediul la Ismail, după ce
 căzu pradă unor reorganizări, nu şi-a mai revenit, se pare. Ca şi în perioada sovietică, pentru 
a  ajunge cu trenul din Ucraina la Reni (în Ucraina) oamenii şi mărfurile trebuie să treacă prin 
teritoriul R.Moldova. În cazul mărfurilor, tranzitul prin ţara vecină duce la scumpirea lor 
considerabilă. Despre necesitatea construcţiei unei linii de cale ferată Ismail-Reni s-a vorbit 
nu numai o dată, dar nu s-a făcut nimic în acest sens. Rămâne necunoscut destinul şoselei 
Odesa-Reni; în iulie anul curent se vor împlini 2 ani de la emiterea unei ordonanţe a Guvernului
 de la Kiev cu privire la elaborarea fundamentării tehnico-economice a construcţiei acesteia. Nu
 se ştie cum vor evolua lucrurile mai departe.

Se pare că toţi banii, meniţi să Ĵ e investiţi în raioanele de la Dunăre, Ucraina i-a băgat în 
canalul de mare adâncime din Dunăre în Marea Neagră. Un proiect despre eĴ cienţa căruia azi 
nu se mai spune nimic, dându-se vina pe România care a făcut să scadă apa din braţul Chilia. 
Din zecile de milioane de dolari băgate în canal pe timpul lui Iuşcenco şi după aceea, Dumne-
zeu unul ştie câte au fost folosite la lucrările de adâncire a căii navigabile şi câte au nimerit în 
buzunarele milionarilor ucraineni. 

Ucraina nu se grăbeşte să facă investiţii serioase în proiecte cu adevărat importante din 
stânga Dunării. Încă pe 15 ianuarie 2004 a fost semnat decretul prezidenţial cu privire la 
măsurile de neamânat în vederea dezvoltării raioanelor de sud-vest ale regiunii Odesa. La 
începutul lui 2008, într-o conferinţă de presă, S.Grineveţki, fost guvernator al regiunii, atenţiona, 
că  în  bugetul  de  stat  pentru  anul  respectiv  nu  fuseseră  prevăzute  mijloace  pentru 
construcţia  şoselei  Odesa-Reni  şi  a  liniei  de cale  ferată  Ismail-Reni.  Au  mai  trecut  4  ani  şi 
lucrurile nu s-au schimbat spre bine.

 De ce se întâmplă aşa? De ce pentru consolidarea prezenţei sale militare la Dunăre

 numai       „duşmanii”? Ba, poate, vina o poartă destinul istoric al acestor teritorii, „jucate” de secole

P.S. Culegând acest material, aceste poezii din Borisăuca, mi s-a umplut su etul de bucurie, 

 Alexandrovici,  originar  din Borisăuca, a fost învăţătorul meu mult stimat), Mitachi Anastasia, 
Rotar Olga, Rotari Cristian şi sper că această carte măcar cât de puţin va îmbogăţi dragostea 
de Neam, Limbă şi Ţară
                                      Cu profund respect, Tudor Iordăchescu, colaborator al lunarului SUD-VEST

zicându-mi mie însumi: nu peste tot atitudinea faţă de cultura naţional-românească este ca la 
noi – la Hagi Curda. Dragostea de Limbă şi Neam a borisăucenilor, mai ales a elevilor (m-a făcut 
să mă mai conving încă odată, deoarece am participat, acum câţiva ani, la o atare manifestare 
culturală) dăinuie şi va dăinui. Spiritualitatea naţional-românească creşte şi nu se va stinge 
niciodată: dovadă că aici sătenii cu adevărat şi-au iubit părinţii, buneii, strămoşii, baştina. Mă închin 
în  faţa  cugetului  românesc  din  Borisăuca şi  donez  zece  exemplare  de  această  carte  Ş.M. 

 Kievul găseşte bani, iar pentru obiectivele de menire social-economică – nu? Să Ĵ e de vină

 de către marile puteri europene. Conducerea de vârf de la Kiev, de orice culoare ar Ĵ  ea Borisăuca şi câte o carte cu autograful  autorului  elevilor  Dutca  Gabriela (apropo  Dutca  Piotr
(roşie, portocalie sau albastră) nu cred să nu cunoască acest adevăr. Şi cunoscându-l – să tragă 
concluzii... 


