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A 140-a aniversare de la sfințirea bisericii din Hagi-

Curda de către Episcopul Dunării de Jos, Melchisedec 

Ștefănescu (14 octombrie 1875), ne duce cu gândul la o 

perioadă prea puțin cunoscută a istoriei pământurilor 

dintre Dunăre, Nistru și Marea Neagră. E vorba de anii 

1857-1878, când  acestea, potrivit prevederilor Tratatului 

de Pace de la Paris, din 30 martie 1856, au fost 

retrocedate de către Imperiul rus Principatului Moldova, 

devenind, mai apoi, parte a Principatelor Unite. Pacea de 

la Paris, după războiul din Crimeea (1853-1856), a fost 

încheiată în primăvara anului 1856, dar abia peste un 

an, în martie 1857, Rusia predă Moldovei partea de 

sud a Basarabiei și primele detașamente armate 

moldovenești trec Prutul pentru a controla ținutul.  
 

DREPT HOTAR – VALUL LUI TRAIAN DE JOS 
 

După retrocedarea sudului Basarabiei, noul hotar 

între Imperiul rus și Moldova, supusă încă Imperiului 

Otoman, trece, în cea mai mare parte a sa, pe Valul lui 

Traian de Jos, care începe de la malul limanului Sasâc 

(Cunduc), între satele moldovenești Borisăuca și 

Eschipolos, din actualul raion Tatarbunar. Detalii despre 

parcursul frontierei de atunci aflăm din articolul XX al 

Tratatului de Pace de la Paris. Linia de frontieră, 

reprezentând un șanț lat de doi metri, începea de la Marea 

Neagră, la un kilometru spre est de lacul Burnaz și urca 

spre nord, perpendicular pe drumul ce ducea spre Cetatea 

Albă (drumul vechi). Cobora puțin spre sud, până la 

Baccealia (azi Bastanovka, raionul Tatarbunar), urma 

Valul lui Traian de Jos până pe aproape de lacul Chitai și 

urca ușor spre nord-vest, până nu departe de Bolgrad, 

unde „se lipea” din nou de Valul lui Traian. De la 

străvechea așezare Țobâc, frontiera cotea brusc spre nord, 

pe râul Ialpug. „Până la Sărățica și se va sfârși la 

Katamori (Cotul Morii – nota red.) pe Prut. Mai sus de 

acest punct, vechea frontieră dintre cele două imperii nu 

va suferi nicio modificare”, precum citim în textul 

Tratatului (Dinu Poștarencu, O istorie a Basarabiei în 

date și documente. (1812-1940), Chișinău, 1998, p. 114). 

De la Tatarbunar până la lacul Burnaz frontiera era 

controlată de către cazacii din Akmanghit (azi 

Belolesie, raionul Tatarbunar) uniți în așa-numita 

Novorosiiskoevoisko. Akmangitul rămăsese în compo-

nența Imperiului rus. Tatarbunarul era, cum am spune azi, 

centru transfrontalier, iar punctul de trecere a frontierei și 

vama erau situate pe atunci nu departe de actuala 

autogară, în stânga porțiunii șoselei Reni-Odesa. 
 

EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS,  

CU SEDIUL LA ISMAIL 
 

Unul din evenimentele-cheie ale acelei perioade a 

fost înființarea Episcopiei Dunării de Jos, cu sediul în 

orașul Ismail. Deja în 1857, când sudul Basarabiei se 

întoarce în componența Principatului Moldova, mitro-

politul Moldovei Sofronie Miclescu formează la Ismail 

un Consistoriu Duhovnicesc condus mai întâi de Teoctist 

Scribian (din 1857 până în 1863), apoi de arhimandritul 

Veniamin Arhipescu (până în 1864). Pe 17 noiembrie 

1864, Alexandru Ioan Cuza semnează un decret privind 

înființarea Episcopiei Dunării de Jos. Jurisdicția acesteia 

se extindea asupra județelor Ismail, Bolgrad, Covurlui și 

Brăila (județul Cahul ținea de Episcopia de Huși). Prin 

același decret, în fruntea noii episcopii este numit 

Melchisedec Ștefănescu (Dinu Poștarencu, op. cit., p. 

116). Episcopul Melchisedec s-a aflat în fruntea 

Episcopiei Dunării de Jos timp de 15 ani, până când 

sudul Basarabiei încape iar pe mâinile Imperiului rus, iar 

sediul Episcopiei este mutat de la Ismail la Galați. 

Melchisedec Ștefănesu (1823-1892) a rămas în memorie 

ca o personalitate deosebită nu doar pe tărâmul 

duhovnicesc, dar și de cel al istoriei (vezi articolul 

Episcopul Melchisedec Ștefănescu, în „Sud-Vest”, nr. 1, 

august 2012, p. 3). 

 

  
 

 

El a fost primul ierarh al Bisericii Române ales 

membru titular al Societății Academice Române 

(Academia Română), în septembrie 1870. Adică pe 

când își avea reședința episcopală la Ismail. Citim, în 

context: „Biografia acestui mare ierarh este 

impresionantă și asupra rolului său în viața Bisericii 

românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea   

s-au scris foarte multe volume și studii; din această 

perspectivă apare că un ierarh român privilegiat. 

Atenția de care s-a bucurat, însă, nu a fost 

conjuncturală, ci s-a datorat exclusiv calităților sale de 

ierarh complet și de slujitor dăruit al Bisericii Ortodoxe, 

dar și de pioner al multor direcții de acțiune, de care nu 

numai eparhia, învățământul teologic, cultural al vremii 

vor beneficia, ci întreaga istorie bisericească după el” 

(„Dunărea de Jos”, octombrie 2006, p. 32). Când vine 

la Hadi-Curda, în toamna anului 1885, să sfințească 

biserica din această localitate, episcopul Melchisedec 

era deja membru al Academiei Române. Mai târziu, 

între anii 1882-1885 a fost vicepreședinte al Academiei 

Române. În cadrul ședințelor Academiei va prezenta 

referate și comunicări pe diverse teme legate de istoria 

națională și de trecutul Bisericii strămoșești – toate 

apreciate și publicate în periodicele Academiei. Când, 

în 1892, Melchisedec Ștefănescu se stinge din viață, 

enciclopedistul B.P. Hasdeu scrie următoarele: „În 

episcopul Melchisedec strălucea munca literară, iar ca 

academician va rămâne cu tot dreptul în panteonul 

nostru național, pentru că alegerea lui ca membru activ 

al Academiei Române nu s-a datorat nici numelui de 

familie, nici vreunei influențe lăturalnice, ci numai 

personalității lui și valorii reale a operelor pe care le-a 

conceput și publicat” („Dunărea de Jos”, octombrie 

2006, p. 35). La Hagi-Curda, în octombrie 1875, 

enoriașii localnici poate că nici nu-și dădeau seama că 

găzduiseră o mare personalitate a neamului românesc. 
Azi, prin părțile Ismailului lumea cred că nu știe cine a 

fost episcopul Melchisedec Ștefănescu, omul care, cu 

siguranță, merită ca în sudul Basarabiei (în Ismail sau – 

de ce nu? – la Hagi-Curda) să-i fie înveșnicită memoria. 

Dincolo de personalitatea episcopului Dunării de 

Jos, perioada cuprinsă între anii 1857-1878, în sudul 

Basarabiei (fostele județe Bolgrad și Ismail) a fost una 

înfloritoare pentru întreg domeniul cultelor, ca și 

pentru cel al învățământului. De roadele ei au putut să 

se bucure, precum vom vedea, în continuare, nu numai 

românii, dar și reprezentanții altor etnii conlucuitoare 

din ținut. 

 Vadim BACINSCHI 
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RONDEL DE TOAMNĂ 
 

Îți plânge toamna în priviri 

Și-ți moare leneș la fereastră, 

În odăița ta albastră 

Plivești bolnavii trandafiri. 

  

Tu stai pe gânduri și te miri, 

Frumoasă pasăre sihastră. 

Îți plânge toamna în priviri 

Și-ți moare leneș la fereastră. 

 

În cripta sfintelor iubiri 

Te poartă lin iubirea noastră. 

Și te-ofilești, precum în glastră 

Se sting bolnavii trandafiri – 

  

Îți plânge toamna în priviri... 
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Având conștiința faptului că este, precum singur 
scria, „un om sacrificat”, Eminescu se temea să nu fie 
băgat, acolo, în Italia, în altă casă de nebuni, sau 
chiar omorât. Un junimist „de fundal”, Teohari 
Antonescu, își amintea cele povestite de T. 
Maiorescu (probabil, din spusele lui Chibici-
Revneanu) despre comportarea lui Eminescu pe unul 
din canalele Veneției: „... și când a văzut clătinându-
se barca și apa neagră a canalului și zidurile înalte 
ale caselor importante și interesante de văzut ziua 
sau noaptea pe lună, a pus brațul pe gâtul lui Chibici: 
«nu mă omorâți, iertați-mă» (cf. Liviu Papuc, Societari 
junimiști în documente). T. Maiorescu, în sursa citată, 
povestește că din Veneția, Alexandru Chibici-
Revneanu l-a dus pe Eminescu la Florența. Acolo 
acesta i-a cerut bani, cu care, chipurile, voia să se 
întoarcă singur acasă, în România. Cruțând banii, 
afirmă Maiorescu, poetul, chipurile, se pornește spre 
țară pe jos, dar îl prinde noaptea în drum și este găsit 
de poliția italiană într-o stare jalnică. Cert este, deci, 
că poetul era dominat de teamă să nu se întâmple cu 
el ceva acolo, în Italia și dorea cu orice preț să se 
întoarcă acasă. Există mărturii că pomenitul mai sus 
caz, când poetul dispare și este găsit de poliție, a avut 
loc nu în Florența, cum susține Maiorescu, ci la 
Milano. Ce au căutat Eminescu și însoțitorul său, 
Chibici-Revneanu, la Milano, oraș ce nici nu este 
pomenit în itinerariul italian al celor doi? Călin L. 
Cernăianu, în lucrarea Conjurația anti-Eminescu, la 
care am apelat mai înainte, se referă la amintirile 
scriitorului, esteticianului și memorialistului Eugeniu 
Speranția (1888-1972). Se dovedește că acesta, timp 
de o lună, îl văzuse și stătuse de vorbă zilnic cu 
Chibici-Revneanu. Porniți din Viena pe 15 februarie, cu 
trenul de Veneția, din spusele lui Chibici reiese că ei pe 
18 februarie, seara, au ajuns... la Milano. E. Speranția 
scrie că la Milano „Chibici avea obligațiunea să se 
oprească”, iar a doua zi „urma ca amândoi să se ducă 
în vizită la locul indicat”. Trebuia „ca amândoi să fie 
îmbrăcați cât mai corect”. Cine, așadar, „îl obligase” pe 
Chibici și care era „locul indicat”? Directiva venise de la 
T. Maiorescu, iar locul indicat era Consulatul Austro-
Ungariei. Argumentarea acestui răspuns o găsim în 
pomenita lucrare a lui Călin L. Cernaianu. Aflăm că 
pe atunci, în februarie 1884, consul al Austro-Ungariei 
la Milano era Eduard Grisebach. În 1880 dânsul 
ocupase funcția de consul al Austro-Ungariei la 
București și era în relații bune cu Maiorescu. Pe 27 
ianuarie 1884, liderul junimist consemna în însemnările 
sale zilnice: „... azi și ieri scris consulului Grisebach la 
Milano”. Insistent, două zile la rând, Maiorescu îi scrie 
lui Grisebach. Se înțelege cu acesta ca el, într-o zi 
stabilită, să-i primească pe Eminescu și Chibici și să 
rezolve o problemă – cea legată de viză și, posibil, 
pașaportul lui Eminescu. Sunt dovezi că, în octombrie 
1883, poetul a fost adus la Viena, peste frontiera cu 
România, în mod clandestin, fără pașaport. Scos din 
ospiciul de la Ober-Döbling și „târât” în Italia, el nu mai 
putea călători că un ilegalist. Semnificativ, în acest 
sens, e faptul că la consulul austro-ungar, cei doi vin 
din primele zile ale aflării în Italia, pentru a putea 
călători mai departe cu inimile împăcate. Deși inima 
lui Eminescu n-a mai fost împăcată. Din cele scrise 
de E. Speranția, reiese că în „locul indicat” intră doar 
Chibici, Eminescu rămâne afară, într-un scuar, de 
unde dă bir cu fugiții și este găsit noaptea de poliție. 
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În această zi, cu 131 de ani în urmă, Mihai 
Eminescu, însoțit de Alexandru Chibici-Revneanu, 
prietenul sau încă de pe vremea Cernăuților, revine 
cu trenul, prin Viena, din Italia, la București. Ajung în 
gară la opt seara și sunt întâlniți de către 
omniprezentul Titu Maiorescu, „purtătorul de grijă” de 
o viață al poetului și redactorului de la „Timpul”. 
Această misterioasă călătorie a celor doi prin Italia a 
fost calificată în mai multe cronologii ca fiind „de 
convalescență”. Adică urmărea scopul ca poetul să-și 
revină cu desăvârșire după tratamentul de patru luni, 
suportat în casa de sănătate din Ober-Döbling, de 
lângă Viena. Îi zic „misterioasă”, fiindcă, ieșit din 
tratament și simțindu-se revigorat, Eminescu ardea 
de dorința de a reveni acasă „la mămăliga 
strămoșească”, cum se exprimă într-o scrisoare. Ce-i 
putea face mai mult bine și-l putea însufleți mai tare, 
decât revenirea în Patrie... Cu atât mai mult că, între 
timp, cât stătuse în spital, îi murea tatăl (pe 8 ianuarie 
1884) și fratele, Nicolae (pe 7 martie 1884). Dar 
vedem că lucrurile au luat o altă întorsătură și iată de 
ce anume au luat-o. Încă de la începutul anului 1884, 
într-o scrisoare din 23 ianuarie către sora sa, Emilia, 
Maiorescu spune că Eminescu va pleca în acel an 
într-o călătorie prin Italia și concretizează că ea va fi 
„... nu chiar o călătorie de plăcere, din cauza 
enervării”. Acest relevant detaliu îl găsim în lucrarea 
lui Călin L. Cernăianu Conjurația anti-Eminescu, 
apărută în 2001 (Caietul al doilea, capitolul „Enervare 
programată”).  Cernăianu remarcă: „... niciun pacient 
aflat în convalescență nu are cum să-și găsească 
liniștea atâta timp cât se acționează constant 
împotriva voinței lui. Și atunci te întrebi: de ce a fost, 
de fapt, Eminescu „târât” (cuvântul îi aparține) prin 
Italia, câtă vreme el dorea cu ardoare să revină în 
România? Oare, Maiorescu, omul care se declară 
specialist în boli mintale, să nu-și fi dat seama că 
acționând împotriva vrerii lui Eminescu, în loc să ajute 
sănătății acestuia (presupunând că era precară) îi 
dauna?”. Răspunsul la întrebarea din finalul citatului 
de mai sus ar fi următorul. Pe T. Maiorescu și pe 
„frații” masoni ai săi de la București și Iași starea 
sănătății jurnalistului Eminescu îi interesa prea puțin. 
Ajunși pe cele mai înalte culmi ale puterii de stat de 
atunci în România, ei erau cu adevărat cointeresați în 
eliminarea lui Eminescu din jurnalism și din viața 
social-politică, ținându-l cât mai mult și cât mai 
departe de București. Că să nu le strice planurile și 
ascensiunea în cariera politică. Analizând, găsim că 
toate aparentele gesturi de caritate ale masono-
junimiștilor față de Eminescu, în perioada 1883-1889, 
au avut la bază acest motiv. Așa, l-au internat de 
două ori la „Caritas”, l-au dus, în octombrie 1883, de 
la București la Viena, de acolo – prin Italia (Maiorescu 
știa despre asta încă din ianuarie 1884). Întors la 
București, lucrurile sunt puse astfel la cale, încât în 
aprilie el se stabilește la Iași. Acolo îi găsesc de lucru 
la bibliotecă, suplinește un post de profesor la Școala 
comercială, predând geografia și statistica. Mihai 
Eminescu – profesor de geografie și statistică la Iași. 
Cu siguranță, asta le convenea băieților din echipa 
Maiorescu-Carp-Rosetti. Vizavi de călătoria lui 
Eminescu prin Italia, un moment special îl reprezintă 
aflarea sa la Milano, despre care nu s-a prea scris și 
la care are rost să ne referim. Dacă ne aplecăm mai 
pe îndelete asupra zilei de 27 martie 1884, când 
Mihai Eminescu se întoarce cu trenul la București din 
călătoria (ce i-a fost impusă) prin Italia, descoperim 
lucruri nemaipomenite din acel voiaj de mai bine de o 
lună și ceva.  
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Aniversări 

 

VASILE TĂRÂȚEANU, 

LA 70 DE ANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pe 27 septembrie poetul, publicistul, activistul pe tărâm 

național, Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei 

Române și unul din liderii comunității românești din regiunea 

Cernăuți, a împlinit 70 de ani. Nu-ți vine a crede. Pentru cei 

care îl cunosc de ani de zile el se asociază cu un generator 

inepuizabil de energii creative. Ele, aceste energii, îl tot poartă 

prin întreg spațiul românesc, îl îndeamnă la noi începuturi și 

acțiuni legate de îmbunătățirea situației etnicilor români din 

nordul Bucovinei și din Ucraina, în ansamblu. 

 Ar fi nevoie de prea mult spațiu pentru o simplă 

enumerare a organizațiilor românești de tot felul (în primul 

rând, din nordul Bucovinei), al căror membru-fondator este, al 

edițiilor periodice în limba română cărora, ca ziarist, le-a dat 

viață și le-a purtat grija de-a lungul anilor. Anevoioasă este și 

o simplă retrospecție a forumurilor reprezentative din spațiul 

românesc la care dânsul a participat, abordând îndrăzneț 

problemele comunitarilor români din Ucraina și înaitând 

inițiative. Se pare că, după 1991, a participat la toate 

forumurile mai importante care au avut loc.  

 Vasile Tărâțeanu e în continuă mișcare și nu prea stă 

locului. La Cernăuți, unde locuiește, nu întotdeauna îl poți 

găsi. E la el acasă și la Suceava sau Rădăuți, la Iași sau 

București, la  Chișinău sau Bălți, unde îl cunosc nu doar 

scriitorii și ziariștii, dar și funcționării publici din conducerile 

locale. Dar, firește, Vasile Tărâțeanu este întâi de toate poet. 

Membru al Uniunilor Scriitorilor din Ucraina, România și 

Republica Moldova, laureat al nenumărate premii literare ce i-

au fost acordate. Și poate că anume începuturile poetice ale 

ființei sale îi alimentează existența plină de vervă și de 

neastâmpăr. Îi urăm să rămână așa pentru mulți ani înainte!  

                                                                                                                                                                                                 

Comunitatea românească  

din sudul Basarabiei 

 

 

 

Apariția acestui almanah se datorează susținerii financiare și logistice a următoarelor persoane: prof. 
Ioan BÂSCĂ, ec. Radu NEAG, prof. Ioan PLEȘA, dr. Gheorghe ANGHEL, ec. Melania FOROSIGAN, ec. Ioan 
STRĂJAN, prof. Areta MOȘU, prof. Ana FILIP, prof. Rodica FERCANA, scriitor Tudose TATU.  
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ZILE CU EMINESCU: 27 MARTIE 1884  
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Acțiunile de comemorare din 11 iunie 2004 au fost 

inițiate și organizate de către regretatul Valeriu Cojocaru, 

director al Centrului Zonal Reni de Etnografie și Turism al 

Tineretului Școlar, cu sediul în școala din Satu Nou. Din 

câte știm, a fost susținut și ajutat de M. Cocoș, pe arunci 

conducător al Întreprinderii agricole din Satu Nou, plecat și 

el prematur din viață. V. Cojocaru, în 1984, în cadrul 

Cercului Școlar de Cercetări „Istros”, descoperise satul 

medieval Roșcani, pe locul numit Valea Chetrei, la 4 

kilometri nord-est de actuala localitate Satu Nou. În 1988, 

expediția arheologică, cu statut oficial, venită de la Odesa, a 

confirmat descoperirea satului Roșcani pe Valea Chetrei, 

dezmințind astfel ideea lansată de unii cercetători români că 

Roșcanii – locul morții de martir a Domnului Ioan Vodă cel 

Viteaz – s-ar fi aflat undeva în dreapta Dunării. Printre 

materialele rămase de la V. Cojocaru, ce ar trebui editate 

într-un volum aparte, găsim și studiul în limba rusă Satul 

medieval Roșcani la Dunărea de Jos. 

La manifestările din 11 iunie 2004 au participat oaspeți 

de la Reni și Odesa, inclusiv Cornel Gheorghiaș, pe atunci 

consul general al României la Odesa și Mihai Stratulat, 

consul. Mai târziu, în cele scrise despre eveniment, ziarul 

raional din Reni avea să publice o fotografie a lui Cornel 

Gheorghiaș, pomenindu-i pe Valea Chetrei, cu un pahar cu 

vin, pe cei căzuți în lupta de la Roșcani. Au mai participat 

reprezentanți ai comunității românești din raioanele Reni și 

Ismail. De la școală, lumea adunată s-a deplasat pe locul de 

cândva al satului Roșcani, pe dealul de la nord-est de Satu 

Nou. Acolo, V. Cojocaru le-a vorbit despre evenimentele din 

11 iunie 1574. În continuare, toți participanții au coborât la 

poalele dealului, lângă Podul lui Rașcu, unde, lângă crucea 

instalată atuci, preoții din Satu Nou și Anadol, au oficiat o 

slujbă de sfințire. 

De atunci au trecut 11 ani. Din păcate, în acest răstimp, 

crucea de la Podul lui Rașcu nu i-a mai adunat în jurul său 

pe cei care cunosc și cinstesc istoria neamului, cu toate că în 

2014 s-au împlinit deja 440 de ani de la lupta de la Roșcani. 

În septembrie care a trecut, crucea instalată din inițiativa și 

cu participarea lui V. Cojocaru s-a bucurat, în sfârșit, de în 

gest de atenție din partea locuitorilor din Satu Nou. I s-a 

turnat o mică fundație din beton, la sol, pentru a o consolida 

și a permite instalarea, în continuare, a unei plăci  

memoriale. Lucrarea a efectuat-o, din mijloacele sale, omul 

de afaceri Roman Caraceban, originar din Satu Nou, cu 

ajutorul lui Dumitru, fiul mai mic al lui Valeriu Cojocaru. Să 

sperăm că, prin contribuția unor oameni de bună credință, în 

viitor, va apărea și pomenita mai sus placă memorială.   
 

Observator 
 

 

Locuri și oameni 
 

Această cruce metalică poate fi văzută astăzi lângă 

șoseaua Ismail-Reni, la vreo 2 kilometri depărtare de Satu 

Nou, raionul Reni între Satu Nou și Cartal, în locul numit 

„Podul lui Rașcu”. Este vorba de un pod construit cândva – 

și refăcut, firește, de-a lungul anilor – de către un țăran 

bogat, pe nume Rașcu, din Satu Nou. Pe sub pod curgea 

râul Bujor (inexistent azi), ce se vărsa în lacul Cartal. 

Despre aceasta scria Valeriu Cojocaru în studiul Din 

microtoponimia Basarabiei de Jos (Clopotele de la Iași se 

aud la Cătlăbuga, Baia Mare, 2008, p. 88). El susținea că 

podul trecea peste „... fosta băltiță care, prin anii ’60 ai 

secolului XX mai avea apă”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crucea a fost instalată în locul respectiv și sfințită în ziua 

de 11 iunie 2004, în cadrul unei suite de manifestări, 

prilejuite de cea de-a 430-a aniversare a luptei la Roșcani, 

purtată împotriva turcilor și a tătarilor de către Ioan Vodă cel 

Viteaz, Domnul Țării Moldovei. În acea luptă, despre care 

scrie în Letopisețul său Grigore Ureche (parte finală a 

bătăliei de la lacul Cahul) moare cu „moarte de martir”, 

Domnul Ioan Vodă (Grigore Ureche, Letopisețul Țării 

Moldovei, Editura Tineretului, București, 1967, p. 155-158). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

 

 

Regina Maria  

140 ani de la naștere 
 

 
 
 

    

Spitalul „Regina Maria” Chișinău 

 

CRUCEA DE LA PODUL LUI RAȘCU 
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90 DE ANI DE LA 

ÎNFIINȚAREA ȘCOLII  

DIN FRUMUȘICA VECHE 
 

Am în față un articol publicat în numărul din 17 

noiembrie 1995 al săptămânalului „Flux” din Chișinău. 

Săptămânalul își începuse apariția pe 23 mai, în același an. 

În pagina a 7-a a numărului respectiv, articolul este semnat 

de către jurnalistul Petru Grozavu, originar din Cartal, 

raionul Reni, pe atunci copreședinte al Societății Culturale 

„Dunărea și Marea” de la Chișinău. Cele scrise de 

dumnealui încep așa: „În dimineața zilei de 11 noiembrie 

(anul 1995 – nota red.) drumurile spre Frumușica Veche 

(Ocnița, ori Staroselie (Sărata) – toate sunt denumiri ale 

aceleeași localități – păreau mai aglomerate că oricând. 

Satul își chemase acasă de prin lume copiii lui de altădată și 

aceștia, receptivi din fire, căutau să nu se lase prea mult    

așteptați. La ora 10 clopoțelul școlii anunța „ziua ușilor 

deschise” pentru toate promoțiile de absolvenți. În această zi 

școala din Frumușica Veche împlinea 70 de ani de la 

înființare”. Voi cita în continuare din cele scrise de P. 

Grozavu, pentru a nu interveni cu nimic în șirul de 

evenimente. Citim, deci, în continuare: „Școala de la 

Frumușica Veche a fost deschisă, ca instituție de stat, în 

1925, prin contribuția Guvernului României. Evenimentul a 

fost de o semnificație aparte, bănuim noi, dacă la inaugurare 

a fost prezent însuși ministrul învățământului de atunci al 

României, Constantin Angelescu. Peste 70 de ani, un alt 

reprezentant al Statului Român, Mircea Bonciu, consulul 

general al României la Odesa, menționa cu satisfacție și 

optimism în cuvântul de salut adresat participanților la 

festivitate: „Sunt convins că această școală, indiferent de 

faptul cum i se va zice localității – Ocnița, Frumușica 

Veche, ori Staroselie – va rămâne și pe viitor un centru de 

cultură și spiritualitate  românească”. Știind cum au evoluat 

lucrurile în cei 20 de ani trecuți din noiembrie 1995, putem 

afirma că „profeția” lui Mircea Bonciu nu s-a împlinit. Azi 

școala din Staroselie e școală mixtă, cu aproape toate clasele 

paralele, în care predarea are loc în limbile 

„moldovenească” și ucraineană. Mai scrie P. Grozavu în 

articolul său: „Emoțiile au culminat în momentul când în 

sală a fost desfășurat un falnic Tricolor, simbolul tuturor 

simbolurilor noastre naționale, adus școlii în dar de delegația 

Societății Culturale „Dunărea și Marea”. Aceasta mai lasă 

școlii amintire un tablou inspirat din peisajul Dunării de Jos 

(gest simbolic și el), cu dedicația: „Școala a rămas în Sudul 

Basarabiei singura cetate de spiritualitate românească și este 

de datoria noastră s-o apărăm cu multă demnitate”. Iată 

finalul celor publicate în numărul din 17 noiembrie 1995 al 

săptămânalului „Flux”: „Este semnificativ faptul că 

festivitățile jubiliare au fost precedate de o slujbă religioasă 

întru pomenirea celor ce-au stat la începuturile școlii și în 

sănătatea dascălilor de azi care își urmează cu demnitate 

premergătorii. Sfințirea  școlii (acum 20 de ani s-a trecut într-

o clădire nouă) insuflă, deopotrivă, pedagogilor și părinților 

speranța că de azi înainte în «împărăția copiilor» de la 

Frumușica Veche va dăinui mai multă pace, bunăvoință și 

dragoste de carte”. Un sfârșit ca de poveste, dacă punem la 

socoteală situația de azi, așa cum bine o cunoaștem. Azi e 

cu neputință să-ți imaginezi că în vreuna din școlile noastre 

din sudul Basarabiei ar putea să aibă loc vreo festivitate de 

felul celei descrise mai sus. Cu participarea consulului român 

de la Odesa, a reprezentanților autorităților raionale (din 

partea acestora atunci, la Frumușica Veche, participaseră 

dna Elena Oleinicenko, șefa Inspectoratului Raional Sărata 

pentru învățământ). Cine, în școlile noastre din sud, ar 

îndrăzni astăzi, după 20 de ani, să „desfășoare”, cum scria  

P. Grozavu, tricolorul românesc? Așa cum cum s-a 

întâmplat în noiembrie 1995 la festivitățile din școala de la 

Frumușica Veche. Bănuiesc că nimeni. De ce? Ce s-a 

întâmplat? Puneți-vă singuri aceste întrebări și încercați să 

răspundeți la ele.  

Cronicar 

GÂNDURI LA MOARTEA 

ACTORULUI  

MIHAI VOLONTIR 
 

Ca să vedeți cum se întâmplă: abia la moartea unui om 

afli despre el lucruri cu adevărat importante pentru tine. După 

decesul dureros al actorului Mihai Volontir am aflat că dânsul 

a iubit mult pădurea. Vorbea de pădurea Dobrusei, lângă care 

copilărise, născut în satul Glinjeni (actualul raion Șoldănești, 

Republica Moldova). Acea pădure a Dobrusei lângă care m-

am născut și eu, doar că în partea ei opusă, peste o vale și un 

deal de Mănăstirea Dobrusa. După stingerea sa din viață, am 

ascultat, câteva zile la rând, melodiile interpretate de el, 

melodii înregistrate pe când era încă în putere, însoțit, în ochii 

celor mulți, de imaginea unui adevărat bărbat – dârz și 

neînfricat. Melodiile interpretate de el, dimpotrivă, erau pline 

de tristețe, durere și resemnare, aceasta vorbindu-ne ca 

sufletul sau – sufletul unui mare actor – era  altul, bântiut de 

cine știe ce retrăiri și necazuri. E vorba de cântecele Toamna 

noastră, Moldovenii când se strâng..., Viața asta-i scurtă 

tare, Durere, Păzește-mă frunză de nuc... L-am văzut apoi la 

seara sa omagială, când împlinise 80 de ani. Era slăbit de 

boală și, parcă, împuținat în făptura sa. A interpretat atunci 

aceste melodii sub fonogramă și l-am observat de câteva ori 

acoperindu-și cu palma tremurul buzelor cel privestitor de 

lacrimi. Scene tulburătoare, ce mișcă până la lacrimi, când le 

revăd, în înregistrare pe internet. La acea seară omagială l-am 

auzind adresându-se de pe scenă către cei tineri și aducându-

le aminte că bunicii și străbunicii lor au fost români. Remarca, 

făcută de bătrânul Mihai Volontir se suprapune, oricum n-o 

dai, peste evenimentele de ultima oră din Republica Moldova, 

dominată de haos și incertitudini. Protestele din Piața Mării 

Adunări Naționale din Chișinău, atât de promițătoare la 

început, orientate împotriva conducerii corupte, nu au evoluat 

în ceea ce era de așteptat: într-o mișcare univocă cerând 

unirea Republicii Moldova cu România, ca unică salvare 

pentru țărișoara dintre Prut și Nistru. La un moment dat 

auzisem că cei din orășelul de corturi îi agresaseră pe 

unioniști. La sfârșit de septembrie se dovedi că mai mulți 

oligarhi din Republica Moldova veniseră și ei în centrul 

Chișinăului cu corturile lor și cu protestatarii lor, ca să ceară 

dreptate și ordine în țară. Adică, în mod intenționat și 

premeditat, evenimentelor nu li s-a dat să evolueze așa cum ar 

fi trebuit. Cineva a tulburat cu pricepere apele și e greu de 

presupus cu ce se va termina maidanul din Chișinău. 17 

septembrie – ziua înmormântării lui Mihai Volontir – (a fost 

înhumat în Cimitirul Central, din strada Armenească a 

capitalei), în Republica Moldova fost declarată zi de doliu. 

Dea Domnul ca această stare de doliu, legată de trecerea la 

cele veșnice a unui mare artist să nu se extindă asupra 

țărișoarei lui, sărăcită și hărțuită de probleme grele. Probleme 

pe care marii saci cu bani de la Chișinău le vor nu rezolvate, 

ci, cel bun caz, conservate. Idealurile naționale – Unirea, în 

primul rând – riscă să fie banalizate și trecute pe secundar. Și 

încă un gând legat de moartea lui Mihai Volontir nu-mi dă 

pace. În cele câte s-au scris și s-au vorbit în primele zile după 

stingerea sa din viață a fost trecut cu vederea un incontestabil 

adevăr. Acela că, la drept vorbind, faima și popularitatea 

enormă de care se bucura i le-a adus... cinematografia 

sovietică. Volontir a devenit mai întâi popular prin filmele în 

care a jucat, turnate la studiouri departe de Chișinău. Să ne 

amintim de rolul monumentalului tugan Budulai, care l-a 

făcut unul dintre cei mai populari actori ai cinematografiei 

sovietice. După destrămarea fostei uniuni, cu popularitatea pe 

care o avea și cu bagajul profesionist acumulat, Volontir vine 

acasă. Este ales deputat în prima legislatură a Paramentului de 

la Chișinău, evoluează pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” 

din Bălți, unde a locuit și despre care a interpretat un cântec 

mai mult trist, decât vesel. Dar trebuie să recunoaștem: 

culmile pe care le-a atins, ca actor, în perioada sovietică, 

revenit acasă, după 1991, n-a mai reușit să le depășească. 

Din păcate.  

Vadim BACINSCHI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandru MACEDONSKI 

 
NOAPTEA DE OCTOMBRIE 

 

 

 

Unde oare se tot duce apa ce din matcă-afară 

A ieșit de-atâta vreme sfărâmând orice zăgaz, 

Întinzându-și nimicirea din o țară-n altă țară, 

Și în veci fără cruțare, neavând, nici dând răgaz? 

În zadar se-ncearcă unii drumul ei să-l stăvilească, 

Nu mai e putere-n lume revărsarea să-i oprească. 

Și e groaznică urgia, însă e dumnezeiască. 

Șterge-n clipă o cetate, trece munții dintr-un salt. 

Lasă-n urmă numai leșuri și târăște-ncoa și-ncolo 

Dărmături muiate-n sânge cu popor după popor... 

Se cutremură pământul zgyduit de-un lung fior, 

Iar toți zeii vechi se surpă, ș-amuțit e chiar Apollo. 

Printre țipete și lacrimi lumea-ntreagă se scufundă, 

Ce-a rodit de veacuri mintea este astăzi dus la fund, 

Unde-au fost ogoare-odată este-o mare fără fund. 
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CUM E BINE ÎNTRE FRAŢI 
 

În data de 15 octombrie, la Cernăuţi, în incinta 
Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” a 
avut loc o întrunire a liderilor societăților cultural-
naționale românești din nordul Bucovinei și din 
fostul ținut Herța – semnatari ai Scrisorii de 
susținere a demersurilor făcute de către confrații din 
regiunea Odesa către Președinție, Guvernul 
ucrainei, Ministerul Învățământului și Științei, alte 
instituții ale statului ucrainean în vederea unificării 
celor două programe de învățământ – în limba 
română și așa-zisa limbă moldovenească – într-o 
singură programă.  Raportul a fost prezentat de 
Acad. Vasile Tărâțeanu, președintele Fundației 
Culturale „Casa Limbii Române” și președinte al 
Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”. 
Domnia sa a adus la cunoștința celor prezenți 
istoricul problemei dând citire Memoriului de acum 
jumătate de an, adresat de către Anatol Popescu, 
președintele Asociației „Basarabia” a Românilor din 
regiunea Odesa, conducerii de la kiev și Apelului 
liderilor societăților românești din sudul Basarabiei 
prin care ei solicitau sprijinul și susținerea din partea 
comunității românești din regiunea Cernăuți. 

În urma dezbaterilor, care au avut loc s-a decis 
înaintarea altor demersuri către conducerea de la 
Kiev și către forurile europene abilitate pentru a 
reinstaura adevărul istoric vizavi de denumirea 
corectă a limbii vorbite de conaționalii noștri din 
Ucraina, care este limba română și a apăra 
învățământul școlar în limba română. În acest sens 
s-au pronunțat toți cei care au luat cuvântul: lideri 
de societăți, veterani de pe tărâmul pedagogic, 
scriitori și jurnaliști. 

Memoriul semnat de Anatol Popescu, datat cu 
ziua de 31 martie 2015, a fost publicat în numărul 6 
(35), iunie 2015 al almanahului nostru. 

 

Corespondentul nostru 
 

 
 

 

mailto:vadimbacinschi@rambler.ru
http://www.astraculturalaiasi.wordpress.com/

