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 ÎN ACTUALITATE
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   CITIM REVISTA ROMÂNĂ NUMĂRUL  3
CORESPONDENTUL 

NOSTRU
Numărul din septembrie al 

periodicului Revista Română, 
editat de Despărţămîntul 
Mihail Kogîlniceanu – Iaşi 
al Asociaţiei ASTRA, adună 
între  copertele sale nume şi 
evenimente ce ţin de întreg 
spaţiul romînesc (România, 
R.Moldova, Ucraina, Bulgaria), 
Ucraina fiind prezentă prin 
următoarele adrese: Cernăuţi, 
Herţa, Odesa, Hagi Curda, 
raionul Ismail, Cetatea Albă.

 La capitolul „NUME” dăm 
de istoricul şi omul politic Ale-
xandru Moşanu (un interviu 
cu dumnealui), ajuns la 80 de 
ani împliniţi, de  profesorul 

Gheorghe Pop, fost primar al 
comunei Vînători, Ioan Toşa şi 
matematiceanul Dan Brînzei (în 
memoriam).

 Urmează o serie de materiale 
cu caracter istoric, lingvistic şi 
literar, prezentarea unor cărţi: 
Băiatul drumului, de V.Posteucă, 
Botanica poporană romînă, de 
Simion F. Marian, Elogiu limbii 
romîne, de Anatol Ciobanu ş.a.

   De mare interes şi utilitate 
sunt cronicile despre activităţile 
astriste din vara trecută, în 
care, din cîte ştim, au fost 
implicaţi şi sud-basarabenii. E 
vorba de „Deniile  Eminescie-
ne” desfăşurate între 1-6 iunie 
2012 pe traseul Iaşi-Chişinău-

Ialoveni-Anenii Noi-Căuşeni-
Zaim-Odesa-Cetatea Albă-
Ismail- Cahul. De asemenea – de 
Tabăra de cultură şi civilizaţie 
românească „Acasă la noi” 
(Ediţia a XVI-a, iulie-august) şi 
de ediţia a 2-a a Şcolii Europene 
de vară ASTRA (Iaşi-Roman-Sf.
Gheorghe, 18-24 iunie 2012). 
Mai aflăm despre Festivalul 
Internaţional de Folclor „În 
grădina cu Ķ ori multe”, care a 
adunat la Cernăuţi peste 150 de 
participanţi din Ucraina, Româ-
nia şi Republica Moldova.

 Ne interesează în primul rînd 
cele scrise în Revista Română 
despre regiunea Odesa. Găsim: 
în cadrul „Deniilor Eminesci-

ene” delegaţia ASTREI a fost 
găzduită în Odesa de Consula-
tul General al României, unde 
erau prevăzute depuneri de 
Ķ ori la bustul lui V.Eminescu, 
alocuţiuni, recital de poezie. 
Citim: „Din păcate, nu toate din 
acestea s-au întîmplat. La Con-
sulat am fost primiţi cu căldură: 
aerul condiţionat bătea tare pe 
canapeaua pe care a trebuit să 
stăm, nemaiavînd loc la masă. 
S-a discutat apoi despre pro-
blemele romînilor din Ucraina. 
Am luat cunoştinţă de sîrgul 
cu care lucrează diplomaţia în 
apărarea acestora şi am înţeles 
cum că, din patriotism şi raţiuni 
diplomatice, nu trebuie să 

punem Ķ ori la bustul poetului 
naţional...”. Aşa scrie Florin-Casi-
an Dănilă. ConĴ rmăm: Ķ orile 
destinate bustului lui Eminescu 
din faţa Consulatului, în unul 
din cele două microbuze astri-
ste, au luat drumul Ismailului.

   Una din ultimile pagini 
ale numărului din septembrie 
al Revistei Române conţine 
o scrisoare intitulată  Avem 
nevoie de ajutor, semnată de 
Tudor Iordăchescu, locuitor din 
s. Hagi Curda, raionul Ismail. 
Ea are drept subiect situaţia 
actuală a minorităţii romîneşti 
din regiunea Odesa (societăţi 
social-culturale, presă periodică 
etc.). În scrisoare, prinrte 

altele, se spune: „Comunitatea 
romînească din Sudul Basara-
biei, aici la noi, se aĶ ă pe cale 
de dispariţie. Că ne pierdem cu 
zile e puţin spus. Închipuiţi-vă 
că romînul pe la noi trebuie să 
umble tot timpul tuchiluş, cu 
capul plecat. De-l ridici sus, ţi 
se dă în cap. În unele cazuri este 
nevoie să mergi chiar tîrîş, de 
exemplu, dacă vrei să studiezi 
istoria adevărată a neamului 
românesc”. 

Pe 16 mai (stil vechi), anul curent, s-au 
împlini 200 de ani de la anexarea Basa-
rabiei de Imperiul Rus, în urma războiului 
ruso-turc din 1806-1812 şi a Tratatului de 
pace de la Bucureşti. Pentru pământurile 
dintre Dunăre, Nistru şi Marea Neagră 
acest eveniment a avut o importanţă 
crucială, determinându-le destinul pentru 
veacuri înainte. Din câte se ştie, cuceritorii 
ruşi mai întâi au jefuit ţinutul, în mod barbar 
răfuindu-se cu populaţia băştinaşă, apoi, 
pentru a-şi impune puterea, l-au colonizat 
cu ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi, nemţi.

   „Dar cum să ne manifestăm durerea 
noastră cu ocazia împlinirii a o sută de 
ani de la răpirea Basarabiei?”. În aprilie 
1912 această întrebare şi-o punea preo-
tul şi cărturarul gălăţean Moise N. Pacu, 
originar din comuna Babele (azi raionul 
Ismail), în prefaţa la culegerea de articole 
Basarabia. Broşura apăru la Bucureşti 
în 1912 pe banii fostei Societăţi „Prutul” 
din Galaţi.

   Răspunzând la întrebarea de mai 
sus, Pacu scria că „...cea mai nimerită 
exteriorizare a sentimentelor noastre 
în asemenea momente este reeditarea 
documentelor istorice...” Se are în vedere 
documente legate de anexarea Basa-
rabiei, ce conţin nu scorniri, ci adevăr. 
Adevărul istoric.

   Soluţia propusă la 1912 de către Pacu 
rămâne valabilă şi azi, după încă un secol 
trecut. Iată de ce, în paginile periodicului 
nostru continuăm să consemnăm cei 200 
de ani trecuţi de la cotropirea Basarabiei 
de către Imperiul Rus prin publicarea unor 
materiale la temă. Şi ca să nu ni se pună 
în cârcă păcate ce nu le avem, vom recur-
ge în primul rând la excepţionalul studiu 
Basarabia semnat de Mihai Eminescu şi 
publicat în martie 1878 în revista Timpul 
(nr.49, 50, 52, 53, 55, 58) din Bucureşti. 
Din lipsă de spaţiu, îl vom publica frag-

mentar, consemnând aici aprecierea 
lui Moise  N. Pacu. El vedea în studiul 
eminescian nominalizat mai sus „... cel 
mai elocvent şi mai întemeiat rezumat 
istoric asupra Basarabiei”. Suntem întru 
totul de acord cu băbăianul Pacu.

   Apropo, studiul „Basarabia“ ar 
putea să-l citească şi cei pentru care 
Mihai Eminescu este „clasic al literaturii 
moldoveneşti”. Pentru dumnealor, prin 
anticipaţie, iată un alineat din cele scrise 
de M. Eminescu: „A rosti numele Basara-
bia e una cu a protesta contra dominaţiunii 
ruseşti. Numele Basarab şi Basarabeni 
există cu mult înaintea vremii în care acest 
pământ devenise românesc; acest nume 
singur este o istorie întreagă”. Nu vă  e 
cu bănat, dar aşa a scris Eminescu. Vom 
continua în numerele următoare.

   ... Anexarea spaţiului danubiano-
nistrean-pontic de către Imperiul Rus la 
1812 a pregătit acestui ţinut o cu totul altă 
perspectivă istorică: de la imperialismul 
rus – la totalitarismul bilşevic, apoi sta-
linist, de la dezrădăcinarea elementului 
românesc autohton, la crearea arti cială 
a unor noi comunităţi etnice, pe care nu 
le vor cruţa nici teroarea comunistă, nici 
deportările.

                            *   *   *

„Destul numai că, într-o vreme în care abia 

era viaţa istorică prin împrejurimi, Basarabia 

actuală era pământ românesc stăpânit de 

Domnii români. Şi aceasta n-o deduc numai 

istoricii de astăzi, ci Miron Costin; cronica-

rul cel învăţat şi mare logofăt în Moldova 

povesteşte aceasta în versurile dedicate 

regelui Poloniei. 

   Pentru a nu anticipa, reproducem ace-

stea numai pentru a explica numele şi a 

arăta că el este puţin ceva mai vechi decât 

tătarii de sub corturi ai lui Rumianţof, iar 

pe acest general rus îl vom găsi, cum am 

zis, la vremea lui, susţiind cu act iscălit de 

dânsul tocmai teoria contrară celei expuse 

de corespondenţii ziarului Le Nord.

   Dar lăsând Valahia de o parte, ce se 

numeşte astăzi Basarabia?

   Trăgând o linie de la Hotin, din Nistru 

până în Prut, avem o lature; de la amândouă 

capetele ei tragem câte o linie până în 

Marea Neagră, una de-a lungul Nistrului, 

cealaltă de-a lungul Prutului; iar capetele 

acestor două linii le încheiem cu o a patra 

linie formată prin ţărmul Mării Negre. Acest 

cuadrilater cam neregulat se numeşte azi 

Basarabia, deşi fără cuvânt.

   După ce Ştefan cel Mare a luat de la 

Valahia, între anii 1465-1475, părţile de sud, 

câte le aveau Basarabii între Prut şi Nistru, 

aceste părţi a păstrat numele distinctiv a 

dinastiei primae occupantis, a Basarabilor. 

Deci nu întreaga ţară dintre Prut şi Nistru 

e Basarabia, ci aceasta e numai o fâşie spre 

sud, hotărâtă şi mică, aşa cum ne-o arată 

Cantemir în Descriptio Moldaviae. 

   Iată deci marginile reale ale Basarabiei 

reale: Trage o linie cumerzişă de lângă Nistru 

de la Bender până în vârful lacului Ialpug la 

Bolgrad şi ai o lature, apoi ia-o de la Bolgrad 

până în Reni, ai a doua lature, de la Reni pe 

Dunăre în sus până la Chilia, a treia lature, 

apoi luând malul Mării Negre până la Cetatea 

Albă la gura Nistrului, a patra lature; apoi 

în sus pe Nistru de la Cetatea Albă până la 

Bender, a cincia lature. Numai pământul 

coprins între aceste cinci linii s-a numit cu 

drept cuvânt Basarabie; tot ce-i deasupra 

e Moldovă curată, războtezată de la 1812 

încoace.” 

   Pământul cuprins între aceste cinci linii 

era împărţit în patru ţinuturi: Bugeacul, 

Cetatea Albă, Chilia şi Ismail. Numai în ţinutul 

Bugeacului au locuit tătari cu învoirea Dom-

nilor Moldoveni, în celelalte se vor Ĵ  răsĴ rat 

câte unul – doi, căci nimeni nu poate opri 

în mod hermetic trecerea unui om, mai ales 

tătar Ĵ ind, peste marginile moşiei lor; dar în 

sfârşit numai în Bugeac tătarii colonizaţi s-au 

bucurat de oarecari privilegii, concese de 

proprietarul locului, care era statul Moldovei.

                             *   *   *

   „Se ştie că după moartea lui Alexandru 

cel Bun a rămas doi Ĵ i, Ştefan şi Ilie, care şi-au 

împărţit ţara în două. Matei Strykowski, în 

cronica sa polono-litvană, tipărită întâi şi 

întâi la Koenigsberg la 1582, ne spune cum 

şi-au împărţit-o ei. Ilie a luat regiunea Nistru-

lui, Hotinului, Suceava, Iaşii, Huşii, Tecuciului 

etc.

   Ce-i mai rămăsese bietului Ştefan?
   Trei ţinuturi: Cetatea Albă, Tighina şi 

Chilia, care erau echivalente cu tot restul 

Moldovei. Se vede că Ştefan ştia importanţa 

acestui lambeau de terre, căci n-a cerut nici 

Iaşii, nici Suceava, ci s-a mulţumit cu aceşti 

tătari, care locuiau sub corturi şi purtau stofe 

lucrate cu Ĵ r de aur şi mătăsării, beau vinuri 

din Grecia şi stăteau în relaţiuni directe cu 

Genova şi cu Veneţia. Această împărţeală şi 

împăcăciune între fraţi a pis-o la cale regele 

Poloniei la anul 1436.

   Nu-i vorba de cronici, geograĴ i şi atlasuri. 

Nici una din ele nu contestă proprietatea 

deplină şi netulburată a Moldovei asupra 

Basarabiei. Dar, având a face cu diplomaţi 

de soiul celor care scriu în Le Nord, am adus, 

ca Toma necredinciosul, dovezi scrise de 

oameni trăitori în veacul al cincisprezece-

lea, oameni care au vorbit cu Alexandru cel 

Bun, cu Ĵ ii săi Ilie şi Ştefan, Ştefan cel Mare. 

Aici nu se poate spune că este o vreme ca 

aceea a lui Rurik sau a lui Oleg, în care istoria 

e mit şi mitul istorie, ci, din contra, o vreme în 

care negustorul ce aducea peşte de la Brăila 

trebuia să plătească vamă, importând iepe 

şi vaci plătea vamă, trecând Nistrul plătea 

vamă; o vreme în care poliţia de Cetatea Albă 

prindea pe tâlhari, încât, din contra, vremea 

de astăzi, cu nesiguranţa ei caracteristică, e 

o licenţă poetică pe lângă epoca sănătoasă 

a lui Alexandru Vodă cel Bun. N-avem a 

face cu poveşti şi drepturi închipuite, ci cu 

oameni care au fost, cum suntem noi astăzi 

de ne vedem cu ochii, care se îmbrăcau ei 

cu postav adus din Lemberg, iar cucoanele 

cu mătase din Cetatea Albă; şi de câte ori 

voim a spune poveşti de tătari sub corturi 

şi oameni jumătate sălbatici, protestează 

boierul Manoil pârcălab de Hotin, Stanciu 

de la Cetatea Albă şi-mpreună cu ei Tudor 

Vascanu, Ioan Băiceanu, Oane Pântece, Albu 

Spătaru şi ceilalţi.

   Din acest triunghi format în documen-

tele noastre de pârcălabul de Hotin, cel de 

Cetatea Albă şi cel de Chilia nu te scapă nici 

un soi de subtilitate diplomatică, nici un soi 

de apucătură. Nu-i ieşire precum nu-i intrare, 

păgân să Ĵ e omul, trebuie să zică: Adevărat, 

a Moldovei e Basarabia.

   De când există românii pe pământ, 

Basarabia noastră actuală, acest lambeau 

de terre, a avut şi el onoarea de a forma un 

stat deosebit, deşi foarte trecător, sub Ştefan, 

Ĵ ul lui Alexandru cel Bun. Altfel e pururea 

parte integrantă, sau a Vlahiei în veacul al 

paisprezecelea, sau a Moldovei din veacul al 

cincisprezecelea şi până la luarea ei prin ruşi”.

                             *   *   *

 Toate elementele morale în această aface-

re sunt în partea noastră. Dreptul nostru 

istoric, incapacitatea juridică a Turciei de-a 

înstrăina pământ românesc, trădarea unui 

dragoman al Porţii, recăpătarea acestui 

pământ printr-un tratat european semnat 

de şapte puteri şi obligatoriu pentru ele, 

garantare integrităţii actuale a României prin 

convenţia ruso-română, ajutorul dezintere-

sat ce l-am dat Rusiei în momentele grele, 

toate acestea fac ca partea morală şi de drept 

să Ĵ e pe deplin în partea noastră. 

Fragmente preluate din Ziarul 
„Timpul“, din martie 1878

Mihai Eminescu: din studiul „Basarabia”...



LIMBĂ ŞI POLITICĂ

  Limba română devine 
limbă regionala într-un 
nou sat ucrainean din 

regiunea Cernăuţi 

Valul lui Traian

Gândind la Sadoveanu, în Basarabia
 Ne îndreptăm spre Prut, adică (nu-i așa?) spre 

graniță. Trecem Prutul. În autocarul plin, toată lumea 
este liniștită. Poate așa cere disciplina ... vamală. 
Intrăm în Republica Moldova. Orașul Cahul se aĪ ă 
foarte aproape de graniță. Fotograĩ ez, prin geamul 
autocarului, imagini de la intrarea în oraș.

... La Cahul, Ion Vodă a dat marea bătălie cu turcii 
care a atras pieirea lui și îngenuncherea Moldovei. Ime-
diat îmi amintesc romanul „Nicoară Potcoavă”. Chiar 
în primele pagini, un personaj îl evocă pe „Vodă-Ion 
al nostru care și-a pus capul pentru Țara Moldovei”. 
Evocă chiar bătălia de la Cahul a lui Ion-Vodă cu 
turcii, din iunie 1574, când viteazul voievod a fost 
vândut de un grup de boieri, în frunte cu pârcălabul 
Irimia. Cei apropiați lui l-au sfătuit să-și scape capul 
„pe cărări ascunse, știute numai de ei”, dar voievo-
dul nu-și părăsește armata împuținată: „Cade capul 
meu unde vor cădea capetele voastre!”. Ca să-și scape 
credincioșii oșteni, măria sa Ion-Vodă se predă tur-
cilor, care-i jurase să-l ducă viu la Împărăție, în fața 
lui Sultan Selim. Jurământul n-a fost ținut. Beglerbei 
Ahmed a pus să ĩ e „pălit pe la spate cu jungherul”, 
apoi a poruncit „să-i ĩ e legat leșul cu patru odgoane 
și patru cămile să tragă în patru părți, sfârtecându-l”. 
S-a petrecut la Cahul, în 1574. 

... Privesc pe geamul autocarului. Pot privi direct în 
față, la șoseaua dreaptă, și, lateral, la peisajul divers pe 
care îl străbatem în goana mașinii. Mă uit într-o parte, 
și-n alta, în față. Ce pot face mai mult? Am trecut de 
vamă. Suntem în Ucraina. În Ucraina? De ce nu ... în 
străvechea Basarabie?! 

... Alunecăm întins spre Nistru. În autocar e liniște. 
De ce e atâta liniște? Probabil ĩ ecare gândește intens 
ceva. Sau se gândește la ceva. Oare? Ieri, am trecut 
Prutul, în curând vom ajunge la Nistru. Deodată, 
geamurile autocarului sunt ĩ rav lovite de fulgi de 
nea trudiți parcă de un drum lung. Uneori văd fulgi 
mai deși, mai grăbiți ce se îngrămădesc din urmă 
pe calea spre pământ, unde devin ĩ ne păcături de 
apă. Încă nu vine iarna, deși suntem în noiembrie 
și nu ne mai putem aștepta la vreme ...de vară. Am 
plecat din Odesa. Ne îndreptăm spre Cetatea Albă. 
Prin ceața fumurie zărim apele Nistrului. Ceața ne 
împiedică să vedem Nistru? Nu. Îl vedem din ce în 
ce mai bine. Acesta este Nistru? O întindere uriașă de 
apă. Deodată, în dreapta, marea ... Marea Neagră la 
locul unde primește îmbrățișarea Nistrului. Apa dulce 

a Nistrului se dizolvă, se pierde în apa sărată a mării, 
rămânând doar Marea Neagră. Privim ... apele.

Privesc curioasă peisajul nou pentru mine. Desigur 
și pentru ceilalți. Apele Nistrului ... „De la Nistru 
pân la Tisa”, Eminescu. Timpul zboară. Am ajuns 
la Cetatea Albă. M-am rugat să ajung să văd această 
cetate. Oare de ce doream atât de mult s-o văd? Pro-
babil dorința mea s-a născut din lectura romanelor 
sadoveniene. Desigur Sadoveanu a văzut cetățile de 
pe Nistru, Soroca, Hotin, Tighina, Cetatea Albă – de 
aceea le-a evocat atât de sugestiv și de real. Cetatea 
Albă s-a menținut bine, din, cu adevărat, străvechi tim-
puri. E mai mare decât Cetatea Neamțului. Pătrund 
în cetate, după ce plătesc biletul de intrare, frumos 
tipărit cu o imagine a cetății. O parte din interior 
îmi pare că seamănă cu Cetatea Neamțului. Urc și 
eu pe ziduri, asemeni celorlalți vizitatori. Ca într-un 
vis, privesc în josul zidului. Măsor cu privirea țărmul. 
Apele Nistrului lovesc zidurile de veacuri ale Cetății 
Albe. Apele lovesc de veacuri zidurile. Privesc de sus 
depărtările nedeslușite. Oare așa priveau și oștenii  
Măriei Sale Vodă Ștefan? Știu, tot de la Sadoveanu, că 
puterile Sfântului Voievod, în bătăliile cu turicii, erau 
la Chilia și la Cetatea Albă. Alte timpuri ... 

Cetatea Albă aĪ ată pe imensa apă a Nistrului, 
aproape de vărsarea lui în mare! Câtă istorie cuprinde 
această cetate! Și credință. Cercetez pământul pe care 
îl frământ sub picioare, să văd cât mai păstrează din 
sângele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou care 
a aĪ at moarte de martir la Cetatea Albă și ale cărui 
moaște, aduse de vrednicul și cucernicul voievod Ale-
xandru cel Bun, păzesc de veacuri altă mare cetate, 
aceea a Sucevei. De șase secole, credincioșii se roagă, 
la Suceava, cu evlavie Sfântului Ioan cel Nou de la 
Suceava. Istoria și credința ne îndeamnă să reĪ ectăm...

Ajung în autocar și continui să mă gândesc la isto-
rie, la credință, la Sadoveanu. Continuăm drumul 
spre Ismail. Suntem tot pe limanul Nistrului. Mă 
uit mereu în stânga, să văd Dunărea. Gândesc ... Pe 
aceste meleaguri, au ajuns cu oile lor mulți cioba-
ni transilvăneneni, ce treceau odinioară Carpații, în 
căutare de pășuni mănoase. Se acomodau repede. 
Urmași ai acelor ciobani au fost desigur românii 
ortodocși din Basarabia istorică păstoriți de Episcopul 
Justinian Teculescu (1865-1932) plecat din Voineștii 
Covasnei! Astăzi, pe străvechile meleaguri ale Basara-
biei istorice, mai sunt puțini din urmașii acelor cio-
bani. Oare câți?  

Iată ce scrie apreciatul istoric contemporan Ion Chirtoagă, de la Chişinău: „În cel 
de-al treilea sfert al sec. 1 î.e.n. autoritatea Romei s-a extins asupra Tirasului (Cetatea 
Albă – V.B.), ameninţat de către triburile migratoare ale sarmaţilor. Apoi romanii au 
construit cetăţi la Bărboşi, Cartal (Orlovca, r-nul Reni – V.B.). Pe timpul lui Traian de 
la r. Prut până la lacul Ialpug a fost construit un val de pământ de 34 km şi altul de 24 
km între lacurile Ialpug şi Sasâc” (I. Chirtoagă, „Din  istoria Moldovei de sud-est...”, 
Editura „Museum”, Chişinău, 1999, p.21).

   Explicaţia savantului moldovean este uşor de înţeles, dacă pornim de la faptul 
recunoscut de istoriograĩ a română (şi nu numai) că teritoriile dintre Nistru şi Dunăre 
au cunoscut în măsură deplină colonizarea romană civilizatoare.

   Dar nu toţi consideră aşa. Bunăoară, Ala V. Galkina, directorul Arhivei din Ismail, 
a publicat, mai mulţi ani în urmă, un articol în limba rusă, întitulat “Valurile lui Traian 
au apărut mult mai înainte de împăratul Traian” (ziarul “Куриер недели”, din Ismail). 
Ea aĩ rmă că legiunile împăratului Traian nu s-au aĪ at între Prut şi Nistru, ba nici 
Dunărea de Jos n-au trecut-o, singura excepţie constituind-o Cartalul, cetate pe care 
romanii o construiesc şi o stăpânesc până la mijlocul sec. al 3-lea.

   Galkina A. V. sau nu cunoaşte bine istoria, sau spune minciuni. În Tiras s-au 
aĪ at unităţi regulate romane, conduse de un centurion. Pe timpul lui Traian acolo 
era dislocată o garnizoană, formată din unităţile legiunii a 5-a de Macedonia, iar mai 
apoi – şi din alte legiuni romane.

   I. Chirtoagă, în sursa citată mai sus, se referă la o bătălie ce s-a dat în anul 213 e.n. 
între trupele romane şi triburile carpizilor (geto-daci) în apropierea oraşului Tiras şi a 
limanului Budac. Acolo a căzut în luptă şi a fost îngropat (lângă localitatea Belenikoe 
de azi) Laisfen, comandantul unităţii de voluntari din Tiras, participantă la bătălie.

   ...S-a mers mai departe în cultivarea versiunii despre originile slave ale... Valului 
lui Traian. Nu mai este vorba doar de ceramica slavă descoperită, chipurile, în timpul 
săpăturilor pe Val undeva, în zona satului Cubei (Cervonoarmeiskoe), raionul Bolgrad.

   A. Pavlenko, în monograĩ a Mologa, susţine că valurile de apărare nu poartă numele 
împăratului Traian, ci al unei alianţe din trei triburi slave – Troiani, adică trei – care 
le-au şi construit, pentru a-şi apăra pământurile de ofensiva legiunilor romane. Cele 
trei neamuri slave ar ĩ  fost anţii, drevlenii şi roxolanii (A.V. Pavlenko, Mologa, Editura 
„Ghermes”, Odesa, 1999, p.148).

   Ce va urma în continuare? Poate, vor ĩ  descoperite originile slave ale împăratului 
Traian, dovedindu-se că el a fost ucrainean?  

 RUBRICĂ DE VLAD BACIU

Puţine localităţi (nu numai din sudul Basarabiei) se pot 
lăuda că au pe moşiile lor monumente istorice de talia Valului 

lui Traian Inferior. Borisovcenii şi eschipolenii se pot lăuda 
cu acest lucru, cu atât mai mult dacă ştiu istoria Valului, cea 
adevărată, nu inventată de unii „specialişti” sovietici, apoi 

ucraineni.

RÎNDURI, GÎNDURI... Autor: Luminița CORNEA
fragment
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Meleagul Tatarbunarului: 
BUGEACURILE BUGEACU-

„Bugeacul înseamnă în limba tătarilor 
„colţ” şi este numit aşa ĩ indcă pământul ce 
se întinde între Dunăre şi nistru spre Marea 
Neagră face un colţ ascuţit”. Aşa explica, pe la 
1716-1718, provenienţa cuvântului „Bugeac” 
Dimitrie Cantemir, savant şi domnul Moldo-
vei (Descierea Moldovei, Editura „Minerva”, 
Bucureşti, 1981, p. 32). El mai scrie: „Buge-
acul s-a dat ca loc de aşezare tătarilor nogaici, 
dintre care unii se numesc tătari din Bugeac, 
ceilalţi tătari din Belograd. Căci pe la anul 
976 al Hegirei, iar de la naşterea lui Cristos 
1568, la porunca lui Selim al 2-lea, când 
hanul tătarilor începe să lege Donul cu Volga, 
mai mult de 30 de familii de tătari nogai-
ci, până atunci supuşi ruşilor, s-au lepădat 
de aceştia şi s-au dus în Crimeea împreună 
cu toţi ai lor. Dar ĩ ind aceasta prea mică 
pentru a-i cuprinde pe toţi, li s-au dat alte 
locuri de aşezare în câmpia Bugeacului. De 
atunci încoace, neamul acesta, primind din 
când în când familii noi din Stepa Nogaică, 
s-a înmulţit într-atâta, încât aproape că nu 
stă mai prejos, ca număr, faţă de nici o altă 
hoardă tătărască” (ibidem, p. 33).

   Aşa stăteau lucrurile la începutul sec. 
al 18-lea. O dată a apariţiei şi intrării în uz 
a toponimului Bugeac e cu neputinţă de 
stabilit. „Începuturile” Bugeacului ar trebui 
căutate printre cetele lui Murtaza-han, un bei 
tătar, participant la cucerirea Cetăţii Albe, în 

vara anului 1484. Prădând şi omorând între 
Cetatea Albă şi Chilia 3-4 ani la rând, ele pleacă 
de aici, pentru ca în locul lor, în prima jumătate 
a sec. al 16-lea, să vină alte şi alte cete.

   Rezonabil este să presupunem că acel prim 
„colţ” – „bugeac” să ĩ  cuprins pământurile Mol-
dovei trecute în supuşenia Porţii după căderea 
Cetăţii Albe: de la Nistru până la râul Alcalia.

   Prezenţa tătarilor lărgindu-se, se lărgeşte, 
teritoriul, şi noţiunea de Bugeac. Varianta 
ei istoric deĩ nitivată apare la 1666, când se 
stabileşte aşa-numitul „hotar al lui Halil-paşa”. 
El trece pe Valul lui Traian de Sus şi râul Ialpug. 
Peste acest hotar tătarii din Bugeac nu aveau 
dreptul să treacă (I. Chirtoagă, Târguri şi cetăţi 
din sud-estul Moldovei, Chişinău, 2004, p. 
256). Hotarul lui Halil-paşa ar ĩ  trebuit să pună 
capăt neînţelegerilor între populaţia băştinaşă 
şi otomani, limitând extinderea tătarilor spre 
nord şi vest. 

   Se pare, însă, că lucrul acesta n-a reuşit. La 
Frecăţei (Limanscoe), raionul Reni, o peninsulă 
nu prea mare, de formă triunghiulară, ce 
înaintează în apele lacului Cahul, se numeşte 
Cotul Bugeacului. Tot Bugeac i se spune până 
azi unui colţ de teritoriu între golful Taşbunar 
şi partea de centru-sud a lacului Catlabuga, 
raionul Ismail, pe actuala moşie a satului Erdec-
Burnu (Clopotele de la Iaşi se aud la Catlabuga, 
Baia Mare, 2008, p. 67,82).  

O. ZELINSKI, Republica Moldova  

Limba română a obţinut statutul de 
limbă regională în satul Nijni Petrovţi 
din districtul Stotokioneţ, în regiunea 
Cernăuţi din sud-vestul Ucrainei, l-a 
anunţat preşedintele Consiliului Local 
al localităţii pe parlamentarul Ghena-
di Moskal, relatează Frum în pagina 
electronică, citeaza Mediafax.

Un Grup de lucru special din cadrul Consiliului Local al satului este 
implicat în implementarea prevederilor legii cu privire la limbă.

Potrivit Serviciului Statisticii de Stat, limba română este limba nativă 
a peste 95% dintre locuitorii satului Nijni Petrovţi. 
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   Enciclopedia marilor necunoscuţi
   Autor: VADIM BACINSCHI 

ALEXANDRU MOŞU, IHTIOȓ
LOGUL

     Ihtiologia (din grecescul ihtios – 
peşte) este un domeniu al zoologiei ce 
se ocupă cu studierea peştilor. Ihtio-
patologia, în cadrul acestui domeniu, 
are drept obiect de studiu bolile de 
care suferă peştii.

   Ştim bine cu toţii în ce stare a 
ajuns azi marea majoritate a râurilor, 
lacurilor, limanurilor şi iazurilor noas-
tre, supuse intervenţiei „civilizatoare” 
a omului. Ne dăm seama şi de situaţia 
rezervelor piscicole: peşti sunt tot mai 
puţini, iar starea sănătăţii lor (să-i 
spunem „omeneşte”) lasă tot mai mult 
de dorit. În această dramatică situaţie, 
ĩ gura enigmatică a ihtiologului apare 
ca ceva miraculos, adică greu explica-
bil. Pentru că înainte de a lecui peştii, 
ar trebui lecuiţi ca lumea oamenii...

   Alexandru Moşu, ĩ ind anume 
ihtiopatolog, ar putea avea altă părere, 
la cei 50 de ani, pe care i-a rotungit 
pe 21 mai curent. Jubileul dum-
nealui ne-a făcut să vorbim despre 
peşti, dar şi despre un destin omenesc 
– descendent din sudul Basarabiei, 
cu rădăcinile adânc împlântate la 
Borisăuca, Tatarbunar şi Cuza-Vodă, 
Vulcăneşti (R. Moldova), de unde i se 
trag părinţii, Iacob şi Soĩ a.

   Vântoaicele şi arşiţele sudului i-au 
turnat în suĪ et trăsături de caracter 
pe potrivă, la temperaturile înalte ale 
simţirii şi retrăirii omeneşti. Dintre 
aceste trăsături, poate că principala 
este încrederea în oameni. Cea mai 
de preţ, care i-a adus şi cele mai mari 
dezamăgiri, atunci când indivizii în 
care avuse încredere se dovedea că 
se foloseau doar de deschiderea şi 
bunătatea sa suĪ etească, lăsându-l în 
dezavantaj şi decepţie.

   Profesia sa de o viaţă – dacă e se 
vorbim despre ea – a moştenit-o de la 
taică-său, care merită, sincer vorbind, 
o istorisire aparte, ĩ ind om vrednic şi 
vârtos în toate ale sale, chiar la 70 de 
ani, peste care a păşit. Medic-veterinar 
de meserie, el a vrut ca cei patru copii 
ai săi să meargă pe urmele-i. Şi-a atins 
scopul.

   Primii au luat drumul Chişinăului 
Alexandru şi Natalia, devenind 
studenţi la Institutul Agricol „M. 
Frunze” de acolo (azi Academie 
Agricolă). Mai târziu îl vor absolvi 
Anatol şi Nicolae, pe care îi găsim 
azi la Tatarbunar medici veterinari de 
proĩ l larg, alături de părinţi, alături 
de baştină, având un nume apreciat 
ca specialişti, dar şi ca oameni de 
omenie.

   Alexandru, ocupându-se de ihtio-
patologie, a rămas la Chişinău, deven-
ind specialist recunoscut în domeniu. 
După 1990, când democraţia, la braţ 
cu tot felul de suveranităţi, a compli-
cat lucrurile, stagnarea şi manifestările 
de criză s-au resimţit şi în domeniul 
ştiinţei zoologice, implicit, al ihtio-
logiei. Legăturile vechi, cu savanţi 
din Rusia, bunăoară, au devenit mai 
şubrede, iar în cele noi, cu colegii din 
România, linia de comportament o 
dictează domnii cu banii la chimir, 
Academia de Ştiinţe din Moldova 
ĩ ind slab susţinută din punct de 
vedere ĩ nanciar.

   Spre fericirea lui Al. Moşu, şi până 
la 1990, şi după, pentru el, primordi-
ale sunt nu banii, nu cariera, cu toate 

câte ea le presupune, ci procesul de cer-
cetare: expediţii, schimb de experienţă 
cu colegii de specialitate de la Chişinău 
şi de peste hotarele R. Moldova. 
Rămâne cercetător ştiinţiĩ c în cadrul 
Laboratorului de Ecoĩ ziologie şi Con-
servare a Ihtiogenofondului, Institutul 
de Zoologie al Academiei de  Ştiinţe a 
R. Moldova. Rămâne la Chişinău, cu 
toate că a avut nu numai o ofertă şi ar 
ĩ  putut să-şi mute existenţa, ca savant, 
în primul rând, undeva, mai aproape 
de civilizaţia europeană. Rămâne la 
Chişinău, cu profesia-i singulară şi atât 
de nepotrivită pentru timpurile care 
le trăim.

   Apartamentul său modest din 
căminul aspiranţilor este trist cu cărţi, 
manuscrise, foi şi caiete cu însemnări 
şi lucrări ştiinţiĩ ce – toate ţinând de 
cercetările sale. Asta-i cetatea sa de 
scaun. Apreciat de cei care îi cunosc 
munca de ani de zile, îndrăgit şi mereu 
dorit de apropiaţii săi, Alexandru Moşu 
îşi continuă drumul deloc uşor pe calea 
vieţii şi a ştiinţei. Să-i ĩ e într-un ceas 
bun de acum înainte: călătorului îi 
şade bine cu drumul. 

ACTORUL SERGIU FINITI
   La 25 martie, anul curent, actorul 

Sergiu Finiti, cel născut şi crescut pe 
malurile marelui lac Ialpug, a împlinit 
60 de ani. A fost născut la Babele, a 
copilărit şi a mers la şcoală la Satu Nou, 
părinţii ĩ indu-i pedagogi. Despre 
taică-său, Oleg Finiti, a scris în minia-
turile sale neuitatul Valeriu Cojocaru. 
Miniatura aşa şi se întitulează: „Oleg 
S. Finiti”. Citesc: „Cât îl ţin minte, 
Oleg Segheievici se deosebea de ceilalţi 
învăţători prin aptitudini organizatori-
ce şi un deosebit simţ al umorului. Era 
pasionat de preocupările sale şcolare. 
Dădea la o parte şi pleanul şi proble-
mele familiale. Principalul pentru el 
era lucrul îndrăgit şi copiii. A murit în 
câmp, printre elevi, la culesul poamei. 
Şi încă: ...la şcoala noastră începu să 
funcţioneze cercul de paraşutism. Şi 
toate acestea – datorită lui Oleg S. 
Finiti, un mare pedagog uitat azi pe 
nedrept. Din 53 de ani trăiţi, cei mai 
frumoşi i-a consacrat şcolii din Satu 
Nou”.

   Fiul celui pasionat de aviaţie şi 
paraşutism, de la Satu Nou, Reni, 
preferă, părăsind băncile şcolii, alte 
zboruri. Zborurile imaginaţiei crea-
toare şi ale inspiraţiei. Va deveni actor, 
provocat, în alegerea sa (aşa am citit), 
de marele său consătean Dumitru 
Caraciobanu. Între anii 1969-1973 
studiază la Institutul de Arte „Gavriil 
Muzicescu” din Chişinău şi debutează 
pe scena Teatrului Naţional „A. Puşkin 
(azi „M. Eminescu”) cu rolul lui Guliţă 
din piesa „Două fete şi-o neneacă”. 
Un început foarte promiţător pe 
principala scenă teatrală a fostei 
R.S.S.Moldoveneşti. Va evolua acolo 
până în 1979, trecându-şi în activ 16 
roluri.

   Pasiunea pentru chitară şi muzi-
ca-folk îl aduce la Cernăuţi, unde se 
deschise un teatru muzical – „Koleso”, 
adica „Roata”. Participă în două 
spectacole. Între timp, „Roata” o ia 
prea „iute” din loc şi autorităţile îi 
suspendează activitatea. Finiti revine 
la Teatrul Naţional, la braţ cu chitara 
sa, pentru ca timp de 2 ani, din 1987, 
să evolueze în componenţa formaţiei 

PERSONALITĂŢI   NĂSCUTE  ÎN BASARABIA ISTORICĂ 

(continuare din ediţiile precedente)

„Legenda”, condusă de redutabilul 
Iurie Sadovnic.   

   Drumurile unui talent, ca în cazul 
lui Sergiu Finiti, sunt de multe ori 
imprevizibile. Înfrăţit nu numai cu 
arta dramatică, dar şi cu cântecul, 
Finiti, din 1995, s-a încadrat în trupa 
Teatrului „Satiricus” din Chişinău. 
A creat zeci de roluri. A participat 
la turnee în România, Franţa, Bul-
garia, Spania, alegându-se cu premii 
şi menţiuni. Acasă, la Chişinău, i se 
conferă titlul „Maestru în artă”.

   Mai puţine, dar a avut şi roluri 
în ĩ lme. Fireşte, la acest capitol, ne 
aducem aminte de Burbulea. Irepe-
tabilul Burbulea din splendidul ĩ lm 
al regizorului Emil Loteanu „O şatră 
urcă spre cer”. Un rol episodic, dar 
măiestrit interpretat, aidoma unui mic 
mărgăritar, la care cred că ţine mult şi 
Sergiu Finiti. Acest Burbulea, care îşi 
dă viaţa pentru confratele şi prietenul 
său, aşa cum l-a adus pe marele ecran 
Finiti – cu ochi sclipitori, iradiind prin 
expresia feţii numai bucurie şi putere 
de viaţă – rămâne, cred eu, o veritabilă 
culme a măiestriei actoriceşti. Pentru 
că adevărata măiestrie actoricească în 
asta şi constă: să creezi într-un rol epi-
sodic un personaj dintr-o bucată, care 
rămâne în memoria spectatorului de 
rând cu personajele principale. 

   În ĩ lme, S. Finiti a jucat în total 
vreo 20 de roluri. Printre ultimele – 
cel din pelicula lui Tigran Keosaian 
„Zaiaţ nad bezdnoi” („Un iepure de-
asupra beznei”), ĩ lmat în 2005 în R. 
Moldova. Tigran Keosaian e ĩ ul renu-
mitului Edmond Keosaian, regizorul 
ĩ lmului „Neulovimâie mstiteli”.

   ...Sincer vorbind, parcă nu-ţi vine 
a crede că Sergiu Finiti a rotungit 
vârsta  de 60 de ani. L-am întâlnit, 
întâmplător, la Chişinău, în stradă, 
mai mulţi ani în urmă. Josuţ şi scund 
la făptura-i, zâmbitor şi binevoitor, 
mi-a părut că are ceva copilăresc în 
exterioru-i, în felul său de a ĩ . Adică 
ceva sincer şi neprefăcut, ceva în afara 
vârstei şi a trecerii nemiloase a timpu-
lui. A pomenit de nişte amintiri ce îl 
leagă de Odesa. Mi-a spus că atunci 
când vine la baştină – cam rar, din 
păcate – se stăruie să se găsească mai 
mult pe lângă maică-sa, ajutând-o cu 
ce poate.

   Când scriam aceste rânduri, 
am telefonat la Satu Nou şi am aĪ at 
că mama lui S. Finiti continuă să 
locuiască aici, are peste 80 de ani. 
Despre taică-său mi s-a spus că a fost 
cu bună seamă un om neobişnuit. 
Despre jubileul actorului Sergiu Finiti 
nimeni nu ştia nimic.

 STANISLAV SEMCINSKI, ī lo-
log

Născut la 4 mai 1931, în comuna 
Akmanghit, sat din preajma Tatarbu-
narului, Stanislav Semcinski a fost cu 
bună seama o personalitate marcantă 
în mediul academic ucrainean al 
perioadei postbelice. Titlurile sale 
ştiinţiĩ ce înşirate mai sus vorbesc de 
la sine.

   A fost şef al Catedrei de 
Lingvistică Generală şi Filologie 
Clasică a Universităţii Naţionale din 
Kiev. În cadrul acesteia, a condus, 
din 1958, un Seminar de limbă şi 
literatură română. Tot în 1958 a deve-
nit membru – fondator al Asociaţiei 
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de prietenie Ucraina – România, pe 
care a condus-o până la sfârşitul vieţii.

   S-a manifestat ca traducător din 
limba română (lucrările Baltagul 
şi Nicoară Potcoavă ), iar în cadrul 
Seminarului a pregătit o pleiadă de 
tălmăcitori din română în ucraineană, 
care au familiarizat cititorul ucraine-
an cu operele lui M. Sadoveanu, C. 
Petrescu, Z. Stancu, L. Rebreanu.

   A pregătit, ca material didactic 
pentru şcolile din Ucraina, mai multe 
ĩ lme despre viaţa şi creaţia lui M. 
Eminescu, I. Creangă, V. Alecsandri.

   A lăsat după sine peste 500 de 
articole ştiinţiĩ ce tipărite. Unul dintre 
ultimele, în limba ucraineană, întitulat 
Care este sensul îmbinării de cuvin-
te  „limba moldovenească”?, a apărut 
după moartea sa. L-a pregătit pentru 
tipar discipolul său Serghei Lucica-
nin, docent la Universitatea din Kiev. 
S. Lucicanin consideră că dintre toţi 
lingviştii contemporani S. Semcinski 
a fost cel mai convingător în argu-
mentele sale vizavi de inexistenţa unei 
„limbi moldoveneşti”, diferită de limba 
română. Despre dascălul său universitar 
el scrie ca despre „un strălucit exemplu 
de slujire adevărului ştiinţiĩ c şi nu con-
juncturii politice”.

   De pe aceste poziţii profesorul Sem-
cinski s-a manifestat în prima jumătate 
a anilor 90 ai secolului trecut, când 
în R. Moldova s-a dat bătălia pentru 
limba română. Cuvântul său a răsunat 
în cadrul unor foruri ştiinţiĩ ce alături 
de cel al savanţilor din R.Moldova, 
România, Rusia.

   Cu părere de rău, despre viaţa şi 
activitatea lui S. Semcinski se ştie foarte 
puţin în sudul Basarabiei, acolo unde el 
s-a născut, a crescut şi a deprins slova 
lui Eminescu.

   Am făcut câteva încercări de a orga-
niza o conferinţă ştiinţiĩ că, consacrată 
memoriei sale, dar ele nu s-au încunu-
nat de succes. Materialele pregătitoare 
ale uneia din ele, datate cu luna octom-
brie 2005, le mai păstrez.

   Ne bucurăm că măcar la Kiev 
profesorul Semcinski nu este persona 
non grata. Acolo în memoria sa, pe 
19-20 mai curent, a avut loc conferinţa 
ştiinţifică „Perceperea moştenirii 
ştiinţifice a profesorului Stanislav 
Semcinski şi ĩ lologia contemporană”. 
Organizatori – Institutul de Filologie 
al Universităţii Naţionale din Kiev şi 
Ambasada României în Ucraina.

   Lucrările conferinţei au cuprins 
7 teme magistrale. Limbi de lucru au 
fost anunţate ucraineana, rusa, polo-
neza, româna, engleza şi franceza. 
Comunicările prezentate urmau să 
apară în revista ştiinţiĩ că Studia Lin-
guistica. 

ŞICO ARANOV, dirijor, compo-
zitor              

   Vroiam demult să scriu ceva 
despre un mare talent – Şico Aranov 
( 1905-1969 ), dirijor şi compozi-
tor, artist al poporului din fosta RSS 
Moldovenească, considerat întemeietor 
al muzicii de estradă moldoveneşti din 
perioada postbelică. Aprecierea este în 
cea mai mare măsură convenţională. 
Născut la Tatarbunar, judeţul Cetatea 
Albă, Aranov îşi face studiile, inclusiv 
cele muzicale, în fosta Românie regală: 
mai întâi la Şcoala Reală din Chilia, din 
1913 până în 1919, apoi la Conserva-
toriul „Unirea” din Chişinău ( 1923-
1927 ). După ce îşi satisface serviciul 
militar, rămâne la Bucureşti şi studiază 

la Academia Regală de Artă Muzicală şi 
Dramatică pe care o absolvă în 1935 ( clasa 
trompetă şi compoziţie ). Student ĩ ind, 
Aranov conduce câteva orchestre într-un 
şir de cinematografe bucureştene. 

   În 1940 Şico Aranov va reveni în Basa-
rabia. Nu înainte, însă, de a se căsători la 
Bucureşti cu Sidonia Şvarţ, originară dintr-o 
familie evreiască bogată. La Chişinău el vine 
cu şcoală muzicală românească, cu tradiţia 
muzicală românească, nevoit, însă, să se 
acomodeze la noile condiţii, când toate 
deveniseră, peste noapte, moldoveneşti.

   ...Am revenit cu gândul la Şico Aranov 
după ce la sfârşitul lunii mai curent, la 
Odesa a susţinut un spectacol renumitul 
Ansamblu de dansuri populare „ Joc” 
din Chişinău. AĪ u, surprinzător, că timp 
de  aproape 10 ani, 1947 până în 1956, 
conducătorul muzical al „ Jocului „ a fost 
anume Aranov, încă până la venirea în colec-
tiv a maestrului Vladimir Curbet. Curbet 
avea să făurească mai departe faima Ansam-
blului „ Joc „. Aranov poate ĩ  considerat 
unul din întemeietorii renumitei formaţii.

   În 1953 Ansamblul „ Joc „ devine lau-
reat al Festivalului Tineretului şi Studenţilor 
din Bucureşti, iar Şico Aranov – artist al 
poporului di RSS Moldovenească.

   Motivele populare moldoveneşti străbat 
toată creaţia muzicianului, deşi nu muzica 
populară, ci cea de estradă, a fost domeniul 
în care el s-a aĩ rmat din plin la Chişinău. 
Evoluează în orchestra de estradă condusă de 
Şarl Breitburd, din cinematograful „Orfeu”, 
apoi devine conducător artistic al orchestrei 
de jazz a Filarmonicii de Stat Moldoveneşti, 
proaspăt creată.

   În anii războiului orchestra este evacuată la 
Kokand, în Uzbekistan şi continuă să evolueze 
în Asia Mijlocie, Rusia Centrală, ajungând până 
la Arhanghelsk, cu un repertoriu din melodii 
patriotice, dansuri populare şi de estradă şi 
piese de jazz, într-un compartiment aparte.

  În 1948 orchestra lui Şico Aranov, cu toate 
că avea renume unional, este lichidată. Aranov 
consacră 9 ani Ansamblului „Joc”, iar când 
timpurile se mai schimbă, creează Orchestra 
de jazz  „Bucuria”, pe care o conduce până 
la sfârşitul vieţii sale. Are o pauză de câţiva 
ani (1964-1966 ), când îl vedem la pupitrul 
dirijoral al Orchestrei Comitetului de Stat al 
RSS Moldoveneşti pentru Radiodifuziune şi 
Televiziune.

 Inima lui Şico Aranov se opreşte subit 
pe 28 noiembrie 1969 la Chişinău, unde este 
înmormântat. I-au rămas doi feciori – Victor, 
născut 1946 şi Iulian, născut în 1952. Ultimul 
este traducător şi editor.

   Moştenirea sa muzicală cuprinde opt suite 
şi douăsprezece fantezii pentru orchestra de 
estradă, peste 200 compoziţii de jazz, muzică 
pentru ĩ lme, cântece de estradă, prelucrări ale 
melodiilor populare.

   În 2005 s-au împlinit 100 de ani de la 
naşterea lui Aranov. La Chişinău, cu acest 
prilej, a fost lansat un plic poştal cu imaginea 
sa şi pusă pe post o emisiune de jumătate de oră 
despre el, realizată de Silvia Carauş. Din Izrael, 
în vârstă de 70 de ani, sosi Isak Breitburd, ĩ ul 
lui Şarl Breitburd, cu care Aranov cântase 
cândva în orchestra cinematografului „Orfeu”. 
Isak editase în 2001, la Tell-Aviv, cartea „Şico 
Aranov şi orchestra sa”.

  Persoana şi creaţia artistului născut la 
Tatarbunar nu sunt date uitării. Să remarcăm 
aici un detaliu important pentru noi. Născut 
într-o familie  evreiască ( pe taică-său îl chema 
Biniiamin Aranovici, iar numele adevărat al 
muzicianului era Işiiagu ) Aranov a depăşit 
cadrul strict naţional. Ca un veritabil artist, 
el s-a manifestat în creaţia sa mult mai 
amplu, supravieţuind prin creaţie, cu vigoarea 
moştenită de la străbuni şi de la străvechiul 
Bugeac. 

( va urma)



COMEMORĂRI

 VALERIU COJOCARU

Medicilor
   Cine-s ei în viaţa mea? Ar trebui, desigur, să punem 

întrebarea: „Cine-s ei în viaţa noastră?”. Versiunea mea a 
răspunsului la întrebare...

   Să încep cu aceea că venirea-mi pe lumea asta o aştepta, 
întâi de toate, maică-mea, care mă purtase atâta sub inimă. Pe 
urmă tata, pe semne că bunica, buneii şi alte rude apropiate.

   Iar cei care primii m-au întâlnit pe lumea asta au fost 
oamenii în halate albe. Medicii.

   Povestea mama, Dumnezeu s-o ierte că eu nu voiam 
să mă trezesc pe lumea asta. Se vede că eram de pe atunci 
cunoscut cu creaţia genialului Omar Haiam, care spuse la 
vremea lui: „Fericit este cel ce nu s-a născut!”.

   Eu-iată-mă născut. Cântăresc aproape 5 kilograme, iar de 
trezit nu mă trezesc. Mama plânge, medicii îmi dau palme la 
poponeaţă. Simt că mă doare şi de mama mi-i jale... Aşa s-a 
început viaţa mea păcătoasă pe pământul acesta.

   Dacă există noţiunea de “ pe pământul acesta”, iese că noi 
am putea să ne mai naştem şi pe alte pământuri, în inĩ nitul 
Cosmosului. Dar prea mă bag în ĩ lozoĩ e. Vasăzică, medicii. 
Dacă ei sunt primii noştri prieteni, consider că trebuie să 
ţinem cu ei prieteşug până la capăt. Şi până la capăt să avem 
grijă a nu ne îmbolnăvi. Să le ĩ e bine şi lor şi nouă-la fel.  

    

  Valeriu COJOCARU. 

DIN CARTEA ÎN CURS DE 

APARIŢIE „MALUL IALPUGULUI“

Scrieri alese

APEL CĂTRE CITITORI!
Dragi cititori ai almanahului cultural SUD-VEST! Ne 

bucurăm că sunteţi alături de noi, că citiţi cele înşirate de 
noi în paginile publicaţiei. V-am dori, însă, şi mai activi, 
mai implicaţi, mai puţin indiferenţi!

Sxcrieţi-ne! Împărtăşiţi-ne din neazurile şi bucuriile dvs.!
Vă mulţumim!

  În anul acest, pe 28 octombrie, s-au împlinit 55 ani 
de la naşterea lui Valeriu Cojocaru, ĩ u de ţărani din Satu  
Nou, raionul Reni, ĩ u al Basarabiei pe care a iubit-o atât 
de mult . Plecat dintre noi la numai 52 de ani, Valerică, 
cum îi spuneau mulţi, a fost o ĩ re zbuciumată, plină de 
patimi şi pasiuni. Dintre pasiunile sale, cea mai mare a fost 
istoria şi arheologia  ţinutului din stânga Dunării de Jos.

  Cu studii pedagogice superioare făcute la Ismail (limba 
franceză), el a studiat trecutul Basarabiei. A fost director  
al muzeului din Reni. Locuind acolo, apoi la Satu Nou,  
a condus mai multe cercuri şcolare de studiere a istoriei 
ţinutului, a organizat numeroase manifestări cu caracter 
cultural-istoric.

  I-au aparţinut 37 articole apărute în reviste de speciali-
tate şi culegeri colective din  Ucraina, Republica Moldova 
şi România. Ne-a lăsat câteva lucrări în manuscris şi atâtea 
amintiri senine cu dumnealui. Pentru că a fost om de 
viaţă, neprefăcut, om cu inima deschisă.

  Te ţinem minte, frate Valerică, şi ne pare rău că nu 
eşti printre noi... 

PRIETENII 
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Eminescu, mătuşa Panaghiţa şi cântecul ei
...De multe ori o priveam pe 

mătuşa Panaghiţa cum se ducea 
din Hagi Curda (Camâşovca), satul 
copilăriei şi tinereţii dumneaei, ori 
cum se întorcea din satul Vasilevca, 
unde a fost căsătorită. Aceste două 
localităţi, Vasilevca Ĵ ind din raio-
nul Chilia, sunt aşezate pe malurile 
opuse ale lacului (sau ghiolului) 
Chitai. Când ghiolul era îngheţat, 
mătuşa Panaghiţa se ducea şi 
venea pe gheaţă, că avea de făcut 
pe jos doar vreo trei kilometri. Când 
ghiolul era dezgheţat făcea calea 
pe înconjur, lungă de vre-o 16-17 
kilometri. Şi de câte ori o priveam, 
mă gândeam la soarta ei, la suĶ etu-i 
necăjit.

Născută la 15 noiembrie 1919, 

mătuşa Panaghiţa, sora mai mică a 

mamei, se căsătorise cu un invalid de 

război din satul de dincolo de ghiol. 

A avut doi copii: un băiat – Mihai şi 

o fetiţă – Culinuţa. Fetiţa a murit la 

o vârstă fragedă, iar Mihai a absol-

vit cu menţiune Institutul Agricol 

din Chişinău. Apoi se căsătorise şi a 

avut două Ĵ ice: Stela şi Lilia. Cea mai 

mare, Stela, a absolvit Institutul de 

Medicină din Constanţa, s-a căsătorit 

şi locuieşte în România iar Lilia se 

găseşte la Odesa. Vărul Mihai n-a 

avut viaţă bună cu soţia sa, Vera. Au 

divorţat, apoi s-au recăsătorit, însă 

viaţă bună n-au mai avut nici unul, nici 

altul. Astăzi ambii nu mai sunt în viaţă. 

Vărul era săritor la nevoie, îi ajuta pe 

toţi, dar a fost o Ĵ re cam ciudată şi nu 

prea îl înţelegeam, bunăoară, de ce 

nu se putea împăca cu maică-sa. Din 

această pricină mătuşa Panaghiţa mai 

mult dormea pe la străini. Chiar şi la 

noi a trăit vre-o câteva luni. Când am 

întrebat-o de ce merge şi pe la alţii 

cu înnoptatul, mi-a răspuns supărată:

Nu-s la închisoare şi voi dormi pe 

unde îmi place.

Peste un timp a plecat de la noi. 

Odată, însă, pe când era la noi, 

mătuşa Panaghiţa a început să 

cânte ceva. Până atunci, nici eu, nici 

soţia mea, Larisa, nu am auzit acel 

cântec vreodată... Am rugat-o să-l 

mai cânte şi să ne spună de unde-l 

ştie. Trebuie să vă spun că mătuşa 

Panaghiţa la vârsta ceea de atunci 

de 81 de ani avea o voce minunată. 

Cu vreo doi ani în urmă, prin 1998, 

culegând folclor prin părţile noastre, 

Andrei Tamazlâcaru, conducătorul 

artistic al ansamblului „Tălăncuţa” din 

Chişinău, a spus că n-a mai întâlnit 

o voce, un soprano atât de frumos 

la o vârstă aşa de înaintată. Dar iată 

ce n-ea povestit mătuşa Panaghiţa. 

S-a întâmplat aceasta în anul 1936. 

În satul nostru, Hagi Curda, a venit 

o inspecţie de la Bucureşti. După ce 

au controlat şcoala, elevii au pre-

zentat un concert, la care a cântat şi 

mătuşa Panaghiţa, pe atunci elevă. 

Cântecul se numea „Luceafărul”. Ne-a 

mai spus că acel cântec ar Ĵ  fost pe 

versuri de Eminescu şi că l-a învăţat 

de la doamna Zoia Tofan, profesoară 

de limba română. Şi tot doamna 

profesoară le-ar Ĵ  povestit elevilor că 

versurile ar Ĵ  fost găsite, după moar-

tea poetului, într-un buzunar de la 

caftan şi că, posibil,să Ĵ e ultimele 

versuri scrise de Mihai Eminescu.

După concert, mătuşa Panaghiţa 

a fost chemată în cancelarie. Inspec-

torii i-au propus să meargă cu ei la 

Bucureşti şi să se facă artistă. I-au mai 

spus că, în caz de nevoie, ei vor vorbi 

cu părinţii ca aceştea s-o lese să plece 

la Bucureşti. Dar mătişa Panaghiţa a 

reĴ zat. Cine ştie cum ar Ĵ  fost viaţa 

ei, dacă atunci ar Ĵ  hotărât  să plece. 

Poate ar Ĵ  devenit, într-adevăr, o 

cântăreaţă renumită.

Cântecul mătuşii Panaghiţa l-am 

învăţat şi eu, iar nepoţica mea, 

Olesea, l-a cântat la Odesa, la sim-

pozionul consacrat marelui nostru 

poet naţional, pe care l-a organizat 

redacţia săptămânalului Concordia 

pe 1 octombrie 2005.

Nu ştiu de e adevărată povestea 

acestui cântec, dar aş dori, stimaţi 

cititori, să-l cunoaşteţi toţi. Poate, 

cineva dintre cei mai în vârstă l-au 

auzit în copilărie şi poate că-i cunosc 

istoria. Sau, poate, cineva dintre 

învăţaţii noştri, care se ocupă de stu-

dierea operei eminesciene, ştiu ceva 

despre acest cântec, pe care îl propun 

atenţiei

LUCEAFĂRUL
Din zările tale de gheaţă,

Sub razele tale de foc,

E tot ce-am sperat în viaţă,

În zborul etern spre noroc.

Coboară, coboară,

Coboară la mine,

Luceafăr, din serile senine.

Coboară, coboară la mine.

Se pare că dorm în sicriu

La cap cu icoana lui Crist,

În valul de giulgiu-argintiu,

Pe buze cu zâmbetul trist.

Coboară, coboară,

Coboară-n odaie.

Cu ultimul strop de văpaie

Coboară, coboară-n odaie.

În inima moartă de mult

E visul meu cel mai frumos,

Mergând către groapă s-ascult

Un dangăt de clopot duios.

Coboară, coboară,

Coboară la mine, 

Luceafăr, din serile senine.

Coboară, coboară la mine.

Când corbii 

                 din corpu-mi făcea-vor

Ospăţul macabru, hidos,

La cap cucuveaua cântându-mi

Sortitul meu nenorocos

Şi cuib şobolanii făcea-vor

Din craniu rozând os cu os,

Eu încă visa-voi, iubit-o,

Visa-voi de tine frumos.

Coboară, coboară,

Coboară la mine,

Luceafăr, din serile senine.

Coboară, coboară la mine.

Coboară, coboară,

Coboară şi-ngheaţă

Şi-n ultimul strop de viaţă

Coboară, coboară şi-ngheaţă.

Istovit de boală în ultimii şapte 

ani ai vieţii sale, târât prin case 

de nebuni „de prieteni”, otrăvit cu 

mercur, Eminescu „în ultimul strop 

de viaţă”, în deplină conştiinţă, da nu 

înnebunit, îşi ia rămas bun de la viaţă, 

de la „zborul etern spre noroc” şi-şi 

ia cu sine doar Luceafărul: „coboară 

la mine”, „coboară-n odaie”, „coboară 

şi-ngheaţă”.

Începutul acestei îndurerate tra-

gedii a fost ziua de 28 iunie 1883 

(tot acel 28 iunie – ziua blestemată 

a neamului românesc), când jurna-

listul Mihai Eminescu la Bucureşti, la 

băile Mitraşewski este bătut şi băgat 

în cămaşa de forţă, spunându-se că 

a înnebunit.

Iată ce scrie Vadim Bacinschi 

în lucrarea sa „Cocostârc străin”: 

„Cunoaşterea adevărului despre 

ultimii şapte ani ai vieţii lui Mihai 

Eminescu aduce după sine, dacă vreţi, 

o anulare (în bună parte) a mitului 

„Eminescu”, cu care au trăit în sânge şi 

în simţiri atâtea generaţii de români, 

mai ales în Basarabia. În acel mit, 

Poetul încăpea doar ca poet-autor al 

Luceafărului, Epigonilor, Scrisorilor, 

liricii de dragoste etc. Frumos la chip 

şi ager la minte, el a trăit o viaţă în lip-

suri, n-a fost înţeles de contemporani, 

a avut parte de o dragoste nefericită 

şi, la urma urmelor, a murit prematur. 

Aşa ştim noi, convinşi, precum ne-au 

învăţat pe la şcoli şi universităţi, că 

anume acesta e purul adevăr.

Dar dacă se dovedeşte că Eminescu 

a fost, de fapt, omorât? Lucrul acesta 

schimbă foarte multe în atitudini şi 

aprecieri. Dar el a fost omorât (dacă 

vreţi „sacriĴ cat”) şi adus jertfă unor 

interese politice, de conjunctură. Nu 

împuşcat sau strangulat, ci ţinut cu 

lunile în case de nebuni, apoi otrăvit 

cu mercur, ce i se aplica în fricţiuni 

drept tratament.

Pe Eminescu l-au omorât nu din 

întâmplare, ci în cunoştinţă de cauză. 

Comanda o dă de la Viena junimi-

stul P.P. Carp, ajuns ministru: „Şi mai 

potoliţi-l pe Eminescu!”. Maiorescu 

întocmeşte planul înnebunirii şi-l 

execută, împreună cu echipa sa, din 

care făceau parte Slavici, Chibici-

Revneanu, Ventura ş.a.

Trebuie să conştientizăm că el a 

fost omorât nu ca poet, ci ca om poli-

tic. De fapt, ca jurnalist. Dar ponderea 

celor scrise de el în ziarul „Timpul” era 

atât de importantă, încât îl ridica 

la nivelul omului politic de temut 

pentru mulţi”(p.p.26,27).

Am luat acest citat, în primul rând, 

pentru că V. Bacinschi, documentar, 

scoate în vileag minciuna înnebuni-

rii, totodată arată adevărul pierzaniei 

premature a poetului naţional (titlul 

acestei cărţi este „Adevărul despre 

neam şi baştină”). În al doilea rând, 

pentru a trezi interesul printre citito-

ri de a cunoaşte nefericita soartă a 

regretatului poet.

Un post-scriptum necesar (de 

V. Bacinschi). În lucrarea „Cocostârc 

străin”, consacrată aflării poetului 

Mihai Eminescu la Odesa şi Kuialnik 

în 1885 şi 1886, n-am făcut decât 

să generalizez, într-o formă concisă 

şi accesibilă, cele scrise până la 

mine de cercetătorii români despre 

sfârşitul vieţii lui Mihai Eminescu 

şi despre cei care, în mod criminal, 

au grăbit acest sfârşit. De mare 

valoare în cunoaşterea acestei părţi a 

adevărului este volumul „Eminescu în 

documente de familie” de Gheorghe 

Ungureanu, fost director al Arhivelor 

Statului Iaşi (Editura „Junimea”, Iaşi, 

2001).

...Dacă revenim la textul cântecu-

lui despre care citim mai sus, se cer 

spuse următoarele: scriitorul Alexand-

ru Vlahuţă, prieten cu Eminescu, în 

amintirile sale, scrie despre o vizită 

pe care i-o face în luna martie 1889, 

când poetul era internat în sanatori-

ul „Caritas” al doctorului A.Şuţu, din 

strada Plantelor din Bucureşti. Vlahuţă 

scrie că Eminescu „se primbla prin 

odaie cu mâinile la spate”, încălţat în 

„nişte galoşi mari de gumiplastică” şi 

„îmbrăcat într-un palton lung”. Dis-

cutînd amândoi, Eminescu „...scoase 

din buzunarele paltonului un petec 

de hârtie şi, aşezându-se pe scaun, 

începu să citească un şir lung de 

strofe de o sonoritate şi un efect 

ritmic fermecător”.

Al.Vlahuţă susţine că pe acea foaie 

de hârtie erau scrise doar două cuvin-

te – „foc” şi „aur”. Eminescu improviza, 

declamând „peste 20 de strofe sonore, 

dar lipsite de sens şi legătură; Ĵ eca-

re vers părea rupt dintr-o poezie 

frumoasă. Din şirul de strofe, Vlahuţă 

reţinu una „de la mijloc”, cum scrie el, 

şi anume:

„Atâta foc, atâta aur,

Şi atâtea lucruri sĴ nte

Peste întunericul vieţei

Ai revărsat, părinte”.

Memorialistul conchide: „Aceasta 

pare să Ĵ e ultima strofă (păstrată) a 

lui Mihail Eminescu (Albumul „Mihai 

Eminescu. Viaţa şi opera în docu-

mente, mărturii, ilustraţii”, Editura 

„Lumina”, Chişinău, 1985, p.143).

Să revenim acum la istorisirea 

despre mătuşa Panaghiţa şi cântecul 

ei. Mai precis la faptul că în anul 1936 

profesoara de limbă româmă dna 

Zoia Tofan, le-ar Ĵ  povestit elevilor 

hagicurdeni despre ultimile versuri 

ale lui M.Eminescu, găsite „într-un 

buzunar de la caftan”.

În luna martie 1889, în odaia sa 

din sanatoriul „Caritas” (ştim de la 

Al.Vlăhuţă), Eminescu era îmbrăcat 

într-un palton lung în buzunarul 

căruia într-adevăr purta o foaie (un 

petec) de hârtie, sau, poate, mai multe 

foi, pe care scria ceva.Vlăhuţă văzu 

doar două cuvinte – „foc” şi „aur”, dar 

nu e exclus că din noianul de versuri 

ce îl copleşeau, Eminescu, în trei luni 

de tratament, ar Ĵ  putut să aştearnă 

pe hârtie mai multe strofe. Declinul 

său suĶ etesc nu înseamnă că el era 

înnebunit. Se ştie că starea sănătăţii 

sale se agravează serios abea după 

1 iunie, când, lângă poarta spitalului 

„Caritas”, pacientul Petrea Poenaru îl 

loveşte în cap cu o piatră aruncată 

din praştie.

Până atunci, vremea încălzindu-se, 

foile de hârtie din buzunarul paltonu-

lui au trecut, probabil, în buzunarul 

„caftanului” lui Eminescu. „Caftanul” 

era, se vede, un halat de spital, purtat 

de bolnavii din clinica doctorului A. 

Şuţu.

...”Coboară, coboară,

Coboară-n odaie,

Cu ultimul strop de văpaie”...

Imaginar, cântecul  mătuşii 

Panaghiţa continuă să răsune, abia 

auzit, peste apele ghiolului Chitai, 

peste harmanele (grădinile – nota 

red.) gospodarilor din acest colţ al 

Basarabiei. Tonalitatea sa minară şi 

mesajul deloc optimist al textului, 

se potrivesc de minune, din păcate, 

situaţiei actuale a comunităţii 

româneşti de aici. Pentru o bună 

parte din membrii ei, Mihai Eminescu 

a încetat să mai existe ca simbol de 

căpetenie al românismului, ca Poetul 

Nepereche al Tuturor Românilor, ca 

unul dintre pilonii spirituali ai naţiunii 

române.  

    Tudor
IORDĂCHESCU,

  Locuitor din satul Hagi-Curda, 
raionul Ismail


