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A mai trecut un an. Începe altul. E ora bilanțurilor și a planurilor pentru viitor. Fiecare om – cu planurile și cu 

bilanțurile sale. Dar dacă le adunăm pe toate grămadă, putem spune că noi, cei din Ucraina, am trăit un an greu. 

Un an cu foarte multe pericole pentru marea majoritate a cetățenilor acestei țări, care nu au la chimir milioane, 

adică sunt neprotejați și neputincioși în fața pericolelor existențiale, ce s-au înmulțit și s-au agravat. Războiul din 

regiunile de est ale Ucrainei ne-a făcut să trăim în stare de război: așteptând vești mai mult rele decât bune, în 

neliniște și presimțiri de tot felul. Criza economică, majorarea de 2-3 sau chiar mai multe ori a prețurilor la 

mărfuri și servicii a aruncat marea majoritate a populației în pragul sărăciei. Sau dincolo de el. Nici cele câte s-au 

întâmplat în bătrâna Europă și în lumea largă nu ne-au insuflat încredere în ceea ce numeam până nu demult 

„viitor luminos”. Tot mai puțin credem că din Europa cea civilizată, văzând ce se întâmplă acolo, ar putea să ne 

parvină lucruri frumoase, sănătoase și utile pentru noi. 

Pe ce am putea pune preț, pe ce ne-am putea sprijini în noul an? Mai mult că altădată, mai mult ca oricând, din tot 

sufletul, în aceste timpuri grele, să punem preț și să mizăm pe oamenii noștri cei mai apropiați, cu care trăim zi de zi – 

pe familiile noastre. Pe jumătățile noastre – soț sau soție, cu care ne creștem fiii și fiicele. Pe părinții, care ne-au dat 

viață, ne-au crescut și ne-au învățat binele. Pe frații și surorile, bunicii și bunicile. Să-i prețuim cu adevărat și să-i iubim 

cum numai inimile noastre pot iubi. În ei, azi, mai mult ca-n oricine, putem avea încredere că nu ne vor minți, nu ne vor 

trăda, nu ne vor lăsa de izbeliște în momente de cumpănă. 

Să prețuim la cel mai înalt grad posibil căldura cuibului familial, a casei părintești. Să nu ne uităm graiul 

strămoșesc, obiceiurile și datinile neamului. Să rămânem demni de rădăcinile noastre pe această lume zbuciumată. Și 

demnitatea de neam să se împreuneze în noi cu demnitatea de om. 

LA ANUL ȘI LA MULȚI ANI,  FRAȚI BASARABENI!!! 
Vadim BACINSCHI 
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ANUL SE-NNOIEȘTE... 
 

 

Mihai EMINESCU 

 

 

 
DE CE REGINA NOPŢILOR 

 
De ce regina nopţilor 

E tristă-ntotdeauna? 

Au nu ştiţi voi că mii de ani 

Sunt azi de când moare luna? 

 

Că cerul mândru şi deschis 

Ce stelele-şi aşterne 

Nu e şi el decât un vis 

Al liniștei eterne? 

 

Că prin a haosului văi 

Plutind în voia sorţii, 

Revărsă-asupra lumii-ntregi 

Durerea şi farmecul morţii? 

 

Un farmec dulce şi adânc 

Pătrunde-atât de tare 

De ce ridică înspre ea 

Seninele valuri de mare. 

 

De-nălţă ochii înspre ea 

Din umbra dulce mirii, 

Căci au simţit adânc în vis 

Că moartea e sora iubirii. 

 

Că tot ce naşte-n univers 

Aceea şi declină 

De-ar înceta totul din mers 

S-ar naşte lumină, lumină! 

 
 

 

 

 

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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Un comentariu a aparținut Societății culturale 

„Dunărea și Marea” de la Chișinău. În el lucrurilor li s-a 

spus pe nume, subliniindu-se situația dezastruoasă a 

conaționalilor noștri din sudul Basarabiei, autoidentificați 

drept moldoveni, în domeniul învățământului școlar, în 

condițiile ucrainizării procesului de învățământ  

Vrând-nevrând, la evenimentul cultural de la Reni, din 

29 noiembrie, conotațiile politice, de proastă factură, se 

citesc. În timp ce la Ismail sud-basarabenii, cu artiști 

veniți din Republica Moldova, sărbătoreau Ziua Națională 

a României, la Reni, aceeași sud-basarabeni, cu artiști 

sosiți tot din aceeași Republică Moldova, făceau un 

festival al culturii moldovenești. Acțiunea de la Ismail s-a 

organizat cu prilejul zilei de 1 Decembrie și, evident, nu 

putea să aibă loc decât în preajma acestei zile. Festivalul 

de la Reni cred că putea fi cu ușurință „amplasat” și după 

1 Decembrie, sau organizat, să zicem, pe la mijloc de 

noiembrie. Dacă lucrul acesta nu s-a făcut, nu s-a făcut, 

probabil, pentru a mai demonstra o dată că „moldovenii 

nu sunt români”, că ei au „festivalurile” lor. O ocupație 

preferată, de ani de zile, a asociației conduse de Anatol 

Fetescu, în continuarea politicii de separare a 

conaționalilor noștri din sudul Basarabiei în moldoveni și 

români, ca popoare diferite. Putem doar regreta că, 

vorbind despre așa-zisul vector european, în regiunea 

Odesa, spre deosebire de alte regiuni ale Ucrainei, 

continuă să aibă circulație metodele bolșevice și KGB-iste 

(în esența lor), parte a cărora  este promovarea unor 

noțiuni ca „limba moldovenească”, „cultura moldove-

nească”. Să ne amintim că în fosta Uniune Sovietică ele 

au început să fie promovate abia după ce ideologii de la 

Kremlin au creat, în 1924, Republica Autonomă 

Moldovenească în componența RSS Ucrainene, iar la 

recensământul din 1926 confrații noștri s-au pomenit 

împărțiți în moldoveni și români. Această împărțire 

continuă până astăzi. 
 

Observator 
 

 

 

 

 

În data de 29 noiembrie 2015, la Ismail, a avut loc un 

impresionant concert de muzică populară consacrat Zilei 

Naționale a României. Întâmplător sau nu, dar în aceeași 

zi, în Casa de Cultură din orașul Reni, Asociația Național-

Culturală a Moldovenilor din Ucraina (președinte Anatol 

Fetescu) a organizat cea de-a 9-a ediție a Festivalului 

Internațional al Culturii Moldovenești (asta-i denumirea 

oficială a manifestării), cu genericul „Cânt și joc la hora 

moldovenilor”. Detaliile le aflăm din cele postate pe 

pagina de Facebook a Centrului Regional al Culturilor 

Naționale din Reni. E vorba de un Centru cultural 

multietnic, cu statut regional, cu sediul în Reni. La festival 

au evoluat două colective din cadrul Centrului – 

Ansamblul vocal „Kalina”, condus de Natalia Cioban și 

Ansamblul vocal de muzică populară „Busuioc”, condus 

de către Vladimir Sărățeanu. În ospeție la Reni au sosit 

Ansamblul de dansuri pentru copii „Nufărul” din Cahul 

și artiștii amatori din Giurgiulești, Republica Moldova. 

Printre invitații manifestării s-a numărat și Marian 

Lupu, președintele Partidului Democrat din Moldova. 

Îl vedem în una din imagini, alături de Anatol Fetescu, 

pe scenă, pe fundalul drapelelor de stat ale Ucrainei și 

ale Republicii Moldova. 

Participanților la concertul din Casa de cultură din 

Reni li s-a propus atenției o expoziție de materiale cu 

tema „Omul anului” și mai multe numere ale periodicului 

„Luceafărul” – ziar al Asociației Moldovenilor.    

La rându-i, Marian Lupu, pe pagina sa de Facebook, a 

postat și el câteva fotografii de la Festivalul din Reni. 

Într-una din ele îl vedem pe cale să ciocnească o cană de 

vin cu Anatol Fetescu. Politicianul moldovean o 

comentează așa: „Am deosebita plăcere și onoare să fiu 

prezent la cea de-a 9-a ediție a festivalului culturii 

moldovenești Cânt și joc la hora moldovenilor. Sunt și 

voi fi alături de comunitățile de moldoveni și voi fi în 

continuare un susținător al tradițiilor, culturii și istoriei 

noastre comune”. Cele scrise de Marian Lupu au fost 

urmate de comentarii controversate, ce țin mai mult nu 

de domeniul culturii, dar de cel al politicii.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O CARTE DE 

LUMINIȚA CORNEA 
DESPRE NOI 

 

 

Am în față cartea 

Luminiței Cornea Asociați-

unea ASTRA întru iubire de 

suflet românesc (177 p.), 

apărută în anul ce e pe sfârșite 

la Editura Asociațiunii 

ASTRA din Sibiu. Ea se 

deschide cu o precuvântare 

semnată de prof. univ. dr. 

Dumitru Acu, președintele 

Asociațiunii ASTRA. Domnia 

sa, printre  altele, spune: „Ne 

bucurăm mult că, în lumea de 

azi, a lipsei de respect, când în 

țară se întâmplă multe lucruri 

reprobabile, mai există persoane care se pun în slujba neamului și 

culturii lui, mai sunt români care simt patriotismul, sunt onești, 

perseverenți, înțelepți, creativi, cu omenie și respect.  

Un astfel de om este profesoara Luminița Cornea. Apărător al 

culturii naționale, al credinței și al limbii române, ea dispune de 

un condei fin și diplomat, de un talent desăvârșit în arta scrisului”. 

O caracterizare foarte frumoasă, care cred că întru totul 

corespunde personalității autoarei. Doctor în filologie, profesor, 

publicist, muzeograf, istoric literar, dumneaei conduce 

Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita. E o personalitate de 

o rară efervescentă creativă, din câte ne dăm seama. A scris 

câteva zeci de lucrări cu caracter istoric, literar, didactic, 

duhovnicesc. Am avut prilejul s-o cunosc nu demult, la Chișinău, 

în timpul simpozionului astrist de la Universitatea de Stat de 

acolo. Mi s-a părut întâi de toate, o femeie senină, energică, cu 

suflet mare și bun, cu care, din păcate, am comunicat prea puțin. 

Cartea dumneaei, pe care o am în față, îi completează foarte reușit 

imaginea. O imagine ce mi se pare cu totul deosebită și la care aș 

vrea să revin, pentru a o prezenta cititorului sud-basarabean în 

toată plinătatea ei. 

Revenind la cartea Luminiței Cornea, vom spune din capul 

locului, că e vorba de o lucrare  (mai mult documentară) despre 

acțiunile din ultimii ani, organizate de către Asociațiunea 

Transilvană pentru literatură română și cultură poporului român – 

ASTRA, cu destinație pentru etnicii români din Republica 

Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria – țări în care autoarea a 

poposit, în componența delegațiilor ASTRA. Unele dintre notele 

sale de călătorie – în Serbia și în regiunea Cernăuți –  au fost 

publicate în paginile almanahului nostru (numerele din noiembrie 

2013 și din ianuarie 2014). În cartea recent apărută aceste două 

„tablete”, cu titlurile „Lacrimile unei biserici” și „Clopotul 

tămăduitor de la Herța”, apăr în partea „Tablete de suflet”, de la 

începutul ei. Denumirile celorlalte părți vorbesc de la sine: 

„Jurnalul unor evenimente astriste”; „Despărțământul ASTRA 

Covasna-Harghita”; „Jurnalul unei călătorii astriste în Basarabia”; 

„Acțiuni astriste pentru tineri”; „Personalități astriste”; „Cronici 

ale unor publicații astriste”. 

Cum cartea Luminiței Cornea pornește cu „Tablete de suflet”, 

tumultul și vibrațiile sufletului românesc (al autoarei, în primul 

rând) persistă pe tot parcursul ei. Doar că le găsim nu în of-uri și 

semne de exclamare, ci în acțiuni. În acțiuni documentate zi cu zi, 

etapă după etapă, autoarea fiind participantă nemijlocită a lor. E 

un moment foarte important, atunci când vine vorba de cele scrise 

despre așa-numiții români de pretutindeni. De foarte multe ori am 

întâlnit scriindu-se despre ei din auzite, pe dibuite, cu mari 

aproximații și cu mari inexactități. Luminița Cornea, în cele 

scrise, evită aceste deficiențe, oferindu-ne un model cronicăresc 

de așternere pe hârtie a evenimentelor. Întâi de toate, prin 

participare disciplinată, aș zice, și cointeresată la ele. 

În prefața la cartea autoarei, de care pomeneam mai sus, prof. 

univ. dr. Dumitru Acu spunea despre condeiul „fin și diplomat” al 

dumneaei. Eu unul aș îndrăzni să vorbesc și despre pana de 

cronicar autentic, pe care Luminița Cornea știe a o mânui cu 

abilitate. Din acest punct de vedere, cartea Asociațiunea ASTRA 

întru iubire de suflet românesc are și o reală valoare documentară. 

Nu numai pentru cercurile astriste din România și de peste hotare, 

dar și pentru cititorul larg. Pentru românii de bună credință care 

doresc să afle mai multe despre confrații lor din Republica 

Moldova, Ucraina, Serbia. 

... În data de 10 octombrie 2015, la cea de-a 110-a Adunare 

Generală a Asociațiunii ASTRA, Luminiței Cornea i-a fost 

înmânat premiul literar „Octavian Goga” – unul dintre premiile 

cele mai importante ale ASTREI. Un plăcut „adaos” la premiu a 

fost tipărirea cărții la care m-am referit mai sus. O carte bine 

concepută și bine scrisă. Și fiindcă este o apariție editorială 

oarecum recentă – felicitările noastre autoarei. La mai mult și la 

mai mare! 

 

Vadim BACINSCHI 

 

 

 

 

Moldovenii când se strâng...  

 

Actualitate  
 

În cinstea Zilei Naționale a României 
 

La Odesa jumătatea a doua a lunii noiembrie a fost marcată printr-o serie de activități prilejuite de Ziua Națională a 

României – 1 Decembrie. Ele au fost inițiate și organizate de către Consulatul General al României din acest oraș 

(Consul General Emil Rapcea). În data de 19 noiembrie, la Biblioteca municipală „Ivan Franko” a avut loc o serată de 

omagiere a poetului român Mihai Eminescu, prin care s-a consemnat cea de-a 130-a aniversare de la aflarea sa în 

Odesa și la Kuialnik, unde s-a tratat în august-septembrie 1885. Și în anii trecuți, în preajma Zilei de 1 Decembrie, la 

biblioteca  municipală, Consulatul României a organizat activități similare. În anul trecut, bunăoară, au fost făcute 

bilanțurile unui concurs de poezie, cu premii în bani pentru câștigători. Atunci a fost vorba, cu precădere, despre 

versuri cu tematică românească (să-i zicem așa) – consacrate României, universului spiritual românesc etc. Anul 

acesta, în centrul atenției celor adunați în sala mare a bibliotecii s-a aflat vizita de acum 130 de ani la Odesa a 

ziaristului și scriitorului Minai Eminescu și, în context, cartea ... Irosit printre ruși a publicistului Vadim Bacinschi, 

membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Lucrarea, apărută vară trecută la București, este consacrată 

unor momente mai puțin cunoscute ale șederii lui Mihai Eminescu la Kuialnik și Odesa în august-septembrie 1885. 

Istoria subiectului a fost expusă, în cadrul unei compoziții literar-muzicale, de către colaboratoarele bibliotecii. Cu 

amănunte și detalii, în fața celor prezenți, a luat cuvântul Vadim Bacinschi, făcând uz și de exponatele adunate în sală: 

copia originalului unei scrisori expediate de la Kuialnik la Iași de către Eminescu; imaginea primului bust al poetului, 

instalat în Odesa în 1995 și dispărut fără urmă în 1999. 

Corespondentul nostru 
(continuare în pagina 4) 

 

 

 

 

 

 



sud-vest 3 

În anii următori, la Bolgrad, sunt editate mai multe ediții 

periodice în limba bulgară (Gimnaziul din Bolgrad, 

întemeiat prin hrisovul guvernului Moldovei din 10 iunie 

1858, în „Sud-Vest”, nr. 12, decembrie 2013). Și încă 

unele detalii semnificative legate de deschiderea Școlii 

Centrale Bulgăre (ulterior – liceu) la Bolgrad. Aflăm că 

noii instituții i s-a oferit, pentru funcționare, o bază 

economică propice – „dreptul de exploatare a lacurilor 

dunărene”. În studiul lui Ioan Răducea mai citim: 

„Acest liceu, deschis în Bugeac înaintea vreunei școli 

similare de limbă română, a avut rolul cel mai important 

în formarea generației care a restabilit statalitatea 

Bulgariei”. Așa că, dacă pentru cineva, până azi, 

românii sunt cotropitori și ocupanți, să se știe: toate 

cele înșirate mai sus, pentru bulgari, după 1856, le-au 

făcut „ocupanții”.  După 1878, când sudul Basarabiei 

trece iar sub stăpânirea Imperiului Rus, Școala 

Centrală din Bolgrad devine gimnaziu rusesc de 8 

clase, cu predarea în limbă rusă, iar limba bulgară 

este studiată doar facultativ. 

 

PENTRU CREDINCIOȘII RUȘI DE RIT VECHI 

 
În data de 17 septembrie 1861 în Ismail este deschisă 

catedrala arhierească a comunității ortodoxe de rit vechi, 

comunitate formată, cu preponderență, din ruși. Catedrală 

a acestei comunități devine Biserica Sf. Nicolae din 

Ismail. Este vorba, din câte ne dăm seama, de renumitul 

locaș care, încă în 1641, prin actul Patriarhului 

Constantinopolului Partenie I, a fost ridicat la rang de 

stavropighie. Această calitate a bisericii este reînnoită în 

1699, de către Patriarhul Calinic al II-lea, după ce este 

refăcută de către Constantin Brâncoveanu (Mitropolia  
Proilaviei și Ismailului, în „Dunărea Creștină”, 2000). 

Mai aflăm că în 1857, la Ismail, s-a deschis o școală 

primară și seminarială cu limbile de predare română și 

rusă. Tot acolo, în 1864, și-a început activitatea 

Seminarul de pe lângă Episcopia Dunării de Jos, ce 

pregătea preoți pentru județele Cahul, Bolgrad, Covurlui 

și Brăila. La acest Seminar a fost angajat, timp de 5 ani, 

din 1866 până în 1871, compozitorul Gavriil 

Muzicescu. În 1873, la Ismail a fost deschis liceul. Mai 

funcționa un gimnaziu de băieți, cu profil economic, 

întreținut de către... cazinoul comercial de acolo (Ioan 

Răducea, op. cit.). 

 
Vadim BACINSCHI 

 

 

Când vorbim despre etniile conlocuitoare în sudul 

Basarabiei și trecerea acestor pământuri, după 1856, din 

stăpânirea rusească în componența Principatului 

Moldova, trebuie pomeniți întâi de toate bulgarii. După 

1812, de peste Dunăre, ei veniseră încoace în număr 

foarte mare, bucurându-se de tot felul de privilegii și 

facilitări din partea regimului țarist. Iată ce scrie Ioan 

Răducea în studiul Românii din Bugeac: „O vreme, 

atitudinea coloniștilor bulgari față de administrația 

românească a fost de respingere violentă; s-au revoltat 

în 1860, au cerut guvernare directă de la Istanbul, iar 

către cancelariile diplomatice au redactat proteste și au 

publicat broșuri precum Les atrocites du gouvernement 

moldave (1861). Ele au fost primite cu răceală pentru 

că, așa cum a recunoscut unul dintre autori, nu atât 

necazurile pricinuite de unii funcționari, cât banii și 

instigațiile Imperiului țarist i-au îndemnat la agitații. În 

scurt timp, emițându-se un decret ce întărea drepturile 

acestei minorități, tensiunea se risipește” („Sud-Vest”, 

nr. 2, septembrie 2012). 

Găsim că drepturile și privilegiile acordate 

coloniștilor bulgari de împărații ruși au fost consfințite de 

caimacamul Moldovei Nicolae Vogoride printr-un hrisov 

din 6 iunie 1858 (Dinu Poștarencu, O istorie a Basarabiei 

în date și documente (1812-1940), Chișinău, 1998, p. 23). 

Pentru a-i îmbuna, se vede, pe bulgari, în luna mai 1859, 

la Bolgrad este deschisă Școala Centrală Bulgară – 

viitorul și renumitul gimnaziu din Bolgrad. În 1860, pe 

lângă Școala Centrală, începe să funcționeze o tipografie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

 

 

Nicolae Labiș 

80 ani de la naștere 
 

 
 
 

    

 

CEI 20 DE ANI DE AUR DIN ISTORIA SUDULUI 

PENTRU ETNICII BULGARI DIN ȚINUT 

Episcopul Justinian Teculescu  

și ministrul Alexandru Lapedatu  

într-un grup de intelectuali basarabeni 
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IUBIRE DE BASARABIA LA 

EPISCOPUL JUSTINIAN 

TECULESCU (1865-1932) 
 

La 1 noiembrie 2015, s-au împlinit 150 de ani de când, în 

localitatea Covasna, aflată în Transilvania, la curbura Carpaților, a 

văzut lumina zilei cel ce avea să ajungă primul Episcop al Armatei 

(1923-1924) și Episcop al Eparhiei Cetatea Albă – Ismail, iar, din 

1926, și de Cahul – o episcopie greu încercată din Basarabia. 

Ne-am propus, acum, la ceas aniversar, a ilustra prin câteva 

exemple dragostea și dăruirea exemplară a Epsicopului Justinian 

Teculescu pentru românii basarabeni. 

În „Cuvântarea cu prilejul alegerii de Episcop al Cetății Albe – 

Ismail” din 17 decembrie 1924 (publicată în volumul „Pentru neam și 

pentru lege” de Episcop Justinian Teculescu, Editura Angvstia, Sf. 

Gheorghe, 2006), Episcopul Justinian Teculescu declară că se va 

apropia cu toată căldura inimii sale „de sufletul bun al poporului din 

Basarabia.” A acceptat, „ca bun creștin și român”, să plece de pe 

malul Mureșului molcom, pe malul Prutului îngăduitor și al Nistrului 

falnic; a acceptat să fie dus din Alba Iulia lui Mihai Viteazul în 

Cetatea Albă a lui Ștefan cel Mare. 

Episcopia Cetatea Albă – Ismail din Basarabia, în acea vreme, 

trecea printr-o perioadă istorică dificilă, încât ocuparea acestei eparhii 

era considerată de mulți drept o pedeapsă, o osândă. Episcopul 

Teculescu nu se consideră pedepsit. Cunoaște și înțelege situația grea 

a românilor basarabeni, unde rușii, „prin ocrotirea și înzestrarea 

bisericilor, prin măgulirea și dotarea preoților români-moldoveni, s-

au apropiat de sufletul lor și, prin ei, de-al întregului popor, carele 

adânc preocupat de legea lui, a adoptat, încet și pe nesimțite, haina 

străină de grai a unui străin neam de sânge.” 

Cuvintele Episcopului Justinian Teculescu sunt convingătoare și 

pilduitoare, ținând să amintească conducătorilor neamului, „cei de azi 

și cei de mâine” (de luat aminte!), „spre a ști și a cunoaște”, că 

„întâlnirea și recunoașterea fraților de pretutindeni nu se poate face 

pe nicio cale, mai bine și mai sigur, ca pe calea frumoasă și 

luminoasă a bisericii, a legii străbune.” 

Legea românească, cum apare frecvent la poeții George Coșbuc 

și Octavian Goga, este legea credinței strămoșești, înțeleasă ca 

singura potecă ce conduce la „mult dorita și de toți accentuată unitate 

sufletească, piatra cea din capul unghiului a existenței neamului.” 

Ideile exprimate de Episcopul Teculescu în predicile și 

cuvântările sale sunt izvorâte, în primul rând, din dragostea de neam 

moștenită de la părinți, acumulată în timpul studiilor la Liceul 

„Andrei Șaguna” din Brașov și la Institutul Teologic-Pedagogic 

„Andreian” din Sibiu, dar și din experiența sa de viață, ca dascăl, 

preot, protopop de Alba Iulia (1901-1923), Episcop al Armatei (1923-

1924). 

În cetatea Ismail, pe malul Dunării, Episcopul Justinian 

Teculescu s-a instalat cu puține zile înaintea marii sărbători a Nașterii 

Domnului din anul 1924. Frumoasa primire organizată de preoți și de 

întreaga populație i-au întărit convingerea și credința că „e vie și 

curată dragostea de lege și neam pe plaiurile scumpei noastre 

Basarabii.”  

 

De îndată, a observat înțeleptul și vrednicul episcop, bun 

cunoscător al istoriei neamului, că „preafrumoasa icoană a legii 

străbune, îngrijită pe vremuri de vlădici evlavioși, ca Iosif de la 

Cetatea Albă, și luminați cărturari, ca Melchisedec de la Ismail, 

stă, întreagă și luminoasă, în pervazul dragostei de neam și țară, 

făurit de voievozi mari și viteji, ca Alexandru cel Bun, Ștefan cel 

Mare, Constantin Brâncoveanu și alții.” Cuvântând în Senatul 

Țării, la 27 martie 1925, la șapte ani de la Unirea Basarabiei, 

Episcopul Justinian Teculescu transmite fiilor duhovnicești și 

fraților români ideea că „nu poate să fie cu adevărat suflet 

românesc acela care ar aduce vreo cârtire asupra zilei de 27 martie 

1918.” De ce? Pentru că „lumina și seninul acelei zile nu este iertat 

niciunui suflet românesc să le păteze cu vreun cuvânt rău.” 

Dragostea pentru basarabeni este evidentă și din faptul că 

Justinian Teculescu, ca un bun ierarh, cunoscător al greutăților 

materiale ale enoriașilor, solicită guvernului, în anul 1925, să 

construiască, „fără amânare”, căi ferate și drumuri de toate felurile 

în Basarabia, motivând înălțător că  „pe unde nu poate umbla omul, 

nu poate umbla cultura și, pe unde nu străbate trenul, nu vine 

civilizația.” 

În multe feluri se poate prezenta activitatea Episcopului 

Justinian Teculescu în Basarabia și iubirea sa deosebită față de acest 

străvechi plai românesc. O activitate bogată, pilduitoare, deși a durat 

puțin. În primăvara anului 1932, boala și-a arătat colții, iar în vara 

aceluiași an, Episcopul Justinian Teculescu a trecut la cele veșnice. I 

s-a respectat dorința de a fi înmormântat în cimitirul vechi din 

Covasna, lângă biserica și școala copilăriei. 
 

Luminița CORNEA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolae LABIȘ 

 

IARNA 
 

 

 

Totu-i alb în jur cât vezi 

Noi podoabe pomii-ncarcă 

Și vibrează sub zăpezi 

Satele-adormite parcă. 

Doamna Iarna-n goană trece 

În calești de vijelii – 

Se turtesc de geamul rece 

Nasuri cârne și hazlii. 

Prin odăi miroase-a pâine,  

A fum cald și amărui 

Zgreapțănă la ușă-un câine 

Să-și primească partea lui… 

Tata iese să mai pună 

Apă și nutreț la vacă; 

Vine nins c-un fel de brumă 

Și-n mustăți cu promoroacă. 

Iar bunicul desfășoară 

Basme pline de urgie,  

Basme care te-nfioară 

Despre vremuri de-odinioară,  

Vremi ce-n veci n-au să mai fie. 
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În cinstea  
Zilei Naționale a României 

 

(urmare din pagina 2) 

 
În alocuțiunea sa, dl Emil Rapcea, Consulul General 

al României, s-a referit la aniversarea aflării lui M. 

Eminescu la Odesa într-un context mai larg. El a subliniat 

că apropierea dintre popoare se face, în primul rând, prin 

cunoașterea reciprocă a valorilor culturale. La 

manifestare au participat reprezentanți ai misiunilor 

consulare din Odesa și ai autorităților municipale, oameni 

de creație, jurnaliști.  

 În aceeași albie, a intercomunicarii și a cunoașterii 

reciproce, s-a situat și activitatea din 24 noiembrie, 

organizată de Consulatul României în Palatul Voronțov. 

Acolo a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură și 

grafică cu genericul „România – cu ochii pictorilor 

ucraineni”, ca bilanț al unui concurs demarat anterior. 

Expoziția a adunat lucrările a circa  40 de artiști plastici 

din diferite orașe ale Ucrainei, cu vederi și subiecte 

ținând de natură, prezent, istoria României. Au fost 

desemnați și premiați câștigătorii. Expoziția, organizată 

de comun acord cu autoritățile municipale, a fost 

deschisă până pe 16 decembrie.  

 Pe 26 noiembrie, Consulatul General al României 

din Odesa a organizat o recepție cu prilejul Zilei de 1 

Decembrie. Au participat oficialități din conducerea 

regiunii, oameni  de afaceri și de cultură, reprezentanți ai 

comunității românești din sudul Basarabiei.  

 Cu prilejul Zilei Naționale a României, în după-

amiaza zilei de 29 noiembrie, la Ismail, a avut loc un 

concert susținut de interpreta de muzică populară Zinaida 

Bolboceanu, naistul Igor Podgoreanu și Ansamblul 

Folcloric „Dor Basarabean” din Erdec Burnu/ 

Utconosovca, raionul Ismail. Acțiune organizată de către 

Asociația „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa, 

cu sprijinul Institutului Cultural Român. La  manifestare 

a participat și a rostit un cuvânt de salut dl Emil Rapcea, 

Consul General al României la Odesa. 

 
 

 
 

 

aduceri-aminte   

Octavian Goga, patriarhul Miron Cristea, episcopul Justinian Teculescu și generalul Alexandru Averescu  
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