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Acestea ar fi prioritățile, în viziunea 

conducerii de vârf de la Odesa. Despre centrul 

cultural de la Ismail nu se spune nimic. 

Din câte s-a scris, în discuțiile purtate de 

partea română la Odesa și Ismail, au fost abordate 

și alte probleme, cum ar fi, bunăoară, unificarea 

programelor școlare de studiu pentru etnicii 

români din trei regiuni ale Ucrainei – Cernăuți, 

Transcarpatica și Odesa. Pentru confrații noștri 

din regiunea Odesa această unificare, dacă s-ar 

produce, ar fi de o importanță excepțională. 

Problema dată, cu siguranță, ar fi trebuit negociată 

la Kiev, cu responsabilii din cadrul Ministerului  

Învățământului și Științei de acolo. Acolo era 

locul de a o aborda, nu la Odesa și Ismail, unde, în 

cazul dat, nu se decide nimic. Și faptul că 

delegația de la București n-a insistat să se facă 

acest lucru ne pune pe gânduri. Poate, din anumite 

considerente, nici n-a vrut s-o facă? 

Ne pune pe gânduri și „sinteza” postată de 

guvernatorul Mihail Saakașvili, după întâlnirea 

avută cu delegația de la București. Ea cu bună 

seamă ar putea să conțină prioritățile ce și le-a 

desemnat pentru sine conducerea de la Odesa în 

cooperarea cu România, în urma negocierilor 

purtate. Și din aceste priorități deschiderea 

Centrului pentru Cultură Română la Ismail ar 

putea să nu facă parte. Despre  înființarea unui 

asemenea centru se vorbește de ani de zile, 

despre necesitatea lui s-a scris în nenumăratele 

demersuri făcute din partea comunității 

românilor sud-basarabeni la București și Kiev. 

Chiar având „deschiderea” ministerului de 

profil de la Kiev, la nivel regional și local, 

realizarea ideei centrului cultural de la Ismail s-

ar putea pomeni ignorată, trecută cu vederea. Ca 

aceasta să nu se întâmple, de acum încolo, 

urmează să-și spună cuvântul organele abilitate 

de la București, de care depinde procurarea unui 

sediu pentru viitorul centru cultural și 

oficializarea lui. Ne propunem să urmărim, în cel 

mai cointeresat mod, și să informăm cititorii 

despre felul în care vor evolua lucrurile.  

La Ismail delegația condusă de Dan Stoenescu 

s-a întâlnit cu reprezentanții etnicilor români din 

sudul Basarabiei și cu primarul orașului Ismail, 

Andrei Abramcenco. La întrevederile pe care 

membrii delegației le-au avut în regiunea Odesa 

au participat de asemenea Cornel Ionescu, 

ambasadorul României la Kiev și Emil Rapcea, 

consulul general al României la Odesa.   
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În perioada 22-24 ianuarie 2016, în Ucraina – la 

Kiev, Odesa, Ismail – s-a aflat o delegație compusă 

din înalți demnitari ai statului român, reprezentând 

Guvernul, Administrația Prezidențială și Senatul 

României. Nu-mi amintesc ca în ultimii ani, de pe 

Dâmbovița, să fi descins în capitala Ucrainei, apoi – 

la Odesa și în sudul Basarabiei, o delegație similară. 

A condus-o ministrul delegat pentru relațiile cu 

românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, acest fapt, 

dându-ne, parcă, de înțeles că prioritare, în timpul 

vizitei, vor fi problemele legate de situația actuală a 

minorității etnice românești din Ucraina și, în 

special, din sudul Basarabiei (regiunea Odesa), 

unde a poposit ulterior solia de la București. Din 

componența delegației au mai făcut parte: Sandra 

Pralong, Consilier de Stat – Departamentul pentru 

Relația cu Românii din afara Granițelor al 

Administrației Prezidențiale; senatorul Iulian 

Cristache, membru al Comisiei pentru Românii de 

Pretutindeni a Senatului României; Cezar-Radu 

Soare, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice.  

La Kiev, în data de 22 ianuarie, membrii 

delegației au avut întrevederi cu persoane din 

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și 

Rada Supremă (Parlamentul Ucrainei). S-a negociat 

cu Iuri Zubko, adjunct al Ministrului Culturii și cu 

Gheorghi Logvinski, adjunct al președintelui 

Comisiei pentru Drepturile Omului, Minorități 

Naționale și Relații Interetnice în Parlamentul 

Ucrainei. În timpul discuțiilor purtate partea 

română a abordat aspecte actuale ale situației 

minorității etnice românești din Ucraina și, în 

special, din regiunea Odesa, legate de învățământul 

în limba română pentru această minoritate și de 

„revigorarea” comisiei mixte inter-guvernamentală 

româno-ucraineană pe problemele respectării 

drepturilor minorităților naționale. Dintre mesajele 

parvenite de la Kiev, pe 22-23 ianuarie, unul ne-a 

atras atenția. El suna așa: „PARTEA ROMÂNĂ A 

APRECIAT DESCHIDEREA MINISTERULUI 

CULTURII DE LA KIEV PENTRU ÎNFIINȚA-

REA UNUI CENTRU CULTURAL ROMÂNESC 

LA ISMAIL”. Nu se peciza, ce-i drept, cât de largă 

a fost „deschiderea” ministerului de profil de la 

Kiev. S-a creat impresia că pe măsură ce delegația 

de la București „cobora” de la Kiev spre provincia  

sudică, tema centrului cultural de la Ismail se 

pomenea tot mai mult pe un plan secund, împinsă 

încolo nu se știe din voia cui. Cel puțin în postarea 

de pe Facebook, făcută de guvernatorul regiunii 

Odesa, Mihail Saakașvili, după întâlnirea din 23 

ianuarie cu delegația de la București, despre centrul 

cultural nici nu se pomenește măcar. Se spune 

despre viitoarea întrunire a unui grup de lucru 

bilateral româno-ucrainean pe problemele 

construcției autostrăzii Odesa – Reni – București, 

despre perspectiva modernizării sistemului de 

canalizare a orașului Ismail, cu ajutorul finaciar al 

Uniunii Europene și despre finalizarea în anul 

acesta a trecerii cu bacul peste Dunăre între Cartal-

Orlovca și Isaccea.  
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SĂ VORBIM ROMÂNEȘTE 
 

Cugetarea românească 

Are portul românesc: 

Nu lăsați dar s-o ciontească 

Cei ce limba ni-o pocesc. 

 

Când românul se-ndârjește 

Din țărână când mi-l scoți,  

El îți toarnă românește 

Un blestem de șapte coți,  

 

Când de dragoste s-aprinde 

El vorbește lin și blând,  

Încât dorul te cuprinde 

Dulcea-i vorbă ascultând. 

 

Niciodată altă limbă,  

De pre buze românești,  

Nu se-ndoaie, nu se schimbă 

După gândul ce gândești. 

 

La mânie, la iubire,  

La suspin și chiuit,  

După chiar a noastră fire 

Graiul nostru e croit. 

 

La iubire, la mânie,  

La chiot și la suspin,  

România-i România 

Cu fagur și cu pelin. 

 

Sucind limba românească,  

Stricând graiul strămoșesc,  

După moda franțuzească,  

Sau cu modul latinesc, 

 

Ne-am strâns mințile cu fracul 

Și simțul ne-am îmbrăcat 

Cu haina, de unde dracul 

Copiii și-a înțărcat. 

 

Românimea cât trăiește 

Graiul nu și-l va lăsa; 

Să vorbim dar românește. 

Orice neam în limba sa! 
 

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, prof. Romulus BERCENI, prof. Valerica 
BERCENI, Tudose TATU, Șerban  TECULESCU. 
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În prima jumătate a lunii februarie, Telecompania „Iujnaia volna”, din Odesa 

a transmis în eter o emisiune cu genericul „Na volne” („Pe val”), avându-l 

protagonist pe Anatolii Semenovici Fetescu, președintele Asociației Național-

Culturale a Moldovenilor din Ucraina, organizație cu sediul în orașul Odesa. 

Dânsul mai deține și funcția de președinte al Consiliului societăților național-

culturale ale etniilor conlocuitoare în regiunea Odesa, subordonat Consiliului 

Regional de Deputați. Emisiunea, din câte ne spune postarea de pe Facebook, ar 

fi vrut să ne povestească despre aportul societăților național-culturale la crearea în 

regiune a unei atmosfere de toleranță și armonie interetnică. De fapt, Anatolii 

Semenovici n-a spus nimic nou, făcând uz de aceleași argumente, pe care le 

mânuiește de ani de zile, iar spre sfârșitul emisiunii s-a preocupat îndeaproape de 

dihotomia români/moldoveni, cu aplicare pentru conaționalii noștri din regiunea 

Odesa și de așa-numitul pericol românesc pentru sudul Basarabiei. Două teme 

preferate, la care dumnealui se pricepe și are pregătite mai multe argumente, 

învățate stăruitor de la V. Stati, A. Hropotinschi și alți lideri ai moldovenismului 

de la Chișinău. La drept vorbind, ceea de ce s-a ocupat Anatolii Semenovici în 

ultimul sfert al emisiunii „Na volne” nu poate contribui nici într-un mod la 

menținerea unei atmosfere de toleranță și armonie în societate. Dimpotrivă, 

reflecțiile sale despe aceea că „limba moldovenească” este „mama limbii 

române”, aluziile la pericolul românesc de peste Dunăre pentru sudul Basarabiei 

etc. pot doar ațâța spiritele. Mai ales că în ultimul timp cooperarea româno-

ucraineană în regiunea Odesa ia amploare, iar oficialii de la București vin la 

Odesa cam în fiecare lună și se întâlnesc cu persoane din conducerea regiunii. Se 

preconizează participarea României la mai multe proiecte cu caracter econonic, 

de importanță vitală pentru sudul Basarabiei, în special, pentru orașul Ismail și 

raioanele de la Dunăre. În contextul actual, căruia îi suntem martori, a vorbi 

despre un oarecare pericol românesc de peste Dunăre, înseamnă a sfida bunul 

simț și a lansa în continuare idei provocatoare. 

Despre așa-numitul pericolul din partea României pentru teritoriile ucrainene 

A.S. Fetescu (nu putem să nu ne aducem aminte) vorbea mult mai îndrăzneț cu 

câțiva ani în urmă, în emisiunile altei televiziuni din Odesa – „Akademia”. 

Emisiuni realizate de către Iurii Selivanov, jurnalist (și nu numai jurnalist) prorus, 

promotor al ideei Novorosiei. După maidanul din Kiev, Selivanov se pare că a 

emigrat în Rusia. La Odesa a rămas Serghei Kivalov, patronul său, unul din 

camarazii lui Ianukovici, din Partidul Regiunilor. Stăpân al Academiei de Drept, 

Kivalov are acum alt partid, deține în continuare câteva televiziuni în Odesa și 

maidanul se pare că nu i-a prea afectat interesele. Anatolii Semenovici e și el 

bine: participă, din câte se vedem, la emisiuni televizate și se pare că preocupările 

i-au rămas aceleași. În cadrul emisiunii la care ne referim, a avut loc următorul 

caz. Prezentatorul a anunțat că pe ecranele din studio, pe parcursul discuției sale 

cu invitatul, va rula un documentar cu un ansamblu folcloric din Utconosovca, 

raionul Ismail. Încurcând lucrurile, realizatorul a prezentat ansamblul drept 

„Erdec-Burnu” (aceasta fiind, de fapt, denumirea autohtonă a satului 

Utconosovca), zicând că e un colectiv foarte popular în comunitatea 

moldovenească și nu numai. A.S. Fetescu a confirmat că așa este, știind prea bine 

că „Dor basarabean” (asta-i denumirea colectivului) reprezintă Asociația 

„Basarabia” a românilor din regiunea Odesa.  

Observator                
   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsul ministrului 

Dan Stoenescu la 

întrebarea noastră 
 

În data de 30 ianuarie 2016, de dimineață, dl Dan Stoenescu, 
ministru delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, aflat la 
București, în Ministerul Afacerilor Externe al României, a întreținut, pe 
rețeaua Facebook, o discuție virtuală cu reprezentanții românilor din 
diferite țări ale lumii, inclusiv din Ucraina. Dumnealui a răspuns la mai 
multe întrebări parvenite de la conaționalii noștri, ele ținând, în fond, de 
două domenii: votul prin corespondență (era vorba de cetățenii statului 
român) și situația românilor din vecinătatea granițelor României. 
Modalitatea de comunicare la care am asistat (a spus-o și domnul 
ministru) este foarte utilă și la îndemâna multora, din cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii. Inclusiv din satele sud-basarabene (o 
spunem noi), unde există acces la internet. În acest context, un locuitor 
din Babele, raionul Ismail, cum a spus ministrul – sau poate nu chiar din 
Babele – pe nume Anatol, i-a adresat mai multe întrebări ce țineau de 
domeniul învățământului.  

I-am adresat și eu, de la Odesa, o întrebare, știind că fusese recent 
într-o vizită de lucru la Kiev și în regiunea Odesa și că discutase 
problema înființării la Ismail a unui Centru pentru Cultură Română 
(vedeți materialul cu această temă din numărul curent al almanahului). 
Întrebarea a fost următoarea: „Domnule Ministru! După ce aveți 
deschiderea Kievului vizavi de înființarea centrului cultural la Ismail, 
foarte multe depind de insistența Bucureștiului. Până la finele acestui an 
– începutul anului vuutor, vom avea la Ismail un Centru pentru Cultură 
Română?”. Răspunsul ministrului Dan Stoenescu a fost atotcuprinzător: 

 – „Vom depune toate eforturile”. 
 

Vadim BACINSCHI 
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

În data de 10 februarie a fost ziua lui Gheorghe 

Eminovici: s-au împlinit 204 ani de la nașterea sa. Ar 

trebui să-l pomenim pe omul acesta ori de câte ori ne 

amintim de fiul său, Mihai. Pentru că cele mai 

importante calități, care au făcut din el un geniu, 

dânsul le-a preluat de la taică-său. Corect ar fi să 

pornim de la virtuțile trupești. Se știe că poetul și 

ziaristul M. Eminescu avea o constituție fizică foarte 

consistentă.  Dacă n-o avea, în condițiile în care a fost 

pus să-și ducă existența (mai ales în perioada 1883-

1889), cu siguranță că n-o ducea până la 39 de ani. El, 

din câte știm, era un foarte bun înnotător, îi plăcea să 

mai joace și fotbal. Să ne amintim că în copilărie, pe 

când învăța la Cernăuți și fugea de acolo, venind 

acasă, parcurgea pe jos, până la Ipoteşti, mai multe 

zeci de kilometri. Toate acestea ar fi fost cu neputință 

de făcut, să nu fi avut Eminescu un corp sănătos și 

puternic. El l-a avut. N-a fost, ca taică-său „un munte 

de om” și n-a posedat „o putere herculană” (vorba lui 

Matei Eminovici), dar a fost un om puternic, din 

punctul de vedere al constituției fizice.  

 Tot de la taică-său, ziaristul și redactorul de la 

„Timpul” a moștenit tăria de caracter, încăpățânarea 

(în sensul pozitiv al acestui cuvânt), mândria și 

demnitatea omenească. Tot ce a reușit în viața sa, până 

a se căsători și după căsătorie, Gh. Eminovici a reușit 

grație aptitudinilor sale, caracterului său de luptător. 

După ce baronul Ioan Cârste – stăpânul Călineștilor – 

îl ia copil de casă la moșia sa din Costâna, învață 

limbile germană și franceză. Minte ageră, caracter 

dintr-o bucată, ambițios și întreprinzător, la 20 de ani 

împliniți, este adus de către Ioan Cârste la 

Dumbrăveni și implicat în administrarea acestei moșii: 

mai întâi ca „grămătic”, apoi în alte funcții, până 

ajunge vătav. Va consacra Dumbrăvenilor 17 ani. 

Acolo se căsători cu Raluca. Acolo li se vor naște 

primii copii. După căsătorie, pricopsindu-se cu rangul 

de căminar (rang boieresc de mijloc în ierarhia de 

atunci), după plecarea de la Dumbrăveni, Gh. 

Eminovici  va duce o luptă de zi cu zi, an de an, pentru 

a-și apăra interesele de proprietar, om de afaceri, 

pentru a-și îndestula cu cele trebuincioase numeroasa 

sa familie. Într-o altă formă și în alte condiții, acea 

luptă a căminarului Eminovici ne aduce aminte de 

lupta jurnalistului Eminescu, redactor la ziarul 

„Timpul”, cu minciuna, corupția și alte metehne 

sociale. Și unul și altul au dus, în fond, o luptă inegală. 

Căminarul era boiernașul ieșit din țărani, dârz, chiar 

violent uneori, pe care mulți n-aveau ochi să-l vadă. 

Ziaristul Eminescu, deși, formal, făcea parte din tabăra 

conservatorilor, condusă de P.P. Carp și T. Maiorescu, 

îi supunea pe conservatori (și nu doar pe ei) unor 

critici distrugătoare. La fel de dârz, violent chiar, cum, 

cândva, taică-său mergea împotriva instanțelor 

judecătorești și a tot felul de funcționari, care încercau 

să-l nedreptățească și să-l înjosească. Lupta lor are un 

final tragic. Căminarul Gh. Eminovici moare într-o 

iarnă în bucătăria moșiei sale din Ipotești. Nu-i mai 

aparțineau nici moșia, nici casa. Îi avea alături pe 

Nicu, feciorul său, care se va sinucide peste o lună, și 

pe fiica sa Harieta, oloagă. Ziaristul M. Eminescu se 

stinge din viață într-o noapte de vară, aflat singur, 

după ușa metalică a unei boxe din spitalul bucureștean 

al doctorului Suțu. Moare culcat pe partea dreaptă, 

neștiindu-i-se ora decesului. Două sfârșituri atât de 

asemănătoare în tragismul lor... 

De la taică-său Mihai Eminescu a moștenit de 

asemenea un viguros potențial intelectual. Căminarul 

Eminovici n-a fost doar omul care alerga zile întregi cu 

trebile moșiilor sale, prin judecătorii și alte instanțe.  

 

Cunoștea, precum spuneam, germană și franceză. 

„Vorbea bine rutenește și rusește” – își amintea fiul său, 

Matei. După ce se mută la Ipotești, în casa sa de acolo, 

adună o bibliotecă cu cărți valoroase. Îi plăcea, 

tăinuindu-se singur în odaia respectivă, să citească din 

cronici. Acea ocupație (răsfoitul prin cronici), pentru el, 

din câte ne putem da seama, stătea pe același cântar cu 

facerea socotelilor legate de moșiile și de afacerile sale.  

Matei Eminovici își mai aducea aminte despre 

taică-său: „Mai avea o memorie uluitoare. (...) Cunoștea 

aproape toată Moldova. De exemplu: de-l întrebai cine-i 

cutare, apoi spunea nu numai cine-i, dar cine era tată-

său, a cui fată era mamă-sa”. De aptitudinile intelectuale 

ale lui Gh. Eminovici ne dăm ușor seama, dacă citim 

„jalobele” sale, tot felul de cereri, mărturii, adresate de 

el în diverse instanțe, în primul rând, judecătorești. Au 

fost cred că sute de asemenea scrisori. Găsim în ele 

expresii foarte plastice, logică impecabilă și claritate a 

expunerii. Sunt calități ce le vom întâlni ulteriror în 

publicistica și studiile istorice ale lui Mihai Eminescu. 

Am putea vorbi, cred, de un neîndoielnic har 

scriitoricesc al căminarului Eminovici. Har ce s-a 

manifestat nu în lucrări literare, ca la fiul său, dar în 

activitatea de cancelarie, începută încă în 1832, la 

Dumbrăveni. Aceste aptitudini ale tatălui lui Eminescu 

le remarcă cercetătorul Gheorghe Ungureanu, care a 

publicat zeci de „jalobe”, mărturii și cereri scrise de-a 

lungul vieții de către Gh. Eminovici (vezi Gh. 

Ungureanu, Eminescu în documente de familie, Editura 

Junimea, Iași, 2001).   

Vadim BACINSCHI 

DE GH. EMINOVICI 

SĂ NE AMINTIM... 

 
 

 

Căminarul Gh. Eminovici 

CAD LENINII... 
   

 În luna februarie a expirat teremenul-limită, prevăzut pentru detronarea vechii simbolici comuniste, în vederea 
îndeplinirii unei hotărâri speciale a Parlamentului, privind decomunizarea în Ucraina. Acest termen-limită viza, în 
special, regiunile din estul și sud-estul țării, în care stările de spirit nostalgice prorusești sunt mult mai puternice. În 
regiunile din vestul Ucrainei, unde orientările naționaliste și radical-naționaliste sunt dominante, demult au doborât 
tot ce se putea doborî din monumentele perioadei totalitar-comuniste și au schimbat denumiri de străzi și de 
localități ce aduceau aminte de vechiul regim. În estul și sud-estul-Ucrainei nu s-au grăbit cu această muncă 
patriotică. Monumentele și busturile tovarășului Lenin rămâneau până mai ieri intacte în orașul Ismail și în mai 
multe localități populate de conaționalii noștri. Cum ar fi, bunăoară, Satu Nou, raionul Reni (în fața căminului 
cultural) sau Hagi-Curda, raionul Ismail (în fața școlii). În fine, pe 12 februarie 2016, a fost demontat monumentul 
tovarășului Lenin din fața sediului Administrației Raionale de Stat din Ismail. Evenimentul a fost comentat pe larg, 
inclusiv în Republica Moldova și România. În opiniile unora doborârea lui Lenin din centrul Ismailului ar putea 
deschide o perspectivă nouă pentru comunitatea românească din sudul Basarabiei. Mai urmează să fie schimbate 
denumirile străzilor, piețelor, chiar orașelor cu denumiri ce ne aminteau de perioada sovietică. Procesul s-a dovedit 
a fi anevoios. Bunăoară, orașul-port Iliiciovsk, situat la 20 kilometri depărtare de Odesa, s-a încercat să fie 
rebotezat Iliiaciovsk. Chipurile, în numele prorocului Ilie. În fine, s-au oprit la denumirea Ciornomorsk, ce ne aduce 
aminte de Ostap Bender, „marele combinator” din creația scriitorilor ruși Ilf și Petrov. În regiunea Harkov o piață cu 
numele lui Lenin s-a propus (la modul serios) să poarte numele Lenon (renumitul ghitarist englez). În orașele Ismail 
și Reni am putea să avem câte o stradă Eminescu – propunerile respective au fost făcute. În Reni s-a propus ca o 
stradelă să poarte numele lui Valeriu Cojocaru (1957-2010), etnograf și arheolog, care a locuit mai mulți ani în 
acest oraș și a condus muzeul istorico-etnografic de aici.  

          Corespondentul nostru 
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De faţă era şi mitropolitul Gurie, căruia episcopul Justinian 

Teculescu i se adresează direct, spunându-i că se va bucura mai 

mult în acea „zi prea frumoasă şi înălţătoare de suflete, când 

salutând şi binecuvântând pe primii absolvenţi ai facultăţii noastre, 

îi vom auzi cântând voioşi şi din toată inima lor, aşa cum fraţii din 

Ardeal, de mult au învăţat: Preoţi cu crucea-n frunte, căci oastea e 

creştină./ Deviza-i libertate şi scopul ei prea sfânt./ Murim mai bine-

n luptă, cu glorie deplină,/ Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ 

pământ. Atunci va fi ziua cea mai mare, atunci se va încheia actul 

nostru de astăzi”. 

Când Episcopul Justinian Teculescu a venit în Basarabia, 

situația era grea, câmpul era minat pe fiecare metru pătrat. I-a 

trebuit multă diplomație pentru a contracara, pentru a balansa 

situația. Biserica în Basarabia trăise un veac sub conducerea 

rusească. Rușii trimiteau în această gubernie episcopi cu studii 

serioase efectuate la Academia Teologică din Kiev. Preoții erau din 

partea locului cu studii la Seminarul din Chișinău. Timp de o sută 

de ani s-au format dinastii preoțești din câte trei-patru generații. 

Fiicele lor treceau prin Școala Eparhială de Fete din Chișinău, în 

majoritate deveneau preotese, așa se înrudeau dinastiile. Prin 

urmare situația bisericii era puțin diferită de aceea din Transilvania. 

Totuși Episcopul Justinian, venind într-o Basarabie oarecum 

necunoscută, s-a orientat corect, a venit cu inima deschisă și 

oamenii l-au primit de asemenea cu bunăvoință și cu mare bucurie. 

De la început, a dorit să cunoască în amănunt viața eparhiei 

sale. Printre preocupările Sale a fost Seminarul Teologic 

„Melchisedec Episcopul” din Ismail. Publicația Mitropoliei 

Basarabiei din Chișinău, „Luminătorul”, nr. 14, din anul 1925, dă 

informații despre activitatea Seminarului din Ismail pentru anul 

școlar care s-a încheiat 1924-1925. Serbarea de sfârșit de an a 

acestei instituții de învățământ s-a desfășurat sub patronajul P.S. 

Justinian, Episcopul Ismailului. La serbarea care s-a ținut în sala 

„Gavriil Muzicescu” a luat parte P.S. Episcop împreună cu un 

numeros public din oraș.  

În „Luminătorul”, nr. 15-16, din 1925, este prezentată situația 

repartizării orelor la Seminarul din Ismail, dar și vizita pe care o 

efectuează Episcopul Justinian care „inspectează cu de-amănuntul 

Seminarul” și scrie în registrul de inspecții poezia proprie „Biserica 

străbună”,menționând: „am scris versurile de mai sus cu ocazia 

primei mele vizite făcută acestui vechiu și cinstit locaș, pentru 

cunoștința și a elevilor, cari vor trebui să învețe din vreme ce sfântă 

și scumpă a fost în toate vremurile Biserica Neamului Românesc”. 

 Din următorul număr al aceleiași publicații, aflăm că la 1 martie 

1926, Duminica lăsatului de sec, P.S. Justinian, după serviciul 

religios, inspectând școala, ia parte la masa elevilor și le vorbește de 

importanța postului și de pregătirea temeinică pe care trebuie să o 

aibă fiecare seminarist, „pentru a fi un urmaș vrednic al lui Hristos 

și un bun ajutător al P.S. Sale în păstorirea turmei celei 

cuvântătoare”. De multe ori, Episcopul Justinian Teculescu a 

inspectat Seminarul, s-a interesat îndeaproape de tot mersul școlii, a 

dat sfaturi bune și a încurajat elevii, cărora le vorbea în toate 

ocaziile, la slujba religioasă de la catedrală, la școală, la serbarea de 

sfârșit de an.  „Buletinul Episcopiei Cetății Albe-Ismail”, anul VIII, 

nr. 1, ianuarie 1931, evidențiază „Serbarea patronului Seminarului 

Teologic Melchisedic Episcopul din Ismail”, consemnând 

următoarele: „În ziua de 30 ianuarie, când creștinătatea sărbătorește 

pe cei trei mari dascăli ai lumii, Sf. Vasile cel Mare, Grigorie 

Teologul și Ioan Gură de Aur, Seminarul din Ismail, veche instituție 

de cultură din timpurile Episcopului Melchisedec, își sărbătorește 

patronul. (...) Fastul acestei serbări încă din ajun se cunoștea a fi 

mare, prin aceea că însuși P.S. Episcop Justinian va lua parte la 

slujbă și va onora cu prezența P.S. Sale festivalul artistic dat în sala 

„Gavriil Muzicescu”. Sfânta Liturghie s-a oficiat între orele 9-11 de 

către P.S. Episcop Justinian cu un sobor de zece preoți. De la 

biserică întreaga asistență, împreună cu P.S. Episcop și Dl Prefect, 

au mers la seminar, unde în cancelarie s-a servit o gustare. Primul 

pahar a fost ridicat de P.C. Părintele Econ. Gheorghe Vlad, 

Directorul Seminarului, în sănătatea P.S. Episcop, exprimându-și o 

deosebită mulțumire sufletească, văzând că însuși P.S. Sa ia parte la 

aceste clipe de fericire din viața Seminarului. La urările făcute de 

Părintele Director, răspunde P:S. Episcop cu următoarele cuvinte: 

Mă bucur că am putut fi de față la sărbătorirea de azi. Altădată, 

datorii de tot felul m-au făcut să nu pot fi prezent în mijlocul dvs. 

Serbarea de azi este un triumf al existenței acestei instituții care, 

contra tuturor greutăților, a putut rămâne în viață. Seminarul lui 

Melchisedec și al nostru de aici, care fusese propus pentru 

desființare, astăzi se află în viață și putem spune că mort a fost și a 

înviat. Durerea de a vedea  pe elevii seminariști plecați pe diferite 

drumuri, în timpul iernii, și golul cultural ce l-ar fi lăsat în urmă 

desființarea acestei instituții, m-a făcut ca să stărui pentru 

menținerea mai departe a Seminarului nostru.” În cuvântarea ţinută 

la deschiderea Adunării Eparhiale din Ismail, în 2 decembrie 1925, 

episcopul Justinian Teculescu insistă asupra normelor cuprinse în 

noul regulament de conducere şi administrare al bisericii ortodoxe 

române, precizând, în final, următoarele: „pornim acum la muncă! 

Începem, cu această primă Adunare a Eparhiei noastre Cetatea 

Alba-Ismail, a scrie o nouă şi epocală pagină în istoria bisericii 

noastre ortodoxe române. Să scriem frumos şi luminos pagina, atât 

în fond, cât şi în formă, ca să o privească cu mândrie şi satisfacţie 

contimporanii, iar urmaşii, cetind-o, să ne binecuvânteze”. În 

deschiderea Adunării Eparhiale, în 22 mai 1927, Episcopul 

Teculescu s-a adresat preoților, folosind un limbaj metaforic 

specific, îndemnându-i să fie păstori buni: „Preotul este grădinarul 

pus și legat, prin mare jurământ, înaintea oamenilor și a lui 

Dumnezeu, de a se îngriji de pomii din grădină, spre a nu se ofili și 

usca; iar alături de el și mireanul care, chiar prin noua lege a 

bisericii, este trimis în aceste adunări pentru a controla, nu numai 

bunul mers în cele administrative, ci a da tot ajutorul preotului, 

pentru combaterea pornirilor și uneltirilor dușmane, de slăbire și 

destrămare a credinței strămoșești”. 
    

Luminița CORNEA 

 
 

 

ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII 

EPISCOPULUI  

JUSTINIAN TECULESCU 

ÎN EPARHIA  
CETATEA ALBĂ ȘI ISMAIL (I) 

 
În 20 decembrie 1924, Episcopul Justinian Teculescu (1865-

1932)  este învestit, în Palatul Regal din Bucureşti, în funcţia de 

Episcop al Cetăţii Albe-Ismail, iar în 21 decembrie 1924, instalat la 

Ismail. În acest colţ de pământ românesc, în scaunul Eparhiei Cetăţii-

Albe şi Ismailului (din 1926 și Cahulul), Episcopul Justinian 

Teculescu are sufletul plin de dragoste, bunătate, blândeţe şi 

înţelepciune, calităţi obţinute în cei 60 de ani de viaţă şi aproape 40 de 

păstorire. Cunoaște „cât de adâncă și sănătoasă e rădăcina credinței 

strămoșești, în inima fraților din Basarabia, cât de falnic și viguros e 

arborele legii străbune în latura țării de peste Prut, deoarece a fost 

semănată și crescută de veacuri legea, deodată cu ființa însăși a 

neamului nostru, pe aceste plaiuri; cultivată cu ardoare de către 

voievozi pioși, ca Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare”. Știind toate 

acestea merge „nu a semăna, ci mai ales a plivi buruienile și bozii 

streini, nu a planta, ci a curăți de omidă lanul și arborele credinței” – 

acesta este un prim punct din programul activității sale arhipăstorești. 

În revista Mitropoliei din Chişinău „Luminătorul”, nr. 6 din anul 

1925, este tipărită „Gramata dată cu prilejul instalării în scaunul de 

episcop al P.S. Justinian”: „Gurie, Arhiepiscopul Basarabiei Prea 

Sfințitului Episcop al Cetății Albe – Ismail, Justinian Teculescu; Prea 

Sfințite Justiniene! Cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii 

noastre Autocefale Române, sunteți ales de Marele Colegiu Electoral 

al Ţării şi investit cu cârja Episcopiei Cetăţei Albe – Ismail de către 

Majestatea Sa Regele României Ferdinand I, ca să păstoriţi turma 

dreptcredincioasă din Eparhia aceasta înfiinţată acum doi ani din 

trupul Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului (...), Smeritul Gurie 

Arhiepiscopul Chişinăului şi Hotinului, 20 decembrie 1924.”. 

Episcopul Justinian Teculescu devine o personalitate importantă, 

fiind solicitat la toate evenimentele petrecute în capitala Basarabie, 

cum a fost, spre exemplu, acela al vizitei regale. Astfel în 

„Luminătorul” nr. 19 din anul 1925, este descrisă prezenţa, în zilele 

de 8 şi 9 septembrie 1925, la Expoziţia din Chişinău, a Familiei 

Regale. Majestăţile Sale Regele Ferdinand I, Regina Maria cu 

Alteţele lor Regale Principele Carol, Moştenitorul tronului, Principesa 

Elena şi cu Principele Nicolae, de la gară, au mers cu automobilul 

direct la catedrală unde Te-Deumul a fost oficiat de Î.P.S. Gurie, P.S. 

Episcop Justinian al Ismailului, P.S. Episcop Dionisie al Hotinului şi 

un sobor de preoţi”. Revista „Luminătorul” nr. 11-12, din 1926, 

prezintă, printre altele, „Darea de seamă de starea materială şi 

activitatea Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia” 

pe anul 1925, încheind această dare de seamă anuală, „comitetul îşi 

îngăduie să arate, în numele Societăţii, recunoştinţă şi mulţămiri 

îndeosebi către Î.P.S. Arhiepiscop Gurie, Prea Sfinţiţii Episcopi 

Justinian al Ismailului şi Visarion al Hotinului, Consistoriilor 

Duhovniceşti respective, cari cu largă bunăvoinţă şi cu mult interes 

pentru propăşirea culturii bisericeşti naţionale între Prut şi Nistru, ne-

au ajutat la îndeplinirea unora din scopurile Societăţii (semnează 

preşedintele Societăţii Constantin Popovici)”. 

În cuvântul rostit la deschiderea Facultăţii de Teologie din 

Chişinău, episcopul Justinian Teculescu afirma că Facultatea de 

Teologie este „un far luminos de credinţă strămoşească, care va 

radia lumină lină şi vie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Episcopul Teculescu în atmosfera de sărbătoare  

de la venirea sa în Ismail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Petriceicu-Hasdeu 

180 ani de la naștere 
 
 
 

    

aduceri-aminte  



sud-vest 4 

TRECUTUL PREZENT 
 

Pe 10 august 1946, prin hotărârea nr. 742 a Consiliului 

de Miniștri al Uniunii Sovietice, poligonului militar 

Tarutino, din regiunea Odesa, proaspăt înființat atunci, i s-au 

dat în folosință 25.034,2 hectare de terenuri (actualele 

raioane Sărata și Tarutino). Pentru a începe activitatea 

poligonului, autoritățile sovietice au dat ordin să fie distruse 

câteva sate aflate pe teritoriul respectiv. Era vorba de 

localitatea Hofnungstal, populată de urmașii coloniștilor 

germani și de câteva sate moldovenești – Frumușica Nouă, 

Roșia, Zurum. Satele au fost ruinate, iar localnicii s-au 

refugiat în așezările vecine. Printre cei refugiați a fost și fiica 

Mariei și a lui Ion Ciobanu, Eudochia. Împreună cu părinții, 

ea s-a stabilit la Frumușica Veche (azi Staroselie, raionul 

Sărata), unde s-a căsătorit și a locuit o viață. Publicăm mai 

jos amintirile fiicei sale, Fenea, membră a Uniunii Artiștilor 

Plastici din România, despre tragedia de acum 70 de ani, din 

cele auzite, în special, de la mama sa și de la tatăl său, 

Simion Munteanu. 

   

AMINTIRI DESPRE POLIGON 
  

MAMA   

Când a fost alungată din căsuța sa, mama, împreună cu o 

fată din sat, a compus un cântec de jale despre cum au fost  

izgoniți de la vetrele lor de către ostașii ruși, despre sat – cât 

de frumos a fost satul lor de odinioară. Cântecul a circulat 

prin satele din împrejurimi, dovadă că, recent, a fost 

înregistrat de către familia Pinteac de la oamenii locului. 

„Frumușica, sat bogat,/ Cine mi te-a blestemat...” – așa 

începea cântecul. Mama îmi vorbea cu atâta drag despre 

satul ei natal: „Vara mergeam la cosit. Iarba ajungea la brâu, 

cu rânduri de flori, care mai de care mai frumoase. Era ca în 

poveste. Nu ca acum.” – zicea ea cu părere de rău. Avea o 

voce de aur mama: limpede, curată, înaltă. Cântase în corul 

bisericii din Frumușica Nouă. A cântat și în strana bisericii 

din Frumușica Veche. Maica-mea a fost acea care mi-a sădit 

un puternic dor de Frumușica Nouă – satul bunicilor și al 

străbunicilor pe linie maternă. Un sat de vis – un gol, de fapt, 

pentru că nu am văzut satul niciodată. Doar cu ochii minții. 

Mama era de față, când veniră soldații ruși în satul ei și-i 

alungară din casele lor. Avea 26 de ani. Tocmai pierduse 

soțul și copilul și, ca durerea să fie din plin, a fost alungată, 

din casa sa. „Oamenii plângeau, nu voiau să iasă din case. 

Atunci soldații trăgeau de un colț din acoperiș și se ducea jos 

tot acoperișul. Lumea ieșea din case cu te miri ce în mână, 

plângând. Mare jale a fost”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt cuvintele mamei. Mama avea haz, spunea 

pățăranii, istorioare hazlii cu Avrum, comerciantul satului, 

despre alți oameni buni de gură, cum se găsesc prin satele 

noastre. Ținea minte multe poezii de la școală. Când 

mergeau la prășit, „la normă”, sau când stăteau grămăjoară, 

în cerc, la masa de amiază, fetele și femeile mai tinere 

voiau să fie mai aproape de „lelea Dochia”, că le făcea să 

râdă. Mi-a povestit despre primul său soț, Toader Rotari, 

un băiat înalt, frumos și bun din Frumușica ei dragă și 

despre fiica lor, Steluța... Ambii morți: el, mobilizat de ruși 

la sfârșitul războiului, nu s-a mai întors la vatră, iar copila 

s-a stins din cauza condițiilor precare, în care s-au pomenit 

cu toții. La fel a murit și bunica Maria, mama mamei, la 54 

de ani. Avea ea o boală. O dată pe an mergea la un doctor 

din Cetatea Albă și se făcea bine. Dar au venit vremurile de 

restriște și bunica nu a mai avut la cine se trata și s-a stins. 

Mi-a mai povestit despre fratele ei mai mare, Pintilie, mort 

în război și el. L-am văzut într-o fotografie de epocă în casa 

nanei Irina, sora mai mare a mamei. La 16 ani, când fusese 

la Constanța, mama s-a întors la Frumușica Nouă cu 

cântecul „Sanie cu zurgălăi”, în vogă la acea vreme. „Un 

orologiu suna noaptea jumătate,/ La castel la poartă oare 

cine bate...” – întreaga poezie am învățat-o de la mama. Și 

a învățat-o și pe fiica mea. 

 

TATA      
Taică-meu, Simion al lui Petrică Munteanu, originar din 

Frumușica Veche, sat de la poalele poligonului, era un om 

dintr-o bucată. O dată mă întorsesem de la școală și am 

declarat că acolo ne-au învățat că suntem moldoveni. 

Dumnealui mi-a răspuns prompt: „Învățătoarea ta este 

proastă. Noi suntem români”. Unii cetățeni ai satului nostru 

îl luau peste picior, zicându-i: „Trădătorule, ai fost cu 

românii...”. Taică-meu ne-a sădit sămânța ceea de dor de 

Patrie, de al nostru. Zicea: „Când m-am eliberat, mi-au spus 

că pot să rămân în România, că îmi dădeau pământ, dar eu 

m-am tras acasă, la moșii și strămoșii noștri”. Țin minte cum 

în tinerețile sale tata stătea cu pușca de-a gata să-și apere 

casa și harmanul, pentru că cei de la Sovietul sătesc tăiau 

pământ de la oameni, dacă aveau mai mult de 25 de ari în 

jurul casei. Nu s-a apropiat nimeni de casa lui și nici de 

harmanul lui, căci „erau moștenite de la moșul Andrei”, 

fratele tatălui său, Petrea Munteanu. În continuare – din 

povestirile tatei, relatate de către sora mea mai mare, Nina 

Munteanu, despre condiția lui sub ocupația rusească. Când  

s-a cedat Basarabia rușilor, toți basarabenii înrolați în 

Armata Română au fost chemați la București, unde li s-a 

spus: „Basarabia este cedată. Cum veți ajunge acasă, vă vor 

înrola imediat, că să întoarceți armele împotriva noastră. Dar 

voi să nu faceți asta, pentru că noi suntem frații voștri”. În 

jurul lor ofițerii plângeau toți în hohote, le aruncau pumni cu 

bani și le ziceau: „O să vină rușii să vă ia, dar voi să nu 

trageți! Noi suntem frații voștri!”. Avea lacrimi în ochi ori de 

câte ori își aducea aminte.      
 

Fenea MUNTEANU (PETRUȚ) 
 

(va urma) 
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O ISTORIE ACTUALIZATĂ 
A SATELOR NOASTRE 

DIN BASARABIA 
ISTORICĂ  

(REGIUNEA ODESA) 

 
CÂTE CEVA DESPRE 

VECHIMEA CUVÂNTULUI 
„BAB” 

 
Găsim în cele scrise de Afanasie Știucă, dar și în 

alte surse, mai avansate, că acest cuvânt – „bab”, cu 
sens de „poartă” – provine din limba arabă. În 
denumirea localității Babele îl găsim preluat, firește, 
din limbile turcice. Originile lui, însă, sunt mult mai 
vechi, chiar foarte vechi. Îl găsim în dialectul 
babilonian al limbii akkadiene – cea mai veche limbă 
semitică atestată. În acest dialect „bab-ili(m)” 
înseamnă Poarta lui Dumnezeu. Limba akkadiană, 
încă pe la anul 2000 înainte de Hristos, a înlocuit 
legendara limbă sumeriană, pentru ca, la rându-i, de-
a lungul secolelor, să fie înlocuită de către aramaică – 
limba maternă a lui Iisus Hristos (cf. Wikipedia. 
Enciclopedie Liberă). În limba akkadiană, „bab-ili(m)” 
– Babilon – înseamnă Poarta lui Dumnezeu. În limba 
arabă, Bab-el-Mandeb (o strâmtoare ce desparte – 
sau leagă – Marea Roșie de Oceanul Indian, între 
Somalia și Yemen, înseamnă Poarta Lacrimilor. În 
limba română, denumirea satului Babele, de pe malul 
lacului Ialpug, ar însemna tot „poartă”, cu sensul de 
loc pentru intrare (ieșire). Cu atât mai mult că și 
particularitățile reliefului parcă ar susține această 
versiune – factor determinant, atunci când vine vorba 
de un nume topic. 

  

CONSIDERAȚII ASUPRA  
VECHIMII SATULUI BABELE 

 
Firește, toate afirmațiile despre aceea că 

localitatea ar fi apărut după 1812, când rușii ocupă 
Basarabia, sunt niște aberații. În așa-numita Istorie a 
orașelor și satelor din RSS Ucraineană citim că 
localitatea a fost întemeiată în anul 1812 de către 
țăranii moldoveni pe locul fostei așezări turcești 
Babeli și că în anii următori au venit coloniștii bulgari 
(Regiunea Odesa, p. 460-466). Pe blogul satului 
Babele găsim că prima biserică ortodoxă din 
localitate a fost dată în folosință în 1815, iar serviciul 
divin în ea a început să fie oficiat din primăvara 
aceluiași an, de către preotul Gh. Majarov. Cum s-a 
mai întâmplat în alte sate sud-basarabene, după 
1812, biserica a putut fi construită pe locul celei 
vechi. Iată ce mai citim pe Wikipedia (versiunea în 
limba română): „Satul Babele a fost fondat în anul 
1774, după ce prin Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, 
țăranilor moldoveni din ținutul aflat încă Imperiul 
Otoman li s-a permis să-și întemeieze sate noi”. Ar fi 
cel puțin naiv să credem că istoria satului Babele a 
început în 1812, sau chiar în 1774. În anii respectivi 
au avut loc evenimente marcante, care, fără doar și 
poate, au oficializat, într-un mod sau altul, starea 
așezării la acele perioade istorice. Este cunoscut, 
însă, faptul că așezarea Babele, împreună cu încă 
patru localități din districtul Ismail (Doluc, Țobâc, 
Erdeburnu și Taspunar) figurează pe renumita hartă 
a lui Bawr, întocmită la 1772, dar publicată la 
Amsterdam, în 1781. Așadar, în perioada războiului 
ruso-turc din 1768-1774 satul Babele deja exista (I. 
Chirtoagă, op. cit., p. 119). Localitatea ar fi putut 
exista de încă mai înainte. Când fac această 
afirmație, mă gândesc în primul rând la registrul 
fiscal din 25 iulie 1645, ce cuprindea așezările din 
stânga Dunării, în frunte cu Reniul (Tomarova), din 
cadrul vacufului de Isaccea. În acel registru era 
trecut satul Barta, situat pe malul opus al lacului 
Ialpug, față în față cu Babele. Dacă la 1645 satul 
Barta era deja constituit și luat la evidența fiscală de 
către otomani, e greu de presupus că pe celălalt mal 
al Ialpugului, practic, în aceleași condiții naturale, 
locurile rămâneau pustii. 

 

Vadim BACINSCHI 

 

 
 

 

istoriile vieţii  

Elegii de la marginea Receștiului  
   
 Acesta este titlul culegerii de versuri a jurnalistului și scriitorului Vadim Bacinschi, din Odesa, apărută vara trecută la Editura TIPO 

Moldova din Iași. Cartea (193 p.) a fost distinsă cu premiul Festivalului de Poezie „Ion Vatamanu sau Dimineața mărului”, care a avut loc 
la Chișinău în data de 18 decembrie 2015, organizat de Uniunea Scriitorilor din Moldova. Cartea cuprinde mai multe cicluri de versuri, 
scrise în diferite perioade de timp și este un omagiu adus baștinei autorului (satul Recești, raionul Șoldănești, Republica Moldova), 
oamenilor apropiați, consătenilor – universului irepetabil al satului de altădată, ajuns azi pe cale de dispariție. Ciclul de versuri Dunărea 
dintre noi cuprinde mai multe poezii dedicate românilor din stânga Dunării de jos, efortului lor de supraviețuire. Festivalul de Poezie „Ion 
Vatamanu sau Dimineața Mărului”, aflat la prima sa ediție, a fost consacrat memoriei regretatului poet Ion Vatamanu, originar din 
Costicenii Bucovinei (regiunea Cernăuți). Manifestarea a avut loc cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova și al Bibliotecii 
Municipale „B.P. Hasdeu”. A cuprins o sesiune de comunicări, un recital poetic Ion Vatamanu, lansări de carte. Printre cărțile lansate au 
fost și două cu creațiile lui Ion Vatamanu: Contur de meditație (Editura ARC, Chișinău) și Umbre. Poetul și imperiul (Editura TIPO 
Moldova, Iași).  Leontina Vatamanu, fiica poetului, a prezentat filmul său documentar „Dor de Ion Vatamanu”. Printre participanți au fost 
prezenți criticii literari Răzvan Vancu, redactor-șef al revistei „România literară” (București), Ioan Holban (Iași), scriitorul bucovinean 
Ștefan Hostiuc (București). Ultimii doi au intrat și ei în posesia premiilor festivalului. La manifestarea din 18 decembrie au fost lansate 
primele două numere ale „Revistei literare” – publicație de literatură și dialog cultural – editată de Uniunea Scriitorilor din Moldova și 
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Chișinău. Printr-un efort comun, mai multe exemplare ale periodicului au ajuns și în satele sud-
basarabene, populate de confrații noștri.  

          Corespondentul nostru 

 
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

