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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!

Vineri, 8 februarie la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail au fost primiţi 
oaspeţi de onoare şi multaşteptaţi. Doamna Elena Golovanova şi Doamna Polina 
Chiseolari, profesorii de română de la catedra de limbi romanice, împreună cu 
fosta studentă Ecaterina Tudoran au fost gazdele întîlniriişi cu mare plăcere au 
primit oaspeţii - doamna Areta Moşu, preşedinte al ASTREI ieşene, însoţită de alţi 
oaspeţi dragi.

A fost prezentat cabinetul de limbă română recent reparat, în care s-a petrecut 
întîlnirea. Cei de la Universitate au primit cadouri - ediţia nr. 6 a revistei de cultură 
„Sud-Vest” şi cîteva ediţii ale „Revistei Române”  - editată de ASTRA ieşeană.

Ne bucurăm că am avut posibilitatea să sărbătorim deschiderea cabinetului de 
limbă română cu prietenii noştri apropiaţi. 

Suntem nespus de mulţumiţi ASTREI, şi în special doamnei Areta Moşu, care în 
Ĵ ecare vară organizează şcoli de vară pentru studenţi şi elevi, la care sunt invitaţi 
şi studenţii noştri. Pentru noi e o posibilitate excelentă să ne dezvoltam în plan 
cultural,să facem schimb de experienţă şi să ne bucuram de cele văzute în România. 
Pentru noi astfel de ocazii sunt speciale şi indispensabile. Vă mulţumim din suĶ et! 

Vă mulţumim din suĶ et!
EVENIMENT

Corespondent SUD-VEST

Pe 15 ianuarie curent am marcat 
163 de ani de la naşterea lui Mihai 
Eminescu. Acelui pe care urmează încă 
să-l cunoaştem, pentru că el n-a fost 
doar poet, cum cred unii. Şi, cu atât 
mai mult, n-a fost simplu „versiĴ cator”, 
cum l-a apreciat, cu prilejul aniversării, 
Igor Dodon, unul din liderii actuali ai 
comuniştilor de la Chişinău.

Eminescologul gălăţean Dumitru 
Tiutiuca, scriind despre moştenirea 
eminesciană, concretiza că din ea cam 
jumătate o constituie poezia, proza şi 
dramaturgia, luate împreună. Cealaltă 
jumătate o alcătuiesc cele scrise de 
Eminescu-jurnalistul: istorie, economie, 
viaţă social-politică (D.Tiutiuca, Lite-
ratura marilor clasici, Bucureşti, 2005, 
p.635). Cealaltă jumătate rămâne până 
azi necunoscută cititorului larg, cu toate 
că anume acolo îl găsim pe Eminescu-
istoricul, Ĵ lozoful, omul politic, la fel de 
profund ca şi Eminescu-poetul.

Iată deci că, în mod oarecum 
surprinzător, ziua naşterii lui M.Eminescu 
a evoluat în Ziua Culturii Naţionale (în 
România) şi Ziua Naţională a Culturii 

(în Republica Moldova). Eminescu este 
unul, iar sărbători parcă ar Ĵ  două. La 
Bucureşti, sărbătoarea marcată pe 
15 ianuarie s-a numit Ziua Culturii 
Naţionale, subînţelegându-se, probabil, 
existenţa unei singure culturi româneşti, 
a tuturor vorbitorilor de limbă română.

La  Chiş inău,  co ndu cerea 
proeuropeană (nu procomunistă) de 
acolo a adus pe lume Ziua Naţională a 
Culturii, punând, poate, un sens aparte 
în plasarea pe prim-plan a cuvântului 
naţională. Nu vom ghici care anume. 
Poate, a făcut-o din motivul mai vechi: 
să nu Ĵ e ca la români, ci ca la moldoveni.

La Odesa Ziua Culturii Naţionale a 
fost organizată de Consulatul General al 
României (Consul General, Emil Rapcea). 
Participanţii au fost primiţi în incinta 
Consulatului, au depus Ķ ori la bustul lui 
M. Eminescu, de alături, şi au asistat la un 
program artistic în Muzeul de Literatură. 
Au evoluat artişti amatori din Satu Nou, 
raionul Sărata. 

Vadim Bacinschi

ZIUA CULTURII NAŢIONALE 
LA ODESA

D   E   C   L   A   R   A   Ţ   I   E

Excelenţe! Ne adresăm Domni-
ilor Voastre, ca şeĴ lor a două state 
vecine şi prietene, pe care le leagă 
Tratatul de vecinătate şi cooperare 
din vara anului 1997. Ucraina e ţara 
în care locuim şi ai cărei cetăţeni loiali 
suntem, iar România e Patria noastră 
istorică, de care nu ne-am dezis şi nu 
ne vom dezice niciodată, oricare n-ar 
Ĵ     împrejurările.

Motivul ce ne-a făcut să semnăm 
prezenta declaraţie îl constituie pro-
blemele cu care se confruntă comuni-
tatea etnică românească din regiunea 
Odesa. În 20 de ani de independenţă 
a Statului Ucrainean, aceste probleme 
n-au cunoscut o soluţionare favorabilă 
pentru noi, ci doar s-au complicat.

Trebuie să recunoaştem: este şi vina 
noastră în cele întâmplate. N-am fost 
destul de incisivi şi consecvenţi în 
apărarea drepturilor ce ni le oferă, ca 
minoritate etnică, Constituţia şi legile 
Ucrainei. Oamenii noştri au, însă, în 
faţă exemplul soţilor Pinteac din satul 
Staroselie (Frumuşica Veche), raionul 
Sărata. Dânşii n-au renunţat la româ-
nism, la limba română. Le-au apărat 
cum au putut, cât au putut. Şi cu ce 
s-au ales? Ea – înjosită, distituită din 
funcţia de director de şcoală, el – cu 
sănătatea ruinată, invalid, de fapt. 
Autorităţile ucrainene i-au umilit şi 
i-au purtat prin judecăţi, până i-au 
nenorocit pe amândoi. E un exemplu 
cunoscut de toţi prin părţile noastre. 
Din el lumea trage concluzia: dacă, 
în apărarea drepturilor tale, ca etnic 
român, nu te conformezi poziţiei 
autorităţilor, vei fi strivit de către 
maşina administrativ-birocratică a 
Statului Ucrainean. Te vor nenoroci şi 
nimeni nu-ţi va  lua, în  mod  efectiv, 
apărarea, prin intermediul instituţiilor 
oĴ ciale abilitate. Nici în Ucraina, nici 
în Patria istorică, la care ţinem atât de 
mult.

În 20 de ani trecuţi, în regiunea 
Odesa,  cele mai grele pierderi le-a 
suferit sfera învăţământului şcolar în 
limba română. Ea numără doar 6 şcoli 
(datele monitorizării din 2008). Alte 
10 şcoli, după 1991, au devenit mixte, 
deschizându-se şi clase cu predare în 
limbile ucraineană sau rusă.

Printre şcolile deznaţionalizate sunt 
şi cele din Novoseliscoe (Satu Nou, 
raionul Reni) şi Novosiolovca (Satu 
Nou, raionul Sărata). Anume ele, potri-
vit prevederilor unui acord comun 
româno-ucrainean din anii trecuţi, 
trebuiau să devină liceie cu limba 

de predare română. N-au devenit, ci, 
dimpotrivă, şi-au încetat existenţa, 
ca şcoli naţionale. Mai mult chiar: la 
începutul anului de studii 2011-2012 
în şcoala din Novoseliscoe nu mai erau 
doritori de a învăţa în clasele primare 
cu limba de predare română şi exista 
pericolul ca să nu Ĵ e deschisă nicio 
clasă I-a.

A scăzut simţitor numărul 
studenţilor de la cursurile în limba 
română la Universitatea din Ismail: 
de la cca 60, anual, după 1993, când 
ele s-au deschis, până la 24, în anul 
curent. S-a redus şi numărul orelor de 
studiu în limba română. Româna este 
studiată aici ca a doua limbă, împreună 
cu ucraineana şi engleza. Absolvenţii 
acestor cursuri, dacă vin în şcoli, 
predau, de regulă, limba ucraineană 
şi nu cea română. Toate acestea au 
avut loc sub presiunea necontenită 
a Asociaţiei Moldovenilor din Ucrai-
na (preşedinte – Anatol Fetescu), 
zămâslită în administraţia regională 
de stat Odesa. Reprezentanţii 
acestei Asociaţii, acţionând prin 
administraţiile raionale, consiliile 
locale, au făcut ca vorbitorii de limbă 
română să depună cereri, prin care 
rugau să Ĵ e închise  clasele cu predare 
în limba română.

Începând cu anul 2005, autorităţile 
de la Odesa şi Ismail blochează 
realizarea ideii unui Centru Regi-
onal pentru Cultură Românească, 
subvenţionat din bugetul de stat, 
lansată de către Asociaţia Naţional-
Culturală „Basarabia” a românilor din 
regiunea Odesa. Motivele invocate: 
românii în regiunea Odesa sunt o 
minoritate neînsemnată din punct 
de vedere numeric; lipsa de mijloace 
Ĵ nanciare etc.

Toate aceste procese negative au 
loc pe fundalul desconsiderării limbii 
române: în şcolile de cultură generală 
din regiunea Odesa ea este studiată ca 
„limbă moldovenească”. Românii sunt 
prezentaţi (în special, în săptămânalul 
Luceafărul, din Odesa) drept duşmani 
ai „etnosului moldovenesc”, care au 
un singur scop: să-i românizeze pe 
moldoveni. Asistăm, de fapt, la o 
campanie antiromânească non-stop 
ce îşi pune amprenta şi asupra atitu-
dinii fată de noi, cetăţeni ucraineni de 
etnie română.

Nu ne-a apropiat de spaţiul române-
sc nici existenţa, mai bine de 15 ani, a 
Euroregiunii Dunărea de Jos. Acţiunile 
din cadrul ei poartă un caracter sin-
gular şi ocazional, fără ca să atingă 
o sferă atat de importantă cum este 
învăţământul în limba română. Pentru 
noi, deplasarea în spaţiul Euroregiunii 
rămâne foarte anevoioasă, date Ĵ ind 
regimul de vize şi lipsa unor curse 
regulate. Posturile româneşti de radio 
şi TV nu pot Ĵ  recepţionate în o bună 

parte de localităţi, iar abonarea la 
presa în limba română din România şi 
R. Moldova pentru noi este interzisă.

În ultima perioadă de timp, relaţiile 
comunităţii romaneşti din regiunea 
Odesa cu Patria-mamă poartă tot mai 
mult un caracter estival. Călătoriile 
de vară ale copiilor şi varstnicilor în 
Romînia, plus turneul unui teatru din 
Romînia, o dată pe an, ne bucură, 
dar nu ne însuĶ eţesc. Aceasta – din 
motivul că „s-au răcit” schimburile 
bilaterale romano-ucrainene în sfera 
învăţămantului şcolar şi superior, care 
pentru noi, cei din sudul Basarabiei, au 
o importanţă deosebită.

Dle Preşedinte Victor Ianukovici!
Dle Preşedinte Traian Băsescu!
Din expunerea făcută mai sus 

devine clar că în cele mai importante 
pentru noi, ca etnici români, domenii, 
legate de păstrarea identităţii noas-
tre etnice, atestăm numai regrese. E 
vorba de o restrângere evidentă, cu 
concursul nemijlocit al autorităţilor 
ucrainene, a drepturilor noastre legi-
time. Restrângere pe care Constituţia 
Ucrainei o caliĴ că drept inadmisibilă 
şi care contravine principiilor euro-
pene în domeniul respectării drep-
turilor omului şi al atitudinii faţă 
de minorităţile etnice, într-o ţară 
europeană, cum este Ucraina!

Dle Preşedinte Victor Ianukovici!
Ca persoană care garantează respec-

tarea drepturilor constituţionale ale 
cetăţenilor Ucrainei, Vă rugăm să 
întreprindeţi acţiuni ce ne-ar permi-
te şi nouă, ca cetăţeni ai Ucrainei, de 
etnie română, să ne bucurăm de roa-
dele acestor drepturi.

Dle Preşedinte Traian Băsescu!
Ca şef al Statului Român, aşteptăm 

să Vă onoraţi îndatoririle pe care le 
aveţi sub aspectul protejării minorităţii 
româneşti din Ucraina, prevăzute de 
articolul 13 al Tratatului de Bază între 
România şi Ucraina, din anul 1997.

SEMNATARI:
Nicolae Moşu, preşedinte al 

Asociaţiei Naţional-Culturale „Valul 
lui Traian” din raionul Tatarbunar, reg. 
Odesa.

Petru Şchiopu, preşedinte al 
Societăţii Ecologice „Ialpug” din raio-
nul Ismail, reg. Odesa.

Tudor Iordăcescu, membru al Comi-
tetului de conducere al Filialei regio-
nale Odesa a ACDR din Ucraina.

Vasile Iordăchescu, preşedinte 
al organizaţiei religioase, epitropul 
Bisericii Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi 
Sf. Ierarh Nicolae din localitatea Hagi 
Curda (Camâşovca), raionul Ismail, reg. 
Odesa

Vadim Bacinschi, jurnalist, membru 
al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova. 

Către
Preşedintele Ucrainei, 

Victor Ianukovici
Preşedintele României, 

Traian Băsescu



POLITICĂ

În anul 2007 am publicat în Ediţia 
specială Sud-Vest, din februarie, a 
săptămânalului cernăuţean Concor-
dia un articol intitulat „De la R A S S 
Moldovenească din componenţa R S 
S Ucrainene – la o nouă Transnistrie 
ucraineană?”. Scriam: „Situaţia devine 
cu adevărat intrigantă, dacă admitem 
că într-un viitor anumit va avea loc, sub 
orice formă, unirea Ĵ rească a Republicii 
Moldova cu România. Ce se va face 
atunci cu fâşia de pământ de circa 200 
km lungime (4163 kilometri pătraţi) 
din stânga Nistrului, numită în 1991 
Republică Moldovenească Nistreană 
(RMN)? „

Mai formulam în cele scrise acum 6 
ani câteva întrebări, ultima dintre care 
suna aşa: „Să-i trebuiască, oare, Ucrainei 
aşchia de pământ din stânga Nistrului?“  
Adică autoproclamata RMN.

Toate întrebările de atunci au revenit 
la ordinea zilei după ce la 13 ianuarie 
curent, la Cernăuţi, ministrul aface-
rilor externe al Ucrainei L. Kojara, s-a 
întâlnit cu omologul său rus, S. Lavrov. 
Întâlnirea avu loc în cadrul sesiunii a 
7-a a Subcomitetului pentru colabo-
rare internaţională din cadrul Comi-
siei interguvernamentale ruso-ucrai-
nene. L.Kojara, desemnat ministru în 
decembrie trecut, a preluat între timp 
preşedinţia, din partea Ucrainei, în 
OSCE – una din structurile europene.

La Cernăuţi au fost puse în discuţie 
aspecte actuale ale relaţiilor ruso-
ucrainene, inclusiv în domeniul 
reglementării conflictului transni-
strean, proces la care participă şi Ucrai-
na şi Federaţia Rusă.

După întâlnirea celor doi miniştri, în 
mediile de informare din R. Moldova şi 
Rusia au apărut detalii surprinzătoare 
vizavi de modul în care Ucraina ar putea 
participa în continuare la soluţionarea 
problemei transnistrene.

 ZONA ECONOMICĂ „TRANSNI-
STRIA”: REGIUNEA ODESA PLUS 

REGIUNEA SEPARATISTĂ
Ideea aparţine fostului preşedinte al 

Sovietului Suprem al RMN, G. Maracuţa. 
Sub forma unui proiect, la Ĵ nele anului 
trecut, ea a fost înaintată Ministe-
rului de Externe al Federaţiei Ruse şi 
Admunistraţiei Preşedintelui Ucrainei. 
Surse din Administraţia lui V. Ianuco-
vici au declarat pentru Nezavisimaia 
gazeta că zona economică „Transnistria” 
(„Pridnestrovie”) ar putea să reprezin-
te teritoriul comun al regiunii Odesa 
şi autoproclamatei RMN Dacă ea va 
Ĵ  creată, aceasta ar putea normaliza 
situaţia din imediata vecinătate a UE şi 
ar uni, chipurile, interesele Tiraspolului, 
Chişinăului şi Odesei.

Este vorba de crearea, în primul 
rând, a unui puternic nod de trans-
port şi tranzit din care ar putea face 
parte aeroportul din Tiraspol, por-
turile Odesa, Iliciovsk, Iujnyi şi auto-
banul Kiev-Odesa-Reni. Noua zonă 
economică va uni Europa cu Asia şi va 
soluţiona problema politică a relaţiilor 
dintre Chişinău şi Tiraspol.

În comentariile la temă se subliniază: 
dacă va fi creată zona economică 
„Transnistria”, aceasta va însemna, în 
primul rând, revenirea regiunii sepa-
ratiste în componenţa Ucrainei, adică 
va pune capăt reintegrării R. Moldova. 
Spectaculoasa „revenire”, dacă va avea 
loc, ar înlesni mult aderarea R. Moldo-

va la UE şi, de fapt, unirea ei cu Româ-
nia. Importantă este, în primul rând, 
poziţia conducerii de la Chişinău, dar 
şi a structurilor UE. Amintim aici că pe 
21 ianuarie curent, L. Kojara s-a întâl-
nit la Chişinău cu vice-premierul Iurie 
Leancă, ministrul al afacerilor externe 
şi integrării europene a R. Moldova. Au 
discutat şi problema transnistreană, 
convenind că Leancă va face o vizită 
la Kiev.

Pe 29 ianuarie, alt vice-premier 
moldovean – E. Carpov, responsabil 
de reintegrarea R.Moldova – s-a întâl-
nit cu Nina Stanski, reprezentantul 
Tiraspolului în procesul de reglemen-
tare transnistreană. Adică atestăm o 
înviorare a dialogurilor diplomatice 
în jurul regiunii separatiste, înviorare 
impulsionată, din câte se vede, de către 
conducerea de la Kiev.

Oare, să aibă Ucraina intenţii serio-
ase vizavi de RMN, sau e vorba doar 
de un joc politic impus Kievului de 
Rusia, pentru a nu lăsa să se răcească 
cu desăvârşire relaţiile între cele două 
ţări? Să asistăm la reanimarea auto-
nomiei moldoveneşti de cândva în 
componenţa Ucrainei de azi?

PLANURILE SE SCHIMBĂ DUPĂ 
CUM BATE VÂNTUL...

În autoproclamata RMN locuiesc 
peste 200 mii de etnici ucraineni (mai 
mulţi decât ruşi), dintre care cam a 
treea parte au cetăţenie ucraineană. 
Dar nu de grija pentru conaţionali 
este generat interesul Ucrainei pentru 
Transnistria. Prin 2005-2006, pe vremea 
lui Iuşcenco, Ucraina a participat la aşa-
numita blocadă economică a RMN, 
solidarizându-se cu poziţia oĴ cială a 
Chişinăului, susţinută de UE. „Portoca-
liii” credeau că, dacă nu mâine atunci 
poimâine, vor ajunge membri ai UE.

A devenit clar că în UE Ucraina nu 
va ajunge degrabă, iar presiunile din 
partea Rusiei, pe plan economic, în 
primul rând, devin tot mai grele. De 
la blocada economică a Transnistriei 
Kievul a ajuns foarte uşor la ideea 
zonei economice „Transnistria”, în 
componenţa Ucrainei. Vom vedea cum 
vor evolua lucrurile.

Pe 18-20 februarie curent, la Lvov, 
urma să aibă loc prima rundă de nego-
cieri, din anul acesta, între Chişinău şi 
Tiraspol, în formatul 5+2 (moderatori 
– Ucraina, Federaţia Rusă şi OSCE, iar 
observatori – SUA şi UE).

Pe 6 februarie, la Tiraspol, cu partici-
parea mai multor deputaţi ai Dumei de 
Stat a Federaţiei Ruse, a avut loc semi-
narul „Perspectivele de dezvoltare şi 
armonizarea cadrului legislativ al regi-
unii cu cel al Rusiei”. Al regiunii separa-
tiste, adică.

...Vânturile politice în jurul Trans-
nistriei continuă să bată din plin. 
Păcat că poziţia Ucrainei se schimbă 
în dependenţă de direcţia din care 
ele suĶ ă. Pe 9 februarie, TeoĴ l Bauer, 
ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, a 
declarat pentru Agerpres că, Kievul 
consideră primordială păstrarea 
integrităţii teritoriale a Republicii Mol-
dova. Şi cum rămâne atunci cu zona 
economică „Transnistria”?   

Vadim Bacinschi

TIRASPOLUL – ÎNCĂ MAI 
APROAPE DE ODESA
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   Gheorghe Eminovici – tatăl lui Mihai Eminescu

201 DE ANI DE LA NAŞTERE

   „...Avea ochi albaştri, caracter foarte violent, dar în 
schimb foarte bun la suĬ et”.

   „...Munte de om, de o putere herculeană, trup 
sănătos, minte sănătoasă”.

   „Avea o putere herculeană şi vorbea bine ruteneşte”:
   „...Cap masiv, nas prădalnic şi ochi albaştri-verzii”.
   „Mai avea o memorie uimitoare; numai din contactul 

cu Balş şi Hurmuzachi învăţase bine nemţeşte şi binişor 
franţuzeşte. Cunoştea 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”.

   „...Se tăinuia câteodată spre a-şi face socotelile sau a 
frunzări prin cronici”.

   „Scria nu caligraī c, dar foarte lizibil şi stilul era scurt 
şi concis; caracter ferm, nelinguşitor”.

   „Om cinstit, vrednic şi voinic la toate”.
   Persoana la care se referă toate aprecierile şi caracteristicile 

de mai sus este Gheorghe Eminovici (Iminovici), tatăl 
scriitorului Mihai Eminescu. Dacă am dispune doar de 
ele, totuna ne-am da seama că e vorba de un om deosebit, 
extraordinar. Căminarul Gh. Eminovici aşa a şi fost. Fiu de 
ţărani, el, tot ce a obţinut în viaţă (ştiinţa de carte, avere, un 
loc în ierarhia socială de atunci), a obţinut cu mintea sa ageră, 
cu caracterul său ferm şi mândru. Mihai îl va critica mai 
târziu pentru „deşertăciunea” sa. Dacă prin „deşertăciune” 
subînţelegem calităţi ca mândria de sine, îngâmfarea şi altele, 
asemănătoare, cine ştie, poate că fără ele căminarul avea să ĩ e 
sărăcit şi strivit de toţi cei care nu-i voiau binele.

   Cu statura-i impunătoare, cu caracterul său dur, plin 
de energii temerare, Gh. Eminovici apare azi ca un personaj 
legendar despre care ştim foarte puţin. El continuă să rămână 
în umbra soţiei sale, obijduit, parcă, şi uitat. Zbuciumul 
său de o viaţă, dorinţa de a-şi învăţa copiii, de a avea în 
casă pace şi belşug, se pare că aşa au şi rămas neapreciate 
de nimeni. Nu lui, ci Ralucăi, Mihai îi va închina versuri. 
Nu el, ci „dulcea mamă” va rămâne să domine peste secole 
asupra icoanei nefericite a familiei lor. Mihai îi va spune lui 
taică-său „părinte nenorocit” şi „îndărătnicul bătrân”. Celui 
din sămânţa căruia a venit el pe lumea asta, din care a încolţit 
şi a dat rod geniul său creator.

         DIN CĂLINEŞTII LUI CUPARENCU
 Gheorghe este născut pe 10 februarie 1812 în familia 

Ioanei şi a lui Vasile Iminovici, din satul Călineştii lui 
Cuparencu, la 32 kilometri depărtare de Suceava. În diferite 
documente, din diferite perioade de timp, numele său şi 
al copiilor săi era scris Iminovici, Ieminovici, Iaminovici, 
Eminovici. Mai târziu, şi Gheorghe, şi soţia sa, Raluca, vor 
semna „Eminovici”. În registrul de naştere şi botez al bisericii 
Uspenia din Botoşani, când este înscrisă naşterea pruncului 
Mihail, taică-său ĩ gurează cu numele Iminovici. Interesant 
e că în aceeaşi perioadă (prima jumătate a anului 1850), 
cererile şi jalbele trimise în diferite instanţe, el le va semna 
„Eminovici”. 

   Vasile Iminovici, tatăl lui Gheorghe, născut în 1780, era 
dascăl la biserica din Călineşti, după ce făcuse nişte cursuri 
de cantori, având, se vede, aptitudini vocale. Ştia carte, astfel 
încât îi învăţa şi pe copiii satului. Avuse în familie două fete 
(Ana şi Catrina) şi doi băieţi (Ioan şi Gheorghe). Ioan, deşi 
analfabet (iscălea „prin punerea degetului”), se bucura de 
multă autoritate printre consăteni; după 1840 îl găsim vornic 
în sat, apoi epitrop al bisericii locale.

   Satul Călineştii lui Cuparcencu era unul din cele trei, 
câte intrau în componenţa moşiei cu acelaşi nume, aĪ ată în 
posesia diferitor proprietari. Mai existau Călineştii lui Enache 
(sau Greaţca) şi Călineştii lui Vasilache.

   Unul din neamul Cuparencu – Gheorghe Luca 
Cuparencu – se spune într-un protocol din 1853, deschise 
în sat „o şcoală pentru poporani”, în care singur preda. El era 
proprietarul unei părţi a moşiei satului. Ceilalţi proprietari 
reprezentau familia Crâste (Crâstea) şi aveau curtea la 
Costâna. Era vorba de Nicolae Crâste şi de Enâcache Crâste, 
supuşi austrieci, amândoi cu titlul de baron. 

   Încă o parte a Călineştilor lui Cuparencu era proprietate 
a altui reprezentant al familiei Crâste – baronul Ioan Crâste 
– care va juca mai departe un rol deosebit în viaţa lui Gh. 
Eminovici, luându-l fecior de casă la curtea sa din Costâna.

   La Costâna, sub aripa lui Ioan Crâste, tânărul Eminovici 
deprinde limba germană, călătoreşte împreună cu baronul 
la Cernăuţi, unde Crâsteştii aveau case. Calităţile sale 
copilăreşti, pentru care l-a remarcat I. Crâste (minte ageră, 
insistenţă, ĩ re întreprinzătoare, ambiţioasă), cu timpul, s-au 
închegat în caracterul omului dintr-o bucată, pentru care 

niciodată n-au fost străine preocupările intelectuale. Ne-o va 
mărturisi mai târziu biblioteca din casa Eminovicilor de la 
Ipoteşti.

   În 1829 Ioan Crâste ia în arendă de la visternicul Alecu 
Balş moşiile Saraĩ neşti şi Brehuieşti, iar peste doi ani, după 
moartea acestuia, - şi moşia Dumbrăveni, toate din ocolul 
Siretul de Sus, ţinutul Suceava. Şi cum la Dumbrăveni avea 
nevoie ca cineva să ducă o cancelarie, baronul îl ia încolo pe 
feciorul de casă de la Costâna. Era în anul 1832. Gheorghe 
Eminovici împlinise 20 de ani. Îl aştepta o carieră vertiginoasă, 
la care ĩ ul dascălului Vasile Iminovici nici nu putea visa, să ĩ  
rămas în Călineştii lui Cuparencu. Destinul i-a fost binevoitor. 
Dar acelaşi destin, scoţându-l din ţărani în funcţionari, apoi 
în proprietari de pământ, a prefăcut viaţa sa într-o adevărată 
dramă. Peste evenimentele din sânul familiei, legate, în special 
de soarta copiilor (nefericită, dacă i-am spune în linii mari), se 
vor suprapune probleme de ordin ĩ nanciar, de care depindea 
existenţa materială a familiei sale. El va petrece zile nenumărate 
pe drumuri, în şedinţe judecătoreşti, va scrie cred că sute de jalbe 
şi cereri pentru a-şi apăra interesele şi demnitatea, nedeprins să 
cedeze, sau, cu atât mai mult, să ĩ e înjosit.

   LA DUMBRĂVENI, GRĂMATIC, APOI VĂTAV
   La Dumbrăveni tânărul Eminovici vine după 23 aprilie 

1832, când baronul Ioan Crâste, cum se spune într-o jalbă 
a acestuia, a intrat în stăpânirea moşiei „cu toate săliştile 
alăturate”. Din componenţa moşiei, arendate de el pe 4 ani, 
mai făceau parte satele Siminicea, Vlădeni şi Saraĩ neşti, din 
ţinutul Sucevei, Mândreşti, Brehuieşti şi Bursuceni, din ţinutul 
Botoşani.

   Pe când, îndrumat de I. Crâste, Gh. Eminovici punea 
începuturile cancelariei de la Dumbrăveni, el încă nu ştia că 
va lăsa aici 17 ani ai vieţii şi activităţii sale. Aici se va căsători 
cu Raluca, aici se vor naşte primii lor 6 copii: Şerban, Niculae, 
Iorgu, Ruxanda, Ilie şi Marghioala. Nici unul din ei nu va 
ajunge la bătrâneţe şi nu va muri de moarte bună: fetele se vor 
stinge din viaţă în copilărie, Niculae se va sinucide, ceilalţi trei 
vor cădea pradă unor boli. Destinul, batăl-l vina! 

   ...Din documentele inserate şi comentate de Gh. Ungureanu 
în remarcabilul său volum, reiese că deja în luna mai 1832 
grămăticul Gheorghe Eminovici aşterne pe hârtie primele cereri 
şi jalbe în diferite instanţe. Le scrie cu scrisul său „nu caligraĩ c, 
dar lizibil”, adică citeţ, cum remarcă mai târziu feciorul său, 
Matei. Scria cu caractere chirilice, în uz atunci, încurcând 
doar câteva litere cu cele gotice. Gh. Ungureanu consemna că 
cele puse pe hârtie de tânărul grămătic de la Dumbrăveni erau 
scrise „cu multă fantezie în scrierea chirilică şi alcătuirea frazei”.

   Aş zice că putem vorbi despre un neîndoielnic har 
scriitoricesc al lui Gh. Eminovici, ce şi-a găsit expresie nu 
în proză sau poezie, ci în activitatea de cancelarie. Cererile, 
mărturiile şi jalbele scrise de el, cărora le vom consacra un 
compartiment aparte în continuare, sunt pline de expresii foarte 
plastice, excelând prin logica impecabilă şi claritatea expunerii. 
Sunt calităţi pe care le vom întâlni în publicistica şi studiile 
istorice ale lui Mihai Eminescu.

   „Opera” grămăticului Gh. Eminovici e plină de arhaisme şi 
rusizme, speciĩ ce perioadei respective, când în loc de un cuvânt, 
pentru a exprima o noţiune, sau o acţiune erau folosite câte 
3-4 cuvinte, în cele mai bizare (pentru ziua de azi) îmbinări.

   Ocupat cu treburile cancelariei, Gheorghe din capul locului 
s-a pomenit în contact nemijlocit cu realitatea în care exista 
atunci o moşie vastă ca cea a baronului Crâste. O realitate 
destul de dură, când diversele litigii economice erau soluţionate 
nu numai în instanţele judecătoreşti, dar şi prin metode de 
forţă, făcându-se uz de detaşamente armate, de pistoale, furci 
şi ţăpoaie. La activităţi de acest gen va participa şi Eminovici, 
după ce va deveni vătav. Puterea ĩ zică, statura şi caracterul dârz 
îi înlesneau îndeplinirea unor asemenea misiuni.

   Până a se stinge din viaţă, în 1834, baronul Crâste a 
avut grijă să-l familiarizeze şi cu ocupaţii mai puţin delicate, 
deosebite de cele cancelăreşti. Se presupune că Eminovici, 
încă până a ĩ  numit vătav, avuse misiunea de a pregăti pentru 
plecare şi a însoţi carele ce transportau de la Dumbrăveni 
cerealele („zahirelele, sau „zahireaoa”, cum li se spunea) pentru 
necesităţile trupelor ruseşti. Convoaiele de care din nordul 
Moldovei ajungeau până la Galaţi şi Brăila (Ibrăila), unde 
cerealele erau depozitate. Însoţirea lor – ocupaţie deloc uşoară, 
primejdioasă chiar – revine lui Gh. Eminovici. El şi-o va aduce 
aminte în aprilie 1841, când scrie o cerere domnului Moldovei, 
Mihai Sturza, rugând să i se răsplătească slujirea sa Patriei „cu 
prilejul trecerii rosieneştilor oşti în transportarisire de zaherele şi 
a polcurilor”. Va ĩ  răsplătit cu rangul de căminar – rang boieresc 
de mijloc în ierarhia socială de atunci.  

    

Rubrică de Vadim BACINSCHI



   Gheorghe Sion cel neasemuit
   Autor: TUDOSE TATU, Galaţi, 

România 

 Acolo, la moşia  de la Hârşova, se 
implică în mişcarea de la 1848, urmare 
scrisorii unei prietene.

   Cum spune însăşi el „...din clasa 
a doua a boierilor avea intimităţi şi în 
societatea înaltă.

   Casa ei era un fel de club, unde 
se adunau nemultumiţii în contra 
guvernului, şi elocvenţa ei era adeseori 
răpitoare.”

   Iată ce-i scria ea!
   „Amice ma grăbesc a te înştiinţa că 

aici lucrurile iau o forţă serioasă şi gravă.
   Este o mare mişcare.
   Dela patriotismul Românilor sperăm 

a vedea ceva.
   De prin toate districtele au sosit mai 

mulţi oameni cugetători la binele ţării, ca 
să se consulte de ceeace s’ar cădea să facă în 
împrejurările actuale.

   Ştii că Europa toată este în foc.
   Până şi la Viena este revoluţie mare ...
   Ţarul muscălesc a dat un manifest 

prin care promite a privi ca neutru la toate 
mişcările popoarelor.

   Prin urmare nu ne putem teme de 
invaziune...

   Nu-ţi pot scrie mai multe.
   Scoală şi vino la Iaşi.
   Pierderea de timp este o crimă în 

împrejurări grave.
   Te aştept. Lucrurile sunt serioase...
   Adio!”   
   Vine la Iaşi unde nimereşte a doua 

zi după întrunirea de la Otel Petersburg 
şi întocmirea de către comitetul alcătuit 
din 15 persoane, a listei cu revendicări 
politico-economice ce avea 35 de 
articole, în casele logofătului Costachi 
Sturza.

   Printre cei 15 se aĪ au: fraţii Roseti, 
Rola, Alecsandri, V,Ghica, A.Cuza, 
Muruzeştii ...Kogălniceanu şi Panu ĩ ind 
la ţară.

  Lista în cele din urmă avea să ĩ e 
semnată de 500 de persoane şi înaintată 
domnitorului de o delegaţie formată din 
Rola, unul dintre fraţii Moruzi şi Vasilică 
Ghica.

   Urmare refuzului de desĩ inţare a 
Adunării, gărzii naţionale şi cenzurii, 3 
articole, unul dintre deputaţi neautorizat 
de nimeni, declară domnului că naţiunea 
voeşte ori totul, ori nimic: şi că dacă 
măria sa se opune, naţiunea va cuceri 
drepturile sale cu puterea.

  Cel ce vorbise era Vasile Ghica.
  Tot acesta ţine o haranga, în casele 

lui A. Mavrocordat, incitând „La arme 
fraţilor, la arme!” urmând a doua zi 
a avea loc o procesiune spre palatul 
domnesc în frunte cu mitropolitul, cu 
icoanele şi cu prapurele.

  Numai că armata va interveni în forţă, 
miliţia condusă de beizadea Grigore 
Sturza şi un arnăut cu tromblonul, 
faimosul Inge Robert, de origină din 
Avganistan.

  Se fac arestări, autorul însă scapă.
   Restul se ştie.
   13 inşi fură legaţi cot la cot cu 

frânghii, puşi în căruţe jidoveşti şi 
expediaţi cu excorta de soldaţi spre Galaţi, 
unde trebuia să ī e daţi peste Dunăre în 
seama autorităţilor turceşti.

   Aceştia erau: Manolaki Epureanu, 
Alecu Cuza, Alecu Romalo, Ion Cuza, 
trei fraţi Roseti, Zaharia Moldovanu, 
N.Catargiu, D.Filipescu şi Alecu Muruzi 
(pictorul).

  De fapt 11, doi ĩ ind pierduţi, din 
care unul este regăsit de noi.  

   În bărcile care îi duceau spre Măcin, 
surprinşi de o „furtună mare” pe Dunăre, 
cei 13 revoluţionari ajung la Brăila şi în 
drum spre cazarmă reuşesc să fugă.

   „Furtuna mare” avea sa ĩ e intervenţia 
consulului englez de la Galaţi, Charles 
Cunningham la solicitarea soţiei lui Alecu 
Cuza, doamna Elena Cuza.

  7 dintre ei sunt prinşi, dar Alecu 
Moruzi, Alecu Cuza, Manolaki Epureanu, 
Canta,

Lascăr Roset şi Zaharia Moldoveanu se 
adăpostesc la consulatul britanic, condus 
la acea vreme de Vincent St. Lloyd, fapt 
pentru care aceasta avea să ĩ e ulterior 
mutat  disciplinar de Foreign Offi  ce la 
Tulcea.

   Urmărit de autorităţi după multe 
peripeţii Gheorghe Sion reuşeşte cu 
ajutorul prietenilor să treacă în Muntenia 
de unde pe valea Buzăului, prin munţi 
ajunge în Transilvania la Braşov.

   Se va întâlni pe dată cu Gheorghe 
Barit redactor al Gazetei de Transilvania 
şi cu colaboratorul acestuia anume Andrei 
Mureşanu, autorul celebrului în epocă 
„Desteaptă-te Române” imnul tuturor cu 
inima română, astăzi.

   Peste alte trei zile în Braşov aveau 
să sosească şi alţi „proscrişi” moldoveni 
anume Vasile Alecsandri, G.Cantacuzin 
şi Toader Sion, unchiul său.

   Cu aceştia avea să plece oprindu-
se mai întâi în Sibiu la Andrei Şaguna 
unde se va întâlni cu alţi renumiţi patrioţi 
precum Costache Negri, Lascăr Rosetti, 
Mihail Costache Epureanu, I. Alecsandri, 
A.Russu şi Z. Moldovanu.

   În Sibiu îl cunoaşte şi pe Simion 
Bărnuţiu.

   Pe 3/15 mai se aĪ ă la Blaj unde are loc 
marea adunare naţională a românilor din 
Transilvania, făcând cunoştinţă cu alti doi 
mari oameni de cultură români anume 
Timotei Cipariu şi Aron Pumnul, cel ce 
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avea să-i ĩ e dascăl poetului nepereche 
Mihai Eminescu.

   Se va întoarce la Braşov şi apoi prin 
Cluj unde se va aĪ a la 17/29 mai şi Dej 
se va îndrepta spre Bucovina.

   Emigranţii moldoveni aveau să 
ajunga la moşia Cernauca a nu mai puţin 
celebrei familii Hurmuzaki. Din păcate 
ivindu-se boala necruţătoare a holerei 
este obligat să plece la Lăpuşna, apoi se 
reîntoarce la Cernăuţi.

   De fapt aici se adunaseră mare parte 
din emigranţii moldoveni de frunte 
printre care

Mihail Kogălniceanu, Anastasie Panu 
şi alţii.

   Dupa demisia şi plecarea lui Mihai 
Vodă Sturza din Moldova la 13 mai 1849 
orele 3 după prânz, emigranţii aveau să 
revină în patrie.

   Gheorghe Sion va mulţumi 
Bucovinei, aĪ ată sub călcâiul austriac.

   „ O dulce Bucovină! Te las, şi înc’o dată
   Mă’ntorc şi-a ta ţărâna sărut înduioşat
   Eu mă despart de tine cu inima 

’ncântată
   De multe suvenire ce’n tine-am 

căpătat.
   De-acum se schimbă timpii, şi în 

viitorime
   Dreptatea, libertatea nu se vor mai 

sugruma
   Pe tine, Bucovino, nu te va plânge 

nime:
   Căci viitor ferice e scris în cartea ta.

     Cât de fericiţi sunt astăzi românii 
din Bucovina, de la Siret, prin Cernăuţi 
şi până la Hotin, nu am reuşit să aĪ u.

   Reîntors în Moldova Gheorghe 
Sion va lua parte la toate evenimentele 
premergătoare Unirii Principatelor, 
Marea Unire fără de care Unirea  
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şi a Transilvaniei la 1 Decembrie 1918 nu 
ar ĩ  avut loc.

   După revenirea  în ţară Gheorghe 
Sion este numit şef al secţiei I din 
„Departamentul averilor bisericeşti şi 
învăţaturilor publice.”

    Începând cu anul 1850 este numit 
membru al Sfatului şcolar.

    În această calitate va ĩ  trimis în 13 
iunie 1853, după ce Moldova şi Valahia 
vor ĩ  invadate de  armiile ţariste pentru 
a 4 oară în decurs de mai puţin de 50 de 
ani, cu o ocupaţie însumată de 14 ani 
bătuţi pe muche, ca delegat la Tg. Ocna 
şi Tg. Frumos pentru a asista la examenele 
şcolare din respectivele localităţi.

   Aceeaşi sarcină o are şi în 14 iunie 
1854 când va asista la examenele de sfârşit 
de an din Tg.Frumos, Roman, Bacău şi 
Focşani.

   După retragerea trupelor de ocupaţie 
ţariste, va face parte din comisia rânduită 
pentru reparaţia caselor destinate şcoalele 
din Iaşi.

   În sfârşit în 15 iulie 1855 este numit 
director al Arhivelor Statului din Iaşi în 
locul lui Alecu Fotino, care este numit 
director al canţelariei Secretariatului 
de Stat, ceea ce cunoaştem astăzi drept 
Ministerul de Externe. 

   În respectiva calitate este trimis la 
Bucureşti ca să ducă banii tributului datorat 
Înaltei Porţi pe „trilunia” septemvrie.

   Acest tribut care se ridica la suma de 
12 000 irmilici „în monedă sunătoare” 
urma să ĩ e trimis armatei turceşti din 
Rumelia.

   Rumelia reprezenta la acea dată 
Bulgaria de la Adrianopol în sus şi 
Dobrogea.

   Va ocupa postul de director al 
Arhivelor Statului până în data de 26 
aprilie 1856 când va ĩ  numit membru în 
Divanul de întărituri.

   Va demisiona din acest organism la 
20 mai 1856.

      ACTIVITATEA SA LITERARĂ 
ÎNTRE 1851ȓ1856 ESTE 

URMĂTOAREA:
  Anul nou 1851 poezie publicată în 

gazeta Zimbrul, fapt pentru care apariţia 
gazetei a fost interzisă. Deh cenzura!

   Din paradisul pierdut, traducere 
după Milton, Iaşi 1851

Zaira, traducere după Voltaire, Iaşi, 
1854

Mizantropul de Moliere, traducere, 
Iaşi, 1854

 La o jună Moldovană, traducere 
din Lamartine, publicată în „Foiletonul 
Zimbrului” No. 19, Duminică, 29 mai 
1855.

 Visul lui Lord Byron, traducere în 
versuri, „Foiletonul Zimbrului” Nr. 30, 
Iaşi, 18 august 1855

  Peregrinagiu la Neamţu, „Foiletonul 
Zimbrului” Nr. 21, Iaşi, 12 iunie 1855

Portretul meu, poezie în Calendarul 
pe 1856, tipograĩ a Buciumul Român

La maiorul G.Filipescu, poezie, 
„Steaua Dunării” No. 25 din 29 mai 1856.

  ISMAILULU ORAŞIU
Ismailulu se împarte în doă: Ismailulu 

oraşu şi Ismailulu cetate.
   Să vorbescu despre celu întăiu, în care 

intramu.
   Regularitatea oraşului nu este mai 

puţinu admirabilă de căt  aceea a celorlalte 
oraşe şi orăşele despre care  vorbiiu. Uliţele 
drepte, largi şi spaţioase, însă nepavate.
Aceasta arată: sau că orăşanii iubescu a călca 
pe moale căndu se face tină, sau că guvernulu 
precedentu îi supunea astfelu la penitinţă.

  Casele în genere săntu cu unu răndu, sau 
cum se zice pe franţozie  au rez-de-chaussee; 
dar cu o simetriă de porunceală. Prea puţine 

case săntu cu două rănduri. Multe după aparinţă  
lasă a găci nişte proprietari avuţi; dar ca căndu 
s’ar teme  totu deauna de hoţi, portile şi gelosiile 
ferestriloru  stau  de-apururea închise. Adevarata 
causă, după cumu ni se spuse, este, ī indu că 
Turcii trecu de dincolo  fără nici o întrebare, 
de se preumbla chiar în armaţi  pe uliţe, şi apoi 
făcu şi eccesuri neertate, neī indu poliţia destulu 
de aspră către dînşii.

   Uliţa pe care intrarămu, de o dată dete 
locu vederei noastre asupra unui minunatu 
bulevardu, care, după încredinţarea eruditului 
meu camaradu, poate rivalisa cu bulevardurile 
de la Paris.

   Dar prin cărările destinate pentru preumblare 
, cineva trebue să se dispute cu  dudăulu, şi cu 
buruenele care crescu în toată voea  şi nesupărate 
de nimeni

   Aceasta, după cumu  ne s’a spusu, vine din 
causă că  lăcuitorii paciī ci ai Ismailului  nu prea 
iubescu  petrecerile romantice din lumea mare.

   Trecăndu de bulevardu, deterămu  de o piaţă 
spaţioasă ce serveşte de oboru, pentru vănzarea  
comestibleroru  şi pentru zilele de tărgu.

   Spre Sudulu pieţei este o biserică catedrală  
destulu de arătoasă, dar nu de vre un stilu 
estraordinariu; în lăuntru nu amu fostu  ī indu 
că eramu pe la  amiază zi,  însă ne s’a spusu ca 
e prea avută  şi că are un horu de musică vocală 
însemnatu.

   Împrejurulu pieţei săntu dugene*  de 
mărfuri feliurite, dar nu prea mare lucsu: căci 
sub guvernulu rusescu  vama ī indu prea grea 
pentru  obiectele din ţeri streine, nu se prea aducea 
mărfuri de cele supra-ī ne din Europa si prin 
urmare  nici gustulu  lucsului nu era dusu pînă 
la  nebunie ca la noi.

   Dar pănă a nu eşi din piaţă, să vorbescu  şi 
despre birjele ce staţionează aice.

   Acesta săntu un felu de droşculiţe  ce seamănă 
a ī  făcute  mai multu pentru copii mici, în  cătu 
mai că muşcă pămăntu. Şederea în ele  nu e 
prea comodă pentru omulu care este ceva lungu  
în picioare şi pentru cela ce nu este deprinsu  să 
ī ă scuturatu; ploaea în ele  reclamă  mantale 
şi soarele corteluri. Ele săntu trase de unu calu 
înhămatu ruseşte , unele mai au  căte unulu la 
praştie. Caii cele tragu săntu mici, iuţi şi frumoşi; 
cei de la prastie mergu cu capulu plecatu mai pînă 
la  pămîntu, în cătu facu contrastu  cu celalaltu  
ce merge cu capulu rădicatu însusu.

   Mănacii sau vizitii săntu îmbrăcaţi  cu 
dulame lungi ruseşti, precumu  se vede pe la unii  
din boerii rusomani ce au echipaciuri  a la russe.

  Loculu pe care stă Ismailulu  este rădicatu;  
dar de la centru începe a se prăvăli şi se întinde 
pe coastă, pănă în malulu Dunărei.

   Aice este un minunatu  aşezămăntu de  
carantină  cu atenanţele sale, care acuma săntu 
pustii. Alături cu carantina  este unu micu postu 
militariu unde stă şalupa noastră canonieră, - o 
mică barcă cu unu tunu, cătu o carabină de cele 
buzate.

   Soldatii ne aşteptănduse la visita noastră, 
se desfăta căntăndu  şi nebuninduse în mica  
casarmă ce au acolo;  căndu ne arătarămu, unulu 
înhăţă o  puşcă ca să ne arate  că elu e de sentinelă 
pentru paza tunului!

   Noi riserămu, darriseră şi ei toţi.
   Ceva mai însusu este portulu  corăbiiloru  

care încarcă păine căte odată, dar această mişcare 
se face foarte slabu. 

   Aice în apropiere este unu micu monumentu  
rădicatu  în memoria zilei căndu Împăratulu 
Nicolae a comăndatu  însuşi cea  întăi Ĭ otă  în 
resbelulu  de la 1828  asupra Turciloru.

    Mergîndu mai nainte  este descălecătoarea  
vaporului  ce umblă  regulatu de doă  ori pe 
săptămînă între Galaţi, Brăila şi Ismailu.

 Se întimplă ca, chiaru în cursulu celoru  trei 
ore cătu  şezurămu în Ismailu, să vedemu  sosirea 
vaporului.

   O mulţime de oameni, de toate vărstele, 
bărbaţi şi femei, se coboară la portu  cu ocasiunea 
aceasta, mai multu pentru curiositate de cătu 
pentru treabă. 

(va urma)

Gheorghe Sion (sau George Sion; n. 18 mai 1822, Mamornița, azi 
Ucraina, d. 1 octombrie 1892, București) a fost un scriitor român 
bucovinean, membru titular (din 1868) al Academiei Române. Se 
trage dintr-o familie boierească din Hârșova, județul Vaslui[1]. În 1848 
a luat parte la mișcarea revoluționară din Moldova. În 1860 a scos 
„Revista Carpaților”. A scris versuri și teatru fără o valoare deosebită. 
Proza memorialistică („Suvenire contimporane”, 1888), remarcabilă 
prin culoarea și Ķ uența evocării, cuprinde portrete memorabile și 
pitorești, descrieri de atmosferă, realizând în cuprinsul povestirii 
valoroase nuvele autonome. A tradus din clasicii și romanticii francezi. 
Au rămas în conștiința populară versuri scrise de Sion, precum „Mult 
e dulce și frumoasă / limba ce-o vorbim” sau „Astăzi anul se-nnoiește 
/ Plugușorul se pornește”.

Urmare din ediţia din 
dccembrie 2012sud-vest
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Romania impulsionează Ucraina pentru a depune 
eforturi la rezolvarea dosarului transnistrean

     Diplomaţia romana impulsionează Ucraina, ţară care deţine 
preşedinţia rotativă a OSCE, să-şi intensiĩ ce eforturile pentru ca acest 
conĪ ict înghețat  să ĩ e stins cît mai rapid. În cadrul reuniunii Grupului 
de Prieteni ai Ucrainei, organizata la Bruxelles, în marja Consiliului 
Afaceri Externe, ministrul român de Externe, Titus Corlăţean, a precizat 
ca poziţia exercitata de Ucraina în acest an ca preşedinte-în-exerciţiu 
(PiE) al OSCE este o poziţie de răspundere ridicată, dat ĩ ind ca statele 
participante OSCE au aşteptări ca PiE să manifeste o atitudine-model şi 
de motivare a restului statelor participante în asigurarea respectului pentru 
angajamentele OSCE. Seful diplomaţiei române a evidenţiat ca multe 
dintre aceste angajamente sunt congruente cu criteriile agendei de asociere 
UE-Ucraina detaliate la capitolul „Dialogul politic – democraţia, statul 
de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”. A accentuat, 
alături de alţi participanţi, importantă cooperării strînse intre UE şi 
Preşedintia ucraineană a OSCE în reglementarea conĪ ictelor înghetate, 
în mod deosebit a celui transnistrean.

DISCUŢII VIITOARE SUB ÎNDRUMAREA KIEVULUI
Odată cu preluarea preşedinţiei OSCE de catre Kiev, autotăţile de la 

Chişinău si Tiraspol se vor intîlni mai des, fără a avea însă vreo certitudine 
ca anumite masuri practice se vor pune în aplicare în vederea reconcilierii 
celor două părţi. Rusia nu se arată încă foarte interesata de o rezolvare a 
acestui conĪ ict, susţinînd făţis regimul separatist condus de către Evgheni 
Şevciuk. Recent, vicepremierul Republicii Moldova, Eugen Carpov, a 

declarat că în viitorul foarte apropiat şeful Executivului de la Chişinău, 
Vlad Filat, ar putea avea o întrevedere cu liderul regimului separatist de 
la Tiraspol, Evgheni Şevciuk, în oraşul ucrainean Lvov. „Aceasta a fost 
o prima întrevedere care a avut loc sub egida noii preşedinţii a OSCE, 
deţinută de Ucraina. Agenda noastră a inclus subiecte legate de organizarea 
următoarei runde de negocieri în formatul 5+2, preconizata să aibă loc în 
a doua jumătate a lunii februarie, la Lvov”, a spus Carpov.  

În baza publicaţiilor online

Ucraina s-ar putea dezice de gazele naturale 
furnizate de gigantul rus Gazprom 

Gazpromul riscă să-şi piardă unul dintre cei mai importanţi 
consumatori ai săi. Este vorba despre Ucraina, care s-ar putea dezice 
de gazele naturale furnizate de gigantul rus. Şi asta, deoarece ţara 
ia în considerare participarea la construcţia conductei de gaz Trans-
Anatolian, care va transporta combustibili din Azerbaijan în Europa 
prin Turcia.

Potrivit ministrului Energeticii şi Industriei de Cărbune de la Kiev 
discută cu partenerii proiectului. Unul dintre argumentele oferite de oĩ cial 
este infrastructura din Turcia până la hotarele ţării, dar şi faptul că Ucraina 
poate pune la dispoziţia participanţilor depozitele de gaze de la frontiera 
cu Uniunea Europeană.

Gazoductul Trans-Anatolian face parte din proiectul „coridorul sudic al 
gazelor“ şi se aşteaptă să ĩ e dat în exploatare în 2017. Valoarea proiectului 
este estimat la ŞAPTE miliarde de dolari. 
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DE DOR ȘI DE CREDINȚĂ

De dor și de credință,
Niște versuri mute.
Sunt ca o garoĩ ță, 
Și-ți zic : « Din viața mea dute »
Prostii și alt nimic, 
Idiotism și zâmbet fals
Doresc în sus să mă ridic
Dar prostia mă ia în dans.
De dor și de credință
Niște cuvinte spuse-n vînt, 
Sunt ca o garoĩ ță,
Ce să mai spui aici, atît... 

DREPTATEA MARE

Şi când mă-ntrebi de ce trăiesc,
Ce scop în viaţă am,
Eu cu jestul te opresc,
Şi răspunsul nu ţi-l dau.
   Şi când din nou tu mă întrebi,
   Ce pentru mine-i viaţa,
   Tu în inimă crezi că răspunsu-i asta:
   „Trăiesc ca să iubesc
 Pe mama şi pe tata,
Viaţa preţuiesc,
Şi nu vreau eu alta.
Sunt mulţumită şi de asta,
    Bani mulţi nu-mi trebuiesc.”
    Dar eu cu mâinile-mi astup faţa,
    Şi tu cu uimire:
    „Ce greşesc?”
           Desigur prostule,greşeşti.
            Ce e mai bun în lume?
           Ce stai şi mă priveşti
           Sunt om ca toată lumea.
Îţi pare ţie că sunt mică,
Şi nu-nţeleg nimic.
Dar,crede-mă,eu sunt voinică
Şi tu eşti un voinic.
          Şi ştie în suĪ et ĩ ecare
     Seama-şi dă ce-n viaţă-i principalul
     Desigur-banul!
Nu eşti deacord cu mine?
Te-nşeli copilule, te-nşeli!
Ia priveşte împrejur mai bine,
Aşa că ai greşeli? 
2012
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EUFROSINIA 
COJOCARU,

 învăţătoare la clasele 
primare 

  în satul Barta, raionul 
Reni. 

LEGENDA 
GHIOLULUI 

IALPUG
(pe motive populare)

Fost-a, fost-a, când a fost, 
Pe acest loc meleag frumos
Cu pădure mare, deasă,
Naltă, verde şi frumoasă...
Un boier avea conac
Foarte bine aşezat
Împrejur case creşteau
Un ţăranii locuiau,
Iar aşa, spre mărgioară,
Era mică o căscioară
Mai aproape de izvor
C-o văduvă şi-un fecior.
Frumuşel şi lat în spate,
Bun şi priceput la toate.
Repede creştea băiatul, 
Încât se mira tot satul:

Parcă ieri mergea pe jos,
Azi de-acu-i bărbat vânjos.

Într-o zi înnourată,
Neagră, cum n-a fost vre-o 

dată,
Un balaur ĩ oros,
Cu trei capi şi colţi de os
Şi-a făcut sălaş în vale
Lângă drumul cel mai mare.
El răpea copii şi fete,
Zilnic cerea alte jertfe.
Şi creştea din ochi văzând,
Şi-i venea pofta mâncând.
Ce să facă satul oare?
Plângeau toţi şi mic şi mare
Şi de frică tremurau,
Şi la Domnul se rugau
Cu lacrimi de umilinţă
Îndreptaţi spre pocăinţă.
Pân din cer răspuns veni
Şi-un glas tare se-auzi:
„Printre voi e-al meu trimis – 
Flăcău teafăr şi distins – 
Are pe-umărul cel drept
O steluţă – semn perfect.
Numai el din mii şi mii
V-a scăpa de la urgii!”

Oameni-s nedumeriţi,
Se privesc tăcuţi, uimiţi,
Numai văduva tresare,
Lăcrimează mult cu jale,

Inimioara i se rupe:
Cum feciorul să-şi înfrunte?
Pentru c-acel semn de sus
Pe-al lui umăr este pus!
Fiul vine şi-o sărută,
Şi îşi cere voie-n luptă...
Ea îl binecuvântează,
Îl cuprinde şi oftează.
Două zile a vuit
Codrul trist şi obosit.
Zarvă multă s-auzea,
Zgomot, geamăt – luptă grea – 
Răcnet, tunet şi oftat,
Însă nimeni n-a plecat
Să vadă cu ochii lor
Să acorde-un ajutor,
Iar a treia zi în zori
Ieşea fumul negru-n nori,
Numai mama întristată
Cu inima ca o piatră
A intrat în codrul rău
Pentru fecioraşul său.
Pe balaur l-a găsit
Numai sânge şi pământ,
Carne neagră-i peste tot,
Dar feciorul nu-i deloc.
L-a cătat, l-a tot chemat,
Trecând codru-n lung şi lat:
- Ialpug, mami, - strigă ea,
C-aşa pe el îl chema, -  
Unde eşti, băiete, spune,
Sau mi te arată mumei.
Ştiu că rănile te dor,

Vin să-ţi dau un ajutor.
Scumpul, mamei, scump băiat,
Grea ursită ţi-a fost dat:
Pe pământu-aşa de mare
N-au balaurii loc, oare?
De ce doar feciorul meu
Să se lupte cu-acest rău?

Codrul ramurile-şi strânge,
Iar femeia – amarnic plânge,
Încât cerul s-a-ndurat
Şi pe ea a mângâiat:
„Nu mai plânge, - se-auzi, - 
Că feciorul nu-i găsi, - 
El i-aici, în cer, cu noi
Într-o grădină cu Ī ori!”
Mama nu ştie ce vrea,
Plânge în durerea sa,
A ei lacrimi curg şiroaie
Şi pământul îl înmoaie.
Ele izvorăsc şi curg
Tot cătându-l pe Ialpug.
Şi se face din izvoare
În curând o baltă mare,
Creşte papură şi stuf
Şi şoptesc timid: „Ialpug!”
Se formează-un ghiol frumos
Cum un altul n-a mai fost,
Păsări vin şi păsări fug:
Nu-i feciorul, nu-i Ialpug,
Iar legenda – aşa ne spune:
„Ghiolu-i lacrime de mume”.  


