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Nu este pentru prima oară când aflăm din sudul 
Basarabiei despre metodele aplicate la nivel local 
(raional) faţă de unii reprezentanţi ai comunităţii 
româneşti de acolo. Faţă de acei reprezentanţi care au 
îndrăzneală să se manifeste ca etnici români, să-şi 
expună argumentat punctul lor de vedere  pe  probleme 
cu adevărat importante. Sunt metode vădite de 
intimidare şi de suprimare a unui punct de vedere 
deosebit de cel oficial recunoscut. În cazul nostru este 
vorba de împărţirea în români şi moldoveni, impusă 
oficial în URSS (inclusiv în Ucraina) de către bolşevici 
şi mai este vorba de existenţa unei „limbi 
moldoveneşti”, impusă şi ea, pe dată ce tot bolşevicii, în 
1924, au creat autonomia teritorială moldovenească.  
Şi iată că o persoană, preşedinte al unei organizaţii 

naţional-culturale cu statut regional (e vorba de Anatol 
Popescu) pune problemă sănătos şi argumentat. El 
spune aşa: dacă azi, în Ucraina, la nivel statal, sunt 
condamnate crimele regimului comunist totalitar, de ce 
nu este condamnată şi crimă din 1926, când comisarii 
din Kremlin ne-au împărţit, ca neam, în români şi 
moldoveni şi ne-au dat câte o limbă: românilor – 
română, moldovenilor – moldoveneasca? De ce această 
crimă, acest act antiuman nu este condamnat de nimeni 
la Kiev şi de ce lucrurile nu sunt aduse la o stare 
normală? Dacă a-şi alege etnia (român sau moldovean) 
e liber fiecare, în privinţă denumirii corecte a limbii 
vorbite de conaţionalii noştri lucrurile ar putea fi aduse 
la normalitate într-un mod anume. Anatol Popescu 
propune unificarea programele de studiu a şcolilor din 
localităţile populate compact de conaţionalii noştri din 
regiunile Cernăuţi, Transcarpatia şi Odesa, ca şcoli cu 
predarea în limba română. Lucrul acesta ar urmă să-l 
facă Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei. 
La unul din demersurile scrise, Anatol Popescu a primit 
răspuns de la preşedintele Comisiei Relaţii Interetnice a 
Consiliului Civic din cadrul Ministerului Culturii al 
Ucrainei. Cei din Comisie au rămas surzi la 
argumentele domnului Popescu. Au văzut, în schimb, în 
modul cum abordează dânsul problema, o „tentativă” de 
a „tensiona relaţiile interetnice” (chipurile, între 
moldoveni şi români). Cam asta a fost reacţia unei 
comisii din cadrul... Ministerului culturii. Parcă ar veni 
din secolul trecut, din perioada regimului totalitar. În 
acest sens, slavă Domnului că dl. Popescu n-a fost 
declarat „duşman al poporului”. Dar, cine ştie cum vor 
evolua lucrurile mai departe? După răspunsul primit de 
la respectiva comisie din Kiev, aceleaşi învinuiri i-au 
fost aduse preşedintelui Asociaţiei „Basarabia” de către 
Serviciul de Securitate al Ucrainei (secţia Ismail). Se 
vede că mai sus pomenitul Consiliu Civic conlucrează 
strâns cu SBU. 

În Comunicatul Asociaţiei „Basarabia”, făcut public 
la început de iulie, lucrurilor li se spune pe nume. Aş 
mai adăuga ceva. Asistăm, în cazul de faţă, la 
politizarea unei probleme abordate, dacă concretizăm, 
de preşedintele unui ONG oficial înregistrat în Ucraina, 
oricine ar fi el. Problema ţine de domeniul culturii, al 
valorilor naţional-culturale. Preşedintele Asociaţiei 
„Basarabia” o abordează  aşa cum găseşte de cuviinţă şi 
propune o soluţie practică. Cei din Consiliul Civic de la 
Kiev vin cu argumentele lor, iar în final îi spun lui 
Anatol Popescu că el ar tensiona situaţia şi ar instiga 
lumea la un eventual conflict interetnic.  

 

O preîntâmpinare foarte serioasă, o ameninţare 
chiar. Dacă ele ar fi venit de la NKVD-iştii de pe 
timpul lui Stalin, înţelegeam ce se întâmplă. Dar ele 
vin de la Ministerul Culturii şi mai sunt şi „dublate” 
apoi de către Serviciul de Securitate al Ucrainei. Şi 
toate acestea au loc într-o ţară din secolul al XXI-lea, 
ce se vrea membru al Uniunii Europene. Acesta-i 
dubiul cel mare. 

 

Capcana „meselor rotunde” 
 
În scrisoarea primită de Anatol Popescu de la 

Kiev este lansată ideea unei „mese rotunde” la care să 
se ia în dezbatere mult pătimita problemă „a limbii”. 
O capcană ordinară această eventuală „masă rotundă”. 
Putem fi siguri că la ea va participa prezidentul (aşa 
îşi spune el) Asociaţiei Moldovenilor din Ucraina, 
Anatol Fetescu. El va veni numaidecât cu crâmpeie 
din lucrările lui Vasile Stati, Andrei Hropotinschi, 
Valeriu Senic, ca dovadă a existenţei „limbii 
moldoveneşti”. Anatolii Semeonovici e specialist în 
agricultură, iar cei trei au fost ostaşi încercaţi ai 
frontului ideologic. Toţi au slujit cu fidelitate 
interesele regimului comunist totalitar. La Odesa, 
Anatol Fetescu, până nu demult, a fost printre 
participanţii frecvenţi ai emisiunilor realizate la TV 
„Academia” de către Iurii Selivanov. Emisiuni ce 
promovau deschis interesele ruseşti şi aşa-numita 
Novorosie. După maidan, Selivanov a şters putina din 
Odesa. Tovarăşul Fetescu, care ne tot speria de pe 
ecrane cu pericolul românesc, continuă să activeze pe 
„tărâm naţional” de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. 

În problema ce ne interesează, timpul „meselor 
rotunde” a trecut cu desăvârşire. Nu mai avem ce 
discuta. În Republica Moldova, în instituţiile de 
cultură, învăţământ, în mediile de informare limba 
noastră maternă este utilizată ca limbă română. 
Glotonimul „limbă română” a fost repus în drepturile 
sale prin hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii 
Moldova.  

 În regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia ale 
Ucrainei, în instituţiile de învăţământ este studiată 
limba română. Ce s-ar mai putea discuta la o 
eventuală „masă rotundă” despre care i se scrie lui 
Anatol Popescu de la Kiev? S-ar putea doar reveni la 
vechile subiecte marasmatice cu „pericolul 
românesc”, „românizarea forţată a moldovenilor” şi 
„amestecul din exterior”. În toate este mare specialist 
tovarăşul Fetescu, aşa că el acolo ar avea ce spune. 
Tuturor celor obsedaţi de „amestecul din exterior” 
(întâlnim această îmbinare de cuvinte şi în scrisoarea 
de la Kiev) am vrea să le amintim: azi, în Ucraina 
acest amestec are loc în regiunile Doneţk şi Lugansk, 
din partea Federaţiei Ruse şi a ideologilor 
Kremlinului, cărora până nu demult le-au slujit cu 
fidelitate mulţi dintre cei care apăra azi „limba 
moldovenească"  în regiunea Odesa! 

  
 

Vadim BACINSCHI 
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BOLŞEVICE. 

AŞA MERGEM ÎN EUROPA? 
 

Asociaţia Naţional-Culturală „Basarabia”  
a Românilor din regiunea Odesa 

 

COMUNICAT 
 
În continuarea demersurilor privind unificarea programelor şcolare de 

învăţământ în limba română şi „moldovenească” din Ucraina, prin trecerea la o 
singură programă de studiu în limba română şi pentru instituţiile de învăţământ din 
Sudul Basarabiei – regiunea Odesa, Anatol Popescu – preşedinte al Asociaţiei 
Naţional-Culturale „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa – a înaintat, la 27 
mai 2015, o cerere către Comisia Relaţii Interetnice a Consiliului Civic de pe lângă 
Ministerul Culturii din Ucraina (în cadrul ministerului activează Departamentul 
pentru Culte şi Naţionalităţi). În fapt, a cerut sprijin din partea comisiei, inclusiv la 
adresa Ministerului Învăţământului din Ucraina, care ignoră în continuare apelurile 
societăţii civile româneşti din Sudul Basarabiei privind problematica învăţământului 
în limba română din regiunea Odesa. 

În cele patru pagini din răspunsul nr. 28-01/18.06.2015 al Comisiei, semnat de 
preşedintele acesteia, L. Abramovici, redactate minuţios şi argumentate abundent cu 
referinţe „clasice” la sumedenia de norme internaţionale la care statul ucrainean este 
parte, se arată că „Ucraina, în timpul exercitării propriei politici etnonaţionale se 
ghidează exclusiv după legislaţia naţională şi după obligaţiile internaţionale pe care 
şi le-a asumat. Hotărârea Curţii Constituţionale din Republica Moldova 
privind statutul de limb ă de stat a limbii române nu obligă nici într-un fel 
Ucraina să o implementeze”... 

În „logica” acestei comisii – a unui organ consultativ de pe lângă ministerul 
culturii ucrainean de la Kiev, „comunitatea etnonaţională moldovenească, 
precum şi volohii, bucovinenii, moldovenii şi basarabenii (...) au dreptul la 
libera şi independenta alegere care limbă să o folosească în timpul 
învăţământului , întrucât învăţământul este extrem de important în ce priveşte 
păstrarea şi aprofundarea autohtoniei persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale”. Deducem, de aici, că serviciile secrete KGB-iste rămase în Ucraina 
independentă ar mai diviza încă o dată limba română nu doar în 
„moldovenească”, ci şi în vreuna „vlahă/volohă”, „bucovineană” sau – de ce nu 
– una „basarabeană”?! 

În continuarea scrisorii, „membrii Comisiei privind rela ţiile interetnice 
(printre care şi preşedintele Asociaţiei Moldovenilor din Ucraina, omul serviciilor 
secrete Anatol Fetescu – n.n.) ar vrea să vă avertizeze şi să vă informeze, că 
poziţia Asociaţiei Naţional-Culturale a Românilor din regiunea Odesa 
„Basarabia”, expusă în cerea Dvs., poate fi calificată drept tentativă de 
implicare externă, încălcare intenţionată a dreptului minorit ăţii lingvistice 
moldoveneşti la folosirea limbii materne şi încălcarea dreptului la păstrarea 
originalit ăţii culturale a comunităţii etnonaţionale moldoveneşti” . Drept urmare, 
serviciile secrete ucrainene, prin textul Comisiei aduc la cunoştinţă şi textul art. 161 
din Codul Penal al Ucrainei, calificând drept infracţiune memoriul din 31.03.2015 al 
preşedintelui Asociaţiei „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa către 
preşedintele Ucrainei Petro Poroşenko şi alţi demnitari de stat, privind revenirea la 
unica programă de învăţământ şcolar în limba română în comunităţile istorice 
româneşti din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa, astfel cum aceasta a existat 
în perioada 1989-1998. Comisia îşi încheie avertizările prin: „chemarea la 
unificarea programelor de învăţământ în vigoare pentru instituţiile de 
învăţământ pot fi privite ca şi tentative de instigare la conflict etnic de limbă 
între comunităţile moldovenească şi română din Ucraina” . În perspectivă, 
Comisia se angajează să facă demersuri către „experţi şi organe de stat”, după 
consultarea cărora să militeze pentru o „masă rotundă” cu implicarea experţilor şi a 
„părţilor (!!!), cointeresate în eliminearea tensiunilor în problemele menţionate în 
demers (...).” 

 
Cu privire la urma/mâna SBU  
Nu întâmplător atragem atenţia că în fapt, răspunsurile oficialilor de la Kiev sunt 

redactate de ofiţerii serviciilor secrete ucrainene (sau ne-ucrainene..., cine mai ştie). 
În ziua de 2 iulie 2015, la orele 15:40, în localitatea Utconosovca (fostă Erdek-
Burnu) a descins ofiţerul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) Serghei 
Saulev, de la secţia raională Ismail a acestei structuri. Prezentându-se telefonic 
drept căpitan SBU, acesta, la faţa locului a încercat să încheie un proces verbal de 
„înştiinţare” a preşedintelui Asociaţiei „Basarabia” Anatol Popescu, şi de 
„familiarizare” a acestuia din urmă cu dispoziţiile Codului Penal ucrainean, exact cu 
acele dispoziţii care sunt prevăzute şi în răspunsul Comisiei pentru relaţiile 
interetnice, menţionate mai sus. „Tentativă de implicare externă”, „tentativ ă de 
instigare la conflict etnic”, „încordarea situaţiei”  etc. La solicitarea legitimaţiei 
de serviciu s-a constatat că, în fapt, „căpitanul” Serghei Saulev era locotenent 
major SBU... Întrucât tentativa de intimidare a autorului demersurilor privind 
unificarea programelor de învăţământ şcolar în limba română din Ucraina a eşuat, 
iar ofiţerul SBU şi-a asumat telefonic un grad superior fals, dialogul celor doi a 
încetat la mai puţin de un sfert de oră de discuţie. 

 
(continuare în pagina 2) 
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Menţionăm că anterior, la 11 decembrie 2014, fără a avea asupra lor vreo 
împuternicire, 6 ofiţeri de la Direcţia regională Odesa a SBU au efectuat o 
percheziţie nesancţionată a domiciliului aceluiaşi Anatol Popescu – preşedinte al 
Asociaţiei „Basarabia”. La acea dată era „suspectat” de deţinere de „steaguri, 
vopsele, armament sau muniţie sau însemne separatiste pro-ruse”, urmare a 
provocării de către persoane neidentificate din noaptea spre 9.12.2014, când pe 
turnul de 50 de metri a unui operator de telefonie mobilă din satul Utkonosovka 
a fost arborat steagul Federaţiei Ruse. Deducem că acest lanţ de 
provocări/ameninţări/atenţionări/intimidări asupra preşedintelui Asociaţiei 
„Basarabia” nu este legat numai de activitatea propriu-zisă a organizaţiei 
noastre, ci mai ales – de însăşi existenţa acesteia în regiune sau în Ucraina. 

Prin prezentul Comunicat Asociaţia „Basarabia” a Românilor din regiunea 
Odesa invită Serviciul de Securitate al Ucrainei să acorde atenţie sporită 
problemelor supreme care necesită rezolvare în zona războiului din regiunile 
Lugansk şi Doneţk, precum şi situaţiei de la hotarul Ucrainei cu Republica 
Moldova – secţiunea transnistreană a frontierei ucraineano-moldoveneşti. În tot 
acest răstimp – în 24 de ani de independenţă a Ucrainei faţă de URSS / Imperiul 
Rus, în care SBU a căutat „duşmanul extern” în cetăţenii ucraineni de origine 
română şi în lideri de asociaţii româneşti din Ucraina, ascultând/ filând inutil 
telefoane şi interceptând corespondenţa personală a acestora – în acelaşi timp 
ofiţerii FSB/KGB din Rusia au lucrat asupra proiectul Crimeea/Donbas, şi cu 
siguranţă încă mai lucrează asupra proiectului Odesa/„Novorossia”. 

Nu în ultimul rând reconfirmăm că persoana juridică ucraineană – Asociaţia 
Naţional-Cultural ă „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa nu va 
înceta să militeze pentru unicitatea limbii române, pentru aceeaşi limbă de 
la Chilia la Cernăuţi, Hotin, Herţa sau Slatina, în tot arealul populat de fii ai 
aceluiaşi neam – actualmente cetăţeni ai Ucrainei!  

Adevărul istoric, adevărul ştiinţific privind limba română în Ucraina va 
triumfa mai devreme sau mai târziu, chiar şi peste generaţii. În acelaşi spirit va 
triumfa şi procesul de decomunizare-desovietizare a statului ucrainean, proces în 
care se încadrează perfect şi demersurile societăţii civile româneşti din Ucraina, 
privind decomunizarea-desovietizarea aspectelor educaţionale din instituţiile de 
învăţământ din localităţile cu populaţie autohtonă majoritară românească din 
regiunile de la frontiera ucraineano-moldo-română. 
 

 

3 iulie 2015, Ismail 
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IN MEMORIAM 
 

 
 
 
 
 
 

A MURIT  
ANATOL MANOLE  

 
 

Pe 14 iulie, la 55 de ani împliniţi nu demult, s-a rupt subit 
firul vieţii lui Anatol Manole, poet popular din Hagi-Curda / 
Camâşovca, raionul Ismail, autor al cărţii Grădina mamei. 
Culegerea a fost editată anul trecut la Iaşi de Despărţământul 
„Mihail Kogălniceanu al Asociaţiunii ASTRA. Pentru ultima 
oară l-am văzut pe Anatol Manole printre iubitorii de poezie pe 
22 aprilie anul curent, la Universitatea din Ismail, unde a avut 
loc Ziua Poeziei „Pavel Boţu”. Era bine dispus, venise cu mai 
multe exemplare ale cărţii sale şi cu versuri noi, cărora le 
dădu citire. O bună parte din ele erau consacrate destinului 
Basarabiei, baştinei.  

 Om simplu, fire impulsivă, dar şi emotivă, Anatol Manole a 
fost un veritabil talent, pentru care poezia era modul cel mai 
fidel de a se exprima. A scris-o ani la rând, în cele mai diferite 
şi, uneori, nu cele mai fericite împrejurări. A avut filosofia sa, 
modul său de percepere a realităţii.  

 Anatol Manole a fost înmormântat la baştină, în Hagi-
Curda, satul căruia i-a consacrat atâtea versuri de pe malul 
ghiolului Chitai, lângă maica sa, al cărei chip îl găsim în cea 
mai mare parte a creaţiei sale. Te vom ţine minte, Anatol, şi 
vom da citire în continuare versurilor tale.  

 

  Prietenii  

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, scriitor Tudose TATU.  

 

 

 
 

Sănătoasă  şi binevenită ideea de unificare a 
programelor şcolare de învăţământ în limbile 
română şi „moldovenească” din Ucraina, prin 
trecerea la o singură  programă de studiu în limba 
română, inclusiv pentru instituţiile de învăţământ 
din sudul Basarabiei. Sănătoasă şi binevenită, dar, 
din păcate, fără şanse de realizare. Este evident: 
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei 
ÎN NICI UN CAZ nu va admite o asemenea 
unificare a programelor de învăţământ. Dacă ar 
accepta-o, Kievul, CU MÂINILE SALE ar lua 
suportul de sub picioarele celor care de ani de zile, 
la Odesa, „lucrează” în sudoarea frunţilor pentru a 
menţine şi a promova mitul mucegăit  despre 
„limba moldovenească”, diferită de limbă română. 
S-ar duce de râpă o campanie ideologică în stil 
KGB-ist,  în care au fost investiţi (deja în Ucraina 
independentă) şi bani destui. În iureşul acestei 
campanii, la Odesa s-a ajuns la aceea că partizanii 
moldovenismului singuri alcătuiesc programe de 
învăţământ pentru şcolile din regiune, editează 
manuale de „limbă şi literatură moldovenească” 
pe care încearcă să le bage şi în şcolile din 
regiunea Cernăuţi. Bani pentru asemenea 
tipărituri, fireşte, alcătuitorii de programe şi 
manuale iau nu din propriile buzunare. Mai puneţi 
la socoteală festivalurile limbii moldoveneşti, 
olimpiadele regionale la limba şi literatura 
moldovenească ce sunt organizate de către 
autorităţile oficiale doar în regiunea Odesa. O 
întreagă „industrie” a moldovenismului promo-
vată aşa de parcă regiunea Odesa ar fi ţară aparte 
şi nu parte a Ucrainei. Putem fi siguri că şi de 
acum înainte Kievul, cum vedem că se  întâmplă, 
va  face uz în problema dată de argumente ce ţin 
nu de domeniul ştiinţei filologice, ci de cel al 
politicii. Vor fi reactivate aşa-numitele mese 
rotunde, tot felul de conferinţe ştiinţifico-practice, 
vor fi readuse în scena politică (anume politică) 
mediocrităţi mai vechi – apărători ai „limbii 
moldoveneşti”. Va începe din nou vânzoleala 
mediatică (şi nu numai) cu „pericolul românesc” 
şi cu „duşmanii etnosului moldovenesc”. Toate 
acestea, pe de o parte. Pe de alta, ne dăm 
seama că, în condiţiile actuale, România nu se 
va grăbi să declare sprijin etnicilor români din 
regiunea Odesa. 

 

N-a făcut-o, din câte ştim, mai înainte, nu o va 
face cu atât mai mult acum. Bucureştiul, în faţă 
„fraţilor mai mari” din Europa,  demonstrează 
solidaritate cu Ucraina în condiţiile războiului 
purtat cu Federaţia Rusă. Nimic nu trebuie să 
arunce, în ochii Uniunii Europene, vreo umbră 
asupra prieteniei româno-ucrainene. Aşa că, 
pentru Bucureşti, situaţia etnicilor români din 
regiunea Odesa şi problema unificării 
programelor de studiu în şcoli rămâne, în 
condiţiile actuale, pe un plan mai mult decât 
secundar. La capătul acestor rânduri, un detaliu 
foarte semnificativ ce ţine de modul în care, în 
Constituţia Republicii Moldova (art. 13), limbă 
noastră matern – limbă de stat a ţării vecine – a 
fost scrisă ca „moldovenească”. Acest argument 
este unul de căpetenie pentru moldoveniştii de la 
Odesa şi din regiune. Ei susţin că, dacă în 
Constituţia Republicii Moldova figurează până azi 
ca limbă de stat „limba moldovenească”, 
înseamnă că limbă noastră maternă (noi 
declarându-ne moldoveni) este „moldovenească”. 
Iată cum au stat lucrurile în iunie 1994, când 
Parlamentul de la Chişinău a adoptat Constituţia. 
Parlamentării de atunci de pe Bâc (în majoritatea 
lor agrarieni), doar cu o zi înainte de adoptarea 
Constituţiei, pe 28 iunie, au solicitat opinia 
Academiei de Ştiinţe  a Republicii Moldova 
vizavi de folosirea glotonimului „limbă 
moldovenească”. Doar cu o zi mai înainte!!! 
Adică foştii preşedinţi de colhozuri, brigadiri şi 
zvenievoi hotărâse singuri care e numele corect al 
limbii noastre, pentru a-l include în textul 
Constituţiei. Solicitarea opiniei Academiei de 
Ştiinţe, prin hotărârea din 28 iunie 1994, pentru ei 
era o simplă formalitate. 

Prin decizia sa din 9 septembrie 1994, 
prezidiul Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova a propus modificarea alineatului 1 al 
articolului 13 al Constituţiei în redacţia: „Limba 
de stat (oficială) este limbă română” (culegerea 
Limba română este patria mea, Chişinău, 1996, p. 
324). Punctul de vedere al savanţilor nu mai 
interesa, însă, pe nimeni. Agrarienii adoptaseră 
deja Constituţia.   

Observator 

O  I N I Ţ I A T I V Ă  B U N Ă ,  
D A R  I R E A L I Z A B I L Ă  

sud-vest 



sud-vest 3 

În octombrie 1879, la Bucureşti sunt introduse şi aprobate 
schimbări în articolul 7 al Constituţiei, condiţia pusă de marile 
puteri este îndeplinită şi, în februarire acelaşi an, independenţa 
României este recunoscută definitiv (Enciclopedia României, 
Iaşi, 2010, p. 868). 

Marile puteri – Germania, Austro-Ungaria, Italia – doreau 
ca politica României pe plan extern şi intern să le fie 
subordonată. După ce devine Regat, în 1881, România pesemne 
că nu se grăbea să se alinieze la dorinţa marilor puteri, aşa cum 
ele ar fi dorit-o. Marile puteri apasă, în iunie 1883: Austro-
Ungaria suspendă pentru 48 de ore relaţiile diplomatice cu 
România, iar Germania o ameninţă cu război (Bismark trimite o 
depeşă lui Carol I). Se dorea suprimarea persoanelor 
indezirabile şi a unor organizaţii de orientare naţionalistă, ce ar 
fi putut să împieduce semnarea unui Tratat secret între 
România, Austro-Ungaria, Germania şi Italia,  prevăzută pentru 
toamna aceluiaşi an. Pe 28 iunie 1883, în România au loc 
percheziţii, arestări, sunt expulzate din ţară mai multe 
personalităţi, inclusiv jurnalişti. Prin ordin guvernamental, este 
desfiinţată Societatea „Carpaţii”, unul din liderii acesteia fiind 
Mihai Eminescu. Societatea milita pentru unirea Ardealului cu 
România. Tratatul secret va fi semnat la Viena, pe 18 octombrie 
1883. El  consfinţeşte dependenţa României faţă de marile 
puteri, în primul rând de Austro-Ungaria.  

 
Evenimentele acelei zile 
28 iunie 1883. Mihai Eminescu stă în gazdă la cuplul Ioan 

Slavici – Ecaterina Szöke Magyarosy. Ultima – adeptă 
învederată a maghiarizării, pornită rău împotrivă unionistului 
Eminescu. Femeia, vorba eminescologului Dimitrie 
Vatamaniuc, avea „doar câteva clase pregătire”. În ziua 
respectivă, Slavici nu era acasă. Va scrie mai târziu, în nişte 
amintiri publicate în 1924, că plecase la Viena, să consulte 
medicii „în ceea ce priveşte o boală supărătoare” de care 
suferea. Dimineaţă devreme, între unguroaică şi găzdaşul său 
are loc un conflict. Unul fără doar şi poate provocat de 
Magyarosy. Eminescu părăseşte casă soţilor Slavici pe la ora 
6. Ecaterina îi aduce lui Maiorescu, scris pe o carte de vizită, 
un bileţel cu următorul conţinut: „Domnu  Eminescu a 
înnebunit. Va rog faceţi ceva să mă scăpaţi de el, că foarte 
reu”. Maiorescu va pomeni de acest bileţel în Însemnări 
zilnice. Cele două propoziţii scrise de o femeie ce n-avea ochi 
să-l vadă pe Eminescu au fost pretextul formal pentru a 
demara şirul de acţiuni de izolare a lui. Doar bileţelul, nimic 
mai mult. Titu Maiorescu şi Constantin Simţion, preşedintele 
Societăţii „Carpaţii”, după ce îl primesc, pun lucrurile la cale 
la ospiciul doctorului Suţu, din strada Plantelor. Maiorescu 
plăteşte 300 lei (pentru o lună de întreţinere a viitorului 
pacient) şi se întoarce acasă. Simţion se duce la sediul 
„Carpaţilor”, unde, între timp, poliţia efectua o percheziţie. Pe 
la ora 10, la Maiorescu acasă vine Eminescu. Are cu sine, luat 
de la tipografie, numărul proaspăt apărut al ziarulu „Timpul”.   

 
Vadim BACINSCHI 

(continuare în pagina 4) 
 

Se ştie: spre seara zilei de 28 iunie 1883, scriitorul Mihai 
Eminescu, redactor al ziarului Timpul, este arestat în băile 
Mitraşewski din Bucureşti, pe motiv că ar fi înnebunit. Este 
îmbrăcat în cămeşoi de forţă, poliţia întocmeşte un proces 
verbal, după care reţinutul este dus şi internat la Spitalul izraelit 
„Caritas” (aşa i se spunea în epocă) al doctorului Alexandru 
Suţu (mason, descendent din greci fanarioţi). În dimineaţa 
aceleiaşi zile, acolo puseseră lucrurile la cale, vizavi de 
internarea lui Eminescu, Titu Maiorescu  şi inginerul Constantin 
Simţion, preşedintele Societăţii „Carpaţii”.  

 La „Caritas”, redactorul de la „Timpul” va sta până în 
noiembrie 1883, când va fi dus cu trenul de la Gara de nord din 
Bucureşti la Viena. Va fi internat în alt spital de „boale mintale”, 
cum zicea Maiorescu, cel din Ober-Dobling. Frontiera între 
România şi Austro-Ungaria o va trece sub acoperirea (cu 
concursul) junimistului P.P. Carp, pe atunci ambasador la Viena. 
Se presupune că ar fi fost scos din ţara fără paşaport (Călin 
Cernăianu, Conjuraţia anti-Eminescu, Caietul 2). La Ober-
Dobling este ţinut până în februarie. Vrea să se întoarcă acasă 
cât mai repede, „la mămăliga strămoşească”, cum singur scria. 
Maiorescu, însă, îi pregătise deja, din timp, o călătorie prin 
Italia. Îl însoţeşte, ca şi în drumul spre Viena, vechiul sau 
prieten Alexandru Chibici-Revneanu. Revine la Bucureşti pe 27 
martie 1884, iar la început de aprilie pleacă la Iaşi, unde se 
stabileşte cu traiul. Din iunie 1883 până în martie 1884 – nouă 
luni trăite de Eminescu nu aşa cum ar fi vrut el, ci cum au vrut 
alţii. De fapt, nouă luni de privaţiune de libertate.  

   
De ce anume 28 iunie? 
Cele întâmplate cu Mihai Eminescu în ziua de 28 iunie 

1883 n-au fost o întâmplare şi trebuie privite în context mai 
larg, în contextul situaţiei Regatului României de atunci pe plan 
european. Marile puteri europene care i-au recunoscut 
independenţa au pus în faţa Bucureştiului nişte condiţii ce 
trebuiau  îndeplinite. La Congresul de la Berlin, în  iunie-iulie 
1878, României i s-a cerut să ofere drepturi evreilor – să-i 
naturalizeze ca români.  
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Ion I. Solcanu, Şcoala românească în judeţele Cahul, Bolgrad şi 
Ismail pe durata reîntrupării la Principatele Române (1857-1878), 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2013, 464 + 4 p. 

 

Apariţia unei lucrări referitoare la istoria învăţământului românesc, 

avându-l ca autor pe profesorul Ion Solcanu, cunoscut mai ales pentru 
preocupările sale sistematice referitoare la istoria artei, a reprezentat o 
plăcută surpriză pentru cercetătorii trecutului provinciei istorice Basarabia, 
dar şi pentru cei atenţi la evoluţia învăţământului românesc în general. Din 
această ultimă perspectivă, demersul publicistic al istoricului ieşean este 
pe deplin lăudabil şi util, contribuind la îmbogăţirea consistentă a datelor 
existente în circuitul istoriografic actual cu privire la situaţia şcolii din cele 
trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail) pentru perioada 
1857-1878. 

Cartea cuprinde şapte capitole, precedate de un Cuvânt înainte (p. 5-12) 
şi urmate de Concluzii (p. 353-358), de un Indice de nume de locuri şi de 
persoane (p. 359-374), de o listă referitoare la figurile inserate în text şi la 
anexele şi planşele de la final (p. 375-378), de anexele amintite (p. 379-460), 
de Cuprins (p. 461-464) şi de cele patru planşe ataşate lucrării propriu-zise. 

Fundamentul acestei lucrări este reprezentat, practic în totalitate, de 
documente de arhivă, pe care autorul, după cum se poate vedea în cadrul 
aparatului critic, le-a cercetat in extenso la Bucureşti şi la Iaşi. De altfel, acest 
aspect şi motivaţia pentru care s-a recurs, aproape în exclusivitate, la surse 
de arhivă, sunt mai apăsat precizate în paginile de început: „Pentru a sublinia 
amploarea, complexitatea şi dificultăţile acestui demers întreprins de statul 
român am ales tratarea micro-monografică a fiecărei şcoli pe durata activităţii 
ei, exclusiv în limita izvoarelor de arhivă” (p. 7); „Demersul de faţă se 
constituie într-o cercetare întemeiată pe documentele de arhivă aflate în ţară 
şi nu într-o interpretare la zi a lucrărilor anterioare din simplul motiv că în 
problema pe care o abordăm istoriografia este extrem de săracă, fapt care, 
de altfel, a şi legitimat întreprinderea noastră” (p. 8). 

Având definită o asemenea abordare, autorul a investigat cu 
minuţiozitate numeroase documente, care i-au permis conturarea unei 
imagini de ansamblu extrem de interesante şi suficient de consistente atât 
pentru situaţia sistemului educaţional din cele trei judeţe sud-basarabene în 
timpul aflării lor în cadrul Principatului Moldovei (1857-1859) şi al Principatelor 
Unite (1859-1878), cât şi pentru importanţa pe care o acordau autorităţile de 
la Iaşi şi de la Bucureşti învăţământului din zonă. 

Parcurgerea celor şapte capitole ale lucrării ne oferă informaţii 
referitoare la situaţia învăţământului din zonă în anul revenirii teritoriului la 
Principatul Moldovei (capitolul I, p. 13-21), la demersurile instituţionale, dar 
şi private, în vederea organizării şi funcţionării corespunzătoare a 
sistemului de şcoli primare în mediul rural şi în cel urban (capitolele al II-V, 
p. 23-236), precum şi la situaţia învăţământului secundar (capitolul al VI-
lea, p. 237-327) şi la abuzurile şi nedreptăţile pe care au trebuit să le 
suporte cadrele didactice din partea reprezentanţilor administraţiilor 
centrale şi locale (capitolul al VII-lea, p. 329-353). 

Reinstaurarea administraţiei autohtone în judeţele Cahul, Bolgrad şi 
Ismail a arătat, de la bun început, numeroase dificultăţi pe care aveau să le 
întâmpine cei care trebuiau să aducă şi să promoveze învăţământul în limba 
română. Deceniile de stăpânire rusească au constituit un interval temporal în 
care balanţa demografică a Basarabiei în ansamblu a cunoscut importante 
modificări în mai multe zone ale acestei provincii. Desigur, cele trei judeţe nu 
au reprezentat o excepţie, administraţia Principatului Moldovei (din 1859, a 
Principatelor Unite) având de-a face mai ales cu un însemnat contingent de 
colonişti bulgari, precum şi cu mult mai mulţi ruşi decât în anul 1812, când 
Basarabia a trecut în stăpânirea Imperiului rus. De aici au izvorât şi o parte 
din dificultăţile menţionate, legate direct de faptul că respectivii alogeni nu 
vedeau cu ochi buni reinstaurarea administraţiei autohtone şi, în destule 
cazuri, nu doreau să coopereze cu aceasta. În afara unei asemenea atitudini 
din partea unora din comunităţile locale trebuie avute în vedere şi condiţiile 
cel mai adesea foarte modeste sau necorespunzătoare ale localurilor ce 
urmau să găzduiască şcolile, şicanele pe care le întâmpinau cadrele 
didactice venite din Principate din partea autorităţilor locale sau chiar din 
partea unor revizori şcolari (edificatoare, în această privinţă, fiind paginile 
capitolului al VII-lea) şi, desigur, noile realităţi demografice, care impuneau 
cunoaşterea limbilor rusă şi bulgară. 

Situaţia a fost îngreunată şi de un aspect cu importanţă generală pentru 
întreaga zonă – în timpul stăpânirii ţariste nu a existat un interes constant şi 
serios pentru organizarea unui sistem şcolar corespunzător. Tocmai de 
aceea, în mod cât se poate de just, autorul a remarcat „slaba preocupare a 
stăpânirii ruse pentru educarea populaţiei dintr-un teritoriu pe care şi-l 
anexase abuziv la 1812”. Şi din acest motiv, „grija învăţământului cădea 
exclusiv în sarcina comunităţilor locale, fie rurale, fie urbane, începând cu 
localul de şcoală şi continuând cu alegerea şi plata învăţătorilor, în fapt 
dascălii şi preoţii bisericilor din respectivele localităţi” (p. 206). 

 

Pe lângă toate aceste chestiuni, la care este necesar să menţionăm şi 
latura statistică (bine reprezentată în lucrare), foarte importantă pentru 
înţelegerea unor chestiuni în perioadă, documentele analizate permit şi 
unele constatări ce ţin de latura umană a celor angrenaţi în sistemul de 
învăţământ al vremii (invocăm, aici, deja amintitul capitol al VII-lea, dar şi 
unele referiri la interacţiunea cadrelor didactice cu diverse comunităţi locale, 
ce pot fi regăsite şi în celelalte capitole ale lucrării). Ţinuta morală a 
învăţătorului/învăţătoarei era foarte importantă în unele cazuri, iar imaginea 
pe care omul şcolii şi-o crea putea contribui mult la acceptarea sau la 
respingerea sa în sânul comunităţii. Această chestiune putea fi mult mai 
importantă în condiţiile delicate şi, uneori, tensionate din cele trei judeţe 
sud-basarabene, în care elementul alogen crescuse mult la număr în 
detrimentul românilor. 

Din numeroase mărturii ale vremii, valorificate în paginile cărţii de către 
autor, transpar eforturile autorităţilor şi ale învăţătorilor trimişi în zonă de a 
cointeresa comunităţile locale în edificarea/susţinerea sistemului 
educaţional, singura posibilitate pe care o avea Principatul Moldovei (din 
1859, Principatele Române Unite) pentru a realiza o reţea de şcoli în care 
copiii celor trăitori în cele trei judeţe din sudul Basarabiei să poată învăţa. 
Obstacole erau multe şi diverse, însă multe din piedici ţineau nu doar de 
starea materială precară a locuitorilor şi de dotările sărăcăcioase ale 
şcolilor, ci şi de mentalitatea specifică perioadei şi populaţiei din zonă. 
Astfel, în diferite părţi ale lucrării (vezi, de exemplu, p. 60-63) sunt 
prezentate diverse rapoarte şi informări ale învăţătorilor trimişi în cele trei 
judeţe din sudul Basarabiei care indică existenţa unei oarecare inapetenţe a 
populaţiei româneşti pentru şcoală şi învăţătură în general, aspect 
explicabil, însă, după cum am menţionat, prin prisma mentalităţilor epocii şi 
a condiţiilor de trai dificile pe care le cunoşteau mai ales locuitorii din mediul 
rural. În anul 1878, când Principatele Unite au fost nevoie să-i cedeze 
Imperiului rus cele trei judeţe din sudul Basarabiei, situaţia de ansamblu a 
regiunii, inclusiv în planul sistemului de învăţământ, se găsea la un nivel net 
superior faţă de anul 1857, când teritoriul revenise în cadrul Principatului 
Moldovei: „Dacă în 1857, la reîntruparea sudului Basarabiei la ţara mamă 
aici fiinţase sau încă mai fiinţau doar puţine şcoli primare urbane şi alte 
câteva rurale, în anul retragerii administraţiei române, la 1878, Guvernul de 
la Bucureşti lăsa în urma sa, numai în satele şi comunele de aici, un 
număr de 97 şcoli primare publice, de băieţi şi mixte şi alte 30 de şcoli 
primare publice, de fete, fiecare dispunând de cadrele didactice 
necesare, uneori chiar şi de câte două, pentru predarea în limbile 
materne ale elevilor [îngroşat în text – n.n.]. 

În oraşele şi târgurile Bolgrad, Cahul, Ismail, Reni şi Chilia rămâneau în 
fiinţă alte 15 şcoli primare publice de băieţi şi de fete, fiecare dispunând de 
trei şi patru cadre didactice, care le predau, de asemenea, în limbile 
materne. În sfera învăţământului secundar funcţionau un Seminar 
teologic ortodox şi o şcoală normală la Ismail, ambele mutate la Galaţi 
după 1878; un liceu la Bolgrad – Şcoala centrală de aici – toate 
publice [îngroşat în text – n.n.]. Guvernul stimulase şi înfiinţarea unei Şcoli 
comerciale la Ismail, transformată apoi în Gimnaziu, întreţinute însă de 
municipalitate. […] Acest imens efort al administraţiei române, dificil şi, 
uneori, nu lipsit de erori, s-a înscris politicii generale de modernizare a 
tuturor domeniilor de viaţă economică, socială, culturală şi politică a 
întregului spaţiu românesc iniţiată şi înfăptuită de marii bărbaţi de stat ai 
României, Alecsandru Ioan I, M. Kogălniceanu etc. şi continuată de Carol I 
şi oamenii politici ai vremii sale” (p. 357-358). 

Lucrarea istoricului Ion Solcanu reprezintă o contribuţie importantă şi 
solidă la studierea şi cunoaşterea realităţilor româneşti din sudul Basarabiei 
pentru perioada modernă. Or, din acest punct de vedere, trebuie spus că 
întreprinderile istoriografice româneşti referitoare la trecutul istoric al zonei 
sunt destul de puţin numeroase, chiar şi din 1990 încoace. În ansamblu, 
literatura de specialitate a teritoriului respectiv (aflat, acum, în cadrul statului 
ucrainean) este destul de săracă – o excepţie este constituită de 
monografia dedicată localităţii Hagi Curda, scrisă de unul din destul de 
puţinii români care mai există acolo, lucrare apărută în anul 2011 (Tudor 
Iordăchescu, Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia 
istorică. Autorul proiectului, coordonator şi imagini dr. Vasile Şoimaru, 
Chişinău, Editura Prometeu, 2011). Cu atât mai mult trebuie apreciat şi 
înţeles efortul pe care l-a făcut profesorul Ion Solcanu, efort care ar putea fi 
însuşit şi continuat şi de alţi specialişti din domeniu, în ideea relevării 
adevăratelor repere istorice ale regiunii respective. La urma-urmei, lucrarea 
elaborată de istoricul ieşean poate constitui un frumos punct de pornire în 
eventuala elaborare a unor monografii dedicate mai multor localităţi din cele 
trei judeţe, aşa cum s-a încercat şi, în oarecare măsură, s-a şi izbutit în 
cazul satului Hagi Curda. 

 

Mircea-Cristian GHENGHEA 
 

* Textul a fost publicat în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru 
Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tom LX, Iaşi, 2014, p. 736-738. 

 

 

 

 

 

PROFESORI BASARABENI 
LA ŞCOALA DE VARĂ 

DUNĂREANĂ DIN GALAŢI 
 

În perioada 20-25 iulie, la Galaţi (Colegiul Naţional „Costache 
Negri”) a avut loc prima ediţie a Şcolii de vară dunărene pentru 
profesorii din şcolile cu limba de predare română din sudul 
Basarabiei (regiunea Odesa). Organizator – Asociaţia „Danubiana” 
din Galaţi, condusă de Marius Crudu. Din câte ne-a informat 
dumnealui, acţiunea a fost relizată cu suportul financiar al 
Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni 
al MAE al României, într-un parteneriat cu Asociaţia Naţional-
Culturală „Valul lui Traian” a Românilor din raionul Tatarbunar 
(preşedinte Nicolae Moşu) şi cu Societatea Ecologistă „Ialpug” din 
Babele/Oziornoe, raionul Ismail (preşedinte Petru Şchiopu). 

La acţiunile din cadrul Şcolii de vară au participat 11 profesori 
de la şcoala din Borisăuca, raionul Tatarbunar, şi 14 de la cea din 
Babele. Programul celor cinci zile ale Şcolii a fost consistent şi 
variat, îmbinând utilul cu plăcutul. Au avut loc mai multe ateliere cu 
temele: Psihopedagogie  şi pedagogie pentru profesorii viitorului, 
Istoria românilor – istorie orală – istoria Galaţiului, Religia în spaţiul 
românesc, Metode interactive de predare, Animaţie/animator în 
context socio-educativ şi cultural. Oaspeţii din sudul Basarabiei, 
însoţiţi de gazde, au vizitat Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale 
Naturii „Răzvan Angheluţă” din Galaţi.  

 Şcoală de vară dunăreană, organizată de Asociaţia 
„Danubiana” Galaţi, rămâne o acţiune singulară de cooperare între 
ONG-urile româneşti de pe cele două maluri ale Dunării. Una ce 
depăşeşte cadrul tradiţional al cântecului şi dânsului şi ţine de un 
domeniu, practic, uitat – cel al schimburilor între cadre didactice. 
Mai amintim că, în vara trecută, Marius Crudu, din partea Asociaţiei 
„Danubiana” Galaţi a adus o donaţie de carte românească la 
Biblioteca parohială a Bisericii Sf. Apostol Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh 
Nicolae din Hagi-Curda / Camâşovca, raionul Ismail. Cu amănunte 
despre Şcoala de vară dunăreană vom reveni în numărul următor 
al almanahului nostru.  

Corespondentul nostru 
 

 

ZILE CU EMINESCU: 

28 IUNIE 1883 
(urmare din pagina 3) 

 

Publicase în el articolul Despre libertatea presei şi a 
jurnalistului, în care lua apărarea jurnalistului Emile Galli, 
expulzat din România la intervenţia guvernului. Stă acolo 
puţin de tot. Maiorescu îi dă bani pentru trăsură şi îl trimite, 
precum singur scrie, „la Simţion, pentru Societatea 
«Carpaţii»”. La casa de nebuni din strada Plantelor erau 
gata să-l primească, iar la Simţion îl aştepta poliţia. 
Maiorescu ştie despre toate acestea, dar nu-i spune nimic. 
„Numai de s-ar face asta fără greutate” – iată ce îl 
neliniştea pe liderul junimist, precum singur el scrie în 
Însemnări zilnice.  

 Evenimentele din următorul interval al zilei de 28 
iunie 1883 au ajuns până la noi în câteva versiuni. Una din 
ele spune că, de acasă de la Maiorescu Eminescu se duce la 
cafeneaua Capşa. În casa respectivă pe atunci locuiau mai 
mulţi reprezentanţi diplomatici străini şi el ar fi vrut să-i 
informeze despre evenimentele ce aveau loc în Bucureşti 
(arestări, percheziţii etc). Informatorul serviciilor secrete 
vieneze şi jurnalistul Grigore Ventura plasează la Capşa 
episodul cu pistolul în mâinile lui Eminescu. Chipurile, 
poetul înnebunit ameninţă să meargă la Cotroceni şi să-l 
împuşte pe rege. Pe tot parcursul vieţii sale, Ventura 
niciodată nu va scrie despre această „întâmplare”, ea 
circulând doar în variantă orală şi având, se vede, menirea 
de a sublinia faptul „înnebunirii” lui Eminescu. La fel ca şi 
în cazul campaniei distrugătoare împotriva lui Alexandru 
Macedonski (epigrama contra lui Eminescu), campanie 
lansată tot de către Ventura (Cincinat Pavelescu, Amintiri 
literare, în culegerea Vocile memoriei, vol. I, Editura 
„Casa Radio”, Bucureşti, 1999).  

   Ajuns, pe aproape de amiază, la sediul Societăţii 
„Carpaţii”, Eminescu nu poate să nu observe forfota de 
acolo. Îşi da seamă, fireşte, că a venit poliţia şi caută să se 
ascundă undeva. O reacţie explicabilă, luând în seamă 
faptul că el era la curent cu cele întâmplate în Bucureşti în 
ultimele zile. Se duce la băile Mitraşewski, aflate nu 
departe, unde obişnuia  să  meargă  pentru a se calma. 
Făcea baie acolo printr-o metodă specială (apa se încălzea 
lent, până la foarte fierbinte), ce îl calma şi îi făcea bine. În 
cameră de baie nr. 17 ar fi putut să intre pe la ora 11. Aşa 
reiese din protocolul întocmit la ora 7 seara, când este 
reţinut de poliţie (Ion Spânu, Fatidica zi de 28 iunie 1883. 
Deţinutul politic Mihai Eminescu pus în cămaşă de forţă şi 
dus la nebuni, cf. Ziarişti online). 

 

(va urma) 

O carte despre școala românească în judeţele 

Cahul, Bolgrad şi Ismail pe durata reîntrupării la 

Principatele Române (1857-1878)* 
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