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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! Scrieţi-ne! Împărtăşiţi-ne din necazurile şi bucuriile dvs.! Vă mulţumim!

Autorităţile centrale de la Kiev au interzis pentru 5 ani aĶ area în 
teritoriul Ucrainei a cetăţenilor Republicii Moldova Vlad Durnea 
şi Dragoş Galbur, comunica, pe 1 aprilie, cotidianul chişinăuian 
Timpul.

Vlad Durnea a aĶ at noutatea pe 31 martie, când pleca, împreună cu alţi 
tineri, de la Chişinău spre regiunea Cernăuţi, pentru a participa acolo, la 
Fântâna Albă, la comemorarea jertfelor masacrului din 1941. Atunci trupele 
sovietice au împuşcat 3000 de bucovineni care vroiau să treacă în România.

În drum spre nordul Bucovinei, V. Durnea este reţinut de către poliţia de 
frontieră, reprezentanţii căreia îi aduc la cunoştinţă interdicţia pusă de către 
partea ucraineană.

Fiind student în România, V. Durnea a condus Organizaţia Studenţilor 
Basarabeni din Bucureşti. A activat de asemenea în cadrul Departamentului 
pentru Românii de pretutindeni, „remarcat prin viziunile sale unioniste”, cum 
citim în Timpul.

Bloggerul Dragoş Galbur nu ştia că este persona non-grata în Ucraina şi că 
interdicţia i-a fost pusă încă în 2011. A aĶ at-o când se deplasa spre Odesa, 
împreună cu alţi suporteri, ca să asiste la meciul de fotbal din 26 martie 2013 
între selecţionatele Ucrainei şi R. Moldova. Pe partea ucraineană a frontierei 
i-au fost adresate mai multe întrebări: dacă n-a luat în Ucraina credite în bani, 
dacă nu colaborează cu serviciile speciale etc.

V. Durnea este administratorul site-ului www.basarabia 91.net, pe care 
a publicat mai multe materiale referitoare la nordul Bucovinei şi Basarabia 
istorică. Acesta ar putea Ĵ  motivul interdicţiei ce i-a pus-o Serviciul de 
securitate al Ucrainei.

În iulie 2011, în punctul de trecere a frontierei Reni, jurnalistul Valentin 
Ţigău de la Radio România Internaţional a aĶ at şi el că i s-a închis drumul 
în Ucraina. Ziaristul bucureştean, împreună cu pasagerii câtorva autocare, 
pleca spre Hagi Curda (Camâşovca), raionul Ismail, pentru a participa la 
ceremonia sĴ nţirii bisericii din localitate, subordonată canonic Mitropoliei 
Basarabiei. Vestea cu interdicţia a aĶ at-o după şederea de jumătate de zi în 
frontiera ucraineană.

În februarie 2009, aĶ at într-o deplasare în sudul Basarabiei, V. Ţigău a tre-
buit să părăsească teritoriul ucrainean, sub presiunea autorităţilor raionale 
de la Ismail, care l-au împiedicat să-şi onoreze obligaţiunile profesionale, 
ca jurnalist. Despre cele văzute şi auzite atunci dânsul a scris într-o serie de 
materiale publicate în Jurnalul Naţional de la Bucureşti. 

Cor. nostru

NU AU CE CĂUTA ÎN 
UCRAINA...

ACTUAL

Al XXIII- lea festival de 
poezie «Văsneani Vitrîla» 

     La 23 martie în 
or. Reni  din regiunea 
Odesa, la biblioteca 
raională  a avut loc al 
XXIII-lea festival de 
poezie  «Văsneani Vitrî-
la» la care au luat parte 
cele 7 sate din r-nul 
Reni și oraș. Festivalul a 
fost organizat de către 
șecția de cultură și 
turism al administrației 
raionale în parteneriat 
cu secția bibliotecii raio-
nale pentru etnograĴ e 
și cercetări al ținutului 
natal. 

Valentina Asatci, şefa bibli-
otecii raionale , a deșchis festi-
valul cu o salutare adresată 
către participanți , dorindu-le 
noi realizări în viața creatoare. 
Tradițional cuvîntul  s-a oferit 
şefei secției cultură și turism 

Irinei Jelezovei, care la rîndul ei 
a făcut totalurile anului trecut, 
felicitîndu-i pe cei mai de vază 
poeți -amatori pentru succesele 
lor la cele mai  de prestigiu con-
cursuri de poezie.

Primii care și-au demonstrate 
harul poetic au fost cei din 
școala-medie  din s. Orlovca: 
Lenuța Arabadji, Bianca Cara-
ivan însoțite de către profesoa-
ra de geograĴ e doamna Larisa 

Parasca. Apoi au urmat poeții și 
prozatorii din or. Reni: Mihail Gri-
gorenco, Galina Diuris, Alexandr 
Cocalco, Lilia Oleinic (președinta 
clubului de poeți din r-nul Reni), 
Andrei Potîlco,  Iurii Pustovoi, 
Tatiana Covaliova, Ana Bahari-

ova,  Iacob Gorbunov, Muntean 
Veronica, Eugen Lomov ,  Nina 
Petrenco ect. Au recitat din tot 
suĶ etul: SoĴ a Fetelea (s. Dolin-
scoe), Dainăca Nina  (s. Kotlavi-
na) , Daineca Maria (s. Kotlovina), 
care au strîns aplauze furtuno-
ase.

Cu multă plăcere am  ascultat 
tinerele talente de la centrul regi-
onal a minorităților naționale din  
r-nul  Reni: Caterina Tatarciuc, 

Lena Cașu, Cristina Gusat ș. 
a.  Ne-am convins că avem 
scriitori talentați  și în s. 
Limanskoe: Mariana Topalî, 
Andrei Tcaci și Valeria ZamĴ r.

   Printre cei mai aplaudați 
au fost cei care au citit 
opera în proză, poeme, epi-
grame: Valentina Popova 
Larisa Bușneac, Nadejda 
Brusenscaia, Dimitrii Capsa-
mun, Eugen Rauța și Maria 
Catanoi.

 Participanții au fost 
răsplătiți  cu foaie de laudă 
și cu carnețele pentru a-și 
așterne versurile. Festivalul a 
fost petrecut într-o atmosferă 
călduroasă și prietenoasă. 

Succese!

EUGEN RAUŢA, preşedinte 
al Asociaţiei naţional-culturale 
a tinetetului şi a copiilor 
„Baştina“

EVENIMENT

La Igeşti s-a votat pentru 
Limba română

Limba română a primit statut de limbă oī cială şi în localitatea 
Igeşti, r-l Storojineţ din regiunea Cernăuţi (Ucraina). Astfel, românii 
bucovineni din această localitate vor avea dreptul la şcoală, documen-
tare şi acces la justiţie în limba maternă.

Consiliu sătesc al localităţii Igeşti a votat în unanimitate pentru acordarea 
Limbii Române statutul de limbă oĩ cială.  Dumitru Verbiţchi, comentator 
politic la Radio «Ucraina International» a declarat pentru ZdG că, prin 
Legea limbilor regionale este speciĩ cat că limba de stat este ucraineana. 
Însă statutul de limbă regională este acordat altor 18 limbi, reprezentanţii 
cărora constituie 10% din populaţia regiunii. Dacă în actuala regiune 
Cernăuţi 10% se declară români, atunci limba română obţine statut de 
limbă regională.

Printre localităţile româneşti din Ucraina care au primit statut de limbă 
regională se numără şi localităţile: Ciudei, Voloca, Mahala, Pătrăuţii de 
Jos, Iordăneşti, Tărăsăuţi.

O. Zelinski în baza
Ziarului de Gardă, Chişinău



COMEMORĂRI

VADIM BACINSCHI, or. Odesa 
Lumea din care venea Caracioba-

nu a devenit istorie. N-o mai putem 
întoarce. Ne putem doar căi şi frăsui. 
Ceva real şi folositor ar Ĵ  reanimarea 
Festivalului de Teatru „D. Caracio-
banu” (i s-a mai spus „de Teatru şi 
Poezie”), lansat la Satu Nou, raio-
nul Reni, la începutul anilor ‚90 ai 
secolului trecut de către Ministerul 
Culturii al R. Moldova.

Câteva ediţii ale acestei 
manifestări, ce au avut loc (în dife-
rite variaţiuni) anii trecuţi, n-au transformat-o într-o 
tradiţie. Şi dacă, să zicem, Chişinăul e prea departe 
de raionul Reni, pentru a aduce încoace câteva 
colective teatrale, mult mai aproape este Cahulul, 
cu un teatru, şi chiar aproape de tot – Galaţiul, cu 

mai multe teatre. Şi Cahulul, şi Galaţiul, 
ca şi regiunea Odesa, cu raionul Reni, 
fac parte din Euroregiunea „Dunărea 
de Jos”, în cadrul căreia sunt prevăzute  
schimburi culturale. De ce n-am avea 
un Festival Euroregional de Teatru „D. 
Caraciobanu”? Crearea unui comitet 
organizatoric care să realizeze ideea 
Festivalului n-ar Ĵ , cred eu, o problemă. 
Problemele ar putea să apară la etapa 
coordonărilor şi aprobărilor. Cea mai 
mare problemă, Ĵ reşte, este specta-
torul sud-basarabean, înstrăinat nu 

numai de teatru, dar şi alte valori naţional-culturale 
autentice.

...Să ne amintim de Dumitru Caraciobanu şi să 
încercăm, totuşi, să facem ceva întru amintirea lui. 
Nu pentru el s-o facem. Pentru noi şi copiii noştri. 

FESTIVALUL DE TEATRU „DUMITRU 
CARACIOBANU”

În contextul luptelor tot mai aprige în zona energtică 
dintre Kiev şi Moscova, Bruxelles-ul vrea să dea o mînă 
de ajutor Ucrainei pentru a reduce dependenţa acestei 
ţări de gazul rusesc. Comisarul european pentru poli-
tica energetică, Günther Oettinger, şi-a exprimat 
convingerea că foarte curînd Ucraina va livra gaze 
de şist Europei, menţionînd că în astfel de livrări 
sunt interesate în mod deosebit Polonia şi Germa-
nia, într-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ). OĴ cialul CE a mai spus că ‘Germania 
nu ar trebui să renunţe la tehnologia de fracţionare 
hidraulică în extragerea gazelor de şist, întrucît 
va pierde aptitudini importante’. Vorbind despre 
planurile UE privind diversiĴ carea rutelor de hidro-
carburi, în special de perspectivele de promovare a 
proiectelor de gazoducte Nabucco-West şi Trans-
Adriatic Pipeline (eleno-italian) de transportare 
a gazelor azere în UE, Oettinger a aĴ rmat că, pe 
termen lung, UE are nevoie de ambele. Succesul 
proiectului, potrivit acestuia, ‘depinde desigur de cît 
de mult gaz azer, din nordul Irakului şi Turkmenistan 
va primi UE, continuîndu-şi jocul energetic’. ‘ Îmi 
pot clar imagina că în 2018 prin aceste conducte 
şi altele vor curge primele gaze’, a adăugat el. În  
ianuarie a acestui an, la Forumul economic de la 
Davos, în prezenţa preşedintelui Viktor Ianukovici şi 
a prim-ministrului olandez Mark Rutte a fost semnat 
un acord intre Schell şi compania Nadra Yuzovsky 
pentru exploatarea gazelor de şist în Ucraina. 
La 10 mai 2012, o comisie interdepartamentală 
de la Kiev de desfăşurare a licitaţiilor a stabilit 
cîştigătorii pentru exploatarea cîmpurilor de gaze 
de şist Yuzovsky (regiunea Donetk şi Harkov) şi 
Olesko(regiunea Lvov). Extragerea gazelor de şist este 
o operatiiune foarte costisitoare, de circa zece ori mai 
scumpă decît extragerea convenţională de petrol sau 
gaze. Piaţa gazelor de şist a fost estimată în 2011 la 27 
de miliarde de dolari. SUA a promis Ucrainei că îi va 
imprumuta know-how-ul în ceea ce priveste tehnolo-
giile de extracţie a gazului de şist pe care americanii le 
folosesc.

Contract istoric

La începutul acestui an, mass-media de la Kiev relata 
că Ucraina va semna un acord de exploatare a gazelor 
de şist in valoare de 10 miliarde de dolari cu compania 
anglo-olandeză Royal Dutch Shell. Ulterior, înţelegerea 
a fost încheiată, la Davos, între presedintele ucrainean 
Viktor Ianukovici şi directorul executiv al Royal Dutch 
Shell, Peter Voser. Ucraina ar putea deţine unele din 
cele mai mari zăcăminte de gaze de şist din Europa şi 
odată ce producţia va începe se estimeaza că în 10-15 
ani va putea oferi şansa independenţei energetice faţă 

de gazele rusesti. Regiunea se pare că este într-adevăr 
bogată în acest tip de zăcămînt şi gazele de şist sunt 
văzute şi de Polonia drept o şansă reală a independenţei 
energetice a regiunii faţă de Rusia. Mai mult, unii experti 

cred că odată ce tehnologia de producere va Ĵ  pusă la 
punct Polonia şi Ucraina vor modiĴ ca nu numai echilibrul 
energetic şi politic al regiunii, dar şi al intregii Europei. 
Uniunea Europeană importa în prezent din Rusia 25 % din 
gazele pe care le consumă. Rezervele Ucrainei de gaze 
neconvenţionale sunt estimate între un trilion şi jumatate 
şi aproape 3 trilioane. În prezent Kievul importă aproape 
două treimi din gazele de care are nevoie, iar odată ce 
ar putea să îşi producă singură o parte importantă din 
această cantitate, ar putea deveni un actor mai important 
nu numai pe piaţa energetică a regiunii, dar şi pe scena 
politică, fără a mai putea Ĵ  presată în acest domeniu de 
oĴ cialii de la Kremlin. Aceeaşi problemă o are şi Republica 
Moldova, ţară tot mai presată de Moscova să renunţe la 
ambiţiile europene şi să adere la Uniunea Vamală pe care 
o pregăteşte Rusia alături dealte state ale fostul lagar 
sovietic. 

O. Zelinski
 în baza ttp://www.karadeniz-press.ro

În imagine: Plaformă de exploatare 
a gazelor de şist din Ucraina

Europa, alături de Ucraina în razboiul 
energetic cu Kremlinul
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Omagierea lui 
Gavriil Musicescu, 

împiedicată de 
autoritățile din 

Ismail
Asociația “Basarabia” din 

regiunea Odesa trage un 
semnal de alarmă în legătură 
cu împiedicarea desfășurării 
concertului de comemo-
rare a 110 ani de la moar-
tea compozitorului român 
Gavriil Musicescu de către 
autoritățile din Ismail, orașul 
natal al muzicologului, născut 
la 20 martie 1847 și decedat 
la 21 decembrie 1903, la Iași.

Prezentăm, în cele ce urmează, 
comunicatul asociației:

“Asocia ția Național-
Culturală ‘Basarabia’ a români-
lor din regiunea Odesa își declară 
îngrijorarea cu privire la atitu-
dinea unor funcționari publi-
ci și a autorităților locale din 
Ismail în domeniul respectării 
drepturilor minorităților 
naționale în orașul basara-
bean. Mai mult, autoritățile 
locale neglijează și manifestările 
de comemorare a renumitelor 
personalități născute în orașul 
de pe Dunăre. Mai exact este 
vorba despre dublul refuz al 
primăriei orașului de a aloca 
spațiu pentru desfășurarea unui 
concert cu intrare liberă în cin-
stea renumitului compozitor, 
a reformatorului artei corale 
ortodoxe, profesorului și muzi-
cologului Gavriil Musicescu, 
născut la Ismail.

În acest sens, în prealabil, 
Asociația “Basarabia” a înain-
tat către primarul orașului A. 
Abramcenko și șeful secției de 
cultură orășenească S. Luza-
nov cererile din 05.02.2013 
și 25.02.2013, solicitând 
alocarea în folosință gratuită 
a sălii de spectacole din Pala-
tul Culturii T. Șevcenko din 
Ismail, duminică, 24.03.2013, 
între orele 17 și 19, în vederea 
susținerii unui concert. Sala a 
fost rezervată și liberă pentru 
data respectivă, având acceptul 
prealabil al directoarei palatu-
lui, doamna N. Levcenko. Con-
certul cu intrarea liberă urma să 
ī e susținut de Corul Academic 
“Gavriil Musicescu” al Filar-
monicii de Stat din Iași, iar 
aportul organizatoric și ī nan-
ciar al manifestării aparține 
statului român, prin Institutul 
Cultural Român. Subliniem că 
anume la Iași, Musicescu s-a 
format și aī rmat pe deplin, 
îmbunătățindu-și propria 
creație artistică și pedagogică, 
trăindu-și ultimele zile în capi-
tala Moldovei acum 110 ani.

Din datele asociației noastre, 
orașul Ismail nu a mai avut 
vreodată ocazia de a primi un 
cor de asemenea calitate și amp-
loare (în cor activează peste 70 
de artiși profesioniști), și care ar 

populariza creația unui originar 
al orașului.

În răspunsurile din 21.02 și 
04.03.2013, primarul orașului 
refuza alocarea lăcașului cul-
tural ‘din cauza pregătirilor 
manifestărilor locale, în aceeași 
perioadă’. Motivul ar fi ser-
barea în ziua de sâmbătă, 23 
Martie, a 65 de ani ai Palatului 
Culturii. Așadar, în concepția 
autorităților, un concert gratuit 
în memoria renumitului ī u al 
orașului Ismail nu se încadrează 
în ‘manifestările locale’ nici 
după 110 ani de la trecerea în 
neī ință?! În fapt, șeful direcției 
de cultură Luzanov a neglijat 
ziua liberă de duminică, 24.03, 
asupra căreia am convenit în pre-
alabil cu directoarea Palatului 
Culturii. Reiese că funcționarul 
cunoaște mai bine decât direc-
toarea instituției grila și planul de 
activități al localului. Accentuăm 
că pentru data respectivă nu erau 
planiī cate manifestări culturale 
în lăcașul cultural. În ī ne, ni se 
propunea în scrisorile de răspuns 
desfășurarea concertului ‘în alte 
localuri, în care ar putea ī  primit 
publicul spectator’, primarul 
orașului ī ind conștient că un ase-
menea local în oraș pur și simplu 
nu există. În regim telefonic, șeful 
secției de cultură nu a binevoit să 
accepte o altă oră sau zi în care 
s-ar ī  putut susține concertul în 
memoria lui Musicescu.

Pentru viitor, Asociația ‘Basa-
rabia” contează pe schimbarea de 
atitudine a autorităților locale 
din orașul Ismail în ce privește 
obligația acestora de susținere a 
activității societăților național-
culturale (Legea Ucrainei pri-
vind autoguvernarea locală, art. 
32, lit. a) p.  ). În acest sens, 
avem onoarea și obligația morală 
de a adresa, pentru a treia oară, 
cererea către primarul orașului 
Ismail în ce privește acordul dom-
niei sale pentru desfășurarea în 
anul de grație 2013, în localul 
Palatului Culturii T. Șevcenko, 
a unui concert de comemorare a 
ismaileanului Gavriil Musicescu. 
În sprijinul celor expuse, ne 
adresăm mass-media locale, uni-
unilor de creație, societății civile și 
orășenilor de rând, cu rugămintea 
de a susține numeroasele demer-
suri ale Asociației ‘Basarabia’ 
către autoritățile locale, pentru 
evoluția pozitivă a subiectului”.

  
Anatol Popescu

Președinte al Asociației
 “Basarabia”, Ismail
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„CUM  N-OI  MAI  FI  PRIBEAG  DE-ATUNCI  ÎNAINTE... 

Vadim BACINSCHI, or. Odesa 
Primul bust (sculptor Alexandru 

Pană) este instalat şi inaugurat pe 30 
iunie 1995  în Bulevardul Francez al 
Odesei, în faţa unuia din blocurile 
Universităţii „I. Mecinikov”. Dispare 
(este smuls de pe soclu) în toamna 
anului 1999, în împrejurări rămase 
până azi neindentiī cate. Dispariţia 
este semnalată pe 18 noiembrie.

Acel prim bust al Poetului în Odesa 
apare graţie entuziasmului şi insistenţei 
domnului Mircea Bonciu, pe atunci 
consul al României în acest oraş. 
Absolut toate cheltuielile – lucrări de 
construcţie, transport, amenajări – le-a 
suportat partea română. Instalează 
soclul şi bustul muncitorii firmei 
române ARCOM, angajaţi pe atunci 
la construcţia unui combinat siderurgic 
la Dolinskaia, nu departe de Krivoi 
Rog (Ucraina).

Autorităţile municipale se fac a 
nu observa dispariţia bustului lui 
Eminescu, partea română dă dovadă 
de toleranţă şi tact diplomatic. 
Presa de limbă română din Ucraina 
(săptămânalul cernăuţean Concordia) 
scrie în repetate rânduri despre cele 
întâmplate, dar aceasta nu schimbă 
nimic: soclul din Bulevardul Francez 
rămâne „decapitat” şi „jupuit”, an de 

an, de marmura albă de Ruşchiţa, cu care era 
placat. Un tablou jalnic şi umilitor pentru 
orice suĪ et românesc.

...În luna mai 2003, după un peleri-
naj tradiţional prin mai multe localităţi 
româneşti din R. Moldova şi Ucraina, în 
Odesa vine o delegaţie a  Asociaţiei ASTRA 
(Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” – 
Iaşi) în frunte cu doamna Areta Moşu. În 
unul din cele două autocare, cale de mai 
multe sute de kilometri, în marele port  
ucrainean de la Marea Neagră este adus un 
alt bust al lui M. Eminescu. E o donaţie a 
municipiului Botoşani şi creaţie a sculp-
torului Marcel Mănăstireanu. Dna A.Moşu 
îmi povestea că în localităţile unde popo-
seau cu concertul obligatoriu al artiştilor 
ASTREI, în scenă era scos şi bustul Poe-
tului. În mai multe sate fuseseră rugaţi de 
către localnici să lase bustul la ei, pentru 
a-l instala acolo, la loc de cinste. L-au adus 
, totuşi, în Odesa, cum avuseră înţelegerea 
cu diplomaţii români din Consulatul de 
aici. Toţi cei sosiţi în delegaţie, inclusiv M. 
Mănăstireanu, credeau că bustul va ĩ  instalat 
şi naugurat în perioada aĪ ării lor în Odesa. 
S-au înşelat amarnic! Mult râvnitul eveni-
ment se va produce (închipuiţi-vă numai) 
în 2011, peste opt (!!!) ani încheiaţi. În iunie 
2012 se va dovedi că depunerea unui buchet 
de Ī ori la acest bust al lui Eminescu nu este 
un lucru atât de uşor de realizat.

EMINESCIANA

...Dezvelirea nenorocitului bust are loc 
pe data de 31 mai 2011, după ce acesta 
este instalat... pe gardul Consulatului 
General al României la Odesa, la colţul 
străzilor Bazarnaia şi Osipov. În opt ani 
trecuţi alt loc, mai potrivit, nu s-a găsit. 
La ceremonia dezvelirii participă delegaţia 
ASTREI ieşene, condusă de A. Moşu, 
ambasadorul României la Kiev, dl Cornel 
Ionescu, şi funcţionarii Consulatului, în 
frunte cu dna Ceraesela Nicolaş, care, de 
fapt, a şi perseverat în pregătirea eveni-
mentului. N-a asistat niciun reprezentant 
al autorităţilor ucrainene locale, dar şi 
nicun lider al organizaţiilor nonguverna-
mentale româneşti din regiunea Odesa, 
acestea ĩ ind vreo patru la număr. Nici un 
post de radio sau televiziune din Ucraina 
n-a informat despre evenimentul din 31 
mai. Din presa scrisă, aceasta a făcut-o 
doar Buletinul Informativ Valul lui Traian 
al Asociaţiei Naţional-Culturale cu acelaşi 
nume din raionul Tatarbunar.

 Va mai trece un an şi se va dovedi 
că situaţia în jurul bustului lui M.Eminescu 
nu s-a limpezit cu desăvârşire. Lucrarea 
din bronz de pe gardul Consulatului 
aşa şi n-a ajuns un obiectiv cultural (sau 
naţional-cultural) pe harta Odesei. Păzită 
zi şi noapte de către miliţienii ucraineni, 
ea rămâne mai degrabă un obiectiv politic, 
în jurul căruia se speculează în dependenţă 
de situaţie şi împrejurări. 

TINERET

«Tinerele talente 
basarabene - 

2013»

la doi ani după dezvelirea celui de al doilea bust al lui M. Eminescu în oraşul Odesa

TRANSMITEM TEZAURUL NOSTRU URMAŞILOR
E. SEVASTIANOV,  profesoară de 

limba şi literatura română

Meleagul nostru a fost binecu-
vântat de Dumnezeu cu ce este 
mai bun: relief cuminte, condiţii 
climatice favorabile, undele scli-
pitoare ale mării şi o populaţie 
multinaţională cu tradiţii frumo-
ase şi multicolore. Acest colţişor de 
lume, de bună seamă, e populat de 
cele mai diferite naţionalităţi, care 
îşi păstrează cu sī nţenie graiul şi 
tradiţiile strămoşeşti, respectându-le, 
în egală măsură, pe cele ale neamu-
rilor convieţuitoare. În caleidoscopul 
etnic avem locul, rolul nostru şi noi, 
românii, care ne tragem obârşia din 
cele mai străvechi timpuri.

De-a lungul secolelor s-au perindat 
prin faţa neamului nostru vremuri fru-
moase, dar şi furtunoase... Necătând 
la multele încercări prin care i-a fost 
dat să treacă, poporul nostru nu s-a 
lăsat înfrânt, păstrând ceea ce putea ĩ  
mai sfânt: limbă şi tradiţii naţionale. 
Astăzi e datoria noastră să ocrotim şi 
să transmitem mai departe sfânta sĩ n-
telor. Şcoala, ĩ ind locaşul instruirii şi 
educaţiei, mai rămâne a ĩ  şi focarul 
culturii, mai ales la sat. Astfel, în şcoala 
din satul Borisăuca (r-l Tatarbunar, 
reg. Odesa), şcoală cu limba română 
de predare, s-au desfăşurat un şir de 
acţiuni ce au avut ca scop ocrotirea 
şi transmiterea valorilor spiritua-

le. În luna ianuarie s-a desfăşurat decada 
aniversării a 163-a din ziua naşterii marelui 
scriitor al neamului nostru, M. Eminescu, 
cel care şi-a adus aportul la perfecţionarea 
limbii române, care a proslăvit-o în lume 
prin opera-i genială. Decada a fost deschisă 
cu gazeta de perete La steaua... Pe parcurs, 
copiii din clasele a 5-a – a 8-a au pregătit 
desene interesante la operele eminesciene. 
Elevii din clasele a 9-a – a 11-a au participat 
cu entuziasm la victorina literară „Viaţa şi 
activitatea lui M. Eminescu”. S-a închei-
at decada cu sărbătoarea „Recviem pentru 
Eminescu”, la care şi-au dat concursul elevii 
din clasele a 5-a – a 11-a. Participanţii la 
sărbătoare au recitat poezii din lirica lui M. 
Eminescu, au interpretat cântece pe versu-
rile poetului, au recitat poezii din scriitorii 
contemporani, dedicate marelui înaintaş, şi 
poezii din creaţia proprie, închinate poetului 
M. Eminescu.

Spre sfârşitul lunii februarie s-a deschis 
săptămâna limbii române în şcoală. 
Tradiţional, ea a început cu sărbătoarea 
limbii materne cu genericul „De-a pururi 
sfântă şi frumoasă”. Sărbătoarea a avut loc cu 
concursul elevilor din clasele a 5-a – a11-a. 
Ei au manifestat un viu interes faţă de 
pregătirea şi desfăşurarea sărbătorii. Cântece, 
versuri la tema graiului matern, scenete 
umoristice şi, desigur, creaţii proprii – toate 
s-au perindat într-un caleidoscop. În cadrul 
bibliotecii şcolare a avut loc şedinţa „Mult 
e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim”, 
despre aportul scriitorilor la ocrotirea şi 
perfecţionarea limbii române. În cadrul 
săptămânii, în clasa a 6-a a avut loc lecţia 

  VALORI NETRECĂTOARE

deschisă cu tema,V.Romanciuc. Poezia 
„Închinare”. Tema lecţiei a fost destul de 
binevenită, deoarece vizează aceeaşi temă 
veşnică: soarta limbii materne. Copiii au 
lucrat cu tragere de inimă, la lecţie au fost 
utilizate cele mai variate metode şi tehnici 
de muncă. Elevii au avut fericita ocazie 
să-l cunoască pe poetul V.Romanciuc „în 
carne şi oase”, vizionând un ĩ lm de scurt 
metraj cu participarea domniei sale.

Tot în cadrul săptămânii limbii materne 
în şcoală, în clasa a 11-a s-a desfăşurat 
lecţia deschisă „Cum ne cunoaştem 
graiul”. A fost o lecţie-proiect, o lecţie 
de cercetare. De aceea elevii, activând 
în calitate de colaboratori ştiinţiĩ ci, au 
primit din timp însărcinările cu care s-au 
isprăvit de minune. Au avut de cercetat 
etimologia unor cuvinte româneşti, a unor 
dialecte şi expresii frazeologice, etimologia 
numelor proprii şi a numelor de familie... 
Lecţia s-a bucurat de succes. S-a încheiat 
săptămâna limbii cu sărbătoarea „Ţi-am 
adus un mărţişor!”. La careul tradiţional, 
elevii claselor a 5-a – a 8-a au prezentat un 
frumos buchet de cântece despre sosirea 
Mărţişorului. Iar elevi clasei a 11-a au 
oferit învăţătorilor mărţişoare şi urări de 
bine cu prilejul sărbătorii.

Sunt sigură că activităţile despre care am 
vorbit mai sus au lăsat în suĪ etul ĩ ecăruia 
o amprentă luminoasă de satisfacţie şi 
împlinire, iar copiii, în continuare, nu vor 
ĩ  indiferenţi faţă de soarta graiului matern 
şi a valorilor noastre spirituale, purtând 
cu ei, de-a lungul vieţii, sfânta datorie de 
a le transmite generaţiilor următoare.  

Almanahul SUD-VEST este o publicaţie istorico-culturală, APOLITICĂ şi nu urmăreşte vreo formă sau 
alta de partizanat partinic. Noi pledăm pentru înţelegere între etniile conlocuitoare din reg. Odesa, dar şi 
pentru respectarea dreptului nostru la limbă, cultură şi identitate naţionale. Vă mulţumim pentru înţelegere!

Colectivul redacţiei

sud-vest

    În perioada 27-28 martie în orașul Ismail 
din reg. Odesa a avut loc al XXIII – lea festi-
val-concurs  al elevilor din școli naționale a 
regiunii Odesa  «Tinerele talente basarabene 
– 2013»

    La festival au participat elevii  din or. Odesa, 
Ismail, Reni, Bolgrad,  Tatarbunar, Tarutino, s. 
Camenca din r-nul Ismail, s. Șabo din r-nul Belgorod- 
Dnestrovsc și din țara vecină  Republica Moldova: 
or. Cahul, s. Chițcani (r-nul Slobazia), s. Valea-Perjii 
(r-nul Taraclia).

   Juriul festivalului  au fost oamni de cultură din 
Ucraina: președinta juriului ,  O. A.  Murza -  artistul 
emerit al Ucrainei, docent la catedra de  instrumente 
populare  în  Academia națională a muzicii din or. 
Odesa,  L. M. Ivanenco. – metodistă  al centrului  
de arte și cultură din reg. Odesa, A. Iv. Musorin. – 
artistul emerit al Ucrainei, șeful comisiei «coregraĩ a 
clasică» a colegiului de cultură și arte din or.  Odesa și 
O. M. Oleinicova. – profesoară a colegiului de cultură 
și arte din or. Odesa.

   Cîstigătorii festivalului au fost răsplătiți cu diplome 
și cu-o sumă de bani  care, precum aĩ rmă șefa secţiei 
cultură din r-nul Ismail vor aduce folos biruitorilor  
ĩ indcă au meritat pentru munca și talentul lor. 

EUGEN RAUȚA  
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Paştele prin părţile Tatarbunarului

 În cartea sa Caragaci – sat românesc 
din Bugeac, apărută la Bârlad în 2006, 
autorul, Petru Ujeuca, ne-a lăsat mărturii 
de nepreţuit despre tradiţiile şi obiceiu-
rile de veacuri ale românilor din părţile 
Tatarbunarului. Născut în Caragaci (azi 
Vişnevoe), dânsul se referă şi la sărbătorile 
Paştelui, în special, la ritualurile şi obi-
ceiurile legate de Învierea Domnului, aşa 
cum le-a cunoscut în anii 20-30 ai secolu-
lui trecut şi din cele auzite de la bătrânii 
localnici. Iată, selectiv, unele, dintre ele.

   În prima zi de Paşte, gazda, când vine 
de la biserică, înainte de a servi masa, tămâie 
prin casă, pe la poiată, de trei ori, pentru a 
atrage norocul spre casă.

   Într-un vas cu apă, gazda pune un ou 
alb ĩ ert, câţiva bănuţi de metal şi ĩ ecare 
trebuie să se spele, ultimul e mezinul casei 
care îşi ia darul din lighean. Fiecare membru 
al familiei se spală pe mâini, dă cu oul roşu 
pe faţă, să aibă obrajii roşii şi să ĩ e iubit ca 
oul roşu de Paşte.

   Din noaptea Învierii până la Ispas 
(Înălţarea Domnului) oamenii se salută cu: 
„Hristos a Înviat!”, cu răspuns: „Adevărat 
a Înviat!”.

   În ziua de Paşte nu e bine să pui mâna 
pe sare, ca să nu asuzi la mâini toată vara. 
A doua zi de Paşte e bine să pui mâna pe-o 
piatră, simbol al tăriei suĪ eteşti. Copiii 
mici umblă şi caută gâze ca „mămăruţa” 
sau „buburuza”, apărătoarea copiilor de boli.

   Fetele de măritat se urcă în clopotniţă 
pe furiş şi spală limba clopotului cu apă 
neîncepută. Apa cu care se spală limba clo-
potului se păstrează până în zorii zilei de 
Înviere, când se spală ca să ĩ e frumoase, 
zicând: „Cum aleargă sătenii când aud clo-
potul de Înviere, aşa să alerge Ī ăcăii după 
noi”.

   În prima zi de Paşte năvălesc în sat stri-
goaicele şi strigoii. Femeile îi întâmpină cu 
lingura cu care au vopsit ouăle de Paşte.

   Cu lingura la brâu se urcă în copac şi 
urmăresc pe unde sunt strigoaicele – care 
zburdă pe imaş căutând să fure mana de 
la vaci.

   Strigoaicele se feresc să ĩ e văzute. Întot-
deauna te ademenesc să nu spui nimănui că 
le-ai văzut, iar dacă nu cazi la învoială ele 
devin neputincioase. Poţi să le faci ce vrei, 
chiar să le calci în picioare.

   Cojile de ouă roşii se dau pe apă, care 
se vor duce pe „Apa Sâmbetei”. Vor trece pe 
sub pământ până la „Furcile Pământului”, 
apoi ajung la „Blajini”, dându-le de veste că 
a sosit Paştele.

   Văzând cojile de ouă roşii, duhurile rele 
se înspăimântă şi se feresc să atace oamenii.

   Fetele de măritat pun sub pernă ouă 
încondeiate ca să viseze când se vor mărita.

   Dacă te doare urechea, dinţii, burta, 
se fac descântece cu ouă roşii. Durerile de 
beşică rea, de umĪ atul pulpei la vaci trec 
dacă li se leagă lingura cu care s-au vopsit 
ouăle la locul dureros. Muşcătura de şarpe, 
farmece de dragoste, se descântă cu ouăle 
roşii care s-au ciocnit la Paşte.

   Împotriva strigoilor se descântă în 3 
zile de trei ori cu trei ĩ re de busuioc şi cu 
ou roşu de la găină neagră într-o sâmbătă în 
amurgul soarelui.

   Cârpa cu care s-au şters ouăle cu grăsime 
e bună încălzită şi pusă la ureche când te 
doare.

   Spre seară, în prima zi de Înviere, la 
vecernie, se face slujbă pentru a doua 
Înviere, la care, pe lângă alţii participă cei 
ce n-au putut veni la prima Înviere.

   În cele trei zile de paşte caragacenii sunt 
veseli, îşi dau mâna unul altuia, se sărută şi 
se împacă dacă sunt certaţi. A doua zi de 
Paşte vin ĩ nii la naşi cu ploconul de care se 
îngrijesc din timp: turte, cofeturi, cozonac şi 
scovergi, sticla de rachiu şi două-trei de vin 
puse într-un coş de răchită împodobit cu 
ştergar înĪ orit din zestrea ĩ nei. Bărbatul este 
îmbrăcat în haine de ginerică, ĩ na poartă 
Ī oarea de lămâiţă pe frunte. Aşa se prezintă 
la uşa naşilor să-i îmbuneze pentru cheltuie-
lile făcute la nuntă, semn ca să se pregătească 
pentru botez că... de... au trecut multe luni 
de la cununie şi cine ştie până la anul!

   La naşi se face masă mare, vin şi alte 
rude, apoi după masă naşa cu ĩ na şi naşul 
cu ĩ nul şi cu toţi musaĩ rii merg la horă.

   După primul război mondial în sat a fost 
introdus „Jocul popicilor”, joc practicat de 
tinerii însurăţei şi de cei ce au bani la chimir.

   A doua zi de Paşte, pe uliţa satului apare 
Vălăreţul format din Ī ăcăi care au tocmit 
hora în sat. Gospodarii îi cinstesc cu un 
şfanţ, doi pentru muzicanţi.     

Cor. nostru

Seceta din vremea lui Ştefan-Vodă
 Pe vremea lui Ştefan cel Mare veni vreo doi 

ani de-a rândul o secetă peste ţara Moldovei, că 
se uscase toate holdele şi iarba, şi tot...

   La trei ani, în prour de primăvară (începutul 
primăverii), se deschise cerul şi ploile începură, 
dar de arat cine să  se apuce? Nimeni, că nimeni 
n-avea un ĩ r de sămânţă. 

   Şi Ştefan-Vodă dădu veste-n ţară, că va 
răsplăti cu de toate pe cel ce-i va aduce sămânţă 
bună.

   Târziu de tot se zvoni la curtea domnească 
anume, că nimeni nu are sămânţă, fără numai 
un moşneag, dar nu o baniţă-două ci întra-atâta 
de multă, c-ar putea sămăna cu dânsa o jumătate 
din cuprinsul Moldovei.

   Vodă, cum auzi, îl chemă la dânsul şi-i zise: 
   - Dacă ai, vinde-mi-o mie.
   - Ba de vândut n-o vând, ci mai bine trimite 

plugurile să are pe unde-oi sămăna eu.
   Vodă i-a dat la îndămână toate plugurile 

curţii şi a poruncit tuturor celor mai mari peste 
sate şi târguri să înjuge boii şi să are pe unde a 
sămăna uncheşul.

   S-au strâns cu toţii şi, după vorba 
moşneagului, au început să are numai drumu-
rile, şi noaptea numai sămăna el, ca să nu se 
deoache munca, iar brăzdatul se făcea  după 
ridicarea zorilor.

   Şi treaba s-a sfârşit, şi grâul a răsărit des şi 
frumos, iar toamna, când Ştefan-Vodă a chemat 
la răsplată pe moşneag, i-a spus tot şiretlicul, 
pe care lesne-l înţelegem şi noi. Răsărise adică 
sămânţa scuturată în anii de zloată şi ascunsă în 
praful drumurilor. 

   Vodă, cică, s-a minunat mult de înţelepciunea 
bătrânului şi de atunci îşi alcătui un Divan de 
oameni bătrâni, de unde ese sfatul greu de aĪ at 
la cei tineri.

CÂNTEC DESPRE ŞTEFAN CEL MARE
Dunăre, Dunăre,
de ce-ai curge tulbure!
Stau pe maluri-nalte
trei cete-narmate:
una e ceata turcească, 
alta – ceată tătărească,
a treia-i moldovenească; 
în tabăra cea turcească – 
săbii zângănesc,
în cea tătărească – 
săgeţi slobozesc,
în cea moldavă-i
Ştefan plin de slavă.
Ci-n oastea ştefană
plânge o fetişcană,
plânge, tânguieşte
şi, plângând, vorbeşte:
„Ştefan, o, Ştefan,

Domnul meu Ştefan!
Ori mă ia mireasă,
ori să plec mă lasă!”
Iar Ştefan, Domn mare, 
ce-i răspunde oare?!
- Copilă frumoasă,
te-aş lua mireasă, 
te-aş lua pe tine – 
dar nu eşti de mine;
te-aş lăsa-ntr-o şagă,
dar îmi eşti prea dragă.
Zice cea frumoasă:
„Atuncea mă lasă
să sar de pe stâncă
`n Dunărea adâncă;
cine-o să m-ajungă
a lui am să ĩ u”.
Mulţi voinici se-alungă
după ea pe râu,
ci-o ajunse înot,
ci-o ajunse tot
Ştefan Voevod.
De mână-o ţinu
şi aşa-i vorbi:
„SuĪ eţele, tu,
draga mea vei ĩ !” 
(Din cartea Ştefan cel Mare. Legende,             

balade, portrete literare, Chişinău, 1989). 

Cristina Radu 
o tînară 

din sudul 
Basabiei

Cristina Radu (în imagine) o 
tînără din localitatea Limanscoe,  
r-nul Reni, trăiește întru bucuria 
și dragostea versului romînesc. Am  
conoscut-o anul trecut în școala 
din satul natal  cînd profesoare de 
limba romîna mia dat o mapă de 
versuri a tinerilor poieți.  Răsfoind 
această mapă am dat de  poeziile 
lui Cristina, care m-au amuzat și  
încîntat. 

În prezent, domnișoara Cristina 
e studentă la ī liala Academiei de 
justiție  unde învață la facultatea 
de taducere și limbi străine. Dar cu 
părere de rău ea și-a terminat acti-
vitatea creatoare. Și deaceea revin 
la ia cu aceste cuvinte: «Draga 
noastră Cristină! Te rog nu-ți părăsi 
talentul.»

Mai jos vă propun să citiți niște 
versuri care au fost compuse de ea 
în clasa 8-a.  

Eugen Rauța,
 corespondent SUD-VEST

MAMA
Mama e primul pe care-l rostim
Mama e primul pe care-l iubim
Mama e vorba și iubirea
Mama este fericirea.

*  *  *

NU PLECA
Mai stai o clipă , nu pleca
Eu te implor, iubirea mea
Căci fără tine viața-i grea
Și eu nu pot exista
În clipa cînd tu voi pleca
Va muri iubirea mea . . . 

*  *  *

GÎNDURILE
Eu stau și mă gîndesc
Că doar pe tine te iubesc.
Eu te iubesc și te doresc
Și tot la tine mă gîndesc.

În vis tu te ivești mereu 
Și Zîmbetul tău de pe față
Ma face să tresar
Ca un curcubeu. 

Poesis


