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Se pare că în spaţiul românesc au luat sfârşit 
cele mai importante activităţi consacrate 
aniversării a 20-a de la întemeierea Despărţă-
mântului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi al Asociaţi-
unii transilvane pentru literatura română şi cultura 
poporului român – ASTRA ieşeană, aşa cum este 
cunoscută ea de către românii din regiunea Odesa. 
S-au scris şi s-au spus multe în jurul acestui 
eveniment. În context, cunoscând prea bine 
activităţile ASTREI pentru românii sud-basara-
beni, ar trebui, cred eu, să ne punem o întrebare 
sau chiar câteva, ce descind una din alta. „În ce 
constă fenomenul ASTREI ieşene?”. „Cum îi 
reuşesc de ani de zile, în mod stabil, activităţi cu 
REZULTATE (ceea ce e foarte important), făcute 
cinstit şi din suflet?”. „De ce, din partea română, 
se duce lipsă de activităţi similare celor astriste?”. 
Similare, în primul rând, prin caracterul lor 
misionar (dacă vreţi), de promovare a românis-
mului în afara frontierelor României. 

În opinia mea, fenomenul ASTREI ieşene 
constă în aceea că este condus de doamna Areta 
Moşu, ale cărei rădăcini sunt neaoş basarabene. E 
născută din părinţi originari din Selemet – Tighina 
(mama) şi Oniţcani – Criuleni (tata). Sunt convins 
că, pentru dumneaei, orice revenire în Basarabia, 
cu „Deniile eminesciene”, cu simpozioane, 
inaugurarea de busturi etc., este o revenire acasă, 
la rădăcini, la neamuri. Mai bine zis, la neamul 
nostru, cel de la Nistru până la Tisa, din Bugeac 
până în Valea Timocului. Şi tot ce face dumneaei, 
cu organizaţia pe care o conduce, pentru confraţii 
noştri din Republica Moldova, Ucraina, Serbia 
sau Bulgaria, face, sunt sigur, ca pentru consătenii 
părinţilor săi de la Selemet şi Oniţcani. 

Poate că mai sunt în România personalităţi 
originare din Basarabia, care conduc ONG-uri, 
fundaţii de binefacere etc. N-am cunoscut pe 
nimeni, însă, care, în cele realizate pentru conaţio-
nalii noştri din afara frontierelor României, să 
manifeste atâta consecvenţă, dezinteresare şi... 
suflet, mult suflet. Poate de aceea, pentru Areta 
Moşu tragedia Basarabiei nu înseamnă doar vorbe 
grave de căinare a unora şi învinuire a altora. 
Pentru ea, tragedia Basarabiei este chiar parte a 
biografiei sale, pătrunsă în sângele-i din sângele 
părinţilor şi bunicilor. Acesta este impulsul 
interior primordial, care conferă activităţilor ei şi 
ale camarazilor astrişti permanenţă, tenacitate şi 
eficientă. Din vara anului 1999 am fost alături de 
majoritatea delegaţiilor ASTREI ieşene care au 
venit, cam o dată la doi ani, la românii din sudul 
Basarabiei (regiunea Odesa). Practic, de fiece 
dată, fie în oraşul Odesa, fie în raioanele regiunii, 
astriştilor li s-au pus piedici de tot felul. În 1999, 
bunăoară, partenerii lor ucraineni, pe care îi 
găzduiseră la Iaşi şi cu care trebuiau să-i 
omagieze, în Odesa, pe Taras Şevcenko şi Mihai 
Eminescu, i-au abandonat, fără nici o explicaţie, 
în centrul oraşului. Acum câţiva ani, la Satu Nou, 
raionul  Sărata, unde avuseseră înţelegere că vin şi 
vor fi primiţi, n-a ieşit nimeni din localnici să le 
zică măcar „Bună ziua”! Bustul lui Eminescu (cel 
de-al doilea), adus în Odesa de către delegaţia 
ASTREI în luna mai 2003, a stat opt ani în incinta 
Consulatului General al României din Odesa (cea 
veche, apoi cea nouă, din strada Bazarnaia), 
pentru a fi instalat şi inaugurat abia în 2011... pe 
gardul aceluiaşi Consulat. Alt loc, după atâta 
vreme, nu s-a găsit. 

 

Dar delegaţiile ASTREI ieşene nu i-au 
abandonat pe românii sud-basarabeni. Ele 
continuă să vină încoace cu înţelegerea profundă a 
situaţiei de aici. Aceste vizite, de ani de zile, sunt 
pline de cuvioşenie şi cumsecădenie, au în ele, 
cum spuneam mai sus, ceva misionar. Nu că i-ar 
converti pe confraţii noştri sud-basarabeni la 
creştinism: aceştia sunt creştini. Nici că i-ar 
converti la românism: ei şi aşa sunt etnici români, 
chiar dacă nu conştientizează uneori lucrul acesta 
până la capăt. Delegaţiile ASTREI ieşene, venind 
la românii din Basarabia istorică (regiunea Odesa) 
nu vin să impună nimănui nimic, nici să 
românizeze pe nimeni. Ele vin să ne aducă aminte 
de adevăratele valori ale neamului: de frumuseţea 
limbii române, vorbită corect, de farmecul 
irepetabil al folclorului nostru din diferite zone ale 
spaţiului românesc, de moştenirea eminesciană, 
mult mai complexă şi mai profundă decât ne-au 
învăţat în şcoli şi universităţi. Nu tuturor de pe la 
noi le sunt pe plac aceste aduceri aminte şi de aici, 
probabil, apar problemele. 

Mi se pare, uneori, că deplasările culturale ale 
ASTREI ieşene la românii din afara frontierelor 
României, în special la cei din regiunea Odesa, se 
aseamănă unor rugăciuni înălţate Celui de Sus 
întru supravieţuirea neamului nostru. Nu toţi simt 
şi înţeleg mesajul acestor rugăciuni. Dar ele 
oricum ajung până la urechile Domnului.                                                                                

Toată recunoştinţa şi mulţumirile noastre 
cordiale echipei astriste din Iaşi pentru faptul că 
rămâne, de-a lungul anilor, cu gândul şi cu fapta, 
alături de românii sud-basarabeni, susţinându-i şi 
aducându-le aminte cine sunt, ca neam. Urările 
noastre de bine şi sănătate doamnei Areta Moşu, 
fără de care apariţia almanahului „Sud-Vest” ar fi 
fost imposibilă. 

 
Vadim BACINSCHI 

Redactor-şef al „Sud-Vest”.  
Almanah istorico-cultural în limba română 

pentru cititorii din sudul Basarabiei 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

 
 
 
 

Gheorghe SION 

    

LIMBA ROMÂNEASC Ă 

 

Mult e dulce şi frumoasă 
Limba ce-o vorbim, 
Altă limbă-armonioasă 
Ca ea nu găsim. 
 
Saltă inima-n plăcere 
Când o ascultăm, 
Și pe buze-aduce miere 
Când o cuvântăm. 
 
Românașul o iubește 
Ca sufletul său, 
Vorbiți, scrieți românește, 
Pentru Dumnezeu. 
 
Frați ce-n dulcea Românie 
Nașteți și muriți 
Și-n lumina ei cea vie 
Dulce vieţuiți! 
 
De ce limba românească 
Să n-o cultivăm? 
Au voiți ca să roșească 
Țărna ce călcăm? 
 
Limba, țara, vorbe sfinte 
La strămoși erau; 
Vorbiți, scrieți românește, 
Pentru Dumnezeu! 

 

FENOMENUL ASTREI IEȘENE, 
VĂZUT DE LA ODESA  
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Mari personalităţi basarabene 
 

MUZEUL  
„CONSTANTIN FRUMUZACHE” 

Scriu ultimul episod din modestul meu aport la istoria vieţii 
arhitectului Constantin Frumuzache. S-a consumat acest episod 
pe 23 august 2014, în satul Barta – locul de naştere al 
maestrului. În această zi, într-o atmosferă festivă, s-a deschis o 
expoziţie a lucrărilor arhitectului – caricaturi, pentru care a avut 
o slăbiciune aparte. Vernisajul s-a realizat în muzeul satului care, 
din întâmplare, îşi are sediul în fosta casă părintească a lui 
Zache, cum îi spuneau, în timpul vieţii, prietenii. Acest vernisaj 
a fost posibil datorită sprijinului nemijlocit al primarului satului 
Barta, doamna Vera Cartaleanu. În ciuda tuturor vicisitudinilor, 
casa părintească a lui Zache a supravieţuit şi de mai mulţi ani, în 
incinta ei, se află muzeul satului. Donaţia de caricaturi şi alte 
materiale s-a făcut prin concursul direct şi buna voinţă a 
prietenilor şi colegilor lui Zache, a arhitecţilor Gheorghe Dorin, 
Militza Sion şi Nicolae Vlădescu. 

La deschiderea muzeului au participat mulţi consăteni, tineri 
şi persoane în vârstă. A mai fost prezent şi un reprezentant al 
conducerii raionale. Musafiri deosebiţi au fost nepoţii lui Zache 
– Vera Sofroni şi Valeriu Frumuzache. S-a dat citire unor 
materiale despre viaţa şi activitatea lui Zache, semnate de 
Gheorghe Dorin, Lazăr Dorin şi Militza Sion. Au vorbit nepoţii 
arhitectului şi subsemnatul. Unul dintre vorbitori a fost un 
venerabil profesor de istorie din sat care ne-a captat atenţia şi ne-
a amintit că eram în ziua de 23 august 2014, iar la 23 august 
1944 a fost eliberată (!!!!) Basarabia de români şi nemţi. Culmea 
ironiei! În 23 august 1944 este reocupată Basarabia de ruşi şi pe 
23 august 2014 a avut loc acest eveniment cultural. A trebuit să-i 
reamintesc fostului profesor de istorie că există şi un alt punct de 
vedere despre semnificaţia acestei zile şi că, dacă nu ne 
„eliberau” ruşii atunci, în 1944, poate că Zache ar fi venit la 
Barta în fiecare săptămână de-a lungul vieţii sale şi nu doar o 
singură dată, în 1959, după fuga de ruşi în 1944. În final, trebuie 
să constatăm împreună cu satisfacţie că Constantin Frumuzache 
a devenit mai cunoscut.   

 

A. COCOȘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA SĂ NU MIROASĂ  
A NAFTALINĂ 

 

În data de 30 august am organizat Sărbătoarea Ziua 
Limbii Române la Biblioteca parohială de carte 
românească de pe lângă biserica Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae din Hagi-Curda, raionul 
Ismail. Printre participanţi a fost şi o delegaţie de 
intelectuali din Galaţi. Unul dintre ei a făcut bibliotecii o 
donaţie de carte în limba română. Peste câteva luni,       
m-am întâlnit la Galaţi cu persoana în cauză. Dumnealui 
mi-a mărturisit: a rămas cu impresia că în acea bibliotecă 
din Hagi-Curda „cam mirosea a naftalina”, adică acolo 
nu prea au loc acţiuni culturale, nu prea intră cititorii. 
Toate acestea interlocutorul mi le-a spus, comparând, 
fireşte, poate că involuntar, cele văzute la Hagi-Curda cu 
tabloul vieţii culturale gălăţene. 

I-am spus colegului (după cum am mai spus-o şi altor 
oameni de cultură din România, cu alte ocazii) că, printre 
etnicii români din regiunea Odesa, dacă ne referim la 
acţiunile culturale cu caracter naţional, situaţia este alta, 
incomparabilă cu cea din Ţară. Practic, toate 
manifestările culturale organizate în localităţile cu 
populaţie preponderent românească (festivalurile 
„M ărţişor”, „Florile Dalbe”, „Ziua Satului”), dacă au loc, 
se desfăşoară sub controlul administraţiilor raionale. 
Acestea au grijă ca programele manifestărilor să nu se 
abată de la „linia generală” promovată de conducere, să 
nu conţină nimic „prea naţional”. Ele au loc (dacă au loc) 
o dată în an, cu participarea artiştilor amatori locali şi fără 
(Doamne fereşte!) colective sau oameni de cultură din 
România sau din Republica Moldova. Participanţilor la 
asemenea acţiuni, de regulă, li se propun atenţiei nu 
mostre cât de cât elevate de muzică şi dans popular, ci 
„numere” (cum se spune pe la noi) amatoriste, a căror 
valoare artistică, de multe ori, este îndoielnică. O 
asemenea stare de lucruri se menţine ani, decenii la rând. 

O lansare de carte în instituţiile de cultură din satele 
noastre este ceva ce ţine mai curând de spaţiul 
extraterestru. Lumea (şi vârstnici, dar şi foarte mulţi 
dintre cei tineri) s-a cam dezvăţat să ţină în mâini o carte 
în limba maternă. Bibliotecă în sat e una, dacă mai 
funcţionează, iar baruri sunt 4-5, sau chiar mai multe, şi 
toate lucrează. 
Şi mai există o problemă. Poate că cea mai grea. 

M-am confruntat cu ea acum câţiva ani, când am 
inaugurat Biblioteca parohială de carte românească din 
Hagi-Curda. Au fost printre noi, atunci, mai mulţi 
profesori de la şcoala medie mixtă din localitate. Noi am 
tot vorbit despre cartea românească, despre limba 
română. Nici unul dintre profesorii prezenţi, niciodată, 
cât am stat acolo, n-a folosit cuvintele „română”, 
„românesc”, „româneşte”. I-au tot zis cu „şcoala noastră 
moldovenească” şi cu „limba moldovenească”. Aşa am şi 
dialogat, de parcă eram de pe planete diferite. E vorba de 
învăţători – cei care s-ar cuveni să fie primii promotori ai 
valorilor culturale naţionale autentice la ei în sat. Ce 
promovează dumnealor, dacă nici nu recunosc 
glotonimul „limba română”? Aflaţi, că mai înainte, sub 
presiunea organelor raionale de tot felul, ei, de fapt, 
continuă până azi să joace rolul de „ostaşi ai frontului 
ideologic”, chemaţi să nu admită nici o schimbare de 
conştiinţă printre oamenii satului, în primul rând printre 
elevi. Nu întâmplător, aceştia (de altfel, ca şi dăscălii lor) 
nu trec pragul bibliotecii parohiale, deşi nu numai o dată 
au fost rugaţi s-o facă. 

În sudul Basarabiei lucrurile sunt mai complicate 
decât par la prima vedere, privite din România. Şi pentru 
ca, în sud, într-o bibliotecă de carte românească, să nu 
miroasă a naftalină, schimbările trebuie să se producă nu 
doar în sânul comunităţii românilor sud-basarabeni. La 
nivel local ele vor dura mult, anevoios, şi nu se ştie cu ce 
se vor solda, în condiţiile actuale din Ucraina. 
Schimbările ar trebui, poate, să ne parvină de dincolo de 
Dunăre, din spaţiul Euroregiunii „Dunărea de Jos”. La 
Galaţi, Isaccea, Tulcea, Brăila sunt zeci de ONG-uri şi 
Centre culturale. Care dintre ele, să zicem, în 2014, au 
îndrăznit să vină la confraţii din raioanele Reni, Ismail, 
Chilia cu un program literar-artistic sau cu o donaţie de 
carte? Câte s-au zbătut pentru a stabili relaţii de 
parteneriat cu cineva din stânga Dunării? Personal, 
cunosc o singură asemenea organizaţie – „Danubiana” 
din Galaţi. Ar trebui să fie 10-20. Atunci, în Biblioteca 
parohială de carte românească din Hagi-Curda n-ar 
mirosi, poate, a naftalină. 

Vadim BACINSCHI 
 

UCRAINA AZI: ÎN CĂUTAREA ECHILIBRULUI PIERDUT 
 

În maratonul campaniilor electorale de tot felul din Ucraina se pare că a survenit o pauză. Ea ar putea dura până în 
primăvara viitoare, când se spune că ar urma să aibă loc alegeri locale pe ţară. După alegerile prezidenţiale din 26 mai, au 
urmat cele parlamentare anticipate, din 26 octombrie, apoi cele nerecunoscute de Kievul oficial, din 2 noiembrie, în 
autoproclamatele republici Doneţk şi Lugansk. O cavalcadă de scrutine care n-a adus nici pace în ţară, nici speranţe de mai 
bine pentru omul de rând, necăjit şi nenorocit, ci doar a complicat lucrurile. Lăsăm la o parte alegerile prezidenţiale. Statul 
trebuia să aibă un conducător legitim ales, după căderea lui Ianukovici. 

Cel care a avut nevoie în primul rând de alegerile parlamentare anticipate a fost tocmai Preşedintele Poroşenko. Pentru 
a forma, în noua Radă Supremă, o coaliţie „a sa”, ascultătoare lui, care urma, ulterior, conform prevederii Constituţiei, să 
formeze noua componenţă a Guvernului. Blocul lui P. Poroşenko, pe listele de partid, a adunat ceva mai bine de 21% din 
voturi, cam tot atât cât şi Narodnii Front al premierului A. Iaţeniuk. Un rezultat pe care mulţi l-au apreciat drept nesatisfăcător 
pentru Preşedinte. Cei doi, în alianţă cu alte câteva forţe politice, vor crea, în Rada Supremă, o coaliţie majoritară, dar 
Poroşenko, prin deputaţii săi, nu va domina în ea aşa cum ar fi vrut. Iaţeniuk are ambiţiile sale, motivate şi prin aceea că 
Narodnii Front al său a adunat, pe listele de partid, mai multe voturi decât echipa Preşedintelui (peste 22%). În noua coaliţie 
se prevăd de pe acum divergenţe. Ele au început atunci când Poroşenko a înaintat varianta sa pentru Acordul de coaliţie, iar 
Iaţeniuk pe a sa, pe două sau trei file de hârtie, criticându-le, într-o conferinţă de presă, pe toate celelalte. Divergenţele se 
vor agrava, bineînţeles, când se va ajunge la desemnarea noilor miniştri. Preşedintele s-a pronunţat, deja, pentru o renovare 
totală a Guvernului şi n-a zis nimic despre destinul de mai departe al premierului Iaţeniuk. 

Alte surprize ale trecutelor alegeri anticipate. Pentru prima oară în istoria Ucrainei independente comuniştii nu vor avea o 
facţiune în Parlament. La fel ca şi ultranaţionaliştii din formaţiunea „Svoboda”, iniţiatorii mai multor bătăi spectaculoase în 
sala de şedinţe a Radei Supreme, după aflarea lor de doar câţiva ani acolo. Pe circumscripţii majoritare (monomandat) au 
câştigat şi au ajuns deputaţi ai poporului personaje ca omul de afaceri E. Zvighilschii, originar din Donbas, în vârstă de 81 de 
ani; cazacul Gavriliuk, bătut măr iarna trecută pe maidanul din Kiev şi dezbrăcat în pielea goală de către trupele speciale ale 
lui Ianukovici; fiul Preşedintelui Poroşenko, Alexei; liderul organizaţiei radical-naţionaliste „Pravii sektor”, D. Iaros, ce are 
formaţiuni paramilitare şi mai mulţi comandanţi de batalioane din zona operaţiunii antiteroriste din regiunile de est. Aceştia, 
cu siguranţă, ştiu a se bate. 

Pe 2 noiembrie, în autoproclamatele republici Lugansk şi Doneţk au avut loc alegerile conducătorilor acestor formaţiuni. Ele 
s-au desfăşurat fără concursul Kievului, care, la fel ca şi organismele europene, nu le-a recunoscut. Le-a recunoscut Federaţia 
Rusă. Oficial. Moscova a zis nu că recunoaşte şi că „stimează”, „poartă respect” alegerii făcute de către participanţii la scrutin.  
Kremlinul a găsit de cuviinţă să consemneze participarea largă a alegătorilor de acolo, cu toate că, în unele reportaje televizate 
de la eveniment, am văzut oameni înarmaţi care, lângă cabinele de vot, controlau cine şi cum votase. 

După 2 noiembrie, Poroşenko a declarat că va iniţia anularea legii recent adoptate de Parlament, prin care Donbasului i 
se acordă un statut special. Kievul a sistat decontările bugetare efectuate până acum pentru sfera socială din teritoriile 
controlate de separatişti. Pe de altă parte, se vorbea că Guvernul Ucrainei ar putea aloca bani pentru a cumpăra cărbuni, de 
care se duce lipsă la centralele termoelectrice, de la minele controlate de către autorităţile autoproclamatelor republici. 
Deocamdată cumpără cărbuni din Republica Sud-Africană şi, cică, la preţuri exagerate. Ministrul de profil, Prodan, urma să 
dea explicaţii pe această temă, Procuraturii generale. Mişcări incoerente ce vorbesc despre aceea că, orice nu s-ar spune, 
conducerea de vârf a Ucrainei e în mare încurcătură şi nu prea pricepe de unde s-o ia şi unde s-o pună în tot ce ţine de 
conflictul din regiunile de est. 

După 2 noiembrie, acţiunile de luptă în zona aşa-numitei operaţiuni antiteroriste au luat amploare. Kievul este preocupat 
de împrejmuirea acestei zone cu câteva linii de apărare, dotate cu armament şi ascunzişuri bine protejate pentru iarnă. 
Despre o nouă rundă de tratative se vorbeşte doar sub aspectul participării Statelor Unite ale Americii la negocieri. 
Înţelegerile de la Minsk, vizavi de încetarea focului, cu participarea OSCE, nu sunt respectate şi rămân ineficiente. Vine 
iarna şi conflictul din estul Ucrainei se pare că va îngheţa şi el. Deja prinde a îngheţa. 

Observator 
 



... De multe ori o priveam pe mătuşa Panaghiţa cum se ducea 
din Hagi Curda (Camâşovca), satul copilăriei şi tinereţii 
dumneaei, ori cum se întorcea din satul Vasilevca, unde a fost 
căsătorită. Aceste două localităţi, Vasilevca fiind din raionul 
Chilia, sunt aşezate pe malurile opuse ale lacului (ghiolului) 
Chitai. Când ghiolul era îngheţat, mătuşa Panaghiţa se ducea şi 
venea pe gheaţă, că avea de făcut pe jos doar vreo trei kilometri. 
Când ghiolul era dezgheţat, făcea calea pe înconjur, lungă de vreo 
16-17 kilometri. Şi, ori de câte ori o priveam, mă gândeam la 
soarta ei, la sufletu-i necăjit. 

Născută pe 15 noiembrie 1919, mătuşa Panaghiţa, sora mai 
mică a mamei, se căsătorise cu un invalid de război din satul de 
dincolo de ghiol. A avut doi copii: un băiat (Mihai) şi o fetiţă 
(Culinuţa). Fetiţa a murit la o vârstă fragedă, iar Mihai a absolvit 
cu menţiune Institutul Agricol din Chişinău, apoi se căsătorise şi 
avusese două fiice. Era săritor la nevoie, îi ajuta pe toţi, dar a fost 
o fire cam ciudată şi nu-l prea  înţelegeam. N-am înţeles, 
bunăoară, de ce nu se putea împăca cu maică-sa. Din această 
pricină, mătuşa Panaghiţa mai mult dormea pe la străini. Chiar şi 
la noi a trăit vreo câteva luni. Când am întrebat-o de ce merge şi 
pe la alţii cu înnoptatul, mi-a răspuns supărată: – Nu-s la 
închisoare şi voi dormi pe unde îmi place. 

Peste un timp a plecat de la noi. Odată, însă, pe când era la 
noi, mătuşa Panaghiţa a început să cânte ceva. Până atunci, nici 
eu, nici soţia mea, Larisa, nu am auzit acel cântec vreodată... Am 
rugat-o să-l mai cânte şi să ne spună de unde-l ştie. Mătuşa 
Panaghiţa, la vârsta ei de atunci, 81 de ani, avea o voce minunată. 
Prin 1998, culegând folclor prin părţile noastre, Andrei 
Tamazlâcaru, conducătorul artistic al Ansamblului „Tălăncuţa” 
din Chişinău, a spus că n-a mai întâlnit un soprano atât de frumos 
la o vârstă aşa de înaintată. 

Dar iată ce ne-a povestit mătuşa Panaghiţa. S-a întâmplat 
aceasta în anul 1936. În satul nostru, Hagi Curda, a venit o 
inspecţie de la Bucureşti. După ce comisia a inspectat şcoala, 
elevii au prezentat un concert la care a cântat şi mătuşa Panaghiţa, 
pe atunci elevă. Cântecul se numea „Luceafărul”. Ne-a mai spus 
că acel cântec ar fi fost pe versuri de Eminescu şi că l-a învăţat de 
la doamna Zoia Tofan, profesoară de limba română. Şi tot 
doamna profesoară le-ar fi povestit elevilor că versurile ar fi fost 
găsite, după moartea poetului, într-un buzunar de la caftanul în 
care el era îmbrăcat şi că ele puteau fi ultimele versuri scrise de 
Mihai Eminescu. 

După concert, mătuşa Panaghiţa a fost chemată în cancelarie. 
Inspectorii i-au propus să meargă cu ei la Bucureşti şi să se facă 
artistă. I-au mai spus că, în caz de nevoie, vor vorbi cu părinţii ca 
aceştia s-o lase să plece la Bucureşti. Dar mătuşa Panaghiţa a 
refuzat. Cine ştie cum ar fi fost viaţa ei, dacă atunci ar fi hotărât 
să plece. Poate ar fi devenit, într-adevăr, o cântăreaţă renumită. 

Cântecul mătuşii Panaghiţa l-am învăţat şi eu, iar nepoţica 
mea, Olesea, l-a cântat la Odesa, la Simpozionul consacrat 
marelui nostru Poet Naţional, pe care l-a organizat redacţia 
săptămânalului Concordia pe 1 octombrie 2005. 

Nu ştiu pe cât e de adevărată istoria acestui cântec, dar aş 
dori, stimaţi cititori, să-l cunoaşteţi toţi. Poate, cineva dintre cei 
mai în vârstă l-a auzit în copilărie şi poate că-i cunoaşte istoria. 
Poate, cineva dintre învăţaţii noştri, care se ocupă de studierea 
operei eminesciene, ştie ceva despre acest cântec, pe care îl 
propun atenţiei. 

 

Luceafărul 
 

Din zările tale de ghiaţă, 
Sub razele tale de foc, 
E tot ce-am sperat în viaţă, 
În zborul etern spre noroc. 
Coboară, coboară, 
Coboară la mine, 
Luceafăr, din serile senine. 
Coboară, coboară la mine. 
 
Se pare că dorm în sicriu 
La cap cu icoana lui Crist, 
În valul de giulgiu-argintiu, 
Pe buze cu zâmbetul trist. 
Coboară, coboară, 
Coboară-n odaie. 
Cu ultimul strop de văpaie 
Coboară, coboară-n odaie. 
 
În inima moartă de mult 
E visul meu cel mai frumos, 
Mergând către groapă s-ascult 
Un dangăt de clopot duios. 
Coboară, coboară, 
Coboară la mine,  
Luceafăr, din serile senine. 
Coboară, coboară la mine. 
 

 
Când corbii din corpu-mi făcea-vor 
Ospăţul macabru, hidos, 
La cap cucuveaua cântându-mi 
Sortitul meu nenorocos 
Şi cuib şobolanii făcea-vor 
Din craniu rozând os cu os, 
Eu încă visa-voi, iubito, 
Visa-voi de tine frumos. 
Coboară, coboară, 
Coboară la mine, 
Luceafăr, din serile senine. 
Coboară, coboară la mine. 
Coboară, coboară, 
Coboară şi-ngheaţă 
Şi-n ultimul strop de viaţă 
Coboară, coboară şi-ngheaţă. 

 
Istovit de boală, în ultimii şapte ani ai vieţii sale, târât prin 

case de nebuni „de prieteni”, otrăvit cu mercur, Eminescu, „în 
ultimul strop de viaţă”, în deplină conştiinţă şi nu înnebunit, îşi ia 
rămas bun de la viaţă, de la „zborul etern spre noroc”. Ia cu sine 
doar Luceafărul: „coboară la mine”, „coboară-n odaie”, „coboară 
şi-ngheaţă”. 

Începutul acestei îndurerate tragedii a fost ziua de 28 iunie 
1883 (tot acel 28 iunie – ziua blestemată a neamului românesc), 
când jurnalistul Mihai Eminescu, la Bucureşti, la băile 
Mitraşewski, este bătut şi băgat în cămaşa de forţă, spunându-se 
că a înnebunit. 

Iată ce scrie Vadim Bacinschi în lucrarea sa Cocostârc străin: 
„Cunoaşterea adevărului despre ultimii şapte ani ai vieţii lui 
Mihai Eminescu aduce după sine, dacă vreţi, o anulare (în bună 
parte) a mitului «Eminescu», cu care au trăit în sânge şi în simţiri 
atâtea generaţii de români, mai ales în Basarabia. În acel mit, 
Poetul încăpea doar ca poet-autor al Luceafărului, Epigonilor, 
Scrisorilor, liricii de dragoste etc. Frumos la chip şi ager la minte, 
el a trăit o viaţă în lipsuri, n-a fost înţeles de contemporani, a avut 
parte de o dragoste nefericită şi, la urma urmelor, a murit 
prematur. Aşa ştim noi, convinşi, precum ne-au învăţat pe la şcoli 
şi universităţi, că anume acesta e purul adevăr. 

Dar dacă se dovedeşte că Eminescu a fost, de fapt, omorât? 
Lucrul acesta schimbă foarte multe în atitudini şi aprecieri. Dar el 
a fost omorât (dacă vreţi «sacrificat») şi adus jertfă unor interese 
politice, de conjunctură. Nu împuşcat sau strangulat, ci ţinut cu 
lunile în case de nebuni, apoi otrăvit cu mercur, ce i se aplica în 
fricţiuni drept tratament. 

Pe Eminescu l-au omorât nu din întâmplare, ci în cunoştinţă 
de cauză. Comanda o dă de la Viena junimistul P.P. Carp, ajuns 
ministru: «Şi mai potoliţi-l pe Eminescu!». Maiorescu întocmeşte 
planul înnebunirii şi-l execută, împreună cu echipa sa, din care 
făceau parte Slavici, Chibici-Revneanu, Ventura ş.a. 

Trebuie să conştientizăm că el a fost omorât nu ca poet, ci ca 
om politic. De fapt, ca jurnalist. Dar ponderea celor scrise de el în 
ziarul «Timpul» era atât de importantă, încât îl ridica la nivelul 
omului politic de temut pentru mulţi” (p. 26, 27). 

Am luat acest citat, în primul rând, pentru că el scoate în 
vileag minciuna înnebunirii, arată adevărul pierzaniei premature a 
Poetului Naţional. 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
 
Un post-scriptum necesar, de Vadim Bacinschi.  
În lucrarea Cocostârc străin, consacrată aflării poetului Mihai 

Eminescu la Odesa şi Kuialnik în 1885 şi 1886, n-am făcut decât 
să generalizez, într-o formă concisă şi accesibilă, cele scrise până 
la mine de cercetătorii români despre sfârşitul vieţii lui Mihai 
Eminescu şi despre cei care, în mod criminal, au grăbit acest 
sfârşit. De mare valoare în cunoaşterea acestei părţi a adevărului 
este volumul Eminescu în documente de familie de Gheorghe 
Ungureanu, fost director al Arhivelor Statului Iaşi (Editura 
Junimea, Iaşi, 2001). 

... Dacă revenim la textul cântecului despre care citim mai 
sus, se cer spuse următoarele: scriitorul Alexandru Vlahuţă, 
prieten cu Eminescu, în amintirile sale, scrie despre o vizită pe 
care i-o face în luna martie 1889, când poetul era internat în 
sanatoriul „Caritas” al doctorului A. Şuţu, din strada Plantelor din 
Bucureşti. Vlahuţă scrie că Eminescu „se primbla prin odaie cu 
mâinile la spate”, încălţat în „nişte galoşi mari de gumiplastică” şi 
„îmbrăcat într-un palton lung”. Discutând amândoi, Eminescu 
„scoase din buzunarele paltonului un petec de hârtie şi, aşezându-
se pe scaun, începu să citească un şir lung de strofe de o sonoritate 
şi un efect ritmic fermecător”. 

Al. Vlahuţă susţine că pe acea foaie de hârtie erau scrise doar 
două cuvinte – „foc” şi „aur”. Eminescu improviza, declamând 
„peste 20 de strofe sonore, dar lipsite de sens şi legătură; fiecare 
vers părea rupt dintr-o poezie frumoasă. Din şirul de strofe, 
Vlahuţă reţinu una „de la mijloc”, cum scrie el, şi anume:  
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Atâta foc, atâta aur, 
Şi atâtea lucruri sfinte 
Peste întunericul vieţei 
Ai revărsat, părinte. 

 
Memorialistul conchide: „Aceasta pare să fie ultima strofă 

(păstrată) a lui Mihail Eminescu (Albumul Mihai Eminescu. Viaţa 
şi opera în documente, mărturii, ilustraţii , Editura Lumina, 
Chişinău, 1985, p. 143). 

Să revenim, acum, la istorisirea despre mătuşa Panaghiţa şi 
cântecul ei. Mai precis la faptul că, în anul 1936, profesoara de 
limbă română, dna Zoia Tofan, le-ar fi povestit elevilor 
hagicurdeni despre ultimele versuri ale lui M. Eminescu, găsite 
„într-un buzunar de la caftan”. 

În luna martie 1889, în odaia sa din sanatoriul „Caritas” (ştim 
de la Al. Vlahuţă), Eminescu era îmbrăcat într-un palton lung în 
buzunarul căruia într-adevăr purta o foaie (un petec) de hârtie, 
sau, poate, mai multe foi, pe care scria ceva. Vlăhuţă văzu doar 
două cuvinte – „foc” şi „aur”, dar nu e exclus ca, din noianul de 
versuri ce îl copleşeau, Eminescu, în cele patru luni de tratament, 
să fi putut să aştearnă pe hârtie mai multe strofe. Declinul său 
sufletesc nu înseamnă că el era înnebunit. Se ştie că starea 
sănătăţii sale se agravează serios abia după 1 iunie, când, lângă 
poarta spitalului „Caritas”, pacientul Petrea Poenaru îl loveşte în 
cap cu o piatră aruncată din praştie. 

Până atunci, vremea încălzindu-se, foile de hârtie din 
buzunarul paltonului au trecut, probabil, în buzunarul „caftanului” 
lui Eminescu. „Caftanul” era, se vede, un halat de spital, purtat de 
bolnavii din clinica doctorului A. Şuţu. 

 
... Coboară, coboară, 
Coboară-n odaie, 
Cu ultimul strop de văpaie... 
 

Imaginar, cântecul mătuşii Panaghiţa continuă să răsune, 
abia auzit, peste apele ghiolului Chitai, peste harmanurile 
gospodarilor din acest colţ al Basarabiei. Tonalitatea sa minoră 
şi mesajul deloc optimist al textului se potrivesc de minune, din 
păcate, situaţiei actuale a comunităţii româneşti de aici. Pentru o 
bună parte din membrii ei, Mihai Eminescu a încetat să mai 
existe ca simbol de căpetenie al românismului, ca Poetul 
Nepereche al Tuturor Românilor, ca unul dintre pilonii spirituali 
ai naţiunii române. În cel mai bun caz, el este cunoscut drept 
„clasic al literaturii moldoveneşti”. Pe an ce trece, creaţia sa este 
studiată tot mai puţin în şcoli, de un număr tot mai mic de elevi. 
Zeci de copii din Hagi Curda sunt duşi zilnic, cu un autobuz 
anume rezervat, ca să studieze în limba rusă în satul vecin 
Muravliovka. Şcolile medii din localităţile Chitai şi Furmanca, 
raionul Chilia, de peste ghiol, au fost trecute de la predarea în 
limba română la predarea în limbile ucraineană şi rusă. Fără 
doar şi poate, înstrăinarea de Eminescu înseamnă înstrăinarea 
de rădăcinile neamului şi mai înseamnă descompunerea 
esenţei naţionale a indivizilor până la condiţiile unei mase 
uniforme, pentru care cultura, arta, literatura nu înseamnă 
nimic. Pentru ele în sufletul mulţimii n-a mai rămas loc. Se 
pare că asistăm, de bună seamă, la „ultimul strop de văpaie”, 
despre care cânta mătuşa Panaghiţa în cântecul său, revărsat 
peste apele Chitaiului şi  peste stepa nenorocită a Bugeacului.  

 
... Coboară, coboară, 
Coboară şi-ngheaţă 
Şi-n ultimul strop de viaţă, 
Coboară, coboară şi-ngheaţă.   

 
 

 

 

Eminescu, mătuşa Panaghiţa şi cântecul ei 
 

memoria pământului strămoșesc
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Nu a lipsit din spectacolul artiştilor basarabeni nici cea 
numită „privighetoarea Bucovinei”. Este vorba de doamna 
Maria Iliuţ, originară din localitatea nord-bucovineană 
Crasna, situată la poalele munţilor. Cele câteva cântece 
interpretate de domnia sa, fie renumita Bătrânească sau 
cântecele ciobăneşti, coborâtoare din crestele carpatine, au 
fost aplaudate cu înflăcărare de spectatori. 

  
„ Şi-n casa asta de români – noroc şi bucurie” 
Când a răsunat acest refren, parcă un cutremur a 

zguduit inimile celor prezenţi în sală, iar pe cea mai 
importantă scenă a nordului Bucovinei a apărut renumitul 
interpret de cântece populare şi patriotice Nicolae Furdui 
Iancu, venit împreună cu formaţia „Crai nou” din oraşul 
Alba Iulia, capitala spirituală a României Mari. În repetate 
rânduri sala l-a aplaudat în picioare minute în şir, iar 
cântecele patriotice, cunoscute atât de bine de publicul 
spectator şi cântate împreună cu Maestrul, se pare că l-au 
impresionat, după cum se arătase la faţă. Cântă cucul 
bată-l vina, Noi suntem români, Sus, române, sus, Treceţi, 
batalioane române, Carpaţii , Aşa-i românul şi altele au 
fost însoţite de strigăte de „Bravo!”. Spectatorii erau cu 
adevărat foarte emoţionaţi având în faţa lor o Legendă a 
cântecului patriotic ardelean. Nicolae Furdui Iancu nu 
numai interpreta aceste capodopere ale folclorului 
patriotic românesc, Domnia Sa cu adevărat trăia aceste 
cântece, care curgeau spre inimile spectatorilor ca un 
adevărat izvor de patriotism, dătător de dragoste faţă de 
cele mai mari valori ale poporului român. 

În încheierea spectacolului, doamna Eleonora 
Moldovan, consul general al României la Cernăuţi, a 
rostit un cuvânt de mulţumire organizatorilor şi artiştilor 
care au bucurat sufletele celor prezenţi până la lacrimi. Ei 
au primit flori şi din partea unor societăţi de cultură, care 
reprezintă românii din ţinutul nordului Bucovinei. 

Ziua spectacolului a coincis cu vizita la Cernăuţi a 
premierului român Victor Ponta, care s-a întâlnit cu liderii 
societăţilor româneşti, a vizitat Casa profesorului Aron 
Pumnul. Doamna Eleonora Moldovan a adus la cunoştinţa 
publicului spectator vestea îmbucurătoare că Guvernul 
Român va finanţa reparaţia şi deschiderea acestui muzeu 
cu suma de 250 de mii de euro. 

Nicolae ŞAPCĂ 
Vicepreşedintele Societăţii pentru cultură românească 

„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi 
 

 UN SPECTACOL CARE A ZGUDUIT SUFLETELE 
ROMÂNILOR DIN NORDUL BUCOVINEI 

În seara de 7 noiembrie 2014, în teatrul „Olga 
Kobîleanska” din Cernăuţi a avut loc un spectacol de zile 
mari, cum rareori pot fi vizionate pe scenele din nordul 
Bucovinei. El s-a desfăşurat sub genericul Creştini în Europa, 
întru cinstirea vrednicilor Domnitori Români Dimitrie 
Cantemir şi Constantin Brâncoveanu. El a fost organizat de 
Guvernul României, iar parteneri au fost Fundaţia culturală 
„Casa limbii române” din Cernăuţi, al preşedinte cărei este 
poetul academician Vasile Tărâţeanu, şi Societatea pentru 
cultură românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, 
condusă de poetul şi ziaristul Vasile Bâcu. 

Adresându-se sălii arhipline, domnul Vasile Tărâţeanu a 
amintit, într-un succint cuvânt introductiv, despre importanţa 
domniei şi martirajul lui Constantin Brâncoveanu, care nu a 
putut fi forţat să-şi schimbe credinţa creştin-ortodoxă cu cea 
islamică nici cu preţul decapitării fiilor săi. Pentru aceasta, 
Biserica Ortodoxă Română i-a trecut pe Brâncoveni în rândul 
Sfinţilor. 

Despre personalitatea marelui om de ştiinţă şi Domn al 
Moldovei Dimitrie Cantemir a făcut o scurtă prezentare 
domnul Vasile Bâcu. Dimitrie Cantemir a fost un mare 
cărturar umanist al spaţiului cultural românesc. Printre 
ocupaţiile sale diverse s-au numărat cele de etnograf, geograf, 
filosof, istoric, lingvist, muzicolog şi compozitor. A fost 
membru al Academiei de Ştiinţe din Berlin, fiind primul 
academician român şi rus în Europa. 

Cei prezenţi în sală au vizionat, apoi, în premieră, filmul 
documentar Dimitrie Cantemir, primul din serialul 100 de 
români născuţi în Moldova, realizat de Studioul „Flacăra 
Film” din Chişinău. Un film documentar de scurt metraj de 
Luminiţa Dumbrăveanu, care a adus la cunoştinţa 
spectatorilor date şi fapte inedite din viaţa şi activitatea 
Marelui Domn şi Om de ştiinţă al Moldovei. 

După vizionarea filmului, prezentatorii spectacolului, 
radio-jurnaliştii Vitalie Zâgrea şi Carolina Jitaru, au invitat pe 
scena Teatrului cernăuţean formaţia „Ştefan Vodă” condusă 
de Tudor Ungureanu, mare artist basarabean, care, potrivit 
mediilor de la Chişinău, preferă să fie numit „dacul 
basarabean”. Cunoscutul interpret şi cobzar, care a venit de la 
Căpriana împreună cu „arcaşii ştefanieni” şi renumita artistă 
moldoveancă Maria Stoianov, au impresionat publicul 
spectator bucovinean cu melodiile interpretate la cimpoi, 
caval, vioară şi cântecele etno acompaniate cu mare măiestrie 
la cobză de cel ce, pe bună dreptate, mai este numit şi 
„cobzarul Basarabiei”. 
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CINSTE COPIILOR 
BASARABENI CE SIMT 

ROMÂNEȘTE!  
 

Întâlnirea astristă de la Chișinău, organizată de 
Despărțământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din Iași, 
în cadrul evenimentelor ocazionate de aniversarea a 
douăzeci de ani de ființare a despărțământului ieșean, 
mi-a prilejuit o mare bucurie și emoție. În totalitatea lor, 
toate manifestările cultural-artistice desfășurate în plină 
toamnă a anului 2014, an aniverar, au fost la o cotă 
maximă de înălțare spirituală. 

Totuși, mie mi-a mers la suflet și m-a emoționat 
peste măsură programul artistic prezentat de elevii 
Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, în sala 
mare a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău. Imnul 
ASTREI a fost măiestrit interpretat de Fanfara liceului, 
conducător artistic fiind Ion Cojocaru, iar corul aceluiași 
liceu, dirijat de prof. Nina Toma, ne-a bucurat cu 
interpretarea unor cântece pe care elevii le trăiesc întru 
iubire și dor de neam românesc. Programul lor a fost 
intitulat „De ce ne desparte râut Prut?”, cu muzica de 
Nina Toma și versuri de prof. Tatiana Băcescu. Au fost 
recitate versuri de Eminescu și de cunoscuți poeți 
basarabeni, în special poezii de Dumitru Matcovschi, 
poetul anului 2014, în Basarabia. Nu știm cât au înțeles 
cu adevărat elevii aceia, cam între 8 și 16 ani, din 
conținutul profund de idei ale poeziilor, însă ei simțeau, 
cântând și recitând, întru dor de neam. 

Versuri ce ne-au pătruns sufletul: „De ce să ne 
despartă Prutul în două?” Hotarul Prutului a fost „altar 
de suferință”. „De ce privim și-acum la granițele 
sfâșiate?” „Poate că și Dumnezeu a fost din neam cu 
neamul meu.” „Dorul de Eminescu ne încearcă și 
astăzi.” „Eminescu este Dumnezeul poeziei noastre.” 
„Eminescu vine să ne-adune.” „Graiul lui Eminescu este 
graiul românesc.” Conținutul poeziilor recitate nu se 
refereau doar la Basarabia, ci, cu dor, la întreg neamul 
românesc. Copiii au cântat toate provinciile, inclusiv 
„Ardealul cel cu ape dulci”, ajungând frumos la concluzia 
că „sunt român” este echivalent cu „sunt stăpân”, 
însemnând că „răspund de tot, în țara asta”, în „țara asta 
mică, la care mulți au jinduit.” Prin versurile poeților 
contemporani basarabeni, s-a ajuns la situația actuală. 
Am reținut, astfel, afirmații ca „țara are nevoie de noi 
toți”, deci nu e nevoie să plecăm prin acele străinătăți, 
sau la spuneri categorice, în stil poruncitor, de invectivă 
ori chiar de blestem – „Nu fiți lași, c-am fost de-ajuns!” 

Toți simt cu adevărat istoria: autorii, profesorii care 
au aranjat textele și elevii recitatori ce-au trăit cu patos, 
dar și cu amărăciune, sentimentele exprimate în versuri. 
Spectacolul elevilor de la „Principesa Natalia Dadiani” a 
fost o bogată lecție de românism. Atât de mult suflet pun 
acești copii în ceea ce spun și fac! Ei văd „o Dacie, o 
Românie mare./ De ce să ne despartă râul Prut / Când 
un popor de milioane plânge?” Vor „o Românie ce nu se 
împarte, / au nu avem o inimă și-un sânge?” „Cum să se 
împartă Doina, Eminescu, Porumbescu, Miorița și 
Zamfir cu naiul?” Poeziile lor au emoționat până la 
lacrimi. Toți copii din Chișinău, la Biblioteca „Onisifor 
Ghibu”, au recitat simțind istoria neamului românesc. La 
foarte puțini s-a observat un accent arhaic (influență 
rusească?), dar și acest fapt ne trimite la istorie. Câtă 
suferință, de-a lungul veacurilor, în Basarabia! Învățând 
aceste poezii, elevii au învățat istoria părinților, a moșilor 
și a strămoșilor. Ei simt românește. Cinste lor! 

Încă de la începutul programului, am remarcat un 
băiat, de vreo 14-15 ani, întâi, prezentator, cu precizie, 
claritate, cu pauze corect căutate. Același elev a trecut 
apoi în grupul colegilor recitatori, unde s-a evidențiat 
printr-o recitare impecabilă, părea că nu are emoții, sigur 
pe el, cu o privire gravă, serioasă (așa cerea textul). Prin 
vocea-i pătrunzătoare și clară, prin mulțimea versurilor 
recitate, a fost admirat de toți spectatorii astriști. După 
spectacol, în holul bibliotecii, am vorbit cu el. Nu era 
extraordinar de entuziasmat de laudele ce i se aduceau, 
dar s-a bucurat când i-am dăruit o carte despre scritori și 
case memoriale și când i-am scris un autograf pe acea 
carte. Mi-a spus, vesel, că o va citi cu drag. Am aflat că 
este dintr-o suburbie a Chișinăului și că îl cheamă 
Octavian Graur. De data aceasta m-am bucurat mai mult 
eu, deoarece numele lui de familie este numele familiei în 
care m-am născut. Aceste nume și răspândirea lor pe un 
întins spațiu nu dovedesc, și ele, aceeași simțire 
românească?! Au nu suntem de-același sânge? 

Am felicitat-o cu drag și am îmbrățișat-o și pe 
profesoara lui Octavian, pe doamna Tatiana Băcescu, 
pentru elevii săi minunați care simt românește și 
trăiesc întru dor de neam. Dumnezeu să le ajute și să 
ne ajute tuturor! 

 

Luminița CORNEA 
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