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PROFESORI SUD-BASARABENI LA ȘCOLILE DE VAR Ă: 
ÎNTREBĂRI CE SE IMPUN 

 
 

 
 

În vara acestui an, câteva zeci de profesori din 
şcolile medii generale cu limba de predare română şi 
mixte din regiunea Odesa au participat la şcoli de vară 
organizate în România şi în Republica Moldova. În 
numărul trecut al almanahului nostru am informat 
despre Şcoala de vară dunăreană, organizată la Galaţi de 
către Asociaţia „Danubiana” de acolo, în cadrul unui 
proiect finanţat de Departamentul Politici pentru Relaţia 
cu Românii de Pretutindeni al Ministerului Afacerilor 
Externe al României. Parteneri ai gălăţenilor au fost 
Asociaţia „Valul lui Traian” a Românilor din raionul 
Tatarbunar (preşedinte Nicolae Moşu) şi Asociaţia 
Ecologică „Ialpug”, din Babele/Oziornoe, raionul Ismail 
(preşedinte Petru Şchiopu). Participanţi ai Şcolii au fost 
25 de profesori din Borisăuca, raionul Tatarbunar, şi din 
Babele. Altă şcoală de vară, sub egida Asociaţiei 
Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo, 
preşedinte Viorel Dolha), a avut loc între 26 şi 29 iulie 
la Chişinău, în cadrul proiectului Limba română în 
contextul dialogului intercultural pedagogic fără 
frontiere. La ea au participat şi profesori din sudul 
Basarabiei (regiunea Odesa). Pe 31 iulie, participanţii   
s-au deplasat la Satu Nou / Novosiolovca, raionul 
Sărata. Au vizitat acolo şcoala medie generală mixtă 
(fostă cu limbă de predare română), muzeul satului. 
Sosirea oaspeţilor încoace şi primirea frăţească ce li s-a 
făcut au fost  posibile  graţie efortului doamnei Galina 
Pelin, profesoară la şcoala din localitate. Participanţii la 
Şcoala de vară au mai vizitat Cetatea Albă şi biserica 
din satul Culevcea, raionul Sărata. Fără îndoială, 
participarea cadrelor didactice din satele populate 
compact de conaţionalii noştri din sudul Basarabiei la 
şcolile de vară e un lucru bun. Li s-a oferit ocazia de a 
se familiariza cu alt mediu intelectual, cu alte metode şi 
metodologii de predare, în fine, de a se afla într-un 
anturaj în care nimeni nu te intimidează, dacă zici că eşti 
român şi cânţi cântece patriotice în limba română. 
Participarea profesorilor noştri, timp de 4-5 zile, la 
şcolile de vară, ar putea să le împrospăteze entuziasmul, 
să le toarne în suflete noi puteri creative, în fine, să-i 
consolideze în dorinţa de a realiza ceva nou, în şcolile 
unde sunt angajaţi. Până aici, toate bune. Dar problema e 
că după cursurile din Chişinău şi din România, dăscălii 
noştri se întorc în şcolile din regiunea Odesa. Şcoli în care 
se predă „limba moldovenească”. Şcoli cu directori, în 
majoritatea lor, românofobi, bine controlaţi de direcţiile 
raionale de învăţământ şi de serviciile speciale. Şcoli cu 
un sistem întreg de contravenţii pentru cazurile când 
cineva îndrăzneşte să promoveze numele corect al limbii 
noastre – limba română şi, Doamne fereşte, să se 
manifeste ca etnic român. Pe de altă parte, dacă ne 
referim la limba română, în şcolile din sudul Basarabiei 
ea este predată (ca „limbă moldovenească”) după 
programe elaborate la Odesa (îmi vine să zic compuse la 
Odesa), după bunul plac al moldoveniştilor de acolo. 

 

Programe ce sunt utilizate doar în regiunea Odesa 
(ca într-o rezervaţie) şi în nici una din celelalte regiuni 
din Ucraina (Cernăuţi şi Transcarpatia), unde locuiesc 
de asemenea conaţionalii noştri. După cursurile de la 
Chişinău sau Galaţi, întorşi acasă, profesorii noştri 
nimeresc în condiţii care nu le permit, orice ar spune 
cineva, să aplice în practică ceea ce au aflat la cursuri. 
Poate doar foarte fragmentar, ocazional sau mai ştiu eu 
cum. Pornind de la aceea că limbii i se spune 
moldovenească. La început de august am comunicat cu 
o profesoară foarte energică şi bine intenţionată din 
sudul Basarabiei ce fusese la şcoala de vară de la 
Chişinău. O optimistă incurabilă, cu suflet frumos şi 
deschis. I-am spus despre situaţia din şcoli şi nu mi-a 
reproşat nimic, ştiind prea bine, cred, cum stau acolo 
lucrurile cu adevărat. Am văzut-o, însă, plină de 
optimism. Mi-a spus că timpurile s-au schimbat, nu mai 
sunt cele de cândva. La sfârşit de august urmează să 
plece, cu un grup de 50 de profesori din regiunea Odesa, 
la Cluj, pentru a participa la cel de al XXXVII-lea 
Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 
România. Da, mai zic o dată, e plăcut şi e util chiar să te 
simţi profesor român din sudul Basarabiei în România, 
la Chişinău. Dar trec câteva zile, o săptămână, în cel 
mai bun caz – o lună, şi trebuie să te întorci în sudul 
Basarabiei. În şcolile noastre de aici, în comparaţie cu 
cele simţite, auzite şi văzute peste hotarele regiunii 
Odesa, nimereşti, parcă, în altă lume, pe altă planetă. 
Poate are rost să depunem nişte eforturi comune, 
pentru a încerca să schimbăm ceva aici, ce ţine de 
situaţia în şcolile din satele cu populaţie majoritar 
românească (moldovenească). Să schimbăm ceva în 
bine, fiindcă schimbările în rău au tot avut loc până 
acum. Răul pe care ni l-au adus ele nu-l văd doar cei 
care nu doresc să-l vadă. 

 
  Vadim BACINSCHI 

 

 

ALMANAHUL „SUD-VEST”: 
3 ANI DE LA APARI ȚIE 

 
Cu trei ani în urmă, în august 2012, a văzut lumina tiparului şi a ajuns în 

sudul Basarabiei primul număr al Almanahului „Sud-Vest” – rod al eforturilor 
depuse de mai mulţi oameni de bună credinţă. Eforturi ce au avut şi continuă 
să aibă un singur scop: de a-i oferi cititorului românofon din ţinut şansa de a 
citi un ziar în limba română. Nu un ziar cu materiale de divertisment, luate de 
pe internet, ci unul care abordează problemele cele grele ale comunităţii 
noastre etnice, probleme ale istoriei şi culturii naţionale, cinsteşte memoria 
vrednicilor înaintaşi, în special a celor născuţi în Basarabia istorică dintre 
Dunăre, Nistru şi Marea Neagră. Dincolo de problemele cu care ne 
confruntăm (despre ele am scris şi vom mai scrie), un lucru se cere consemnat. 
În cei trei ani trecuţi n-a fost nici o lună în care numărul ordinar al almanahului 
să nu iasă de sub tipar. Faptul vorbeşte despre aceea că bunii români care ne 
susţin şi îşi dau concursul la apariţia şi difuzarea almanahului fac pentru noi o 
muncă nu ocazională, ci permanentă, iar permanenţa (în cele bune) este un 
indiciu de cea mai mare valoare. Am vrea să ne lăudăm cu el şi la noi acasă, în 
satele noastre din regiunea Odesa, în relaţia „ziar-cititor”, dar nu întotdeauna 
avem suficient temei pentru aceasta. Din mai multe motive; dintre principalele 
amintim înstrăinarea cititorului larg românofon de scrisul şi cititul în limba 
română, stările de spirit românofobe etc. Aducem cele mai calde mulţumiri 
prietenilor şi susţinătorilor Almanahului nostru. Sperăm să rămânem împreună 
şi de acum înainte, fiindcă facem o muncă importantă şi necesară. 

 

  Vadim BACINSCHI 
 

 
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.  

 

 

„Români – moldoveni – europeni. Dileme și identit ăți” 
 

În perioada 4-8 noiembrie 2015 se va desfăşura la Iași, Bălți și Chişinău, Simpozionul 
internaţional  „Români – moldoveni – europeni. Dileme și identități”. 

Specialiștii în domeniu sunt invitați să participe cu lucrări la Simpozionul organizat de 
Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași în parteneriat cu Universitatea de Stat din 
Moldova, Chișinău și Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți. 

Din program: Iași.  Lucrările simpozionului (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași); 
Bălți. Lucrările Simpozionului (Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți). Vizită la Muzeul 
de Istorie şi Etnografie din Bălţi. Chișinău. Lucrările simpozionului (Universitatea de Stat 
din Moldova). Hâncești . Vizită la Conacul familiei Mârzoian (Manuc Bei). Vizită în satul 
Stolniceni (locul nașterii Mitropolitului Antonie Plămădeală). Vizită la Mănăstirea Hâncu. 

Vă invităm să contribuiți la programul științific al simpozionului nostru prin 
transmiterea de lucrări însoțite de titlu, autorul/autorii și apartenența acestuia/acestora la 
adresa de e-mail: astraculturalaiasi@yahoo.com, până în data de 10 octombrie 2015. 

 
 



sud-vest 2 

Cam asta era povestea. Nimeni nu ştia mai mult. 
Şi nici n-ar fi avut curaj să întrebe.   

În februarie anul acesta el a făcut un stop cardiac. 
În somn. Prea târziu l-a descoperit familia, când 
nimeni nu mai putea să facă nimic pentru el. Când 
am aflat, nu-mi venea să cred că omul acela plin de 
viaţă, volubil, pus mereu pe glume, care ne făcea să 
râdem şi în cele mai tensionate momente de muncă, 
s-a dus ca şi cum n-ar fi fost niciodată, la doar 55 de 
ani. Oamenii dor când îţi intră în suflet.  

Pe la începutul lui iulie m-am întâlnit cu ea 
întâmplător. Am recunoscut-o după ochi şi după 
zâmbet. Din femeia pe care o cunoscusem rămăsese 
o umbră. Ne-am îmbrăţişat, era doar oase şi piele. Se 
topea de parcă o boală nevăzută ar fi măcinat-o 
crunt. Nu am putut să întreb nimic. Am vorbit 
banalităţi. Privirea i se pierdea din când în când în 
diferite puncte fixe şi parcă îşi uita cuvintele. Am 
întrebat de foştii colegi şi foştii şefi, ea de fetiţa mea, 
pe care o cunoscuse bebeluş... Am băut o cafea şi am 
mai schimbat câteva vorbe despre fluxul de clienţi 
spanioli care urma în august. Şi ne-am despărţit cu o 
îmbrăţişare lungă. Parcă prea lungă. Ultima. Azi am 
aflat că alaltăieri a murit. A făcut stop cardiac în 
somn. Nu avea nici o boală. Pur şi simplu a murit de 
foame. Nu mai avea doză zilnică de hrană pe care i-o 
dădea el cu o privire şi trei cuvinte. 

 
Florina VAIPAN 

 
 
 

Istoriile vieții 

Se moare și din dragoste 
 „Nu se moare din dragoste! Trebuie numai să 
deschizi ochii şi să uiţi. E plin de bărbaţi / femei în 
jur, ca să plângi după unul care nu merită!”.   

Aţi auzit asta vreodată? Cred că e cel mai tâmpit 
lucru pe care l-am auzit de-a lungul vieţii repetat în 
mii de feluri şi în cele mai nepotrivite momente. 
Oricui. De către oricine. Mai ales de către cei ce 
deţin adevăruri absolute şi sunt capabili de „mari 
sentimente”. Şi de mari micimi… Nu contează.  

Lucram cu câţiva ani în urmă într-un hotel, la 
recepţie. Aveam o colegă de vreo 45 de ani, o femeie 
frumoasă în cel mai pur sens al cuvântului, şi fizic, şi 
spiritual. Mă uităm la ea, dimineaţa, întotdeauna 
perfect îmbrăcată, pieptănată, cu machiajul discret, 
cu ochii mari şi negri care te priveau direct în suflet, 
cu nişte picioare superbe a căror supleţe era 
accentuată de fustă strâmtă ce se oprea exact 
deasupra genunchilor, cu un surâs încântător care 
spărgea aşi în faţă celor mai cârcotaşi clienţi. Era 
inteligentă, citise mult, vorbea patru limbi în afară de 
spaniolă şi avea o aură misterioasă prin care nu 
puteai pătrunde într-un univers al ei ce părea 
fascinant. Îmi era dragă. Venea cu două cafele luate 
de la un bar deschis 24 de ore fiindcă la hotel cafeaua 
era de foarte proastă calitate şi ne plăcea aroma 
adevărată. „Pa’ti, Flor!” – şi-mi întindea paharul de 
poliuretan mirosind divin a cafea proaspăt făcută. 
Mergeam cu rândul să fumăm o ţigară şi ne 
zâmbeam complice când făceam schimbul. Oarecum 
semănam. Nu treceam dincolo de o anumită limită, 
nu intram cu bocancii una în viaţă celeilalte, însă 
ajunseserăm într-un moment în care eram sigură că 
ţinem una la altă, fără să ne-o spunem în cuvinte.   

În fiecare dimineaţă, la o oră după ce intram noi, 
venea şeful barului de la piscină să ia cheile. Era doar 
un moment. Un moment în care (în momentul ăsta, 
în care scriu, mi s-a făcut iar pielea de găina) se făcea 
linişte totală. O privire între cei doi, un zâmbet, o 
urare de „să ai o zi bună!” şi totul revenea la normal. 
Erau secunde. Secunde a căror tensiune am înţeles-o 
mult mai târziu, la o cină a firmei când cineva, cu 
limba dezlegată de atmosferă şi de alcool, mi-a 
povestit despre iubirea dintre cei doi care dura de mai 
bine de 20 de ani şi care nu se materializase niciodată 
fiindcă atunci când se cunoscuseră el era deja într-o 
relaţie stabilă. Ea a plecat pentru aproape 10 ani 
afară, iar când s-a întors, patronii hotelului au 
chemat-o înapoi să lucreze cu ei. 

 
 

 

 

MIHAIL SAAKAŞVILI  
ESTE NOUL GUVERNATOR 

AL REGIUNII ODESA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vestea că Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, l-ar putea numi în funcţia 

de guvernator al regiunii Odesa pe Mihail Saakaşvili nu s-a dovedit a fi o 
glumă. Fostul  conducător al Georgiei a fost învestit în funcţia respectivă în 
locul lui Igor Paliţa, om de afaceri, ex-deputat în Rada Supremă (Parlamentul) 
de la Kiev. Paliţa era omul lui Igor Kolomoiskii – unul dintre cei mai mari 
oligarhi ucraineni, care până nu demult făcea tot ce voia pe piaţa petrolului şi a 
produselor din petrol. Devenind guvernator al regiunii Dnepropetrovsk (tot 
Poroşenko l-a numit), Kolomoiskii a asigurat finanţarea unor detaşamente 
armate care îl ascultau pe el în primul rând şi apoi de conducerea de la Kiev. 
Când autorităţile ucrainene centrale „l-au strâns cu uşa” pe Kolomoiskii, acesta 
a demisionat din funcţia din guvernator şi a părăsit Ucraina. După el „a zburat” 
din conducerea regiunii Odesa şi Igor Paliţa. La cârma regiunii Odesa 
Saakaşvili a venit ca omul Preşedintelui Poroşenko, având sprijinul şi susţinerea 
acestuia  în toate acţiunile sale. Aceste acţiuni promit să fie concentrate pe 
câteva domenii, egale că importanţă. E vorba de combaterea corupţiei, în 
primul rând în oraşul Odesa, unde ea are rădăcini ce se pare că nu pot fi stârpite. 
La capitolul corupţie se înscriu mai întâi de toate porturile de la Marea Neagră, 
în care  mai „înfloreşte” şi contrabanda. Apropo, la început de iunie a fost 
mediatizată ştirea despre aceea că în portul Odesa a fost depistat şi reţinut un lot 
de jumătate de tonă de heroină, evaluat la suma de 1,5 miliarde de grivne. Alt 
obiectiv al lui Saakaşvili în Odesa va fi segmentul transnistrean al frontierei 
moldo-ucrainene, controlat, pe cealaltă parte, de către autorităţile de la Tiraspol. 
Noul guvernator a promis că va  pune capăt cu desăvârşire contrabandei între 
regiunea Odesa şi autoproclamata republică moldovenească nistreană. 
Proporţiile acesteia, a estimat el, rămân foarte mari. A mai promis că „le va 
închide oxigenul” separatiştilor din Tiraspol. Cunoscând orientarea sa 
antirusească, putem presupune cu suficient temei că se va strădui s-o facă. În 
general vorbind, la Odesa, ca guvernator, Mihail Saakaşvili se va stărui să 
demonstreze că, după cele realizate în Georgia cu ani în urmă, ştie nu numai să 
vorbească frumos în mai multe limbi (inclusiv în ucraineană) şi că izbânzile 
sale de ieri n-au fost întâmplătoare. Altă misiune specială a sa se vede că o va 
constitui consolidarea forţei politice a Preşedintelui Ucrainei (Blocul lui Petro 
Poroşenko) până la viitoarele alegeri locale din toamna viitoare în regiunea 
Odesa. Ne amintim că la alegerile parlamentare trecute o concurenţă serioasă 
Blocului lui Poroşenko a făcut-o Frontul Popular al premierului Arsenii 
Iaţeniuk. Poroşenko n-ar vrea, probabil, ca la alegerile locale din toamnă să se 
întâmple acelaşi lucru. 

Mai rămâne şi perspectiva reformei teritorial-administrative în Ucraina. 
Dacă Saakaşvili, ca guvernator al regiunii Odesa, va demonstra  rezultate 
palpabile după comasarea regiunilor şi formarea unor districte, Poroşenko ar 
putea să-i încredinţeze mai mult, în calitate de prefect, adică de reprezentant al 
Preşedintelui Ucrainei în teritoriu. Poate chiar întreg sud-vestul Ucrainei 
(regiunile Odesa, Herson, Nikolaev şi altele câteva). Mai ales în contextul 
pericolului rusesc şi al vecinătăţii cu teritoriile controlate de regimul  separatist 
de la Tiraspol.  Dar să nu anticipăm evenimentele... 

Până  una-alta, adică până la nişte realizări palpabile, Saakaşvili  a avut grijă 
să-şi popularizeze propria persoană. S-a deplasat la Tatarbunar, ca un călător 
obişnuit, într-un microbuz obişnuit, însoţit doar de câteva gărzi de corp. S-a 
întâlnit acolo cu lumea, la un miting improvizat. A promis multe şi de toate. 
Una dintre primele, din  gura domniei sale, a ţinut de refacerea şoselei Odesa-
Reni (300 km), ce leagă sud-estul Ucrainei de frontiera cu România, implicit, 
cu Uniunea  Europeană. Kievul se pare că a şi găsit nişte bani pentru acest 
proiect, la realizarea căruia şi-a confirmat  participarea Bulgaria. Nu însă şi 
România. De mai mulţi ani,  şoseaua  respectivă  e într-o stare catastrofală, 
trecând pe lângă (prin) mai multe localităţi rurale cu populaţie preponderent 
bulgărească şi românească din raioanele Sărata, Tatarbunar,  Bolgrad. L-am 
mai văzut pe Mihail Saakaşvili, însoţit de reporterul unei televiziuni de la Kiev, 
plimbându-se cu bicicleta prin zona de litoral a Odesei, numită Arkadia.  Peste 
câteva zile, prin locurile respective un individ  (rămas neprins) a tras  focuri 
dintr-un pistol, rănind câţiva miliţieni, dintre care unul a decedat. O versiune: 
cele întâmplate puteau fi un atentat la viaţa lui Saakaşvili. 

 

                                                                                         Observator  
 
 

O pictoriță din Bugeac a avut o expoziție în Italia 

 

Între 20 iulie şi 20 august 2015, în oraşul Forni di Sotto, din nordul Italiei, a avut loc o expoziţie 
personală a pictoriţei Fenea Petruţ (Munteanu), originară din Frumuşica Veche / Staroselie, raionul 
Sărata. Expoziţia, cu genericul Stările florii, a fost vernisată în sala de festivităţi a primăriei localităţii. 
Ea a constituit un eveniment rar atât pentru oraşul montan, cât  şi pentru autoare, care este membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din România (filiala Constanţa). Expoziţia a cuprins peste 30 de lucrări, 
executate în diferite perioade de timp, în diferite tehnici, inclusiv cu ulei cu gălbenuş de ou pe lemn (o 
tehnică mai rar întâlnită, dar practicată abil de autoare în ultimii ani). Dintre lucrările de ultima oră au 
fost prezentate mai multe naturi moarte cu flori, care au şi dat genericul expoziţiei – Stările florii. 
Tematica unei bune părţi din tablourile prezentate a fost legată de baştina autoarei, părinţii ei şi 
destinul tragic al acelui colţ al Basarabiei unde s-a născut şi a crescut ea. E vorba de Frumuşica Nouă – 
sat distrus în 1946 de autorităţile sovietice pentru a deschide poligonul militar Tarutino, de unde era 
originară maică-sa – şi Frumuşica Veche, unde se mai află şi azi casa părintească a pictoriţei. Se 
remarcă lucrări precum Recviem pentru Frumuşica, Tata şi mama la Frumuşica Veche, Ograda nanei 
Irina, Pieptănatul mamei şi altele. Realizate într-o cheie pastoral-elegiacă, lucrările pictoriţei se impun 
prin profunzimea trăirilor, a sentimentelor din care pornesc şi pe care le generează în sufletele celor 
care le privesc. În ultimul  timp, autoarea abordează tot mai frecvent tema istoriei baştinei sale şi a 
locurilor natale, revenind cu gândul la trista aniversare pe care o vom marca anul viitor: 70 de ani de la 
distrugerea de către „eliberatorii” sovietici a satelor moldoveneşti Frumuşica Nouă, Roşia, Zurum şi 
Cantemir. Fenea Petruţ (Munteanu) s-a născut în satul Frumuşica Veche (azi Staroselie, raionul Sărata, 
regiunea Odesa), într-o familie de ţărani. În această localitate se refugiaseră mulţi dintre locuitorii 
satelor distruse în ’46 de poligon. Primele picturi, de sub penelul Fenei Munteanu, apar dealurile 
Frumuşicăi Vechi, pe când era elevă la şcoala medie generală din localitate. Studiile artistice şi le-a 
făcut la Institutul de Arte din Chişinău şi le-a continuat în România, la Cluj-Napoca. În 1995, şi-a luat 
licenţa în arte plastice şi decorative (secţia  pictură). În 2005, devine membru al Uniunii Artiştilor 
Plastici din România. Tot în acelaşi an, la Constanţa, are loc prima să expoziţie personală. Din păcate, 
creaţia atât de originală şi de profundă a artistei este foarte puţin cunoscută în România şi în Republica 
Moldova, nemaivorbind de sudul Basarabiei, pentru care ea nutreşte sentimente deosebite. Rămâne 
încă să descoperim lucrările pictoriţei sud-basarabene, în toată profunzimea lor, pentru ca prin ele să 
percepem (dacă, fireşte, mai suntem în stare), tragedia meleagurilor sale de baştină.   

                  
Corespondentul nostru 
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Dar nu i-a avut. În aşteptarea lor a stat o lună. A stat din 
nou flămând şi neîngrijit, aceasta anihilând, probabil, 
rezultatele tratamentului sau minimizându-le. Se face o 
paralelă cu renumita călătorie „de convalescenţă” a sa prin 
Italia, de la începutul anului 1884. El atunci n-a dorit-o, 
voind să vină cât mai curând acasă, dar ea i-a fost impusă de 
Maiorescu, pentru a-l ţine cât mai mult timp în afara 
României, îndepărtându-l de viaţa politică. 

Autorul face referiri la cele patru persoane care l-au 
însoţit pe Eminescu în drumul de la Iaşi spre Odesa. Unul 
dintre cei patru era masonul Emil Max care, mai fiind şi 
doctor, a condus, probabil, delegaţia însoţitorilor. Emil Max 
era autorul unei cărţulii, apărută la Iaşi, în limba română, 
despre băile de mare şi de liman la Odesa. Carte pe care, 
probabil, o ia cu sine la Odesa, pentru a o prezenta medicului 
Felician Iachimowicz, în stabilimentul căruia, de pe malul 
limanului Kuialnik, s-a tratat poetul. 

Este remarcat faptul că, în acel drum cu trenul, Eminescu 
a trecut prin mai multe localităţi din actuala Republică 
Moldova, inclusiv prin Chişinău. Se revine la iniţiativa 
lansată cândva de poetul Nicolae Dabija de a instala, pe 
clădirile staţiilor de cale ferată din Basarabia pe unde a trecut 
Eminescu, plăci comemorative. Nelipsit de interes este 
subiectul controversat al  unor posibile traduceri făcute de 
Mihai Eminescu din creaţia scriitorului rus Alexandr Puşkin. 
E vorba de poveştile acestuia, traduse în perioada aflării la 
Kuialnik şi Odesa, dar nu în 1885, ci în vara anului 1886. 
Toate aspectele abordate de autor au la bază scrisorile lui 
Eminescu expediate prietenilor la Iaşi în iulie – august 1885, 
alte materiale documentare. 

Încă o linie de subiect a cărţii o constituie atitudinea ce 
domneşte azi la Odesa şi în regiunea Odesa faţă de 
personalitatea lui Eminescu şi moştenirea  eminesciană. În 
special destinul celor două busturi ale poetului  (unul – 
dispărut în toamna anului 1999) aduse în Odesa din 
România de către Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” 
Iaşi al Asociaţiunii ASTRA. Anexele cărţii cuprind mai 
multe materiale publicate în presa scrisă din România, 
Republica Moldova şi Ucraina despre „Deniile emines-
ciene” în regiunea Odesa – activitate organizată în anii 
trecuţi de către ASTRA ieşeană, condusă de doamna Areta 
Moşu. Câteva dintre articolele preluate au ca subiecte 
vizitele astriştilor ieşeni în oraşul Odesa (în iunie 1999), la 
Satu Nou, raionul Sărata, în iunie 2013) şi din nou la Odesa 
(în iunie 2012). Copertele 1 şi 4 ale cărţii conţin imagini ale 
celor două busturi ale lui Mihai Eminescu din oraşul Odesa. 
Imaginea de pe coperta 1 a fost făcută în iunie 1999, cu 
câteva luni înainte de dispariţia bustului poetului din 
Bulevardul Francez, surprinzându-i pe doamna Areta Moşu 
şi pe domnul Emanoil Lazăr, pe atunci consul general al 
României în Odesa. 
 

Corespondentul nostru 
 

Recent, la Editura Dacoromână a Fundaţiei Academice 
Dacoromâne din Bucureşti, a văzut lumina tiparului cartea 
ziaristului şi scriitorului Vadim Bacinschi „...Irosit printre 
ruşi”. Mihai Eminescu la Kuialnik şi Odesa. Lucrarea (86 
pagini) este consacrată aniversării a 130-a de la aflarea la 
Odesa şi Kuialnik a jurnalistului, scriitorului şi omului 
politic Mihai Eminescu, eveniment ce va fi marcat în august 
– septembrie 2015. 

Tema magistrală a lucrării este abordată în contextul 
celor şase ani negri din viaţa lui Eminescu (1883-1889). 
Atunci s-a făcut totul pentru a-l izola (sub pretextul inventat 
al înnebunirii) şi a-l scoate pentru  totdeauna din viaţă 
politică a României. Autorul nu se mărgineşte la contextul 
pur cronologic al subiectului, ci recurge la paralele şi 
suprapuneri, din care decurg alte aspecte ale subtextului 
aflării lui Eminescu la Odesa şi Kuialnik. Acest detaliu 
deosebeşte lucrarea „...Irosit printre ruşi”  de altele, pe 
aceeaşi temă, apărute până acum. 

Este abordată împrejurarea în care poetul, precum singur 
scria la Iaşi  (scrisorile din 15 şi 18 august 1885), se putea 
întoarce în Ţara deja în decada a treia a lunii august. Să fi 
avut banii de drum, de care le-a tot amintit prietenilor din 
primele scrisori expediate de la Kuialnik.   

 

 

oooo    istorie a Basaraistorie a Basaraistorie a Basaraistorie a Basarabiei în imaginibiei în imaginibiei în imaginibiei în imagini    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

o o o o imagineimagineimagineimagine a Basarabiei în i a Basarabiei în i a Basarabiei în i a Basarabiei în istoriestoriestoriestorie    

 

Antonie Plămădeală 

10 ani de la moarte  
 

    

Refugiați germani din Basarabia (anii ’40) 

 

O CARTE DESPRE EMINESCU LA ODESA 
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Gellu NAUM 
 

DE GRAMATICA 

 
A. Riscurile genitivului 
 
1. Genitivul posesiv 
a. posesorul 
Am intrat în casa lui Goethe. 
(eronat, propun: Am ieșit din casă în Goethe.) 
b. obiectul posedat 
Cupa tristă, sarea mării. 
(eronat, propun: Supa tristă sare marea.) 
 
2. Genitivul dependenței 
Totuși, surorile lui Cocles au fiert acest bilet  
atât de gânditor. 
(eronat, propun: Totuși, surorile lui Cocles  
au fiert acest băiat atât de gânditor.) 
 
3. Genitivul apartenenței 
Fiecare voce a doamnei cinegetice își avea 
melancoliile ei. 
(eronat, propun: Fiecare cinegetică își avea 
doamna vocilor melancoliilor ei.) 
 
4. Genitivul subiectiv 
Se auzea scârțâitul păpușilor. 
(eronat, propun: se auzeau păpușile scârțâitului.) 
genitivul autorului 
Chiar cel mai roșu ciorap al lui Hölderlin  
părea verde. 
(eronat, propun: Chiar cel mai roșu Hölderlin  
al ciorapului părea galben.) 
 
5. Genitivul obiectiv 
a. în funcție de complement direct 
Haina vânătorului se afla aici, în tulpina,  
adusă de semănătorii panicilor. 
(eronat, propun: Haina panicilor se afla aici,  
în vânător, adusă de tulpina semănătorilor.) 
b. în funcție de complement indirect 
Vocea liniștii depline ar suna în pereți. 
(eronat, propun: Pereții deplini ai vocii care 
liniștește sunetul.) 
 
6. Genitivul materiei 
a. materia propiu-zisă 
Albinosul își scotea unghiile din răcoarea apei. 
(eronat, propun: Apa își scotea albinosul din 
răcoarea unghiilor.) 
b. elemente constitutive 
Prin a nopților trecere necheza un cal. 
(eronat, propun: Prin nopțile cailor trecea  
un nechezat.) 
 
7. Genitivul explicativ 
Vorbeam de castorul Hertzog, cel ce știa taina 
abaterii apelor. 
(eronat, propun: Vorbind, castorul știa să-l abată 
pe Hertzog de la apele tăinuite.) 
 
8. Genitivul denumirii 
Luna lui mai era caldă. 
(eronat, propun: Luna lui era mai caldă.) 
 

9. Genitivul substitut al superlativului 
Dinții tigrului, minunea minunilor. 
(eronat, propun: Dinții minunilor,  
minunea tigrului.) 
 
10. Genitivul conținutului 
Nu se mai simțea decât liniștea din  
florile actorului. 
(eronat, propun: Nu se mai simțea decât  
liniștea din actorul florilor.) 
 
11. Genitivul originii 
Ei aduc plămânii și vinul viilor. 
(similar: ei aduc viii și plămânul vinului.) 
 
12. Genitivul local 
Toți paznicii grădinilor erau înflorați și adiau. 
(contrar, dar neeronat: Toți paznicii adierilor 
erau înfloriți și grădinau.) 
 
13. Genitivul temporal 
În tăcerea nopților doar copiii gălăgioși înghețau. 
(similar: În copiii nopților doar tăcerea era 
gălăgioasă și îngheța.) 
 
14. Genitivul final 
Cine nu știa că Cocles era barba fierului! 
(eronat, propun: Cine știa că Cocles  
nu are fierul bărbii?) 
 
15. Genitivul calității 
Undeva se afla cineva ca un ecou al depărtării. 
(inutil: Nicăieri nu se afla nimeni.) 
 
16. Genitivul termenului calificat 
Culorile somnului se ascundeau în ochiul liber. 
(eronat, propun: Ochiul ascuns se colora în 
libertatea somnului.) 
 
17. Genitivul termenului comparat 
Mânjii lungi n-aveau cum să-și exprime  
cenușiul vieții. 
(eronat, propun: Viața cenușie n-avea cum  
să exprime lungimea mânjilor.) 
 

 

 

 

Alexandru MACEDONSKI 

 
NOAPTEA DE AUGUST 

 
 
 

Atâta ştiu, că era noapte, dar nu şi veacul când era… 

Terasa de granit înaltă părea-n lumină că pluteşte 

Şi pe un cântec de teorbă că urcă şi se-nsufleţeşte, 

Pe când mai jos nedesluşirea unui oraş se resfira 

Treptat mai ştearsă şi mai stinsă, pe când, în sus, 

fără-ncetare 

 

Curgea o-ntreagă adâncime şi se lărgea o-ntinsă mare, 

O mare ce, neţărmurită, se tot ducea cu gând cu tot, 

Sub înserarea viorie şi înstelarea-nfloritoare, 

Când spre-o planetă, când spre alta, şi dintr-un soare 

spre alt soare… 

 

Ş-atâta ştiu: că era noapte, şi ca să ştiu mai mult nu pot, 

Decât c-acea terasă albă şi largul cântec de teorbă 

Erau şi zbor nebun de aripi, erau şi zbor de-naltă vorbă, 

Dar spre-a cuprinde clipa de-aur n-a fost Parnas şi nici Olimp, 

 

Şi de-a fost ieri, sau cine ştie în ce trecut de loc şi timp, 

Se desprindeau din armonia ce depărta de ea pământul, 

Priceperi ce-n eternitate îşi împingeau mereu avântul, 

Şi ce spirale nesfârşite, nălţimea nu-şi mai măsurau 

Neprăvălindu-şi-o vreodată nici chiar atunci când coborau. 

Şi hotărând că-n tot ce este nu e nimic decât cuvântul, 

Căci singur el mişcare sfântă, în orice parte să-l trimeţi 

Fiinţă dă oricând voinţei, schimbând-o-n sori şi în planeţi; 

Sau peste tot fluidizând-o în proteismul cugetării, 

Ce poartă timpul, ca şi locul în revărsările mişcării, 

Şi ce din ea destăinuieşte colori şi forme şi simţiri, 

Alcătuind chiar vecinicia prin nencetatele-i clădiri 

Căci vecinicia ce nu-ncepe şi nu sfârşeşte niciodată 

Se zămisleşte-n toată clipa printr-o zidire nencetată. 

 

Dar punţi de stele peste-abisuri muiau adâncu-n strălucire 

Şi se simţea că-n orice parte e Dumnezeu, că-n orice parte 

Aceeaşi viaţă neînvinsă îşi duce valul mai departe. 

Că sori ce n-ar fi din lumină pentru privirile-omeneşti 

Mai sus azvârl-această viaţă ce-n veci de-a noastră  

se desparte, 

 

Că forme care n-ar fi forme trăiesc sub alte bolţi cereşti, 

Că ochi privesc din orice goluri, dar că nu-ncap în orice minte 

Pe când nemărginirea-ntreagă e o-ncâlcire de cuvinte 

 

Cu tâlcu-n repedea schimbare a trecătoarelor clipiri 

Şi că e-ntotdeauna altul ce minte-n veci şi-n veci nu minte, 

Că-şi potriveşte înţelesul pe-orice vârtej de-nsufleţiri 

Şi fie că priveam abisul, şi fie că priveam pământul, 

Răpit de-aceeaşi adâncime, sporit simţeam că mi-e avântul. 

Urcam spre culmea Prea Tăriei – eram pe sânul Prea Tăriei 

Şi noaptea se urca cu mine spre culmea vecinicei lumini. 

Cu chei de aur deschisesem porţi ce pe veci păreau închise, 

Pe Isis nudă o scosesem din cupa florilor de crini 

Din taina sfântă a mişcării înţelegeam pe Dumnezeu, 

Căci o trăiam în întregime trăind pe-a sufletului meu, 

Ghiceam în pulberea de aştri nenumărate oşti de îngeri, 

Iar bucurii ce au să vie se desprindeau din orice plângeri, 

Ştiam că Dumnezeu e vecinic şi vecinic mă simţeam şi eu. 
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