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Semnalam, în numărul trecut, că în august s-au 
împlinit trei ani de la apariţia primului număr al 
almanahului nostru – periodic istorico-cultural în 
limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei 
(regiunea Odesa). Prin sprijinul dezinteresat al mai 
multor oameni cu suflete mari din spaţiul românesc, 
în tot acest răstimp ziarul a văzut lumina tiparului 
cu regularitate, în fiecare lună, şi a ajuns la cititori. 
Aducem cele mai sincere mulţumiri oamenilor de 
cultură şi de afaceri, ziariştilor, tuturor celor care au 
contribuit şi contribuie la apariţia periodicului, la 
difuzarea lui (gratis) printre conaţionalii noştri din 
Bugeac. E locul potrivit, poate, să precizăm că 
„Sud-Vest” este difuzat în satele cu populaţie 
preponderent românească din raioanele Reni, 
Chilia, Ismail, Sărata, Tatarbunar. Nu în egală 
măsură în toate, pentru că nu în toate s-au găsit 
persoane care au acceptat să se preocupe de 
difuzarea lui în localităţile unde nu mai există şcoli 
cu limbă de predare română, iar înstrăinarea 
populaţiei de scrisul şi cititul în limbă maternă a 
redus, practic, la zero interesul  pentru un periodic 
în limba română. Dacă chiar admitem că mai sunt 
alte periodice în limba română pentru cititorul sud-
basarabean, almanahul nostru e, cu siguranţă, 
singurul ce publică materiale pe cele mai stringente 
teme ce ţin de trecutul şi prezentul comunităţii 
etnice româneşti din sudul Basarabiei. E suficient să 
răsfoiţi colecţia de ziare din anul curent ca să vă 
convingeţi de faptul acesta. Am publicat cele mai 
importante documente (memorii, scrisori deschise) 
adoptate la nivel comunitar regional şi făcute 
publice de către conducerea Asociaţiei Regionale 
„Basarabia”. Au văzut lumina tiparului articole ce 
ţin de istoria satelor sud-basarabene, de aniversări 
ale unor evenimente istorice importante, de 
personalităţi marcante ale neamului, originare din 
Basarabia istorică. Desigur, am greşi spunând că, în 
trei ani trecuţi, noi, cu „Sud-Vest”, am răsturnat 
dealuri şi am instaurat românismul acolo unde el a 
fost pângărit şi stârpit. Lucrul acesta, în sudul 
Basarabiei, e cu neputinţă de realizat atâta timp cât 
stările de spirit românofobe sunt cultivate cu 
pricepere la nivel local, în primul rând. Atâta timp 
cât continuă deznaţionalizarea şcolilor, cât regiunea 
Odesa rămâne un fel de „rezervaţie”, unde studiile 
în şcoli se fac după programe şi manuale de „limbă 
moldovenească”, ce au circulaţie doar în cadrul 
„rezervaţiei”. Lucru, de altfel, absolut aberant, ce 
arată că, dându-i lumină verde, Kievul nu are de 
gând să-şi revizuiască, măcar cât de cât, politica 
vizavi de etnicii români din sudul Basarabiei.  

Ca să vă daţi seama de situaţia din teritoriu, iată 
un exemplu. Acum câţiva ani am participat la 
inaugurarea Bibliotecii Parohiale de carte 
românească de pe lângă Biserica Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae din Hagi-Curda / 
Camâşovca, raionul Ismail. Printre invitaţi au fost şi 
învăţătorii şcolii din localitate. Noi, pe tot parcursul 
acţiunii, am vorbit de „carte românească”, „limb ă 
română” şi tot aşa. Domnii învăţători i-au tot zis cu 
„limbă moldovenească”, „ şcoală moldovenească”…  

Niciunul dintre ei n-a utilizat nici măcar o 
singură dată cuvintele „român” şi „românesc”. Au 
mai fost invitaţi, şi ei şi elevii, la acţiunile care au 
avut loc în această bibliotecă. Nimeni n-a venit. 
Fără doar şi poate, se exercită presiuni din umbră, 
la nivel raional, pentru a nu admite promovarea în 
sate, în şcoli, a glotonimului „limbă română” şi a 
tot ceea ce este legat de el. Inclusiv a unui 
periodic cum este „Sud-Vest”. Toate acestea – pe 
de o parte. Iată ce se întâmplă pe de altă parte. În 
afară de Asociaţia Naţional-Culturală „Basarabia” 
a românilor din regiunea Odesa, în sudul 
Basarabiei mai există, formal, cel puţin, o serie 
întreagă de ONG-uri ce ar reprezenta interesele 
etnicilor români din ţinut. Ele au statut raional, cu 
sediile în raioanele Ismail, Reni, Sărata, Cetatea 
Albă. Despre existenţa unora dintre ele lumea nici 
nu prea ştie. Aceasta din motivul că organizaţiile 
respective reprezintă nişte împărăţii (în sens 
peiorativ, fireşte) în care, pe lângă împărat, la 
curte mai sunt câteva persoane... şi atât. Ar fi fost 
normal ca, în drumul almanahului nostru spre 
cititor, să mă bizui, să ne bizuim pe aceste 
organizaţii. Evident, dacă ele ar fi deschise, 
transparente şi ar face ceva vizibil întru binele 
comunităţii. Deoarece totul rămâne acoperit de 
taină, prefer să nu tulbur liniştea „împăraţilor”. Pe 
parcursul celor trei ani de existenţă, „Sud-Vest”-ul 
a fost susţinut în toate doar de Nicolae Moşu, 
preşedintele Asociaţiei „Valul lui Traian” din 
raionul Tatarbunar, Tudor Iordăchescu, din Hagi-
Curda / Camâşovca, raionul Ismail. Au pus 
umărul la difuzarea periodicului Petru Şchiopu, 
Zinaida Pinteac, Eufrosina Cojocaru, Sava 
Antohi, Valeriu Gherbovan, mai mult ca persoane 
private. Mai zic o dată: la o conlucrare cum s-ar 
impune cu organizaţiile ce se declară ale etnicilor 
români din ţinut n-am ajuns. Nici una dintre ele 
nu ne-a solicitat participarea la activităţile sale, nu 
ne-a propus sprijin şi susţinere pe teren. Bănuim, 
din motivul că nici nu prea fac nimic. Sau, dacă e 
vorba de vreun proiect, preferă să ştie cât mai 
puţină lume despre derularea lui şi despre 
destinaţia mijloacelor băneşti oferite aplicanţilor. 
Cam asta ar fi explicaţia, din câte prea bine se ştie. 

Niciodată n-am să-mi asum îndrăzneala (sau, 
dacă vreţi, obrăznicia) să mă bag „ca musca” în 
treburile organizaţiilor noastre sau ale celor care 
le diriguiesc. Ne vom sprijini în continuare pe 
oamenii sinceri, cu sufletele deschise, gata să ne 
întindă mâna de ajutor pe care o pot întinde. Cât o 
mai pot întinde. 

S-ar impune, desigur, o conlucrare normală 
(să-i spun aşa) cu ONG-urile ce zic că reprezintă 
comunitatea  românească din Bugeac. Nu doar în 
publicarea documentelor adoptate de ele, pe care 
le fac publice – aceasta se referă şi la Asociaţia 
Regională Basarabia –, dar şi sub alte aspecte. În 
primul rând, în activitatea practică. Pentru aceasta 
e nevoie ca pomenitele organizaţii să desfăşoare o 
asemenea activitate în mod sistematic, să fie 
deschise pentru conlucrare. 

Vadim BACINSCHI 
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STRĂMOȘII 
 

Oricât le era vatra de săracă 
trăiau mai mult cei vechi şi mai uşor 
Lângă părinţi o viaţă să trăiască 
Şi încă una lângă pruncii lor 
 
După ce întreaga moştenire 
Se ştia ajunsă-n locul sfânt 
Sătui de zile şi de fericire 
Plecau strămoşii de aici cântând 
 
După ce-aşezau pe îndelete 
pentru suflet ce era mai greu 
Întorşi senini cu faţa la perete 
Se strămutau la bunul Dumnezeu 
 
Nu puteau muri fără să-şi lase 
Întreaga avuţie celor vii 
Matusalemi cu bărbi evlavioase 
Încap într-un mileniu doi sau trei 
 
Ce-i mai de preţ să nu se risipească 
Frumuseţea lumilor de la-nceput 
Câteva făpturi s-o tăinuiască 
Prin care focul veşnic a trecut 
 
Să nu se uite să nu-l bage-n seamă 
Cuvântul stă în veac nemuritor 
Ca limba într-un clopot de aramă 
Cu cât îl bate-i mai răsunător 
 
Unde sunt mulţi e gata să se piardă 
În grabă mare ce avem mai sfânt 
Era de-ajuns luceferii să ardă 
Să se străvadă celălalt pământ. 
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Ziua limbii române la 
Odesa şi Ismail  

 

Tradiţionala sărbătoare Ziua limbii române a fost marcată de către etnicii români 
într-un mod reuşit în oraşele Odesa şi Ismail. La Odesa, pe 28 august, în incinta 
Consulatului General de aici, a avut loc o întâlnire organizată de către misiunea 
consulară. Au participat studenţi (inclusiv de etnie română) de la Universitatea 
Naţională „Mecinikov”, în frunte cu dl. Kuşnir, decanul Facultăţii de Istorie, pictorul 
Valeriu Garea, profesor la şcoala de Arte „Grekov”, jurnalistul şi scriitorul Vadim 
Bacinschi, Petru Dodonov, colonel în retragere, originar din satul Bairamcea (azi 
Nikolaevka Novorossiskaia, raionul Sărata), Ion Crividenco, reprezentant al Asociaţiei 
Românilor „Nistru”, colaboratori ai Consulatului. Doamna Consul Denisa Gabor a dat 
citire mesajului de salut din partea Consulului General al României la Odesa, Emil 
Rapcea. Cei prezenţi, într-o atmosferă plină de cordialitate şi deschidere sufletească, 
au discutat diverse aspecte legate de funcţionarea limbii române, ieri şi azi, în regiunea 
Odesa. Au răsunat versuri ale scriitorilor români şi ale participanţilor la întâlnire. 
Doamna Denisa Gabor şi-a exprimat încrederea că întâlnirile cu tematică naţional-
culturală ale etnicilor români din Odesa vor avea un caracter permanent, în cadrul unui 
cenaclu literar-artistic. Pe 30 august, în oraşul Ismail a avut loc o suită de manifestări 
prilejuită de Ziua limbii române, organizată de Asociaţia „Basarabia” a Românilor din 
regiunea Odesa (preşedinte Anatol Popescu), cu sprijinul financiar al Institutului 
Cultural Român (ICR). În prima jumătate a zilei, şi-a deschis lucrările Forumul 
cadrelor didactice de limbă română din sudul Basarabiei (prima ediţie). Au participat 
peste 50 de învăţători din şcolile în care se mai predă limba română (în temei – şcoli 
mixte) din raioanele Ismail, Reni, Chilia, Sărata. În alocuţiunile lor, reprezentanţii 
corpurilor didactice din satele cu populaţie preponderent românească/moldovenească 
s-au referit la cele mai importante, în opinia dumnealor, probleme cu care se confruntă 
în activitatea de zi la zi. De fapt, problema este una – ucrainizarea procesului 
instructiv-educativ, impusă de secţiile raionale ale învăţământului public, sub pretextul 
voinţei părinţilor care, chipurile, preferă, pentru copiii lor, învăţământul şcolar în 
limba ucraineană şi nu în limba maternă. Deschiderea claselor ucrainene adeseori, 
bunăoară la şcoala-liceu din Satu Nou / Novosiolovca, raionul Sărata, se face la 
comandă directă venită de la raion. La Hagi-Curda / Camâşovca, raionul Ismail, zeci 
de copii sunt duşi zilnic, cu un autobuz special repartizat, în satul vecin, Muravliovca, 
pentru a-şi face studiile în şcoala de acolo... în limba rusă. Doar câteva exemple din 
mulţimea celor care ne dovedesc că în şcolile din localităţile sud-basarabene cu 
populaţie preponderent românească au loc procese greu explicabile din punctul de 
vedere al bunului simţ, nemaivorbind de dezideratele instructiv-educaţionale. Mai e 
problema manualelor, problema programelor ş.a.m.d. Despre toate acestea au vorbit, 
în alocuţiunile lor, participanţii Forumului din 30 august. În jumătatea a doua a zilei, 
celor prezenţi li s-a propus atenţiei conceptul unei Asociaţii Interregionale a 
Profesorilor de Limba Română, a cărei filială urmează să fie instituţionalizată în 
regiunea Odesa. Filiale similare vor funcţiona în regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia. 

În seara aceleiaşi zile, în Căminul Cultural din Ismail a avut loc un concert 
susţinut de marele artist român, naistul Gheorghe Zamfir. Evenimentul i-a adunat pe 
admiratorii săi din toate colţurile Bugeacului, sala fiind arhiplină. În faţa celor 
prezenţi a mai evoluat Ansamblul Folcloric „Dor Basarabean” din Erdec-Burnu / 
Utconosovca, raionul Ismail, condus de Viorel Popescu. Cei prezenţi la eveniment 
au fost salutaţi şi de doamna Denisa Gabor, Consul al României la Odesa. 
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Aniversări 
 

PE 14 OCTOMBRIE 1875,  
LA HAGI-CURDA, EPISCOPUL  

MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU... 
 

Dacă datele istorice nu mint, reiese că acum 140 de ani, pe 14 octombrie 1875, 
Melchisedec Ştefănescu, Episcop al Dunării de Jos, vine de la Ismail, unde îşi avea 
reşedinţa, la Hagi-Curda (azi Camâşovca, raionul Ismail) şi sfinţeşte biserica din 
această localitate, rezidită pe locul celei vechi (Dinu Poştarencu, O istorie a 
Basarabiei în date şi documente (1812-1941), Editura Cartier, Chişinău). A nu se 
confunda: biserica sfinţită de Melchisedec n-a fost cea care funcţionează azi în Hagi-
Curda, fiind subordonată canonic Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române). 
Locaşul sfinţit cândva de Episcopul Dunării de Jos se află pe locul celui pe care îl 
ridică azi enoriaşii din parohia subordonată canonic Mitropoliei Odesei şi Ismailului a 
Patriarhiei de la Moscova (preot-paroh Alexei Grecu). Paradoxurile şi dramele 
istoriei. Locaşul sfinţit cândva de un mare ierarh şi mare om de cultură român a fost 
demolat în mod barbar de autorităţile sovietice, diriguite de la Moscova, pentru ca azi 
Patriarhia de la Moscova, prin efortul enoriaşilor săi din localitate, să zidească pe 
acelaşi loc altă biserică. Biserica sfinţită de Melchisedec Ştefănescu la Hagi-Curda a 
fost construită între anii 1865 şi 1875, când sudul Basarabiei, potrivit prevederilor 
Tratatului de Pace de la Paris, din martie 1856, fusese retrocedat de către ruşi 
Principatului Moldovei. În componenţa acestui Principat, apoi a Principatelor Unite 
(România), ele s-au aflat până în 1878, când revin din nou ruşilor. Cei 20 de ani, în 
afara dominaţiei ruseşti, pentru Basarabia istorică, au fost o perioadă de înflorire a 
culturii şi învăţământului românesc. În oraşul Ismail, din 1864 până în 1879, şi-a 
avut reşedinţa Episcopia Dunării de Jos în frunte cu Melchisedec Ştefănescu, 
mare ierarh şi cărturar român. Rod al acelei perioade fără precedent, biserica din 
Hagi-Curda a supravieţuit în două războaie mondiale, dar a fost distrusă în august 
1979, pe timp de pace, în toiul „socialismului dezvoltat” şi al unei campanii 
antireligioase. Mai multe decenii la rând satul n-a avut preot, în localitate nu s-a 
ţinut serviciul divin creştin-ortodox, ea fiind invadată de tot felul de „adunări” ale 
protestanţilor. Abia la sfârşitul anului 1995, la solicitările credincioşilor, vine preot 
la Hagi-Curda Anatol Cristea, slujitor de cult al Mitropoliei Basarabiei. Om cu suflet 
mare, cu un înalt nivel de cultură şi bun român, el readuce în sat serviciul divin în 
limba maternă a băştinaşilor şi iniţiază colectarea de mijloace pentru rezidirea pe 
fundamentul autohton a bisericii sfinţite cândva de Melchisedec Ştefănescu. 

 

Cronicar  
 

(continuare în pagina 4) 
 

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.  

 

 

 
 
Motivul care m-a făcut să scriu aceste rânduri îl 

constituie, la drept vorbind, participarea la Forumul 
cadrelor didactice de limbă română ce a avut loc la 
Ismail, pe 30 august. A fost o acţiune necesară, fără 
doar şi poate. Să sperăm că ea se va solda cu nişte 
rezultate pozitive în viitor. Dar nu despre aceasta 
vreau să spun. În cadrul forumului au luat cuvântul 
mai multe profesoare, reprezentând şcoli din 
raioanele Reni, Ismail şi Sărata. Au povestit despre 
condiţiile în care sunt nevoite să activeze: cum li se 
impune deschiderea de clase cu limba de predare 
ucraineană, utilizarea glotonimului „limbă moldo-
venească”, cum ele, încălcând interdicţiile, folosesc 
numele corect al limbii noastre – limba română – etc. 
Pe unele dintre profesoarele care au luat cuvântul le 
cunosc de ani de zile. Sunt firi inteligente, sensibile, 
femei frumoase, deşi îmbătrânite înainte de vreme 
din pricina condiţiilor de suprimare, ignorare a 
poziţiei lor, a convingerilor pe care le au, dar şi a 
compromisului pe care îl fac, ca învăţători, pentru a 
supravieţui (salariu, loc de muncă, stagiu de muncă 
etc.). De ani de zile, în măsură mai mare sau mai 
mică, aceste profesoare, dacă au o ocazie potrivită, 
îşi spun păsul, dezvăluie cum pot situaţia din şcolile 
în care sunt angajate. Şi pe an ce trece situaţia în 
aceste şcoli devine tot mai gravă. Acesta-i tragismul 
situaţiei. Pentru a-şi asigura existenţa elementară, 
dăscălii noştri din sudul Basarabiei nu-şi pot permite 
să se opună în mod deschis şi vehement (cum ar 
trebui) lichidării sistemului învăţământului şcolar în 
limbă maternă. Ei ar trebui să se opună în primul 
rând, nu altcineva. Ei ar trebui să facă demersuri, 
declaraţii, să ceară să li se facă dreptate. O bună parte 
dintre ei încheie, însă, compromisuri cu propriile 
convingeri şi trăiesc, ani la rând, în aceste 
compromisuri, măcinându-şi nervii, sănătatea, 
îndurând umilinţă şi desconsiderare. O fac pentru a 
supravieţui, pentru a-şi hrăni familiile. Şi dacă ar 
încerca să se opună în mod deschis unor decizii ce li 
se impun de sus, ignorându-se interesele naţional-
culturale ale comunităţii etnice româneşti din ţinut? 
Dacă ar încerca, în condiţiile de azi, ar putea fi foarte 
uşor învinuiţi în lipsă de patriotism, poate chiar în 
separatism, promovarea intereselor altui stat ş.a.m.d. 

Iată la ce mă gândeam ascultând alocuţiunile 
participanţilor la Forumul din 30 august. Mi i-am 
adus aminte pe părinţii mei – ambii pedagogi de 
profesie, la ţară – care (în perioada sovietică, ce-i 
drept) au trăit şi ei „zidiţi între caiete”, vorba 
poetului. Au trăit o viaţă în datorii, mereu stresaţi, 
neîmpăcaţi. Şi mi s-a întristat sufletul. Trist de tot. 
M-am urcat într-un microbuz şi am venit acasă, la 
Odesa. 

Poate, asistenţa  juridică, întâi de toate 
Gândul acesta mi-a venit când mă deplasam spre 

casă, pe la Tatarbunar. Poate că într-adevăr, 
profesorii de limba română din şcolile noastre sud-
basarabene ar avea nevoie, în primul rând, de nişte 
jurişti calificaţi care să le apere drepturile cetăţeneşti 
şi profesionale, să demaşte falsul şi minciuna ce li se 
impun dascălilor noştri. Aş bănui că singuri ei, în 
virtutea celor spuse mai sus, sunt neputincioşi să se 
opună sistemului administrativ-birocratic, presiunilor 
din partea directorilor de şcoli şi a secţiilor raionale 
de învăţământ. Sunt câteva argumente-cheie ce 
trebuie  puse în  faţa celor care obişnuiesc să-i 
intimideze pe profesorii de limbă română. 

Primul argument ţine de aşa-numită limbă 
moldovenească. După 1991 până pe la mijlocul 
anilor ’90 ai secolului trecut, limbii acestea, în 
regiunea Odesa, la nivel oficial, i se spunea limbă 
română. Şcolilor noastre, în cadrul Direcţie 
Regionale Odesa  pentru învăţământ şi ştiinţă, li se 
spunea şcoli cu limbă de predare română. Pe urmă 
toate s-au schimbat. De ce? Pentru că, în 1994, la 
Chişinău, agrarienii, ce alcătuiau majoritatea în 
Parlamentul Republicii Moldova, adoptă textul 
Constituţiei, în care (art. 13) pun, drept limbă de stat, 
„limba moldovenească”. 

 

O fac fără a avea atunci disponibilă, în această 
problemă, opinia savanţilor lingvişti de la Academia 
de ştiinţe a Republicii Moldova. Agrarienii le-o 
solicită printr-o scrisoare din Parlament doar cu o zi 
(o singură zi!!!) până la adoptarea Constituţiei. De ce 
n-au făcut-o mai înainte? Pe 9 septembrie 1994, 
Prezidiul Academiei de ştiinţe adopta o hotărâre în 
care propune modificarea alineatului 1 al articolului 
13 al Constituţiei în redacţia „Limba de stat (oficială) 
este limba română”. Opinia savanţilor a rămas atunci 
neauzită. Aşa cum rămâne până azi neauzită în 
regiunea Odesa. Iată cum a ajuns „limba moldo-
venească” limbă de stat a Republicii Moldova. 
Printr-o manipulare neruşinată a foştilor preşedinţi 
de colhoz, brigadieri şi zvenevoi. Rezultatul acelei 
manipulări, adică un fals nemaipomenit, rămâne 
până azi argumentul de căpetenie al celor care impun 
în sudul Basarabiei „limba moldovenească”. La 
drept vorbind, aceştia ar trebui obstrucţionaţi, nu cei 
care promovează numele corect  limbii noastre. Din 
păcate, e invers. 

Argumentul al doilea. Pe 3 decembrie 2013, 
Curtea Constituţională a Republicii Moldova, prin  
hotărârea sa, a decis că în Republica Moldova limbă 
oficială este limbă română. Aşa cum prevede 
Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, 
din 27 august 1991, şi nu Constituţia adoptată trei ani 
mai târziu (am scris mai sus cum anume a fost 
adoptată). Explicaţia e următoarea. Declaraţia de 
Independenţă, fiind parte integrantă a preambulului 
Constituţiei, are valoare de text constituţional şi face 
corp comun cu Constituţia, fiind textul primar şi 
imuabil (neschimbător) al blocului de constituţio-
nalitate. Curtea Constituţională a Republicii 
Moldova a decis, deci, că textul constituţional primar 
al Declaraţiei de Independenţă prevalează şi este 
prioritar faţă de cel al Constituţiei. Şi dacă apar 
divergenţe, ca în cazul cu denumirea limbii, 
prevalează cele consfinţite în Declaraţia de Indepen-
denţă (vedeţi articolul Româna, recunoscută ca 
limbă oficială a Republicii Moldova, în „Sud-Vest”, 
nr 2(19), februarie 2014). 

Argumentul al treilea. Pe la mijlocul anilor ’90 
ai secolului trecut, după ce a intrat în vigoare 
Constituţia Republicii Moldova, la Chişinău, la 
nivelul Academiei de ştiinţe, sunt adoptate mai multe 
documente în sprijinul limbii române. Dintre ele fac 
parte Declaraţia colectivului Institutului de Ling-
vistică, din 20 februarie 1996, şi Declaraţia Adunării 
Generale Anuale a Academiei de ştiinţe a Moldovei, 
din 28 februarie 1996. Iată textul ultimului din aceste 
două documente. „Adunarea Generală Anuală a 
Academiei de ştiinţe a Moldovei confirmă opinia 
ştiinţifică argumentată a spe-cialiştilor filologi din 
republică şi de peste hotare (aprobată prin Hotărârea 
Prezidiului A.S.M. din 9.09.94), potrivit căreia 
denumirea corectă a limbii de stat (oficiale) a 
Republicii Moldova este LIMBA ROMÂNĂ. 
Prezenţa Declaraţie urmează a fi dată publicităţii. 
28.02.96”. 

 
Vadim BACINSCHI 

SĂRMANII 
NOŞTRI 

ÎNVĂŢĂTORI... 
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Extinderea numelui asupra unui teritoriu mai întins a generat şi 
generează neînţelegeri şi confuzii. Despre Hotin se afirmă pe 
internet (Wikipedia) că, „pentru prima dată atestat în anul 1001, este 
localizat pe malul drept al Nistrului, fiind parte a provinciei istorice 
Basarabia”; informaţia conţine un neadevăr sau trimite, prin 
formulare nepotrivită şi folosire ambiguă a termenilor, la realităţi 
diferite. Dacă prin Basarabia istorică înţelegem vechiul teritoriu 
dintre Prut şi Nistru ce aparţinuse Basarabilor, cum cred că e 
normal, nu a cuprins niciodată Hotinul, după cum nici în timpul 
ocupaţiei turceşti Hotinul nu făcea parte din Bugeac, denumire care 
acoperea cam acelaşi teritoriu ca şi Basarabia istorică. 

Important de reţinut este că, prin tratatul pace de la Paris din 
1856, Rusia a cedat Moldovei ţinuturile Bolgrad, Ismail şi Cahul, şi, 
odată cu acestea, controlul asupra gurilor Dunării7. Aceasta 
însemna întoarcere la Moldova a celei mai importante părţi a 
vechiului Bugeac, a Basarabiei istorice8, dar Rusia păstra numele 
Basarabia pentru restul teritoriului dintre Prut şi Nistru, fără vreun 
suport istoric, nemaiavând vreo legătură cu Basarabia istorică. Însă, 
cunoscând slăbiciunea puterii otomane, intuia, probabil, că cedarea 
teritoriului era vremelnică; prin Pacea de la Berlin din 1878 
România pierdea din nou teritoriul pe care abia îl redobândise, 
înregistrându-se un caz de excepţie în istorie: un stat victorios într-
un război pierdea teritorii. Deşi perioada aceasta a fost scurtă, a avut 
ca rezultat redeşteptarea conştiinţei etnice a moldovenilor, a 
apartenenţei lor la spiritualitatea românească9. 

Nu aducem aici în discuţie politica de deznaţionalizare a 
populaţiei autohtone, de creare în acest spaţiu a unui conglomerat 
de etnii, realizat pe două căi: pe de o parte, populaţia 
moldovenească a scăzut din cauza emigrării nu numai în Moldova, 
fenomen extrem de puternic în primii ani după ocuparea teritoriului, 
ci şi în cuprinsul Rusiei, unde imigrarea era încurajată; pe de altă 
parte, prin stimularea colonizării cu bulgari, în primul rând, dar şi 
cu alte etnii, printre care erau şi germani. 

După 1918, când Basarabia s-a întors între frontierele 
româneşti, numele s-a păstrat, denumind întregul teritoriu dintre 
Prut şi Nistru, de la Dunăre până la frontiera cu Bucovina. Rusia 
nu mai putea păstra numele Basarabia, dar pretenţiile asupra 
teritoriului pierdut au rămas. În 1924 a luat fiinţă, în cadrul 
Ucrainei Sovietice, Republica Autonomă Sovietică Socialistă 
Moldovenească, a cărei capitală era „oraşul vremelnic ocupat 
Chişinău”, iar până la recucerirea Chişinăului, capitata era la 
Balta, apoi la Tiraspol. Crearea acestei republici urmărea să 
încurajeze iredentismul prosovietic în Basarabia şi chiar în 
România, aşa cum în jurul anului 1900 Basarabia era împânzită 
de agenţi ruşi, cunoscători ai limbii române, care aveau sarcina 
ca, îmbrăcaţi ca ţăranii din Regat, să răspândească zvonuri despre 
viaţa grea de acolo, contracarând efectul acţiunilor unioniste 
românofile. Este motivul pentru care în primii ani ai republicii se 
vorbea despre pretinse libertăţi ale moldovenilor, printre care şi 
dreptul de a scrie „moldoveneşte” cu grafie latină. Curând avea să 
se constate efectul opus celui scontat, drepturile promovate în 
prima parte fiind anulate. 

După al doilea război mondial, teritoriul noului stat Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească nu va coincide cu cel al 
Basarabiei Ţariste.  

 
Prof. univ. dr.  

Gheorghe MOLDOVEANU 
 

 (continuare în pagina 4) 
 

Apelativul bucovină este atestat în Moldova încă din secolul al 
XIV-lea, fiind folosit de pisarii cancelariei domneşti în documente 
scrise atât în slavă, cît şi în latină. Ca nume pentru teritoriul din 
nord-vestul Moldovei s-a folosit numai din 1775, după anexarea 
acestui teritoriu de către Austria şi numai după ce încercarea Curţii 
de la Viena de a impune alt nume nu reuşise. Nume ca Generalatul 
Moldovenesc, Comitatul Sucevei, Cordon, Cordun, Cordonul 
Împărătesc, Cordonul Nemţesc, folosite de austrieci pentru 
denumirea acestui teritoriu după ocupare, au fost abandonate în 
favoarea numelui Bucovina1, din două motive foarte importante. 
Prin acest nume, de origine neromânească, se încerca ruperea 
legăturii cu teritoriul Moldovei, de unde fusese smuls, iar rutenii, 
cum erau numiţi la acea vreme ucrainenii din Imperiul Habsburgic, 
nu puteau emite vreo pretenţie asupra acestui teritoriu. O vor face 
însă spre sfîrşitul secolului al XIX-lea, iar în 1918, folosindu-se de 
dezertori din armata rusească în debandadă, vor încerca să preia 
conducerea Bucovinei. 

Într-o manieră similară aveau să procedeze ruşii cu teritoriul de 
la est de Prut, smuls Moldovei în urma păcii încheiate în 1812 cu 
turcii. În 1774, Rusia era arbitru al păcii dintre Austria şi Turcia, 
prin care Turcia îi ceda Austriei teritoriul din nordul Moldovei, 
viitoarea Bucovină, fără ca acest teritoriu să-i aparţină; Moldova era 
vasală Turciei, dar nu făcea parte din Imperiul Otoman. Se 
verificase că se poate, iar prin pacea din 1812 Rusia profită şi ea, 
trecându-şi în stăpânire teritoriul de la est de Prut, după ce iniţial 
pretinsese întreaga Moldovă şi Muntenia. Noul teritoriu trebuia 
numit şi a fost botezat Basarabia2. Cum s-a ajuns la acest nume? 

În secolul al XIV-lea, sudul teritoriului dintre Prut şi Nistru 
aparţinuse Munteniei, ţara Basarabilor3, numită uneori şi 
Basarabia. Dar apărarea acestui teritoriu împotriva incursiunilor 
tătărăşti era din ce în ce mai greu de asigurat, aşa că Alexandru 
Basarab a cedat teritoriul Moldovei, pentru care noul teritoriu va 
avea numele Basarabia. Alexandru cel Bun stăpânea Cetatea 
Albă, iar după moartea lui Mircea cel Bătrîn a ocupat şi Chilia. 
Încercările lui Dan al II-lea de a reocupa cetatea rămân fără 
izbândă, cum fără izbândă vor fi şi încercările lui Vlad Ţepeş. 
Aceste teritorii vor rămîne „în cuprinsul statului moldovenesc, 
păstrându-şi denumirea veche muntenească dinastică de 
Basarabia”4. Trebuie precizat, însă, că în secolul al XV-lea turcii 
au ocupat acest teritoriu, Ştefan cel Mare renunţând la el. În 
secolul al XVI-lea, stăpânirea turcească se va întinde şi asupra 
Tighinei5, formând teritoriul cunoscut apoi sub numele Bugeac. 

Prin pacea de la Kuciuk-Kainargi, din 1774, Cetatea Albă6 va 
intra în componenţa Rusiei, iar după 1812 Rusia va lua în stăpânire 
nu numai Bugeacul, ci întreg teritoriul dintre Prut şi Nistru, de la 
Dunăre pînă la Hotin, încălcând toate normele de drept existente în 
acel moment; Rusia învinsese Turcia şi acapara un teritoriu al 
Moldovei, stat vasal Turciei, dar care nu făcea parte din Imperiul 
Otoman, era stat autonom. Era o situaţie diferită de cea a Hotinului, 
pierdut de Moldova, ca aliat al Rusiei, în urma războiului din 1711 
contra Turciei, în care fusese învinsă. Numele primit de noul 
teritoriu înglobat Rusiei a fost Basarabia, prin reînvierea numelui 
ce amintea de apartenenţa spaţiului denumit la Ţara Românească, 
Valahia, cum încă îi ziceau. Se încerca aceeaşi stratagemă ca a 
austriecilor în Bucovina: numele punea teritoriul în legătură cu Ţara 
Basarabilor, care însă nu-l putea reclama, deşi îi aparţinuse cândva. 
Între timp, teritoriul aparţinuse moldovenilor şi apoi turcilor; 
moldovenii nu aveau dreptul să reclame un teritoriu care după nume 
nu le aparţinea, ei fiind consideraţi ca amestecaţi doar întâmplător şi 
pentru scurt timp în povestea teritoriului ocupat de ruşi de la turci, 
Bugeacul, parte a paşalâcului de la Silistra. 

 

B A S A R A B I A  
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DOR DE IAŞI 
 

Nu ştiu de ce mi s-a făcut brusc dor de Iaşi. Nu de cel pe 
care l-am văzut în februarie, ci de cel din tinereţea mea 
prelungită pe coridoarele universităţii. Păşeam cu ceva ce 
semăna a evlavie pe ele. Între tăcerile de dinaintea examenelor 
şi razele soarelui ce scăldau Copoul în lumina blândă de toamnă 
erau clipe în care respiram parcă spiritul celor ce trecuseră pe 
acolo înaintea mea. Şi imaginaţia mi-o luă razna în scenarii ce 
se localizau cu un veac mai înainte. Venisem cu trenul o noapte 
întreagă de la Ciuc la Iaşi. Acceleratul Timişoara-Iaşi, mai 
exact. Examen de admitere la doctorat. Numai numele celor din 
comisie îmi dădeau fiori: Antonesei, Iordache, Ursachi. Titani. 
Am ajuns de dimineaţă în căminul medicinistelor în care stătea 
soră-mea. O cafea uriaşă, o îmbrăţişare, câteva ţigări fumate pe 
hol şi poveşti din cele trei luni în care nu ne văzuserăm. Apoi un 
duş, costumul călcat perfect, cămaşa albă, pantofii, o privire în 
oglindă evitând faţa obosită şi cearcănele vineţii... Mergeam pe 
jos încercând să pun ordine în gânduri. Şi cu cât încercam mai 
mult, cu atât îmi dădeam seama că nu mai ştiu nimic şi că din 
creierul golit din cauza oboselii şi a lipsei de somn se scurge şi 
ultima picătură de voinţa. Eram trei candidaţi. Doi bărbaţi şi eu. 

– Cine intră primul? 
– Ah, păi să intre domnişoara prima, că e femeie! (De-ar fi 

ştiut ce am gândit în momentul ăla, m-ar fi dat afară sau mi-ar 
fi dat fiecare câte o palmă). 

Intru. Cică să mă prezint şi să vorbesc despre mine. Dar 
cine naiba eram eu? Emoţii pe care încercam să le controlez 
cu ultima rămăşiţă de conştiinţă trează. „La dracu’, măcar să 
nu-mi tremure mâinile şi vocea că mă fac de rahat!”. 

Îl fixez, nu ştiu de ce, pe Iordache. Avea ceva calm şi bun 
şi încercam să fur şi eu de la el. încep să povestesc ce am 
făcut, ce am terminat, unde lucrez...  

– Odorheiu-Secuiesc?? Asta e în Harghita? Şi vreţi să 
faceţi doctorat la Iaşi? De ce nu la Cluj? Explic.  

– Şi cum e treaba pe acolo? De ce aţi rămas? Nu se 
plafonează un profesor în zona aceea atât de închisă? 

Explic. Nu. Din contra. Detalii. Subiectul lucrării. Studiu 
comparativ al obiceiurilor de trecere la români şi maghiari. Se 
uită unul la altul. Şi toţi spre mine.  

– E prea vast. Nu există informaţii. E teren virgin. 
Bibliografia săracă. Etc. Etc. 

Argumentez. Explic.  
– Bravo! Admisă! Ai mână liberă! Toată discuţia s-a 

desfăşurat pe fondul unei oboseli cumplite, simţeam că îmi 
cade capul pe masă. înainte de a ieşi, mă întreabă: 

– De ce ai faţa asta?  
– Mă scuzaţi, pe aia de schimb am uitat-o acasă! I-am lăsat 

în hohote de râs. Afară, în faţa universităţii, în lumina ruginie, 
un vânzător ambulant de covrigi. Am cumpărat doi. Erau calzi 
şi săraţi. Aveau gust de şcoală, de carte, de drag de învăţat, de 
lipsă de timp şi de goană prin viaţă. Cred că dintre toate 
amintirile legate de perioada aceea cea mai persistentă e a 
covrigilor mâncaţi pe fugă, între BCU şi Universitate sau între 
Universitate şi Codrescu.  

 

DOAMNA  JABA 
 

Doamna Jaba era ca a doua bunică pentru noi. Am 
descoperit-o întâmplător, după ce ne-am mutat de la ţară la 
oraş. O femeie la vreo 65 de ani, plină de viaţă şi de un umor 
molipsitor, mai ales că în tot ceea ce spunea erau aluzii cu 
tentă sexuală, chiar dacă pe atunci nu le deduceam pe fiecare 
în parte. Generaţia mea a fost un pic mai prostuţă în sensul 
ăsta. Purta rochii cu flori viu colorate şi diademe de şcolăriţă 
în părul făcut permanent. Îşi făcea săptămânal manichiura şi 
pedichiură şi se simţea frumoasă şi admirată, deşi era destul 
de departe de prima tinereţe. Totuşi, starea de bine pe care ţi-
o dădea contactul cu ea trecea peste aceste detalii minore şi o 
făceau plăcută. Mai ales când acest contact era însoţit de 
nişte poale-n brâu cu brânză de vaci şi stafide proaspăt 
scoase din cuptor, de cozonac făcut fără nici un eveniment 
anume, de pască înainte de Crăciun sau de prăjitură cu vişine 
în februarie. Ieşea cu farfuria în stradă şi ne chema să ne dea. 
Avea şi bărbat. Mă rog. Un exemplar masculin, scund, 
chel, cu sprâncene stufoase ce ieşeau de deasupra 
ochelarilor cu rame groase şi negre ca nişte pămătufuri 
pentru bărbierit, cu gura parcă tăiată în piatră, şi la propriu, 
şi la figurat: pe cât era ea de gureşă, pe atât era el de mut. 
Avea însă o inocenţă care cred că e singura explicaţie că a 
rămas o viaţă întreagă lângă ea. Sănătoşi tun amândoi. Îmi 
amintesc că într-o iarnă el a făcut, totuşi, o criză de sciatică 
şi mama a trebuit să-i facă nişte injecţii. Nu făcuse 
niciodată până atunci. În timp ce mama pregătea seringa şi 
fiolă, îi spune să se pregătească şi el.  

– Cum? 
– Cum adică... cum?  
– Păi nu ştiu ce trebuie să fac. 
– Să-ţi dai jos pantalonii!  
Când s-a întors mamă cu seringa pregătită, domnul era cu 

pantalonii daţi jos pană la genunchi şi întins pe pat cu faţă în 
sus. Fă injecţia dacă poţi să-ţi stăpâneşti râsul! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iarna ne plăcea cel mai mult să mergem în căsuţa lor. 

Făceau foc în sobă. El citea ziarul, ea ne aducea prăjituri, 
cafea, suc şi se punea pe povestit. Şi avea un har! Cu ochii 
mari şi gura căscată o ascultăm povestind despre copilăria 
fiului care nu fusese tocmai cheie de biserică. Din timp în 
timp, îşi aranja, cochetă, cârlionţii f ăcuţi permanent şi ducea 
cu două degete cu unghii roşii cana de cafea la gură. 

– V-am povestit-o pe aia cu răţuştele? 
– Nuuuuuu! Eram numai urechi. 
–  Măi, eu lucram şi lăsam copiii singuri acasă. Într-o 

vară, aveam  eu vreo 15 boboci de raţă. Aşa de frumoşi erau 
şi atâta drag de ei prinseserăm toţi, că nu scăpa nici unul 
nepupat. Fiu-meu să tot fi avut atunci vreo 9-10 ani. Când 
vin într-o zi de la serviciu, nu văd în curte nici o răţuşcă. 
Mare minune! De obicei, mă întâmpina cârdul. Şi intru în 
casă. F. dormea cu răţuştele. Dar aşa dormea, că toate erau 
sub el, moarte. Nu l-am bătut niciodată, dar atunci aşa i-am 
dat! Cu fiecare răţuşcă i-am dat, să se înveţe minte! Nici nu 
ştiam dacă să râdem sau să ne întristăm, imaginea era de-a 
dreptul macabră. 

– Şi el ce-a zis? 
– El era mai speriat că le-a omorât decât de bătaia mea. 

Niciodată n-a mai atins după aceea bobocii de raţă, că am 
pus altă cloşcă şi a scos din nou răţuşte. Dar, hai, mai luaţi 
prăjitură. E cu ouă de raţă. Nimănui nu i-a mai trebuit. 

 

Florina VAIPAN 
 

 

 

 

 

 

PE 14 OCTOMBRIE 1875, 
LA HAGI-CURDA, EPISCOPUL 

MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU... 
(urmare din pagina 2) 

 
Sunt procurate primele zeci de metri cubi de piatră, zeci de 

tone de nisip şi metal. Faptul că preotul Cristea era subordonat 
canonic Mitropoliei Basarabiei a trezit neliniştea autorităţilor 
bisericeşti şi laice ucrainene. Ele găsesc pretexte pentru a-l expulza 
din Ucraina (din Hagi-Curda). În locul lui, în 1999, de la Mitropolia 
Odesei şi Ismailului a Patrarhiei Moscovei, în sat este numit preot 
Alexei Grecu, care-i atrage de partea sa pe unii din credincioşii 
satului. Alţii rămân fideli lui Anatol Cristea şi Mitropoliei Basarabiei. 
Acestea, peste câţiva ani, constituie, ca organizaţie, Comunitatea 
Creştin-Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, înregistrată oficial în 
2003. O păstoresc, de-a lungul anilor, mai mulţi preoţi ai Mitropoliei 
Basarabiei. În noiembrie 2006, membrii acestei Comunităţi Creştin-
Ortodoxe găsesc posibilităţi şi mijloace pentru a începe, pe alt loc, 
nu departe de centrul satului, construcţia unei alte biserici, cu 
hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae. Ea este 
sfinţită şi începe să funcţioneze în 2011. Enoriaşii păstoriţi de Alexei 
Grecu, de mai mulţi ani, pe locul bisericii sfinţite cândva de 
Melghisedec Ştefănescu, construiesc locaşul „lor”, adică cel pe care 
intenţiona să-l înalţe, încă din 1995, preotul Anatol Cristea. Şi îl 
înălţa, dacă nu era persecutat şi expulzat. O dramatică şi 
povăţuitoare istorie la care am putea să mai revenim… 

 
 

 

BASARABIA  
(urmare din pagina 3) 

 

Întreg teritoriul de la nord de Dunăre, dintre Prut şi Nistru, 
ca şi Hotinul cu împrejurimile sale, va intra în componenţa 
Ucrainei, primind, în schimb Transnistria, un teritoriu din 
stânga Nistrului unde fiinţase, în perioada 1924-1941, 
Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. 
Interesant de constatat e că numele Basarabia încetează să mai 
fie folosit de oficialităţile sovietice, dar reintră în uzul curent al 
oamenilor, refăcând legătura cu perioada dintre războaie, când 
provincia era românească, în cadrul statului român. 
Moldovean însemna, ca şi acum, „cetăţean al Republicii 
Sovietice Socialiste Moldoveneşti, mai apoi al Republicii 
Moldova”, pe când basarabean însemna „locuitor al 
Basarabiei”, fără trimitere la naţionalitate sau cetăţenie. Faptul 
că numele fusese impus cândva de Rusia şi-a pierdut 
importanţa, conotaţiile rezultate de aici au dispărut. Între nume 
şi spaţiul denumit au apărut alte legături, prin care locuitorii se 
simt ca aparţinându-i şi formând o unitate, aşa cum s-a 
întâmplat şi în cazul Bucovinei. Este grăitoare în acest sens 
lozinca Nicolae Dabija este o vie dovadă că Basarabia n-a 
murit şi n-are când să moară, afirmând chiar ideea că, prin 
oamenii ei reprezentativi, Basarabia va dăinui.  
 

 
 

1 Pentru discuţia în detaliu, a se vedea Gheorghe Moldoveanu, 
Bucovina: onomastică şi istorie, Bucureşti, 2002. 

2 Provincia va fi numită şi Basarabia Ţaristă, în rusă 
Бессарабия, în ucraineană Бессарабія, în turcă Besarabya, în 
germană Bessarabien. 

3 Referindu-se la vremea întemeierii principatelor 
Munteniei şi Moldovei, Eminescu zice în Scrisoarea III: 
Rămâneţi în umbra sfântă, Basarabi şi voi Muşatini, 
numind cele două familii domnitoare. 

4 A. Boldur, Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1992, p. 417. 
5 Înregistrat în secolul al XV-lea, cu variantele Teghenaccio, 

Teghenechiciu şi Teghinea, „pare să fie o denumire foarte veche, 
preistorică, de origine geto-dacă sau proto-românească” (Anatol 
Eremia, Tighina, nu Bender, în Localităţile Republicii Moldova. 
Itinerar documentar-publicistic ilustrat, vol. I). Odată cu 
intrarea sub stăpânire turcească, cetatea va primi un nume nou, 
Bender, însemnând „port”, care va fi preluat de ruşi şi impus ca 
nume oficial, replică la numele popular românesc Tighina. 

6 Ruşii vor prelua numele turcesc al oraşului, Akkerman, 
impus, din nou, oficial, astfel că actul din 1826, când Basarabia 
era numele guberniei ruseşti cu capitala la Chişinău, a intrat în 
istorie sub numele de Convenţia de la Akkerman. 

7 Coaliţia europeană, formată din Franţa, Anglia, Regatul 
Piemontului şi Sardiniei, îşi realiza, cel puţin pentru o vreme, 
scopul de a opri expansiunea Rusiei în Balcani şi a o ţine departe 
de gurile Dunării. 

8 Cu un an înainte, Vasile Alecsandri scrisese, inspirat de 
imaginea câmpului de luptă de la Sevastopol: O, Doamne! fie, 
ca sângele vărsat / Pe sub aceste ziduri într-un război turbat / 
Să deie-o roadă bună, un drept de re-nviere / Pentru-a mea ţară 
scumpă ce zace în durere! 

Iar în 1856 va compune marşul pentru armata română ce urma 
să treacă Prutul: Drum bun, drum bun, toba bate, / Drum bun, 
bravi români, / Cu sacul pe spate, / Cu armele-n mîni! // Hai cu 
Domnul Sfîntul, / Haideţi peste Prut, / Să luăm pămîntul / Care l-
am avut. 

9 A se vedea A. Boldur, op.cit.; Ştefan Ciobanu, Cultura 
românească în Basarabia sub ocupaţia rusă, Chişinău, 1923; 
Constantin Stere, În preajma revoluţiei. 
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