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NU-S VINOVAT  
FAŢĂ DE ŢARA MEA 

 

La ora când cobor, legat în fiare,  

să-mi ispăşesc osânda cea mai grea,  

cu fruntea-n slavă strig din închisoare: 

– Nu-s vinovat faţă de ţara mea.  

 

Nu-s vinovat că mai păstrez acasă 

pe-un raft, întâiul meu abecedar 

şi că mă-nchin când mă aşez la masă,  

cuviincios ca preotu-n altar.  

 

Nu-s vinovat că i-am iubit lumina 

curată cum în suflet mi-a pătruns,  

din via dată-n pârg sau din grădina 

în care-atâţia şerpi i s-au ascuns.  

 

Nu-s vinovat că-mi place să se prindă 

rotundă ca o ţară hora-n prag,  

sau c-am primit colindători în tindă,  

cum din bunic în tată ne-a fost drag. 

 

Nu-s vinovat că toamnele mi-s pline 

cu tot belşugul, de la vin la grâu,  

şi c-am chemat la praznic pe oricine,  

cât m-am ştiut cu cheile la brâu.  

 

Dac-am strigat că haitele ne fură 

adâncul, codrii, cerul stea cu stea 

şi sfânta noastră pâine de la gură – 

nu-s vinovat faţă de ţara mea.  

 

Nu-s vinovat c-am îndârjit şacalii 

când am răcnit cu sufletul durut 

că nu dau un Ceahlău pe toţi Uralii 

şi că urăsc hotarul de la Prut.  

 

Pământul meu, cum spune şi-n izvoade,  

l-a scris pe harta lumii Dumnezeu,  

şi câţi prin veacuri au venit să-l prade 

îl simt şi-acum pe piept cât e de greu.  

 

De-aceea când cobor legat în fiare,  

împovărat de vina cea mai grea,  

cu fruntea-n slavă gem din închisoare: 

– Nu-s vinovat faţă de ţara mea. 

 

 

 

 

 

 

 

ÎN LOC DE BILANȚ  
AL ANULUI 

 
Pentru comunitatea românească din Ucraina (inclusiv, din regiunea Odesa), bilanțul anului trecut a 

fost făcut, de fapt, prin noua Lege a Învățământului în Ucraina, adoptată de Rada Supremă de la Kiev 

și promulgată de către președintele Petru Poroșenko. Un bilanț trist, descurajator, nefast chiar. Printre 

alte prevederi ale noii legi, intrate deja în vigoare, este și cea potrivit căreia întreg învățământul școlar, 

mediu special și superior în țară se va face doar în limba ucraineană. Legea prevede că elevii ce 

aparțin minorităților etnice, în școlile de cultură generală, vor putea studia în limbile lor materne 

(română, rusă, maghiară, bulgară etc.) doar în clasele primare. Mai departe, predarea tuturor 

disciplinelor de studiu urmează să se facă doar în limba ucraineană. Aceasta înseamnă că limba 

română (ea ne interesează pe noi) va fi scoasă, treptat, din școlile de cultură generală, ca limbă de 

predare. Școlile respective, prin consecință, își vor înceta existența, ca școli cu limbă de predare 

română, ba și ca școli mixte, cum sunt multe azi în sudul Basarabiei (regiunea Odesa).  

Noua Lege a Învățământului încalcă mai multe articole din Constituția Ucrainei și prevederile 

mai multor acte normative internaționale semnate de Ucraina. Ea a fost adoptată fără a fi supusă 

unei expertize juridice preliminare a Comisiei de la Veneția, fără a lua în seamă opinia și poziția 

minorităților etnice. Despre toate acestea, astăzi, putem vorbi mult și bine, pentru că, precum 

spuneam, legea, de fapt, a intrat în vigoare. Așa cum este ea – anticonstituțională, contravenind 

altor documente superioare ei – s-a găsit de cuviință că este bună și necesară. În continuare s-ar 

impune niște concluzii vizavi de caracteristicile pe care le merită un stat ce adoptă asemenea legi. 

Nu vom îndrăzni, însă, să recurgem la ele, din motive lesne de înțeles.  

Să ne întrebăm mai bine ce va fi mai departe. Mi se pare că greșesc amarnic cei care mai cred 

că, după ce vor deveni cunoscute concluziile Comisiei de la Veneția, cineva, la Kiev, se va apuca 

repede să modifice Legea Învățământului. Doamna ministru Grinevici a spus clar că legea nu va fi 

modificată, iar recomandările celor de la Veneția ar putea fi folosite doar atunci când se vor elabora 

alte acte normative. Ministrul de externe Klimkin a declarat că Kievul nu agreează existența pe 

teritoriul Ucrainei a unor așa-zise enclave lingvistice. Ucrainizarea totală a învățământului școlar 

va duce, în mod sigur, în perspectivă, la lichidarea acestor „enclave”. Inclusiv a celor unde este 

utilizată limba română.  

Și să nu uităm încă un lucru – situația în învățământul școlar din localitățile cu populație 

preponderent românească din regiunea Odesa. Această situație ne duce la gândul că aici prevederile 

legii acționează demult deja. În satele din raioanele transnistrene, în școli, predarea nu se mai face 

în limba română. În sudul Basarabiei, școlile noastre (cu excepția câtorva) sunt școli mixte, având 

și clase cu predarea în limba română și clase cu predarea în rusă sau ucraineană. Se mai cer niște 

eforturi și noua Lege a Învățământului va funcționa în măsură deplină.  

   

Vadim BACINSCHI 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EMINESCU. ZIUA CEA DE MARȚI... 
 
Remarcabilul cercetător bucovinean, Ion Filipciuc, are un remarcabil studiu, intitulat Eminescu s-a 

născut într-o marți. Studiul începe așa: „Îngăduiți-mi să înfățișez câteva amănunte bizare și inexplicabile 

în legătură cu nașterea celui mai mare poet al tuturor românilor și, pe cât se pare după un veac și jumătate  

după nașterea lui, cel mai mare din toate timpurile – faste și nefaste, pe care le vor străbate românii sub 

flamura lui – Mihai Eminescu” (Ion Filipciuc, Eminescu s-a născut într-o marți, Almanah „Mihai 

Eminescu”, Târgoviște, 2004, p. 293). 

Autorul trece în revistă mai multe „elemente bizare”, cum scrie el, din biografia poetului. Ele țin nu 

doar de nașterea acestuia, dar încep cu nașterea. Citim: „În vreme ce dintre cei 11 copii ai Ralucăi 

Eminovici niciunul născut înainte de Mihail și niciunul născut după Mihail, nu are înscrise nașterea și 

botezul într-un document oficial-bisericesc, cel de-al șaptelea copil, Mihail, se pricopsește cu trei 

inscripții ale nașterii și botezului săvârșit la Biserica Uspenia din Botoșani (Ibidem). Urmează detalii 

legate de acest fapt biografic, pornindu-se de la aceea că, în martie 1891, Titu Maiorescu trimite la 

Botoșani doi studenți – pe N.D. Giurescu și C. Vasiliu, de la Facultatea de Litere și Filozofie a 

Universității din București – pentru a stabili locul nașterii poetului. Acolo ar fi trebuit să se ridice o școală 

în amintirea lui Mihai Eminescu. În continuare, parcurgând biografia celui de al șaptelea copil al 

Eminovicilor, Ion Filipciuc consemnează alte „elemente bizare” – evenimente din diferite perioade de 

timp. Ele – șapte la număr – sunt legate în mod surprinzător și inexplicabil de ziua de marți. Iată câteva 

dintre ele. MARȚI, 20 APRILIE 1870. Eminescu îl cunoaște pe Petre P. Carp, agentul diplomatic al 

Principatelor române la Viena. Acel Carp, junimist și lider al Partidului Conservator, care, împreună cu 

Titu Maiorescu, va tot trage sforile vieții sale mai târziu.      

Vadim BACINSCHI 
 

(continuare în pagina 4) 
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UN NUME NOU: 

NATALIA VÂLCU   
 

Născută în 1988, în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă (Republica 
Moldova), într-o familie de țărani. Precum singură mărturisește, 
dragostea pentru poezie i-a fost altoită în școala din satul de baștină, 
prin lecturile pe care le făcea, în special în perioada vacanțelor de 
vară. Acesta este debutul absolut, în presa scrisă, al Nataliei Vâlcu.  

 

 

    
   

ÎNGERUL MEU ALB 
 

nu pot să zic trecu o oră 

sau poate o veșnicie în lipsa ta 

învăț să număr după slovă 

iubesc și caut steaua mea 

ce crud să știu că niciodată 

n-oi fi în vise muza ta 

dar te aștept ca altădată 

să mă topești cu vraja ta 

încerc să uit să fug prin fumul de țigară 

pășind alene spre calea ta 

și iau din mers acordul de chitară 

apoi zâmbind îți spun să-ți cânt ceva 

dar nu mă-mbăt cu vise prea deșarte 

și las chitara-n locul de cândva 

pășesc domoală atâta cât se poate 

să te aud venind pe alba nea 

 

 

TOAMNA 
 

Aud picăturile de ploaie 

În frunzele dezordonate 

Urmele cucului dispar în șiroaie 

Dispar și nucii-n ramurile-nclinate 

Și rezistă și trandafirul într-o stare neaprinsă 

Flămând după un soare, aplecase capul 

De sus, licări o nouă lumină  

Însă înțelesese că îi venise timpul 

Brumele sărută viile 

Toamnei nu îi e milă de nimic din ce a lăsat 

Nici de tăcere mare neatinsă și mută 

În care vânturile s-au revărsat 

Răsună din zorile grăbite 

Un cânt puternic de cocoși 

Glasurile sunt slăbite 

De toamna castanilor țepoși 
 

 

UN STRĂIN 
 

Un străin cu gura de sete 

Întoarse buzele spre plete 

Și-mi citi în ochii mei regrete 

Așa adormi cu fața-n palme 

Și strâns în al dorului tărie 

Îmi limpezi geloziile înaripate 

Plecând deschis spre sufletul ce-l știe 

Prin livezile albe zboară albine 

Și acum, te rog, străine 

Întoarce-mi norocul precum a fost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE POSTAMENTUL LUI LENIN – 
BUSTUL POETULUI PAVEL BOȚU 
 

În data de 29 octombrie 2017, în satul Ceamașir/Prioziornoe, raionul Chilia, a fost inaugurat bustul 

regretatului poet basarabean Pavel Boțu, originar din această localitate. Bustul a fost instalat în centrul 

satului, pe postamentul unde, până relativ nu demullt, s-a aflat monumentul tovarășului Lenin, înalt de 

câțiva metri. Monumentul a fost dat jos, în baza prevederilor legii Ucrainei cu privire la 

decomunizare, iar postamentul rămăsese. Lat cam de vreun metru și înalt tot de câțiva metri, el era 

proporțional cu figura măreață a marelui conducător, după care și azi multora le pare rău, inclusiv la 

Ceamașir. Și iată că pe acest morman de piatră, cu câteva plăci de marmură prinse pe el, a fost pus 

bustul lui Pavel Boțu, făcut la Chișinău, pe cheltuiala unui întreprinzător din partea locului – 

Gheorghe Pojar. 

În fond s-a realizat un lucru bun pentru sat, înveșnicindu-se memoria unei personalități originare 

de aici. Au intervenit, însă, niște intenții sau ambiții de altă natură (nici nu prea știi cum să le califici), 

care au plasat binele făcut într-un context cu nuanțe vădit politice și de prost gust. Probabil că s-a dorit 

cu tot dinadinsul ca bustul poetului Pavel Boțu să stea numaidecât pe postamentul fostului monument 

al lui Lenin. Astfel, bustul pare miniatural, se pierde în anturajul nefiresc. Chipul poetului, privit de 

jos, parcă s-ar întinde să vadă ce e dincolo de marginea postamentului masiv, zicând: „Ce-ați făcut cu 

mine, oameni buni? De ce m-ați cocoțat pe movila asta de piatră?”. Aceleași întrebări ni le adresăm și 

noi. Oare mai-marii de la Ceamașir, cei care au fost implicați în instalarea bustului n-au văzut că el 

arată cam caraghios pe postamentul monumentului tovarășului Lenin. E o disproporție evidentă între 

dimensiunile bustului și ale postamentului. Acesta din urmă ar fi trebuit să fie făcut altfel: sau cioplit 

din cel vechi (cu aceeași înălțime, dar mai suplu, mai zvelt), sau construit din nou. Se vede că 

ceamașirenilor, după ce au dat jos monumentul lui Lenin, nu li s-a mai ridicat mâna asupra 

postamentului. El a rămas, ca o amintire despre Vladimir Ilici și despre „viitorul luminos” spre care 

acela ne-a tot dus, arătând undeva cu mâna. Întinsă. 

Dezvelirea bustului s-a transformat într-o adevărată manifestare social-politică. Au participat nu 

doar reprezentanții autorităților locale și raionale. A participat bulgarul Anton Kisse, deputat în Rada 

Supremă de la Kiev – lider al unui partid politic – „Nas krai” („Meleagul nostru”), care, din câte am 

înțeles, n-a prea avut tangențe nici cu persoana lui Pavel Boțu, nici cu instalarea bustului. De la Odesa, 

a sosit Anatolii Fetescu, președintele Asociației Moldovenilor din Ucraina. L-am văzut apoi vobind 

acolo, în fața camerelor de luat vederi ale unei televiziuni, despre „limba moldovenească”, „cultura 

moldovenească” – teme „veșnice” pentru orice luare de cuvânt a sa în public. Printre participanții la 

ceremonia dezvelirii bustului a fost, sosită de la Chișinău, Dorina Boțu, fiica poetului Pavel Boțu. 

 

Corespondentul nostru                                                                                                                                                                                                             
 

 

Avem de gând, în noul an, să continuăm frumoasa tradiție a Festivalului de poezie „Pavel Boțu”, 

începuturile căruia le-am pus încă din 1996, la baștina regretatului poet basarabean, în satul Ceamașir, 

raionul Chilia. După anul 2000, Festivalul a fost găzduit de către Institutul Pedagogic din Ismail – azi 

Universitate Umanistă. Au fost ani buni. Activitatea avea loc în sala pentru festivități a instituției și era 

plină sau aproape plină. Am lansat mai mulți autori, cu creații în limba română, din Basarabia istorică 

(regiunea Odesa), am scos de sub tipar (în România) câteva culegeri colective ale participanților.  

Cu timpul, însă, cam pe la sfârșitul deceniului trecut, lucrurile au început să se schimbe. Și nu în bine. 

Scăzuse considerabil numărul studenților de etnie română de la Universitate, în școlile unde se preda 

limba română ne-am pomenit că profesorii de acolo nu ne mai pot recomanda niciun elev pasionat de 

poezie. Din sala de festivități a Universității am fost nevoiți să „mutăm” festivalul nostru în diferite aule 

universitare sau într-o sală de conferințe, având parte de un număr restrâns de participanți. Tot mai 

restrâns și mai restrâns. În fine, anul trecut ne-am pomenit că niciun participant la manifestare n-a dat 

citire niciunei poezii proprii, adică scrise de el, iar din școlile sud-basarabene n-am avut niciun participant. 

Așa stând lucrurile, ne-am pomenit în fața necesității de a schimba ceva în organizarea Festivalului de 

poezie „Pavel Boțu”. Lucru pe care îl vom face în 2018. Avem de gând, în primul rând, să lărgim „aria de 

acțiune” a manifestării, adică să invităm și să promovăm participanți nu numai din regiunea Odesa. 

Obiectivul principal rămâne același – de a descoperi nume noi, de a promova noile talente. Prioritate vor 

avea talentele sud-basarabene. Firește, dacă ele se vor găsi și se vor manifesta, astfel încât să merite 

apreciere.  

Tradițional, Festivalul „Pavel Boțu” are loc sau la sfârșitul lunii mai, sau toamna, prin septembrie-

octombrie. Până atunci, procedând tot așa cum făceam la începuturile Festivalului, vom publica (în 

almanahul „Sud-Vest”) cicluri de versuri semnate de autorii-participanți. În baza celor publicate (și nu 

numai), un juriu, înainte de etapa finală a Festivalului, va face bilanțul și va desemna învingătorii. 

Ne adresăm aici autorilor care scriu în limba română, din sudul Basarabiei, dar și celor care cunosc 

asemenea talente, în special – profesorilor de limba și literatura română din școli. Dacă doriți să participați 

la Festival, expediați pe adresa electronică a almanahului „Sud-Vest” poeziile sau creațiile dumneavoastră 

în proză. Rugămintea noastră, pentru profesorii de limba și literatura română: dacă, în școlile unde 

activați, cunoașteți tinere talente, faceți astfel încât creațiile lor să ajungă la redacția „Sud-Vest”-ului, spre 

a fi publicate și a participa la Festivalul „Pavel Boțu”.  

În numărul acesta al almanahului, citiți un ciclu de versuri semnate de Natalia Vâlcu. Este debutul 

absolut al autoarei în presa scrisă.  

 

Vadim BACINSCHI 

Coordonatorul Festivalului de poezie „Pavel Boțu”,  

membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova  
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Statul Român suveran încă nu exista pe atunci. Era vorba 

de teritoriile cuprinse între Marea Neagră (limanurile Mării 

Negre), fluviile Dunărea și Prut, iar la nord – până la Valul lui 

Traian Inferior, ce se întinde de la limanul Sasâc, raionul 

Tatarbunar, spre vest, până la Vadul lui Isac, în actuala 

Republică Moldova. Tratatul de la Paris a fost încheiat în 

martie 1856, dar protocolul privind noua frontieră în sudul 

Basarabiei este semnat abia pe 19 ianuarie 1857. Rusia predă 

sudul Basarabiei Principatului Moldova la 1 martie 1857. Pe 

atunci, caimacam al Moldovei (cel care înlocuia domnitorul) 

era Teodor Balș, iar mai târziu a fost Nicolae Vogoride. În 

martie 1857 primele detașamente ale oștirii moldovenești trec 

Prutul și pun stăpânire pe sudul Basarabiei.  

Conducerea de la Iași ia decizia de a deschide școală la 

Cartal (dar și în alte sate din actualele raioane Ismail și Reni) 

la doar jumătate de an de la trecerea sudului Basarabiei în 

componența Principatului Moldova, de la ruși. Există, în 

contextul istoric de atunci, un moment foarte interesant, peste 

care nu putem trece. Încă până a purcede la deschiderea 

școlilor cu predare în limba română în sudul Basarabiei, 

conducerea de la Iași adoptă o lege de importanță vitală 

pentru... etnicii bulgari sud-basarabemi. Pe 6 iunie 1858, 

caimacamul Nicolae Vogoride al Moldovei, emite un hrisov 

prin care consfințește drepturile și privilegiile coloniștilor 

bulgari, acordate acestora de către autoritățile Imperiului Rus. 

Conducerea Principatului Moldova nu s-a grăbit, deci, să 

introducă în satele bulgărești limba română, dar le-a garantat 

mai întâi bulgarilor, prin lege, tot ce era al lor, rămas chiar de 

la ruși. Se impune, fără să vrei, o paralelă cu ceea ce avem azi 

noi, românii, în aceste teritorii, în sfera învățământului școlar 

și noua Lege a Învățământului. Prin această lege, limba 

română, acolo unde ea mai este studiată, va fi scoasă, treptat, 

din procesul de învățământ și înlocuită cu limba ucraineană. 

Caimacamul Nicolae Vogoride, din câte vedem, la vremea sa,  

a procedat într-un mod mult mai civilizat și mai european 

decât actualul președinte al  Ucrainei, Petru Poroșenko, care a 

promulgat noua Lege a învățământului. 

Trebuie să știm că perioada anilor 1857-1878 a fost o 

perioadă de înflorire deosebită a învățământului, culturii și 

cultelor în acest ținut. O înflorire nemaivăzută până atunci, dar 

și mai târziu, după 1878. La Ismail, în 1864, este organizată 

Episcopia Dunării de Jos, în frunte cu Melchisedec 

Ștefănescu, unul dintre cei mai remarcabili ierarhi ai Bisericii 

Ortodoxe Române, membru al Academiei Române. Sub 

păstorirea sa, în sudul Basarabiei sunt construite și sfințite mai 

multe biserici. Printre ele – biserica Sf. Nicolae din Cetatea 

Albă (sfințită pe 9 septembrie 1867), biserica Sf. Apostoli 

Petru și Pavel din Hagi-Curda (Camâșovca), actualul raion 

Ismail. E sfințită pe 14 octombrie 1875, cu participarea 

episcopului Melchisedec. Dacă ne referim la domeniul vieții 

laice, se face remarcat numărul impunător de ediții și 

periodice în limbile română și bulgară, editate în acea 

perioadă. Iată unele dintre ele. În limba română: „Ecoul 

Bolgradului” (apare la Bolgrad, din iulie 1872); „Gazeta de 

Ismail” (Ismail, 1873), „Curierul Bolgradului” (Bolgrad, 1876). 

În limba bulgară: „Citaliste” (Bolgrad, 1869); „Balgarski glas” 

(Bolgrad, 1876); „Obst trud” (Bolgrad, 1868) și altele. Și un 

fapt de-a dreptul remarcabil: pe 10 iunie 1858, guvernul 

Moldovei emite un hrisov prin care permite deschiderea la 

Bolgrad a Școlii Centrale Bulgare. Deschiderea ei are loc pe 1 

mai 1859, iar în 1873 este construită, pentru ea, o clădire 

proprie (Din volumul lui Dinu Poștarencu, O istorie a 

Basarabiei în date și documente. 1812-1940, Chișinău, 1998).  

Cu 160 de ani în urmă autoritățile Principatului Moldova, 

apoi – ale Principatelor Unite ne-au dat un exemplu de atitudine 

cumpătată și judicioasă față de dezvoltarea învățământului și a 

culturilor naționale în sudul Basarabiei.  

Un exemplu ce rămâne actual.  

 

   Corespondentul nostru 
   
 
 

 

La Congresul de la Paris din 1856 statele învingătoare 

în războiul Crimeei au hotărât ca Rusia să retrocedeze către 

Moldova cele 3 judeţe Cahul, Ismail, Bolgrad anexate încă 

în 1812. 

Îndată după instalarea administraţiei româneşti a demarat 

procesul de constituire a învăţământului în ţinutul rusificat. 

Guvernul de la Iaşi, Departamentul Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice au luat contact cu autorităţile locale pentru a studia 

starea de lucruri în domeniu. S-a constatat că au funcţionat 

temporar nişte şcoli elementare în Cahul, Bolgrad, Ismail, Reni, 

Leova, Chilia şi în câteva colonii pentru formarea de scriitori la 

cancelariile locale. În Bolgrad, care se bucura de anumite 

privilegii, funcţiona o şcoală mixtă: nici primară, nici 

elementară compusă din 2 clase. În toate şcolile se preda numai 

în limba rusă. 

Însă populaţia din oraşe şi sate s-a pronunţat pentru 

înfiinţarea şcolilor primare şi chiar pentru crearea gimna-

ziilor. Prefectul Ion Ionescu a cerut guvernului să trimită 25 

de învăţători pentru a începe şcoala de la 1 septembrie 1857. 

Văzând că se întârzie cu numirea personalului Domnia sa 

însăşi a ales 15 elevi de pe băncile şcolii preparandale, adică 

normale, de la Iaşi, cărora le-a explicat că misiunea lor ca 

învăţători „este de a deştepta din letargie românismul”, ce 

fusese înăbuşit de administraţia ţaristă şi să pună primele 

pietre în întemeierea învăţământului naţional”. 

Toate şcolile înfiinţate în toamna sau iarna anului 1857 au 

fost în judeţul Bolgrad, în localităţile: Anadolu, Caragaci, 

Cartal, Cişmechioi, Colibaşi, Frecăţei, Satu Nou şi Vulcăneşti, 

aparţinând de plasa Cahulo-Prut, şi Erdecburno, Taşbunar şi 

Babele incluse în plasa Ismail. 

Dintre cele nouă şcoli din plasa Cahulo-Prut, prima a fost 

deschisă la Cartal, de către tânărul absolvent al Școlii normale 

de la „Trei ierarhi” din Iași – Zamfir Popescu. 

Localitatea era populată de români care însă „nu arată a 

sprijini acest aşezământ de care, până acum au fost lipsiţi” 

informa învăţătorul Zamfir Popescu la 4 octombrie 1857. În 

schimb era mulţumit că reuşise să deschidă cursurile şcolii 

chiar la 27 septembrie, acelaşi an, 1857. Informaţia învăţă-

torului Zamfir Popescu privind naţionalitatea română a 

locuitorilor din Cartal este confirmată de o statistică 

demografică a judeţului din 1863, care indica 143 de familii, 

toate de naţionalitate română. 

Cataloagele de examen din vara anului 1860, contra-

semnate de directorul Şcolii Centrale din Bolgrad, dr. Mutiev, 

îngrijit redactate, consemnează 18 elevi în clasa I; şapte în 

clasa a II-a şi cinci în clasa a III-a. Aceiaşi dr. Mutiev şi 

Nicolae Paruşev care constituiseră comisia examinatoare din 

vara anului 1860, la şcolile rurale din Cartal, Caragaci, 

Cişmevăruita, Hagiabdula, Şichirlichitai etc., raportau Minis-

terului că „trei-patru şcoli ies din rândul celorlalte şi se pot 

lua de model, dar în frunte stă şcoala din Cartal, în care atât 

rânduiala din afară, cât şi dezvoltarea intelectuală întrec 

toate celelalte şcoli şi aceasta nu atârnă din vreo altă cauză 

decât din singura dignitate a profesorului Zamfir Popescu, 

care a putut deştepta în comunitate încredere în învăţătură şi 

a ţine pe şcolari până la trecerea şi a clasei a treia, adică 

până la săvârşirea programului şcolilor săteşti”... 
 

(Din volumul lui Ion I. Solcanu, Școala românească în 

județele Cahul, Bolgrad și Ismail pe durata reîntrerupării la 

Principatele Române, București, 2013). 
   

* * * 
 

Școala din Cartal (azi Orlivca/Orlovca, raionul Reni) a 

fost deschisă în toamna anului 1857. În acel an, sudul 

Basarabiei (județele Cahul, Bolgrad, Ismail), potrivit 

prevederilor Tratatului de Pace de la Paris, din 30 martie 

1856, trecu din componența Imperiului Rus, ce îl stăpânise 

începând cu 1812, în componența Principatului Moldova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion I.C. Brătianu 

90 de ani de la moarte 
 

 
 
 

    

 

ȘCOALA DIN CARTAL/ORLOVCA,  
160 DE ANI DE LA INFIINȚARE  

 

REDACȚIA: Vadim BACINSCHI (redactor-șef) 

REDACTORI: Vlad ARONEANU, Alexandru CANTEMIR  

REDACTORI CORESPONDENȚI: Mircea-Cristian GHENGHEA (Iași),  

Valeriu GHERBOVAN (Ceamașir, raionul Chilia), Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU (Iași),  

Lucian SAVA (Vaslui), Petru ȘCHIOPU (Babele, raionul Ismail), Radu ȚUȚUIANU (Carlisle, Marea Britanie) 
 

CONTACT: vadimbacinschi@rambler.ru 
 

Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei 
 poate fi descărcat de pe blogul Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași www.astraculturalaiasi.wordpress.com 

 

Responsabilitatea pentru afirmațiile și corectitudinea datelor din materialele publicate aparține în exclusivitate autorilor acestora. 

aniversare  

mailto:vadimbacinschi@rambler.ru
http://www.astraculturalaiasi.wordpress.com/


sud-vest 4 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMINESCU.  
ZIUA CEA DE MARȚI... 

(urmare din pagina 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARȚI, 20 DECEMBRIE 1883. Iese de sub tipar 

cartea Poesii, de Mihai Eminescu, îngrijită de Titu 

Maiorescu. Poetul va fi pe atunci internat în casa de 

sănătate din Oberdöbling, lângă Viena, și va rămâne total 

indiferent față de ea atunci când Maiorescu i-o va aduce 

în spital. MARȚI, 13 IUNIE 1889. Judecătorul G.G. 

Bursan, un procuror și un grefier îl interoghează pe 

Eminescu, internat în București, la „Caritas” – ospiciulul 

doctorului A. Suțu. Peste două zile, poetul va fi găsit 

mort, culcat pe partea dreaptă, pe patul său de acolo. 

Și încă o zi de marți, cea care ne interesează în mod 

special. MARȚI, 28 IUNIE 1883. În această zi Mihai 

Eminescu este arestat de poliție în băile Mitrașewski, din 

București, băgat în cămașă de forță și dus la „Caritas”. 

Pentru prima oară. Va sta acolo până în octombrie 1883, 

când va fi trimis, cu trenul și cu doi însoțitori, la 

Oberdöbling. Că arestarea și spitalizarea au avut loc într-o 

zi de marți a scris în lucrarea sa Însemnări zilnice chiar 

Titu Maiorescu, cel care a condus nemijlocit, din umbră, 

derularea evenimentelor legate atunci de Eminescu. Lui 

Maiorescu îi putem da crezare, căci dânsul scria ce scria, 

nu din auzite. E adevărat că el se referă la începutul zilei 

de 28 iunie 1883, consemnând, printre altele, că „... e 

vorba să fie dus la Dr. Suțu” (în clinica doctorului A. 

Suțu) și exprimându-și îngrijorarea – „numai de s-ar face 

asta fără greutate”. Asta era atunci grija lui cea mare. 

(Titu Maiorescu, Însemnări zilnice. Publicate de I. 

Rădulescu-Pogoneanu, vol. 2 (1881-1886), Editura 

Librăriei SOCEC&Co, S.A., București).  

Titu Maiorescu scrie, deci, următoarele: „Marți, 28 

iunie/ 10 iulie 1883, București. Astăzi, Marți, la ora 6 

dimineața, o carte (de vizită) de la d-na Slavici, la care 

locuiește Eminescu, cu aceste rânduri scrise: Domnu 

Eminescu a înnebunit. Vă rog faceți ceva să mă scap de 

el, că foarte reu” (sursa cit.). Mai departe liderul junimist 

se referă la alte evenimente ce au avut loc la el acasă (și 

nu numai) în ziua de 28 iunie 1883. Face să mai revenim 

la cele scrise de Maiorescu în Însemnările sale. Aici vom 

sublinia doar că el spune doar despre ceea ce-i convine lui 

să spună, trecând peste unele detalii foarte importante.  

... Ziua de marți, 28 iunie 1883 a pus începutul celor 

șase ani negri din viața lui Mihai Eminescu, începutul 

sfârșitului său pământesc.   
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meridiane poetice  

LUBA FELDSHER 
 
Poetă de limba rusă din Israel. Originară din 

orașul Florești, Republica Moldova. Studii în jurna-

lism la Universitatea din Moscova. Debutează în 

1985, la Chișinău, unde locuia, cu placheta de versuri 

Pocerk dojdea. Cu 30 de ani în urmă a emigrat în 

Israel, unde i-au apărut mai multe cărți. A tradus în 

limba rusă versurile lui George Bacovia, pentru care 

are o pasiune aparte. Vă oferim mai jos, în limba 

română, câteva dintre cele mai recente poezii ale 

autoarei. 
 

 

*** 

 

Provincia trăiește-n mine, 

cu felul ei încet de-a fi, 

cu beci, cu șură vizavi, 

cu șanțuri de urzică pline. 

 

Provincia trăiește-n mine, 

cu-nvățătorii săi severi, 

cu călimările de ieri, 

cu Anul Nou ce vine-vine. 

 

Îmi trece viața curmeziș 

a gardului linie strâmbă 

și crizantemele, de scârbă, 

îmbracă bruma pe furiș. 

 

Tu nu muri, rămâi în mine, 

tărâm ciudat și umilit... 

și dor, și-o viață, de iubit, 

eu, dacă am, am de la tine. 

 

*** 

 

Ce m-a atras, mă tot atrage: 

duc zeci de fire nevăzute 

spre-o clipă, spre un an ce zace’n 

noianul zilelor trecute. 

 

Amar pelinu-i, steaua tace, 

n-ai cum schimba din ce a fost... 

prin ani, dar, dacă m-aș întoarce, 

aș căuta același rost. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

*** 
 

Ce straniu timp îmi zvâcnește la tâmplă... 

simt ceața lui deasă pe sufletul meu... 

azi iarăși nimic nu mi se întâmplă, 

de s-ar întâmpla, nici nu-mi trebuie, zău. 

 

Mai bine repete-se cele știute. 

Că ieri, tot așa, prin fereastră priveam: 

aceeași femeie-așteaptă, pe tăcute – 

în ploaie, eu chipu-i nici nu i-l vedeam... 

 

*** 
 

O poză la nuntă, din vremi ce-au apus... 

Noi doi, pe-un fundal argintiu, 

De parcă zăpada presoară de sus 

Din albul ei candid și viu. 

   

... Deși primăvara atuncea era 

Și toată terasa-i în soare, 

Și marea întinderea-și învălura... 

Îți mai amintești tu, oare? 

 

Trecu veselia, nuntașii s-au dus, 

Dă valul din mal înapoi. 

El – mândru, iar ea – o lumină de sus. 

Hai, spune-mi tu: cine-s cei doi? 

 

*** 

 

În țara asta fără de ninsori 

venirea iernii o serbăm și noi: 

ca alteori, cu-alai și cu fiori, 

ca ani și ani, atâtea, înapoi. 

    

Numai mirosul cel de portocală 

(aici el altu-i) cine ni-l va da 

și bradul nins, cu jucării în poală, 

și de sub creanga lui – privirea ta. 

 

 
Traducere din limba rusă  

de Vadim Bacinschi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Regele Mihai și Regina-Mamă Elena la Chișinău (31 octombrie 1942)  


