
Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei Fondator: Vadim BACINSCHI 

De peste cinci ani, de când apare almanahul 

„Sud-Vest”, am publicat în paginile sale zeci și 

zeci de materiale despre situația actuală a 

minorității etnice românești din regiunea Odesa 

(sudul Basarabiei). Ele au avut în centrul atenției, 

în primul rând, problemele școlilor în care se mai 

predă limba română, destinul actual al limbii 

române și al cărții în limba română în localitățile 

cu populație preponderent românească, aspecte a 

ceea ce numim azi cultura națională, cu referire 

la comunitatea etnică românească din regiunea 

Odesa. Prin tot ce am scris – pe bază de fapte și 

evenimente – a trecut ca un fir roșu ideea că 

asimilarea, prin deznaționalizare, a etnicilor 

români din sudul Basarabiei a atins acea cotă 

periculoasă după care, în mod inevitabil, urmează 

dispariția. Lentă, devenită obișnuință pentru 

foarte multă lume, neconștientizată – tot de către 

foarte mulți –, dar dispariție.  

Almanahul „Sud-Vest”, sigur că nu în măsura 

în care ne-am dori, dar ajunge, totuși, în școli, în 

casele confraților noștri din sud. Adică, ar trebui 

să-l citească cineva. În primul rând intelectualii 

satelor noastre, oamenii de cultură, cei care se 

mai consideră patrioți ai neamului. Și aici 

intervine, poate, cel mai interesant moment. În 

cei peste cinci ani trecuți aproape că n-au fost 

cazuri când cineva, din rândul celor nominalizați 

mai sus, să fi reacționat într-un mod oarecare la 

cele publicate în paginle „Sud-Vest”-ului. N-am 

primit niciun ecou, nicio scrisoare de la niciun 

director de școală, de la niciun învățător, de la 

niciun lucrător din sfera culturii. De ce se 

întâmplă asta? Ar fi două variante ale răspunsului 

la această întrebare. Sau noi, în „Sud-Vest” 

scriem – cum este o vorbă – cai verzi pe pereți, 

sau ceea despre ce scriem noi nu interesează pe 

nimeni dintre cei care ar trebui să fie interesați.  

Că cele despre care am scris de ani de zile n-

au fost niște născociri de-ale noastre ne-o 

demonstrează starea deplorabilă în care au ajuns 

școlile cu limbă de predare română din sudul 

Basarabiei. Ele, de fapt, nu mai există ca școli 

naționale, devenind mixte – moldo-ruso-

ucrainene. De aici – restrângerea ariei de folosire 

a limbii române în localități și de răspândire a 

literaturii în limba română, a cărții românești, în 

genere. Despre aceste procese distructive, ce 

ruinează comunitatea etnică din interior, am scris 

de nenumărate ori. Am scris fără a vedea absolut 

niciun rezultat de pe urma celor scrise. N-au 

reacționat nici cadrele didactice, nici directorii de 

școli, ca să nu mai vorbim de autoritățile locale 

sau raionale. Motivele, firește, sunt diferite, dar 

efectul este același: în domeniul dat (al păstrării 

identității etnice) am ajuns ca nimeni să nu mai 

vrea nimic. Toți s-au conformat, s-au împăcat, 

stau bine (sau nu prea bine) cu salariile lor, cu 

posturile ce le dețin (sau nu le dețin) etc.
 

Și atunci cui am mai putea adresa „înflă-

căratele”, dar umilele noastre mesaje (din câte ne 

dăm seama) despre renașterea națională, mândria 

de neam și tot așa. Apropo despre renașterea 

națională. 

Se pare că ea (în sensul autentic al acestor 

cuvinte) a și luat sfârșit. Fără a începe în sensul 

adevărat al cuvântului. Lumea, din câte ne-am 

putut convinge în cinci ani trecuți, nu are 

nevoie de ea. Un ziar, din păcate, nu poate face 

ceea ce trebuie să facă școala, părinții (în 

familie), organizațiile obștești, autoritățile 

locale. Și dacă noi, în acest almanah, am 

continua să fim tot „bătăuși” și neîmpăcați, în 

condițiile în care aproape toți s-au împăcat, asta 

ar arata cam straniu. Și cineva, poate chiar 

dintre ai noștri, din Ucraina sau din România, 

ar putea, la un moment dat să ne învinuiască de 

radicalism sau să ne pună în cârcă orice alte 

păcate. Mie, bunăoară, în anul trecut, îmi scria 

cineva din Ismail, într-un comentariu pe 

Facebook, că aș suferi de o „sminteală sufle-

tească”, pentru că, chipurile, prea îmi place să 

critic... 

Iată de ce, că să nu mai zădărâm opinia 

publică cu tot felul de semnale de alarmă și 

opinii critice, începând cu acest număr vom 

renunța la temele pe care până acum le 

numeam stringente. Lucrurile s-au limpezit și 

se văd de la o poștă. Școlile cu predarea în 

limbă română din sudul Basarabiei, în 

majoritatea lor absolută, și-au încetat existența 

ca școli naționale. Prin înstrăinarea de limba 

română și de cartea în limbă română, procesele 

de deznaționalizare a confraților noștri vor 

avansa mult mai repede. Toate aceste schimbări 

nefaste, din câte se vede, nu trezesc neliniștea, 

nici nemulțumirea majorității absolute a 

conaționalilor noștri. Stau liniștite și organi-

zațiile obștești ce reprezintă comunitatea 

românească din sudul Basarabiei.                                                                                   

În asemenea condiții, de aici înainte, vom 

aborda în paginile almanahului „Sud-Vest” doar 

teme ce țin de literatură, artă, cultură, istorie. 

Adică teme ce corespund specificului declarat 

în prima pagină a almanahului. Nu vă mai 

deranjăm cu criticile noastre, cu punctul nostru 

de vedere asupra unor situații și stări de lucruri 

din actualitatea comunității românești sud-

basarabene. Am tot făcut-o până acum, fără ca 

să vedem vreun rezultat, măcar cât de cât 

palpabil, de pe urma celor scrise. Tot ce am 

scris s-a dus ca picătura de apă în imensitatea 

unui pustiu. Nu vă fie cu bănat... 

 
       

 Vadim BACINSCHI 
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Nicolae MĂTCAȘ 
 

 

 

O ŢARĂ AM 

 
O ţară am, un neam am şi o limbă, 

Şi-un dor de Alba ca de-un semn ceresc, 

Chiar dacă potentaţii mă mai plimbă 

Pe-un pod de vămi: român-moldovenesc. 
 

La Chişinău când cântă ciocârlia, 

La Bucureşti ecou-i ne alină-n zbor. 

La Chişinău mi-i dor de România, 

La Bucureşti de Basarabia mi-i dor. 
 

Acelaşi neam, acelaşi plai şi-acelaşi grai 

La Bucureşti, la Herţa, Cernăuţi, 

Chiar de-i străin în ţara sa Mihai, 

Ostracizat de-un neam de găgăuţi. 

 

La Cernăuţi când cântă ciocârlia, 

La Bucureşti ecou-i ne alină-n zbor. 

La Cernăuţi mi-i dor de România, 

La Bucureşti de Bucovina-mi este dor. 
 

Acelaşi dor, acelaşi verde, – acelaşi nai e 

La Ismail, Cetate şi Hotin. 

Chiar dac-o Iudă-n carne vie taie 

La rădăcina propriului destin. 
 

La Ismail când cântă ciocârlia, 

La Bucureşti ecou-i ne alină-n zbor. 

La Ismail mi-i dor de România, 

La Bucureşti de Ismail îmi este dor. 
 

 

 

 
 

NU VĂ FIE CU BĂNAT 
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ZIUA CULTURII ROMÂNE, 

MARCATĂ LA ODESA ŞI ISMAIL 
 
 

Mai multe evenimente cu caracter naţional-cultural au avut loc în regiunea Odesa cu prilejul Zilei 

Naţionale a Culturii (Ziua Culturii Române), ce coincide în timp cu ziua naşterii ziaristului şi 

scriitorului Mihai Eminescu – 15 ianuarie. În oraşul Odesa ele s-au desfăşurat pe 15 ianuarie, 

organizate fiind de Consulatul General al României de aici (consul general dl Emil Rapcea). În după-

amiaza acestei zile au avut loc depuneri de flori la bustul lui Mihai Eminescu, din faţa Consulatului, 

operă a sculptorului botoşănean Marcel Mănăstireanu. Au participat reprezentanţi ai autorităţilor 

ucrainene municipale şi regionale, reprezentanţi ai etnicilor români din Odesa şi din regiune, 

membrii misiunii consulare a României şi ai corpului diplomatic din Odesa. 

Suita de manifestări a continuat cu o acţiune cultural-artistică în sala mare a Bibliotecii 

Municipale „I. Franco”, colectivul care, de mai mulţi ani, menţine legături de colaborare cu 

Consulatul General al României. La acest aspect s-a referit, în alocuţiunea sa, dl Emil Rapcea. 

Dânsul a vorbit despre importanţa Zilei Culturii Române în contextul cooperării româno-ucrainene 

din ultimii ani, a adus un pios omagiu lui Mihai Eminescu – Poetul Nepereche al tuturor românilor. 

A urmat o compoziţie literar-artistică cu tematică eminesciană, pregătită de către colaboratorii 

bibliotecii „I. Franko”. În ea s-au încadrat, în mod firesc, mai multe poezii de M. Eminescu, în 

lectura în limba română a elevilor şcolilor mixte din satele Staroselie şi Meneailovca, raionul 

Sărata, sosiţi la Odesa. Au răsunat poezii consacrate lui M. Eminescu și melodii pe versurile sale. 

În seara aceleiaşi zile sărbătoarea culturii române a fost găzduită de salonul restaurantului 

„Odesskii dvorik”. Acolo, cu concursul Galeriei de Artă a oraşului, a avut loc vernisajul expoziţiei 

de pictură „Stelele Odesei”, cu lucrări ale artiştilor plastici români şi ucraineni. A urmat un concert al 

ansamblului vocal-instrumental „Akkerman”, din Belgorod-Dnestrovsk/Cetatea Albă. Au răsunat 

melodii în limbile română, bulgară, ucraineană, poloneză, reprezentând coloritul multietnic al 

regiunii Odesa şi, în special al sudului Basarabiei. 

Pe 16 ianuarie, Ziua Culturii Române a fost marcată în cadrul Centrului de Informare a 

României de la Universitatea din Ismail, cu participarea reprezentanţilor Consulatului General al 

României, în frunte cu dl Emil Rapcea, Consul General. Diplomaţii români, într-o echipă de 4 

persoane, au sosit de la Odesa în pofida condiţiilor climatice complicate. Din diferite localităţi cu 

populaţie preponderent românească ale raioanelor Ismail și Reni, la activitatea din 16 ianuarie au 

venit cadre didactice din şcolile de cultură generală, artişti amatori, autori de limba română, care 

au dat citire creaţiilor lor. Iată doar câteva nume: ansamblul folcloric „Floare de mălin” din 

Frecăţei/Limanscoe, raionul Reni, interpreta de muzica populară Maria Catanoi din oraşul Reni, 

poeţii Ion Bâcu şi Eufrosinia Cojocaru din satul Barta/Plavni, raionul Reni. Mai mulţi dintre 

participanţi s-au învrednicit de diplome din partea Consulatului General al României de la 

Odesa. Domnului Emil Rapcea i s-a conferit titlul de Profesor de Onoare al Universităţii 

Umaniste din Ismail.  
 

Corespondentul nostru 
  
    

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Festivalul de Poezie „Pavel Boțu”, 2018 

UN NUME NOU: IULIA VRABIE  
 

Originară din Căuşeni (Republica Moldova). A absolvit Liceul 
Teoretic „Alexei Mateevici” din Căușeni, iar în prezent este studentă în 
anul I la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii 
de Stat din Moldova (Chișinău). O pasionează poezia lui G. Bacovia, 
A. Păunescu, S. Esenin. Precum mărturiseşte, cea care a motivat-o 
mult în a-şi aşterne versurile pe hârtie a fost bunica sa. Acesta este 
debutul absolut, în presa scrisă, al Iuliei Vrabie. 

 

 
      

UN SINGUR PAS 
 

Spuneai că: „De la dragoste la ură 

E un singur pas”. 

Și eu am tras pe scurtătură 

Ș-un pas, l-am prefăcut impas. 

Din pași mărunți 

Am tatuat cărări, 

Ce leagă văi de munți 

Și valuri după mări. 

Din pași grăbiți 

Am cizelat un ceas, 

Atârnat de zori fierbinți 

Să știi cât ți-a rămas. 

Din pașii grei 

Făcut-am ochii mei să plouă 

Și peste trupuri, peste răni: 

S-așterne o densă rouă. 

Din pasul ăsta trist dar sigur 

Ce duce dragostea la ură 

Ai rămas cam trist și singur 

Privind la cer, ca la furtună. 

Un pas, era un singur pas 

Să schimbi o viață întreagă 

Căzând cu toții în impas 

Și mii de pași grămadă. 

 

 

VIS ALB 
 

Inimi pe stradă, atâtea inimi 

Şi toate – îngheţate, 

Trecătorii, râd în lacrimi 

Prin visuri demodate… 

E totu-n alb, şi-n pustietate 

Zac şi plâng chipuri abstracte, 

E poftă de păcate-n societate 

E sete de suflete moarte. 

Vis, cuprins în alb decor 

Ai mască, eşti actor, 

Totu-i un bal demolator 

Format din teamă şi fior… 

Singur amor, ce zace-n colţ ameţitor 

Întruchipat în crengi, căzut uşor 

E doar amintirea unui cerşetor 

De vise albe reflectate-n dor. 

E frig, e beznă şi în dormitor 

Pereţii tremură uşor, 

Şi-i gol, şi doar un fumător 

Mai caută în iarnă, semne de-ajutor. 
 

 

 
 

 

 

CONTINUĂM!  

(SAU NU NE OPRIM!) 
 

 

Publicația „Sud-Vest”, subintitulată „Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii  

din sudul Basarabiei”, apare cu neîntrerupere din anul 2012, fiind editată prin eforturile astriștilor din 

Iași, precum și din mai multe localități ale țării (Alba Iulia, Bistrița, Năsăud, Zlatna, Salva, București, 

ș.a.). Colaborator permanent și prolific, scriitorul și publicistul Vadim Bacinschi de la Odesa, are o 

mare contribuție (fiind redactorul-șef) în ceea ce privește conținutul acestei publicații, tipărită și 

răspândită în cadrul comunităților românești din sudul Basarabiei și al regiunii Odesa, cu scopul de a 

menține vie conștiința apartenenței la românitate a locuitorilor respectivi. Situația școlilor cu predare 

în limba română, a cărții publicate în aceeași limbă, a limbii române înseși, istoria românilor din 

această zonă au fost subiectele abordate cu prioritate de cei care și-au dedicat timp și energie 

susținerii cauzei ethosului românesc. 

Într-adevăr, situația românilor în general, a școlilor cu predare în limba română în special, nu este 

deloc încurajatoare. Noua lege a educației din Ucraina, promulgată la finalul anului 2017, nu face 

decât să agraveze această situație. Învățământul în limba română este permis doar la nivelul ciclului 

primar; această situație va duce, dacă nu se va modifica ceva în conținutul acestei legi, la 

ucrainizarea românilor, dar și a celorlalte minorități existente actualmente în această țară. Am avut 

ocazia să văd pe viu situația la școala din Dumitrești, raionul Chilia, unde pe ușile cabinetelor de 

limbă și literatură am găsit consemnat: „ucraineană”, „rusă”, dar nu și „română”. A fost găsit un 

artificiu și s-a menționat – „limba și literatura maternă”. Dăinuie și va dăinui teama de reacția 

autorităților ucrainene, mereu foarte dură, „pentru că la Odesa, când aud de România, toată 

administrația locală, regională este în stare de alertă. Un concert sau un grup folcloric nu poate 

evolua pe scenă dacă n-are autorizația în scris de la administrația regională. Iar scriitorii, oamenii de 

creație, sunt tratați ca persona non grata, care vin cu scopul de a-i româniza pe moldoveni și de a 

promova românismul”, după cum afirma Vadim Bacinschi în ziarul „Timpul” de la Chișinău 

(decembrie 2012). 

G. IUTIȘ 
(continuare în pagina 3) 
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Melchisedec Ștefănescu  

195 ani de la naștere 
 

 
 
 

    

… să ni-i aducem aminte  

ANATOL MANOLE 
 
Festivalul de Poezie „Pavel Boțu”, din 1996, 

când a fost lansat, a scos din anonimat mai multe 

talente sud-basarabene: Oameni simpli, sensibili, 

înzestrati cu  har. Pentru ei poezia pe care au scris-o, 

n-a fost o profesie, nici un fel de a fi. A fost o altă 

lume. Zicem a fost, fiindcă ne referim la cei care nu 

mai sunt printre noi. La laureaţii din anii trecuţi ai 

Festivalului „Pavel Boțu”, care ne-au părăsit 

pentru totdeauna. Să ni-i aducem aminte. 

Anatol Manole (1960-2015) s-a născut în satul 

Hagi-Curda/Camâșovca, raionul Ismail. După 

studiile la şcoala medie din localitate, a absolvit o 

şcoală tehnico-profesională. Lucrează ca mecanic și 

muncitor la construcţii. Se stinge din viaţă prematur, 

lăsându-ne cartea de versuri Grădina mamei, editată 

sud egida Despărțământului ASTRA „Mihail Kogăl-

niceanu” din Iași la Editura StudIS, în anul 2014. 

Redăm, mai jos, trei poeme din volumul amintit. 
 

 

***  
 
 

MOARA BĂTRÂNEASCĂ 
 

Lângă moara bătrânească, 

Unde valurile bat, 

Mi-a trecut copilăria, 

Că acuma nu-s în sat. 
 

Cum zburdam pe lângă moară, 

Când cârlanii îi păşteam –, 

Fugărind cu droaia mingea, 

Noi pe toate le uitam. 
 

Au trecut de-acuma anii, 

Nu mai pasc eu azi cârlanii. 

Aş vrea să mă văd în sat 

Şi să fiu din nou băiat. 
 

Aş paste pe deal cârlanii 

Şi n-aş observa duşmanii, 

Că de-acuma am crescut, 

Da duşmanii nu mă uit’. 
 

De-oi muri, noi fi o habă 

Şi-am s-o iau de la-nceput... 

În viaţa asta tot degeaba – 

Ce-am dorit, n-am mai avut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

IARNA 
 

Sărăcuţ e omul iarna, 

Când îi frig şi pe cuptor. 

Vijelie-i la fereastră 

Şi omături te-mpresor. 
 

Grămădindu-se grămadă, 

Seara pe la înserat, 

Vai de pasărea sărmană 

Ce-i rămasă la iernat. 
 

Urlete se-aud pe-afară – 

Noaptea-i în puterea sa. 

De-ar veni mai iute ziua 

Şi casa mi-ar lumina. 
 

Toţi așteaptă primăvara 

Ca pe-o zână din poveşti, 

Dar afară încă-i iarna – 

Tu degeaba o grăbeşti. 

 
 

LA POARTĂ 
 

De-acasă-n lume când porneşti, 

Tu ieşi pe poartă 

Şi peste-o vreme, când te-ntorci – 

Revii la poartă. 
 

Din leagăn abia coborât, 

Cu inimioara caldă, 

M-am îndreptat cu paşi mărunţi 

Spre-a casei poartă. 
 

Prin întuneric când veneam 

La miezul nopţii, 

Din depărtare observam 

Lumina porţii. 
 

Când sufletu-mi s-a duce-n cer 

Şi faţa mi-a fi moartă, 

Mi-or scoate trupul în sicriu 

Pe-aceeaşi poartă. 
 

Eu mă voi duce împăcat 

Cu zbuciumul din soartă, 

În locul meu veni-va altul 

Şi va intra pe poartă. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONTINUĂM!  

(SAU NU NE OPRIM!) 
(urmare din pagina 2) 

 

 

Anul 1918 reprezintă pentru români un an de excepție, un an astral, în care națiunea română și-a desăvârșit 

unitatea statală. Basarabia, Bucovina, Transilvania s-au unit cu Patria-mamă, constituindu-se un organism politico-

teritorial de aproape 300.000 de kilometri pătrați și având 18 milioane de locuitori (la recensământul din 1930). Un 

stat care se dezvolta tot mai puternic pe plan economic și care era tot mai respectat pe plan internațional. Toate 

aceste realități istorice trebuie să fie astăzi evocate cu echilibru și responsabilitate. Centenarul trebuie să fie o 

sărbătoare pentru toți românii, indiferent de locul în care trăiesc. 

Abnegație, perseverență, continuitate – au fost cele trei coordonate ale „Sud-Vest”-ului, începând de la prima 

lui apariție și până la acest început de an aniversar. România nu poate să uite că are conaționali în afara granițelor, 

în toate statele vecine. România este înconjurată de români. Sudul Basarabiei istorice și regiunea Odesa sunt zone 

deosebit de importante pentru toți românii, iar „Sud-Vest”-ul trebuie să reprezinte o garanție că spiritul național 

poate să supraviețuiască, chiar atunci când este confruntat cu atâtea și atâtea vicisitudini. Centenarul nu doar că ne 

obligă pe noi toți, dar îi motivează și pe cei care păstoresc „Sud-Vest”-ul să își continue nobila activitate 

jurnalistică și națională.       
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talente sud-basarabene:  

VALENTIN MAHMUT.  
„ILUZII DE TOAMNĂ” 
 

Pământurile sudului Basarabiei au dat culturii 
neamului nenumărate talente. Actori ca Dumitru 
Caraciobanu şi Nicolae Jelescu, scriitori ca 
Leonid Dimov, Pavel Boţu şi Alexandru Gromov, 
muzicieni ca Gavriil Musicescu şi Constantin 
Dimitriu şi atâţia,  atâţia alţii. Talente diferite ca 
dimensiune şi valoare. Pe câţi îi cunoaştem? Pe 
câţi nu-i cunoaştem? Câţi au avut norocul să-şi 
vadă materializate roadele harului cu care îi 
înzestrase bunul Dumnezeu? Câţi au trecut prin 
lumea asta fără ca să lase ceva în urma lor. O 
carte, un cântec. Nu putem şti câţi anume... 

Cu mai mulţi ani în urmă, la Universitatea din 
Ismail, l-am cunoscut pe un tânăr, originar din 
satul Frecăţei/Limanscoe, raionul Reni. Îi spune 
Valentin Mahmut şi studia pe atunci la 
Facultatea de Economie şi Informatică. Scria 
versuri în limba română. Aşa s-a întâmplat că 
despre această pasiune a sa am aflat cam 
târziu, el fiind pe cale de a absolvi Universitatea. 
Pe urmă, se pare că şi-a continuat studiile 
undeva la Odesa.  Erau ani când Festivalul de 
Poezie „Pavel Boţu” nu mai avea deja 
amploarea de odinioară. A participat şi Valentin 
Mahmut, se pare, la o ediţie a acestuia, când ne 
adunasem într-o aulă universitară. Nu mai ţin 
minte dacă i-am publicat sau nu undeva 
versurile. Pe urmă, cu ani în urmă, am aflat că 
plecase la muncă peste hotare. Am dat de el 
chiar pe reţelele de socializare. Era în Rusia, 
dacă nu greşesc. 

Regret până azi că, în virtutea mai multor 
împrejurări, nu am acordat atenţia cuvenită 
creaţiei poetice a acestui autor. Regretul e cu 
atât mai mare cu cât, pe când era încă la Ismail, 
Valentin Mahmut mi-a dat două caiete (de fapt 
două cărţulii) cu poeziile sale tipărite în ele. Unul 
cu 50 de poezii, al doilea cu 35 de poezii. Era un 
fel de „samizdat”: poezii tipărite îngrijit, fără 
greşeli de scriere, cu titluri sugestive. Iată câteva 
dintre ele: Seminţe de veşnicie, Primăvara dis-
perată, Mireasa vântului, Primejdia mărturisirii, 
Apocalipsa, Sâmbăta Liniştii, Memorie consa-
crată stelelor ş.a.m.d. Cele două caiete/cărţi 
aveau titlul comun „Iluzii de toamnă”. 

Pe fundalul general al poeziei în limba 
română, pe care o scriu azi autorii din sudul 
Basarabiei, versurile lui Valentin Mahmut, fiind şi 
ele, atunci când l-am cunoscut, ale unui 
începător, se deosebesc mult. Au cu totul altă 
ţinută, altă viziune asupra lumii, una lipsită de 
simplism şi de stângăciile evidente ale înce-
puturilor. Am dat nu demult, în sertarul mesei de 
scris, de caietele/cărţile sale. I-am recitit poeziile. 
Ele sigur că ar merita să apară într-o carte 
aparte sau măcar într-o culegere colectivă. Sper 
să apară. 

Pe unde o fi acum Valentin Mahmut? Am să 
încerc să aflu de la consătenii săi din Frecăţei. 
Mai scrie, oare, poezii sufletul său? Sau greul 
zilelor l-a făcut să treacă la proză – proza vieţii. 

 

Vadim BACINSCHI 

 

 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

 

Spitalul din Ismail. Pavilionul Contagioase (1939) 

(Arh. N. Bilargiu) 

 

DESPRE VIAŢA LUI EMINESCU 
 

Poate cea mai înfloritoare literatură despre literatură, ne-a oferit-o existenţa fizică şi socială a lui Eminescu. Cele mai 
nemaipomenite elucubraţii, cele mai mari fantasmagorii, cele mai mari indiscreţii şi colportări – de la bârfa ordinară până la 
compasiunea sublimă – le-a suportat existenţa fizică a lui Mihai Eminescu. Cred că dacă poetul ar fi putut să parcurgă 
măcar o parte din amănunţitele şi fadele biografii pe care posteritatea i le-a dedicat, nici n-ar mai fi vrut să fie. 

S-a scris că era bolnav şi s-a justificat prin boală talentul său; s-a identificat geniul (cu tristeţe) cu nebunia; i s-au 
catalogat femeile, a fost măsurat cu metrul (al cărui etalon se păstrează la Londra), s-au făcut consideraţii despre lungimea 
şi lăţimea frunţii lui; mai mult decât atât şi groaznic: după moarte i s-a cântărit creierul, vai, Doamne! după moarte i s-a 
cântărit creierul! 

S-a constatat că bani, atâţia câţi i-ar fi trebuit, a avut, dar a fost risipitor; s-a constatat, dimpotrivă, că a fost sărac şi 
umilit şi neînţeles de societate, deşi după moartea lui, chiar cei care nu-l văzuseră, susţineau că l-au văzut cu ochii. S-a 
constatat că a putut studia la Berlin. S-a constatat că nu a putut studia la Berlin. S-a constat ca poezia „Atât de fragedă” a 
scris-o pentru o femeie, dar a dăruit-o la trei; s-a constatat că era cult. Că era elegant. Că nu era elegant. Că avea ceas de 
aur cu cheiţă şi inel cu monogramă pe care, spre lauda lui, nu l-a vândut la vreo beţie. S-a constatat că era beţiv. S-a 
constatat că nu era beţiv. Că era idealist, materialist şi multe altele. 

În general, i s-a acreditat o viaţă de om ultrasensibil, trist şi, din punct de vedere al fericirii intime, de ratat. 
Să fi fost aşa? Totul se potriveşte, totul nu se potriveşte. 
Dacă ar veni astăzi Shakespeare la un cititor al său, contemporan, şi i-ar spune: „Iartă-mă, n-am apucat să scriu 

decât «Romeo şi Julieta», pe «Hamlet» n-am mai apucat să scriu, pentru că lordul X m-a azvârlit cu un picior în fund de 
pe moşia lui pe moşia lordului Y şi, ştii, lordul Y are alte criterii...”, sunt convins că cititorul lui contemporan i-ar spune: 
„Te iubesc şi te stimez şi, peste toate astea, te şi înţeleg, dar dacă nu l-ai scris pe «Hamlet» nu pot să te citez ca pe 
Shakespeare cel mare!...”. 

Literatura nu se face cu justificări. Numai după ce literatura este făcută, ea îşi poate găsi şi justificări. Foarte mulţi au 
încercat să justifice geniul eminescian prin viaţa sa. Ce eroare. Viaţa lui Eminescu este interesantă pentru că e viaţa lui 
Eminescu, Altfel, multe alte vieţi de intelectuali, morţi, ultrasensibili şi jigniţi de societatea vremii, vieţi la fel de febrile ca şi 
viaţa lui Eminescu sau vieţi şi mai febrile au fost. Dacă dintr-o pricină sau alta, dintr-o tristeţe sau alta, dintr-o înfrângere 
sau alta, Eminescu n-ar mai fi ajuns să scrie „Luceafărul” şi „Odă în metru antic” sau, printre mult prea obosite degete 
„Kamadeva zeul antic” i-ar fi zburat spre neant, el, marele Eminescu, n-ar mai fi fost marele  Eminescu. 

E adevărat că ne interesează cum respiră el. Vrem să învăţăm cum respiră el. Cine ştie, poate vom putea şi noi scrie 
„Luceafarul” sau „Oda” sau „Glossa” sau „Kamadeva”. 

Dar „Luceafărul” l-a scris el. Domnia-Sa. Domnul acestei ţări, Mihai Eminescu. 
 

Nichita STĂNESCU 

 
 
 
  

 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
Apariția acestui almanah se datorează susți-

nerii financiare și logistice a următoarelor persoa-
ne: ec. Melania FOROSIGAN, ec. Ioan STRĂJAN, 
prof. Areta MOȘU, prof. Ana FILIP, prof. Rodica 
FERCANA, ec. Floarea PLEȘ, ing. Șerban 
TECULESCU, ing. Sanda TOMA, ing. Elena ȚÎRDEA, 
gen. mr. (rz.) Vasile ROMAN, prof. Magda NEGREA. 
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