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

Potrivit unui comunicat de presă al Asociației 

„Basarabia”, duminică, 25 martie 2018, în sala de 

conferinţe a Universităţii Umaniste de Stat din Ismail 

a avut loc Forumul Cadrelor Didactice de Limbă 

Română din regiunea Odesa, ediţia a II-a. 

În deschiderea Forumului, moderat de domnii 

Petru Şchiopu (preşedinte al Filialei regionale Odesa a 

Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina) 

şi Anatol Popescu (preşedinte fondator al Asociaţiei 

„Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa), s-au 

intonat imnurile oficiale ale Ucrainei, Republicii 

Moldova şi României. 

La lucrările Forumului, care a reunit pentru a doua 

oară la Ismail profesori de limbă şi literatură română, 

dar şi profesori de alte discipline şcolare predate în 

limba română în reţeaua şcolilor de stat din Sudul 

Basarabiei, au luat parte 21 de profesori, reprezentând 

şcolile din localităţile Frecăţei/ Limanskoe şi Cartal/ 

Orlovka (raionul Reni), Babele/ Averescu/ Oziornoe şi 

Hagi-Curda/ Kamâşovka (raionul Ismail), Ceamaşir/ 

Prioziornoe şi Dumitreşti/ Dmitrievka (raionul Chilia). 

Deşi şi-au anunţat participarea, la întrunirea peda-

gogilor din Ismail nu s-au putut deplasa profesori din 

raioanele Cetatea Albă/ Belgorod-Dnestrovskiy, Sărata 

şi Tatarbunar, din cauza condiţiilor climaterice aspre şi 

a drumurilor de acces la şosea în stare impracticabilă. 

Printre temele abordate în cadrul dezbaterilor au fost: 

1. Starea învăţământului şcolar în limba română şi 

în limba de stat – ucraineană, în localităţile cu populaţie 

majoritară românofonă din sudul Basarabiei; 

2. Cauzele diminuării drastice a calităţii învăţă-

mântului în limba română, inclusiv prin divizarea 

artificială, începând cu anul 1998 a programei de 

învăţământ pentru şcoli cu predare în limba română 

(regiunile Transcarpatia şi Cernăuţi) şi în limbă 

„moldovenească” (exclusiv în regiunea Odesa); 

3. Legislaţia internă şi acordurile internaţionale 

bilaterale în materie de asigurare a dreptului la 

învăţământ în limba maternă (română) pentru românii/ 

moldovenii din Ucraina; 

 

 

4. Sprijinul acordat de statul român şi necesitatea 

de asistenţă şi monitorizare a calităţii procesului 

educaţional în limba română din Ucraina; stimularea 

frecventării claselor cu predare în limba română de 

către toţi elevii etnici români/moldoveni; necesitatea 

programelor de perfecţionare a cadrelor didactice în 

cadrul centrelor universitare şi de perfecţionare 

pedagogică din România şi Republica Moldova; 

5. Autoorganizarea cadrelor didactice de limbă 

română în contextul pericolului de deznaţionalizare 

totală a învăţământului şcolar românesc din 

Basarabia istorică.  
Partea de încheiere a lucrărilor Forumului a fost 

una organizatorică şi festivă, de adunare constitutivă 

a primei asociaţii pedagogice româneşti din regiunea 

Odesa. Astfel, în pragul aniversării Centenarului 

Unirii Basarabiei cu România din 27 Martie 1918, la 

25 martie 2018, la Ismail a fost adoptată în unani-

mitate decizia de înfiinţare a Asociaţiei Cadrelor 

Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa. 

Preşedinte al organizaţiei a fost ales, cu unanimitate 

de voturi, domnul Mihail Mecineanu, profesor în 

cadrul şcolii din străvechiul sat românesc Cartal/ 

Orlovka, raionul Reni. 

Potrivit comunicatului, lucrările Forumului s-au 

desfăşurat în sala de conferinţe a Universităţii 

Umaniste de Stat din Ismail – unica locaţie, pusă la 

dispoziţie de rectoratul universităţii, acesta – într-un 

mod şi tonalitate vădit discriminatorii – interzicând 

accesul reprezentanţilor mediului asociativ românesc 

şi ai şcolilor cu predare în limba română din sudul 

Basarabiei în incinta Centrului de Informare al 

României, găzduit şi administrat de universitatea 

ucraineană, dar dotat cu logistică de ultimă generaţie 

şi finanţat în întregime de Statul Român, prin 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 
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Dumitru MATCOVSCHI 
 

 

BASARABIA 

 
La margine de lume, 

venit din vremi bătrâne, 

un plai cu dulce nume 

înălțător rămâne. 

 

Aici o vatră sfântă 

la sânul ei ne strânge 

și doina când se cântă 

o lume toată plânge. 

 

Ne încălzește lutul, 

ne-alină două ape, 

pătimitor, trecutul 

într-un oftat încape; 

o iarbă-nrourată 

ascunde veche rana, 

ni-i soarta zbuciumată, 

oricând basarabeană. 

 

Avem un nuc și-i verde, 

și-n pragul casei crește, 

cu nucul nu ne pierdem, 

de moarte ne păzește; 

la prunci suntem cu gândul 

și nu dorim războaie, 

noi semănăm pământul 

și așteptăm o ploaie. 

 

Basarabia, Basarabia 

Frate și soră, mamă și tată 

Basarabia, Basarabia 

Scumpă icoană, în inimi purtată 

Trecută prin foc și prin sabie, 

furată, trădată mereu, 

ești floare de dor, Basarabie, 

ești lacrima neamului meu. 

 

 

 

 

 

PRIMA ORGANIZAŢIE 
PEDAGOGICĂ ROMÂNEASCĂ  

DIN REGIUNEA ODESA 

 

ACTIVITĂŢI DIN CADRUL CENTRULUI  
DE INFORMARE AL ROMÂNIEI DIN ISMAIL.  

ABSOLVENŢI AI CURSULUI DE LIMBA ROMÂNĂ 
 
A ajuns la bun sfârşit cursul de limba română pentru începători, organizat la Centrul de Informare 

al României (CIR) de la Universitatea din Ismail. El a fost iniţiat în cadrul proiectului „Extinderea şi 

promovarea limbii române în spaţiul transfrontalier româno-ucrainean”, finanţat de către Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. Pe 23 februarie a avut loc înmânarea 

certificatelor de absolvire a cursului. În posesia lor au intrat câteva zeci de persoane din rândul 

alolingvilor. Certificatele au fost înmânate de către Iaroslav Kiciuk, rectorul Universităţii din Ismail. 

Rămânem în aşteptarea unor proiecte finanţate de Statul Român, care, aflându-şi realizare la CIR din 

Ismail, vor veni şi în ajutorul vorbitorilor de limba română nativi din ţinut. Aceasta în condiţiile când aria 

de utilizare a limbii române la nivel comunitar (în şcoli, în primul rând) continuă să scadă. Pare firesc că 

banii alocaţi de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să fie folosiţi nu în ultimul rând pentru aceşti 

români, înstrăinaţi tot mai mult de limba lor maternă şi de valorile autentice ale neamului. 

 

Corespondentul nostru 
(continuare în pagina 2) 
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NĂSCUŢI ÎN BASARABIA ISTORICĂ 

ALEXANDRU AVERESCU (9 martie 1859 – 3 octombrie 1938). 

Născut la Babele (Oziornoe, raionul Ismail). Comandant de armată, mareşal 

(1930), om politic, preşedinte al Partidului Poporului (din 1920), prim-

ministru al României (în 1918, în 1920-1921 şi în 1926). 

MARICA BALAN (1 aprilie 1936 – 21 februarie 2014). Născută la 

Dumitreşti (Dimitrovca, raionul Chilia). Actriţă de teatru şi cinema, 

absolventă a Şcolii Teatrale „B. Sciukin” din Moscova. În diferite perioade 

de timp, a evoluat în trupele Teatrului ţigănesc „Romen” (Moscova), ale 

Teatrului Actorului de la Studioul „Moldova-Film”, ale Teatrului 

„Luceafărul” şi cele ale Teatrului unui actor „Mono” (Chişinău). 

DUMITRU CARACIOBANU (22 aprilie 1937 – 14 octombrie 1980). 

Născut la Satu Nou (Novoseliccoe, raionul Reni). Actor de teatru şi cinema, 

absolvent al Şcolii Teatrale „B. Sciukin” din Moscova. Actor al Teatrului 

„Luceafărul”, din Chişinău. 

PAVEL CHIORU (7 aprilie 1902 – 11 octombrie 1943). Născut la 

Cartal (Orlovca, raionul Reni). Activist pe tărâm public, poet şi folclorist. 

Absolvent al gimnaziului din Bolgrad. Redactor-şef al gazetei „Plugarul 

roşu” (1926-1928). Autor al culegerii de texte folclorice Cântece 

moldoveneşti (norodnice) apărută la Balta, în 1918  
PAVEL CIOBANU (28 aprilie 1955). Născut în oraşul Reni. Absolvent 

al Şcolii nr. 4, cu predare în limba română, din Reni. Unul dintre liderii 

fotbalului moldovenesc (RSS Moldovenească) din anii ’70-’80 ai secolului 

trecut. A evoluat în echipa „Nistru” (Chişinău). Preşedinte al Federaţiei de 

Fotbal din Moldova (din 1997, reales 4 termene consecutiv). În anul 2000 a 

fost recunoscut cel mai bun fotbalist din istoria fotbalului moldovenesc. 
 

 
    
   

 

 
 

 

ACTIVITĂŢI DIN CADRUL 
CENTRULUI DE INFORMARE  

AL ROMÂNIEI DIN ISMAIL.  
ABSOLVENŢI AI CURSULUI 

DE LIMBA ROMÂNĂ 
(urmare din pagina 1) 

 

UN ATELIER DE LUCRU 

Pe 24 februarie, în incinta Centrului de Informare al României din 

Ismail a avut loc un atelier de lucru pentru etnicii români din sudul 

Basarabiei, organizat de către Asociaţia „Danubiana” din Galaţi şi 

Centrul de Informare. Acţiunea a adunat circa 30 de participanţi din 

oraşul Ismail şi din raioanele Ismail, Reni, Tatarbunar, Sărata: 

conducători ai unor ONG-uri ale etnicilor români sud-basarabeni, 

cadre didactice din şcolile medii de cultură generală în care se mai 

predă limba română, cadre universitare. 

În cadrul atelierului de lucru au fost abordate mai multe subiecte 

de interes comun: orientarea şcolară şi profesională; linia de finanţare 

a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru programe şi 

proiecte destinate românilor de pretutindeni pentru anul 2018; 

oportunitatea înfiinţării unei organizaţii neguvernamentale (ONG) în 

Ucraina; alte subiecte din actualitate. 

La deschiderea lucrărilor atelierului a participat rectorul Univer-

sităţii Umaniste de Stat din Ismail, Iaroslav Kiciuk. Moderatori au fost 

Marius Crudu, din partea Asociaţiei „Danubiana” Galaţi şi Natalia 

Ursu, specialist în cadrul CIR. 

 

MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE... 

Primul atelier de creaţie „Mărţişor – 2018” s-a desfăşurat pe 28 

februarie în incinta Centrului de Informare. Scopul său a fost de a 

promova arta confecţionării tradiţionalelor mărţişoare. Au participat 

cadre universitare şi studenţi de la Universitatea Umanistă din Ismail. 

O parte din mărţişoarele confecţionate au fost expuse ulterior într-o 

expoziţie desfăşurată în blocul central al Universităţii. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Din relatările postate în pagina de Facebook  

a Centrului de Informare al României din Ismail) 
    

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 marii necunoscuţi ai sudului Basarabiei 
 

POETUL VITALIE TULNIC 
(VITALIE MANOLESCU) 

 

 În data de 9 martie a fost ziua poetului Vitalie 

Tulnic (Vitalie Manolescu), cel născut în 1931 în 

satul Enichioi, judeţul Ismail (azi Novosiolovka, 

raionul Chilia) şi decedat la Chişinău, pe 3 

decembrie 1973. Cine şi-l mai aduce aminte azi? 

Cine îi mai cunoaşte poezia – una cu totul deosebită, 

cu vibraţii şi colorit aparte? Cine mai ştie că el a 

văzut lumina zilei la Enichioi – localitate din şiragul 

de sate româneşti din vecinătatea lacului Chitai – 

Enichioi, Furmanca, Chitai, Ceamașir... Sate care, în 

bună parte, azi nu mai sunt româneşti. La Enichioi/ 

Novosiolovka, bunăoară, majoritari sunt găgăuzii şi 

bulgarii, la Furmanca, la şcoală, de mai multe zeci de 

ani, predarea nu se mai face în limba română, de 

altfel, ca şi în şcoala din Chitai. Multe se schimbă, 

multe se uită, multe se pierd pentru totdeauna. 

... Cum s-a pierdut, pe această palmă de pământ, 

amintirea despre cel care a fost poetul Vitalie Tulnic 

– un talent nepereche în poezia basarabeană. Când 

spun acest lucru, am drept reper cuvintele lui Grigore 

Vieru, care îşi amintea: „În ultima seară a fost pe la 

mine. Nu m-a găsit acasă. Ce vroia să-mi comunice, 

oare? Că ţine la mine? Să mă întrebe dacă-l iubesc? 

Căci pentru el n-a existat nimic mai de preţ decât 

dragostea şi înţelegerea aproapelui, comori pe care 

veşnic le-a căutat”. Şi mai scria Grigore Vieru 

despre Vitalie Tulnic: „Căci dintre noi toţi, cei care 

am pornit odată la drum şi am ajuns undeva, care şi 

cum a putut, el a rămas cel mai divin şi mai 

dezgolit la suflet”. 

Cuvinte grele, cuvinte care pun pe gânduri. Şi eu 

mă gândesc uneori, mai cu seamă când trec prin satul 

său de baştină, la destinul omenesc, dar şi 

scriitoricesc, al lui Vitalie Tulnic. Cât de mult se 

aseamănă el cu destinele altor mari talente date lumii 

de pământurile cuprinse între Dunăre, Nistru şi 

Marea Neagră: Dumitru Caraciobanu, Pavel Boţu, 

Constantin Dimitriu, Valeriu Cojocaru. Oameni 

plămădiţi din apele şi arşiţele Bugeacului (adică din 

lucruri cam incompatibile); oameni călăuziţi de 

simţuri şi sentimente, nu de raţionamente reci; 

oameni care au trăit, cât le-a fost dat să trăiască, la 

temperaturile cele mai înalte ale sufletului. 

Cred că aşa a fost şi Vitalie Tulnic, cel „dezgolit 

la suflet”, precum scria Grigore Vieru. Despre 

copilăria sa, la Enichioi, putem spune azi puţin de 

tot. Sentimente deosebite îl legau de mama sa, căreia 

i-a consacrat mai multe poezii. În cele scrise de el, 

întâlnim imaginea bunicului, cu naiul la brâu, a 

vecinilor care, în copilărie, îl puneau să le cânte. 

Începuturile sale literare sunt legate de România. În 

1951 a absolvit Şcoala Literară „Mihai Eminescu” 

din Bucureşti. Tot la Bucureşti, în periodicele 

„Scânteia tineretului”, „Flacăra” şi „Gazeta literară” 

îi sunt publicate primele poezii. A colaborat acolo la 

radio şi la revista de satiră „Urzica”. 

Descoperim, surprinzător, că în 1953, împreună 

cu Emil Loteanu, Vitalie Tulnic vine la Chişinău, 

unde se stabileşte cu traiul. Acolo îl vor aştepta 20 de 

ani de activitate literară şi gazetărească. Va lucra în 

redacţiile „Tinerimea Moldovei”, „Cultura”, 

„Moldova”, la televiziune şi radio-difuziune. În 1958 

îi apare cartea de debut Caiet liric, urmată apoi de 

culegerile Trezirea viorilor (1963), Drum deschis 

(1966) şi Dor de cuvinte (1971). Se manifestă şi ca 

un eseist înzestrat  (volumele Bucuria întâlnirilor, 

1967 şi Flăcări pe comori, 1973). 

După plecarea-i, au mai apărut vreo 5 volume cu 

lucrările sale, cel mai reprezentativ fiind, poate, 

Ultima frunză (1976), cu o prefaţă de Anatol 

Ciocanu şi cu adnotaţii de Grigore Vieru şi Emil 

Loteanu. În prefaţă citim: „... regretatul poet Vitalie 

Tulnic a plecat din viaţă prematur, dar scrisul său a 

rămas ca o efigie elegantă şi sinceră în timp, pentru a 

te întâlni cu el totdeauna”. 

... Cam de fiecare dată când trec prin Enichioi/ 

Novosiolovka, în drum spre Ceamașir şi Hagi-

Curda, îmi aduc aminte de poezia lui Vitalie Tulnic. 

Şi îmi pare că ea niciodată nu va reveni încoace, la 

rădăcinile sale – sinceră, spontană, răvăşitoare, 

neaşteptată. Niciodată... 

  

Vadim BACINSCHI 
 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

INVITAŢIE LA MASĂ 
 

Masa vă aşteaptă, primitoare... 

Şi o să vă bucure din plin, 

de aduceţi câteva ulcioare 

din amurgul aţipit în vin 

 

Masa mea, de-atâtea ori pătată 

cu cerneală caldă, a rămas 

credincioasă mâinilor aflate 

şi-mpletite trainic, într-un ceas... 

 

Mulţi cereau paharul să şi-l dumice 

şi întunecaţi veneau să-ntunece. 

Dar de ce să-i mai socot acum! 

E păcat că i-am lăsat să lunece, 

le-am făcut spre alte mese drum… 

 

Îndrăzneala, prima, să ne lege: 

să ne spunem cel mai greu necaz, 

zeci de ori să nu ne înţelegem –  

înţeleşi în tot şi nu de azi. 

 

Pentru masa cu ani mulţi, ca vinul, 

cel mai greu necaz ar fi – îl ştiţi?– 

să se-aşeze între noi străinul 

şi ca pe ai noştri să-l primiţi. 

 

 

 

VENI-VA O NOAPTE 
 

Veniva-n-curând şi o noapte 

Aşa, pe neprinsă de veste. 

La mijlocul unei zile 

Sau la capătul paginii acestea... 

 

Şi ce noapte lungă va fi! 

Vom avea timp să gândim la toate 

Sub ropotul potolit al ploilor, 

La umbra erbilor legănate. 

 

Scurgerea timpului n-o să ne doară 

Între soare şi amurg –  

Vom simţi numai cum se fac pulbere 

Şi-n pământ, oasele noastre se scurg. 

 

 

 

UȘA 
 

Privesc la uşa mea 

şi văd ca-ntr-o carte 

cine de mine se depărtează 

şi cine viaţa cu mine o-mparte. 

Cel care-mi trece pragul, 

stă în dreptul inimii 

şi drag mi-i. 

Cine atinge uşorul, 

se vede că se grăbeşte 

şi-l mână spre mine dorul. 

Uşa mea, 

carte deschisă, 

are gânduri 

şi foşnet fierbinte de vise... 

 
poezii de V. Tulnic 
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27 MARTIE / 9 APRILIE 1918 

100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA  

Președinții Sfatului Țării  

Ion Inculeț  

(21 noiembrie 1917 – 2 aprilie 1918) 
 

Constantin Stere 

(2 aprilie – 25 noiembrie 1918) 
 

Pantelimon Halippa 

(25-27 noiembrie 1918) 
 

Ferdinand I Întregitorul 

Regele românilor 
 

Carte Iași, 9 aprilie 1918 

Înalt Decret Regal de Unire a Basarabiei cu România, semnat de Ferdinand I, 

Regele românilor și contrasemnat de Alexandru Marghiloman, președintele Consiliului de Miniștri 

și Dem. Dobrescu, ministru de justiție 
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ANUL CENTENARULUI: 

FILE DE ISTORIE 
 

 

Ședința Sfatului Țării din 27 martie 1918. 

Poziția reprezentanților altor etnii 
 

În numele populației germane din Republica Moldo-

venească deputatul von Lesch declară: 

În calitate de reprezentant al tuturor Germanilor din 

Republică Moldovenească, care se ridică la 75.000, în 

numele fracțiunii mele, declar că populația germană nu 

ne-a împuternicit să hotărâm chestiunea alipirii Repu-

blicii Moldovenești ori unde ar fi. La această chestiune 

poate da răspuns Congresul tuturor Germanilor din 

Republica Moldovenească. De aceea noi ne abținem de 

la vot.  

   

În numele bulgaro-găgăuzilor, deputatul Misircov 

declară:  

Fracțiunea Bulgaro-găgăuzilor m-a împuternicit să 

declar că în nici un caz nu se poate crede în drept, fără 

împuternicirea populației găgăuze și bulgăre din 

Basarabia, să discute și să hotărască chestiunea alipirii 

Basarabiei la orice stat vecin. Chestiunea înțelegerii cu 

statele străine, care ar limita drepturile politice și 

neatârnarea Basarabiei, după părerea fracțiunii, poate fi 

pusă în discuție și rezolvată numai de către Adunarea 

constituantă a Republicii Moldovenești, aleasă liber de 

către tot poporul. De aceea fracțiunea Bulgaro-găgăuză 

în chestiunea Unirii Basarabiei cu România în orice 

condiții se abține de la vot.  

   

Reprezentantul populației ucrainene, deputatul A.D. 

Osmolovschi, declară:  

Când Ucrainenii ne-au trimis pe noi la Sfatul Țării, 

ne-au dat mandat, ca, fiind credincioși ai Republicii 

tinere, s-o păzim și s-o întărim. Chestiunea alipirii ei 

oriunde ar fi, nici nu s-a ridicat. Și de aceea noi, neavând 

împuternicire pentru acest scop, nu ne socotim în drept 

de a hotărî o chestiune de importanță atât de mare. După 

părerea noastră, ea poate fi rezolvată numai prin voința 

întregului popor al Republicii Moldovenești, exprimată 

prin Adunarea constituantă.  

   

În numele polonezilor, deputatul Dudchevici de-

clară:  

Regret mult că în această zi solemnă pentru popu-

lația moldovenească eu trebuie să vorbesc în limba rusă, 

care a fost simbolul împilării atât a Națiunii moldo-

venești, cât și a celei poloneze. Limba moldovenească 

n-o cunosc, iar pe aceea poloneză nu o vor putea înțe-

lege Moldovenii.  

În această zi măreață, eu salut călduros nefericitul și 

în același timp fericitul popor moldovenesc înfrățit, care 

în sfârșit poate să se unească cu poporul românesc, legat 

prin sânge.  

În numele poporului polonez susțin în întregime 

Unirea Basarabiei cu România, cum aceasta o doresc 

Moldovenii, locuitorii băștinași ai acestei țări.  

   

 Din partea Ligii Culturale Rusești, deputatul A.F. 

Greculov, declară: 

Chestiunea Unirii Basarabiei în ordinea urgentă, sub 

niciun motiv nu poate fi rezolvată, ea poate fi rezolvată 

numai de către Adunarea constituantă moldovenească.  
   

 

Procesul verbal al Ședinței Sfatului Țării  

din 27 martie 1918, cf. Gh. V. Andronachi,  

Albumul Basarabiei. În jurul Marelui eveniment  

al Unirii, București, 2000, p. 200 

   
   

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

  
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. 

 
 
 

Membrii Sfatului Ţării în sala unde s-a semnat Actul Unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

„Dacă în Transilvania și în Bucovina gândul că odată 

și odată ele se vor uni cu România, trăia în conștiința 

națională, atât a păturii de sus, cât și în aceea de jos, a 

poporului, trebuie să recunoaștem că aproape nimeni nu 

credea în învierea Basarabiei, care era socotită pentru 

vecie pierdută în brațele colosului de la răsărit. Cei o sută 

și mai bine de ani de apăsare rusească se părea că 

stinseseră acolo orice urmă de conștiință românească, 

fără vreo nădejde de întremare. (…) 

Basarabia, cea mai înapoiată şi mai înstrăinată pro-

vincie românească, a fost cea dintâi, care a revenit la 

trupul naţional”. 

 
Onisifor Ghibu,  

Cum s-a făcut unirea Basarabiei,  

în „Transilvania”, anul 55, nr. 12, Brașov,  

decembrie 1924, p. 1-2 
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