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

În zilele de 26 aprilie, 3 mai, 17 mai, TVR 

Internațional, de la București, a difuzat trei 

emisiuni, a câte ceva mai bine de 24 de minute 

fiecare, despre situația actuală a etnicilor români din 

regiunea Odesa (sudul Basarabiei). Ele au constituit 

o continuare a ciclului de 6 emisiuni, transmise 

anterior, despre românii din regiunile Transcar-

patica și Cernăuți. În finalul celor 9 episoade, au 

urmat alte două emisiuni – în 24 și 31 mai – cu 

concluzii, un loc considerabil în ele ocupând, din 

nou, situația din sudul Basarabiei. 

Aflată în regiunea Odesa, echipa de la TVR, în 

frunte cu ziarista și producătoarea Aura Dobre, a 

efectuat mai multe filmări: în orașele Odesa, 

Belgorod Dnestrovsk/Cetatea Albă, Ismail, în satele 

Ceamașir, raionul Chilia, Pocrovca Nouă, Hagi-

Curda, Erdec-Burnu, raionul Ismail, Barta, raionul 

Reni. În Odesa, au avut o întâlnire cu domnul Emil 

Rapcea, Consul General al României, la Consulatul 

României de acolo. La Ismail au filmat în incinta 

Centrului de Informare al României (CIR) de la 

Universitate, căruia i-a fost consacrată o emisiune 

întreagă – cea din 3 mai. 

Dacă ne-am referi la emisiunea despre 

activitatea CIR din Ismail, nu putem trece peste 

opinia domnului Emil Rapcea, Consul General al 

României la Odesa. Dumnealui, în cele spuse 

pentru TVR, a declarat că acest Centru „în primul 

rând este adresat celor care vor să știe ceva despre 

România, vor să învețe limba română”. Adică, 

inclusiv, reprezentanților altor etnii (a subliniat-o și 

domnul Rapcea), inclusiv celor care învață limba 

română „de la zero”, cum am auzit spunându-se pe 

parcursul emisiunii. Adică avem a face, de bună 

seamă, cu un Centru de informare, sau, dacă vreți, 

de studiere a limbii române (mai cu seamă de 

alolingvi) și nu cu un veritabil Centru pentru 

Cultură Română, cum ar fi, bunăoară, Centrul 

„Eudoxiu Hurmuzachi”, de la Cernăuți. Pentru 

protejarea comunității etnice românești, conser-

varea și promovarea valorilor naționale românești 

în sudul Basarabiei acest CIR poate face puțin de 

tot. Aproape nimic, fiind administrat de partea 

ucraineană și preocupat mai mult de destinele celor 

cade doresc să cunoască limba română și România. 

În celelalte două episoade din regiunea Odesa, 

acolo unde echipa TVR a avut în vizor situația din 

școlile și satele noastre, ni s-a oferit un tablou 

veridic al stării de lucruri: cu doamna directoare de 

școală Culava, la Erdec-Burnu, raionul Ismail, care 

nu le-a permis să intre măcar în localul școlii cu 

„limbă moldovenească” la Barta, raionul Reni – 

una dintre cele trei școli din regiunea Odesa ce încă 

n-au fost deznaționalizate; cu ruinele de azi ale 

satului Pocrovca Nouă, raionul Ismail, unde nu 

există nici școală cu predare în limba română, nici 

biserică. Sigur că echipa de la București a avut 

viziunea sa și mână liberă în alegerea adreselor și a 

subiectelor pentru filmări. Spun asta, fiindcă am fi 

vrut, poate, să vedem secvențe filmate și pe alte 

adrese. Cum ar fi, bunăoară, satul Babele, raionul 

Ismail, unde funcționează cea mai mare școală – 

până relativ nu demult, cu predare integrală în 

limba română – „proaspăt” deznaționalizată.   

 

Sau Satu Nou, raionul Reni, lângă Barta, unde 

se află una dintre cele mai moderne școli de 

cultură generală din sudul Basarabiei, ucrainizată 

cu succes. De mare interes ar fi fost subiectul cu 

biserica din Hagi-Curda, raionul Ismail, cons-

truită din banii statului român – singura biserică 

din Ucraina subordonată canonic Patriarhiei 

Române (Mitropolia Basarabiei). Despre această 

biserică nu s-a spus niciun cuvânt, deși lângă 

peretele ei și în ograda-i au fost făcute filmări, 

din câte am văzut. 

După ce ne demonstrează cât de dramatică e 

situația comunității românești din sudul 

Basarabiei, în final, autorii serialului vin cu niște 

eventuale soluții, care, în opinia lor, ar putea, 

oarecum, ameliora lucrurile. Dintre ele fac parte: 

cooperarea transfrontalieră, implementarea unor 

proiecte, parteneriatele bilaterale ucraineano-

române la nivel de școli, primării. E cam greu de 

priceput cum, bunăoară, trecerea cu bacul peste 

Dunăre „Isaccea-Cartal”, odată deschisă, ar putea 

să ofere din nou statut – de școli naționale – 

fostelor  școli cu limba de predare română din 

Cartal și Satu Nou, localități de la Dunăre, cu 

populație preponderent românească. Poate, oare, 

cooperarea transfrontalieră să oprească tăvălugul 

asimilării forțate a conaționalilor noștri? Cine în 

sudul Basarabiei va încheia acordurile pe 

parteneriat cu partea română? Primarii româno-

fobi sau directorii de școală de felul doamnei 

Culava? Ce proiecte transfrontaliere ar putea 

revigora, să zicem, un sat ca Pocrovca Nouă, 

depopulat și distrus pe jumătate? 

Soluțiile pe care echipa de la TVR le-a propus 

pentru românii din sudul Basarabiei, dacă te 

gândești, sunt în egală măsură, valabile și pentru 

confrații noștri din raioanele transnistrene ale 

regiunii Odesa (Podolsk, Ananiev, ș.a.). În satele 

noastre de acolo, azi, nu mai există nici măcar 

clase cu limba de predare „moldovenească”, iar 

lumea vorbește un amestec moldo-ruso-ucrainean. 

Fără îndoială că spre asta merge și sudul 

Basarabiei. În contextul evenimentelor din ultimii 

ani, e limpede că, pentru etnicii români de aici 

nimic nu mai poate fi recuperat. Nimic din ce au 

avut măcar cu 25 de ani în urmă. Statul român nu 

are nevoie de ei și, cu potențele sale îndoielnice 

de acum, nu va spune niciodată un cuvânt hotărât 

în sprijinul lor. Se va acționa ca până acum: post-

factum, cu mare întârziere, mimând, de fapt, niște 

luări de atitudine. Și ce le rămâne nenorociților 

români basarabeni? Nu le rămâne altceva decât să 

treacă Dunărea cu bacul, pe la Cartal, să 

implementeze cu succes proiecte transfrontaliere, 

„lucrate” de specialiștii ce se pricep la ele și să-i 

învețe limba română pe cei care n-o cunosc. 
 

       

 Vadim BACINSCHI 
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George ȚĂRNEA 
 

 

 

ALBA-IULIA 

 

Întregul desfăcut în trei 

Prin vămi vremelnice de soartă 

Îl ţine strâns sub tâmpla ei, 

La Alba-Iulia, o poartă. 

 

Şi dacă trupul său de lemn 

Veşminte-mpărăteşti nu are 

Păstrează-n carne primul semn 

Din prima noastră întrupare. 

 

Uniţi am fost de la-nceput 

Sub cerul dintre stâlpii porţii 

Care cu grijă ne-a-ncăput 

Şi nemuririle şi morţii. 

 

Deci nici intrarea noastră-n drept 

Nu ne-am făcut-o din afară 

De vreme ce purtăm în piept 

Întregul numelui de ţară, 

 

Nici n-am umblat spre alt tărâm 

De vreme ce avem lăsate 

Încă din vatra de la Râm 

Cheile limbii din cetate. 
 

 

 

 
 

 

 

 

LA UN PAS DE ROMÂNIA, 
DAR ATÂT DE DEPARTE 
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TUDOR IORDĂCHESCU, 

DUMITRU HÂJDĂU,  

VALERIU COJOCARU 
 
 

Pe 17 mai, care a trecut, a fost ziua de naștere a regretatului Tudor Iordăchescu, patriot român din 

Hagi-Curda/Camâșovca, raionul Ismail. Dacă mai trăia, împlinea 73 de ani. În ziua respectivă, bunul 

meu prieten de la Ceamașir, Valeriu Gherbovan, cu încă cineva, a fost la mormântul lui badea Tudor, 

cum îi ziceam noi, în cimitirul din Hagi-Curda. Au depus flori și au dat citire unor versuri consacrate 

lui... Tudor Iordăchescu a decedat, după o boală grea, la sfârșit de august, în 2016. Economist de 

profesie, ne-a lăsat, scrisă de el, o carte despre trecutul istoric al baștinei sale, apărută la Chișinău, în 

2011, și mai multe articole despre etnicii români din sudul Basarabiei, publicate în presa periodică 

din Ucraina, România și Republica Moldova. 

Tudor Iordăchescu a promovat cum a putut românismul, a luptat pentru românism, a făcut ceea 

ce, la el în sat în primul rând, trebuiau s-o facă și alții, dar n-au făcut-o. Mai ales intelectualii satului. 

Nu întâmplător școala cu limba română de predare din localitate a fost ucrainizată, iar o parte din 

copiii moldovenilor de aici își fac studiile în limba rusă în satul vecin, Muravliovka, duși zilnic 

încolo și înapoi cu un autobuz. Efortul lui Tudor Iordăchescu de a nu admite această stare de lucruri 

a fost insuficient. În incinta școlii din Hagi-Curda, unde aducea, din când în când, cărți și ediții 

periodice în limba română, el a devenit un fel de persona non-grata. Și ce teribilă coincidență: pe 

ultimul său drum, a fost dus în ziua de 1 septembrie, când începuse noul an școlar. Semnificațiile 

acestei coincidențe nu cred să fi însemnat ceva pentru lumea de la Hagi-Curda, dar totuși... 

În numerele din septembrie-decembrie 2016 ale „Sud-Vest”-ului am publicat ultimul articol al 

lui Tudor Iordăchescu intitulat Mă grăbesc.... L-a scris când simțea, ba chiar știa, că nu mai scapă 

de boala ce îl chinuia și insista să-l public când era încă în viață. Articolul a apărut, totuși, după 

moartea sa. Păstrez până azi în sertarele mele mai multe exemplare ale acelor numere ale 

almanahului. Sper să apară vreo ocazie ca să le dau consătenilor lui. 

Un prilej potrivit ar putea fi, bunăoară, o acțiune de comemorare a celor plecați dintre noi relativ 

nu demult – personalități care au stat la începuturile mișcării de renaștere națională în sudul 

Basarabiei după 1990, pe care încă foarte multă lume îi ține minte. E vorba de Tudor Iordăchescu, de 

Dumitru Hâjdău, decedat anul trecut (fost profesor la școala din Babele, raionul Ismail), de Valeriu 

Cojocaru, din Satu Nou, Reni, care ne-a părăsit pentru totdeauna la sfârșitul anului 2010. Toți trei au 

participat la primele reuniuni cu caracter național românesc în sudul Basarabiei, după proclamarea 

independenței Ucrainei. Au făcut cât au putut și cum au putut pe acest nobil tărâm, în condiții deloc 

favorabile, ba mai curând vitrege, și merită să nu fie uitați. Să ne aducem aminte de ei.  
 

Vadim BACINSCHI  

    

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Festivalul de Poezie „Pavel Boțu”, 2018 

VALENTIN MAHMUT 
 

Originar din satul Frecăței/Limanscoe, raionul Reni. A studiat la 
Universitatea Umanistă de Stat din Ismail. A debutat cu versurile sale 
în edițiile din anii trecuți ale Festivalului de poezie sud-basarabeană 
„Pavel Boțu”. 

 

 
      

LIMITE DE SUNETE 
 

În teama singurătății se ascunde 

o gingășie a mâinilor de catifea, 

care au închis porțile iadului 

și au lăsat acolo nopțile de dragoste, 

unde în fiecare minut cad ploi de stele. 

Și ultimele bătăi de inimă se fac 

cele din urmă și, atingându-se 

de cer, se transformă-n îngeri... 

Și dacă vor dispărea dorințele de aur 

în golul Universului, atunci și ploile 

de stele se transformă-n amintiri 

nepetrecute în limitele sunetelor 

de ciocane, care bat ca niște inimi 

pe jăratecul Dragostei. 

Și de atâta Păcătuire se petrec pe ele 

însăși în lumea de dincolo... 

 

SEMINȚE DE VEȘNICIE 
 

Pe pecetele buzelor reci 

se disting câteva cuvinte 

nerostite, care așteaptă 

să fie sărutate de Păcat 

la Marea Petrecere de nuntă. 

Și cu o măreție de înțelesuri 

se strecoară ca o iluzie 

mirarea de neștiință,  

care cade la îndoială că 

îngerii există... 

Și cu pariul în palme 

își împarte nedreptatea 

cu câteva capete 

de meleaguri, care unesc 

cu o îndoială de veci  

multe gânduri... 

Iar liniile curbe înzăpezite 

de atâta răceală din suflet 

se unesc la marginea veacului 

și se pun la vorbă. 

Pecetele își pierd 

culoarea buzelor 

cu fiecare ploaie 

ce cade peste ele 

și răsădesc peste tot 

semințe de veșnicie 

 

MONUMENTE 
 

Printre frunzele galbene 

ale copacilor înfloriți 

se aud glasuri de păsări 

flămânde de primăvară. 

Iar glasul lor se îneacă 

în pădurea adâncă 

ca oceanul în timpul 

furtunilor de toamnă. 

Și numai copacii uscați 

și putrezi 

rămân veșnic nemișcați 

în rolul lor de monumente 

ale iernilor înnegrite 
 
 

 

 

 

DUPĂ LENIN, SFÂNTUL NICOLAE 
 

 

În data de 22 mai, la Satu Nou/Novoseliscoe, raionul Reni, a avut loc un eveniment mai puțin 

obișnuit. Aici a fost inaugurat și sfințit un monument al Sfântului Nicolae, numele căruia îl poartă 

biserica din localitate și care, spun clericii, este ocrotitorul comunității din partea locului. Cam rar în 

sudul Basarabiei de azi apar monumente ale unor sfinți. Cel din Satu Nou este remarcabil și prin 

faptul că a fost instalat pe postamentul unde până relativ nu demult stătea figura impunătoare a lui 

Vladimir Lenin. Cu mâna întinsă undeva spre est, marele conducător parcă chema lumea încolo, de 

unde era să vină viitorul luminos. 

Sfântul Nicolae, care i-a luat locul, are ambele mâini ridicate spre cer, dând de înțeles, într-un fel, 

unde este astăzi viitorul luminos. Într-un interviu acordat unei televiziuni din Reni, l-am văzut pe 

arhimandritul Petru Marcu, parohul bisericii locale, povestind amănunte despre monumentul 

inaugurat. Monumentul are aproximativ trei metri înălțime, a fost făcut la Harkov, dintr-un material 

sintetic ușor, dar foarte durabil și cântărește doar vreo 80 de kilograme, fiind gol înăuntru. 

Cheltuielile pentru fabricarea monumentului și le-a asumat Fundația „Pridunavie”, condusă de 

Alexandr Urbanskii, deputat în Parlamentul Ucrainei și frate cu Anatolii Urbanskii, actualul 

președinte al Consiliului Regional Odesa. 

Mai aflăm că autoritățile locale au avut grijă de amenajarea teritoriului și a locației pentru 

monument. El se află chiar în centrul satului, peste drum de Casa de cultură, în vecinătate cu 

primăria, școala și biserica. 

Telejurnaliștii din Reni au pregătit un subiect de vreo 5 minute despre evenimentul din 22 mai, cu 

secvențe de la concertul ce a avut loc în Casa de cultură. În secvențele respective am auzit doar 

muzică în limba ucraineană, deși satul are populație românofonă majoritară. Școala cu limba de 

predare română din localitate a fost deznaționalizată, iar influențele moldovenismului se fac și aici 

simțite. Intervievat și el de către ziariștii din Reni, Valeriu Babără, președintele Societății culturale 

moldovenești „Izvor”, a declarat că el conlucrează fructuos cu frații Urbanskii. Domiciliat la Satu 

Nou, V. Babără conduce o organizație a moldovenilor din raionul Reni, subordonată Asociație 

Moldovenilor din Ucraina.  
 

Corespondentul nostru 
 

  
    

   
 

 

    
   

… să ni-i aducem aminte  
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DOCUMENTE 
 

I. Copia unui certificat, eliberat sub-lt. M. 

Suruceanu 
 

Şeful Statului-major al circ. militare Odessa de pe 

câmpul de luptă. Partea operativă. 5 iulie 1917. Odesa. 

Certificat 

Prezentatorului acestui certificat, praporşcicului 

Suruceanu i se permite, pentru formarea de secţiuni 

mobile, să facă alegere de soldaţi în Regimentul 41 de 

rezervă dintre cei născuţi în Basarabia, răniţi nu mai puţin 

de 2 ori; aceasta se certifică prin semnătura şi aplicarea 

sigiliului de Stat. – General-Leitenant, Marx. Adjutant-

şef, Căpitan Satinschi. 

 

(L.S.) Nr. 2.505.”. 

 

(Reprodus de d-l dr. P.Cazacu,  

în Moldova dintre Prut şi Nistru, p. 212) 

 

II. Chemarea Comitetului Moldovenesc al Regi-

mentului 40 de infanterie de rezervă din Odessa 

către ofiţerii moldoveni 
 

„Domnii ofiţeri şi funcţionari militari moldoveni sunt 

poftiţi astăzi 13 aprilie în localul teatrului la ora 15 şi 30 

minute, iar în zilele de 14 şi 15 aprilie, la ora 7 seara, la 

şedinţe, la Comitetul central organizator al Partidului 

Progresist Moldovenesc Odessa, în strada Nejinscaia nr. 

159, colţ cu strada Tiraspol, şi la 16 aprilie, la meeting la 

ora 13 în grădina Rudcovschi, vis-a-vis de câmpul 

Culicovo Pole. 

 

Preşedintele Comitetului Moldovenesc 

al Regimentului 40 de infanterie de rezervă, 

Praporşcic N. Ciornei”. 

 

(Dr. P. Cazacu,  

Moldova dintre Prut şi Nistru, p. 202)  

 

III. Hotărârea Adunării ostaşilor moldoveni din 

Odessa 
 

„Ostaşii moldoveni din garnizoana Odessei, adunaţi în 

număr de 10.000 la meetingul naţional dela 18 aprilie, 

după ce au desbătut starea lucrurilor, adusă prin revoluţia 

rusească, la care au luat şi ei parte şi după ce s-au sfătuit 

despre nevoile şi interesele noastre moldoveneşti, au 

hotărât să aducă la cunoştinţa ocârmuirii vremelnice, că 

Moldovenii i-au dat şi îi vor da sprijinul lor până când vor 

avea încredere că ea chezăşlueşte slobozenia tuturor 

noroadelor din Rusia împreună cu norodul moldovenesc.  

Totodată ostaşii au hotărât că, pentru apărarea 

slobozeniei pe viitor, Basarabia trebuie să capete 

autonomia cea mai largă. Zacoanele după care se va 

cârmui ţara Basarabiei trebuie să fie lucrate de Sfatul 

Ţării, întocmit din deputaţii tuturor noroadelor ce locuiesc 

în Basarabia.  

Administraţia, judecata, şcoala şi Biserica trebuiesc 

întocmite după trebuinţele noroadelor din Basarabia, 

chezăşluindu-se tuturor  parte dreaptă în vieaţa 

obştească a ţării.  

Basarabia fiind o ţara plugărească, tot pământul ţării 

trebuie să treacă fără plată în mâna plugarilor muncitori 

cu braţele lor, după o lege care se va întocmi în Sfatul 

Ţării”. 

 

(Ziarul „Cuvânt Moldovenesc”,  

nr. 35, din 3 mai 1917) 

 

 
(Căpitan Gh.V. Andronachi, Albumul Basarabiei.  

În jurul marelui eveniment al Unirii. 

Ediţie îngrijită de Jipa Rotaru,  

Neculai Moghior, Ion Dănilă. 

Cuvânt înainte de Prof.univ.dr. Adrian Năstase, 

Editura Asociaţiei Române pentru Educaţie Democratică, 

Bucureşti, 2000, p. 93-94) 

 

„Acest comitet a obţinut aprobarea de la Statul-major 

regional Odessa [e vorba de anul 1917 – n.red.] de a 

separa soldaţii moldoveni în unităţi de cohorte naţionale 

moldoveneşti şi a le trimite în Basarabia pentru menţi-

nerea ordinii, cu condiţia ca soldaţii să fie aleşi dintre 

aceia care au fost pe front şi sunt răniţi de 2-3 ori. 

În ce priveşte încadrarea cohortelor cu ofiţeri, Statul-

major din Odessa a aprobat ca ofiţerii să fie aleşi şi 

propuşi de Comitetul Moldovenesc. 

Pentru a încadra cohortele cu ostaşi moldoveni din 

Basarabia, Comitetul a intervenit pe lângă Statul-major din 

Odessa, ca să emită un ordin pe regiunea din subordine în 

acel sens şi să fie trimişi la dispoziţia Comitetului 

Moldovenesc din Odessa, care îi va repartiza pe cohorte. 

Întrucât Statul Major întârzia cu răspunsul şi nu emitea 

ordinul solicitat, Comitetul Moldovenesc, în unire cu 

Comitetul ostăşesc ucrainean, care urmărea acelaşi scop – 

formarea de unităţi naţionale ucrainene –, hotărăsc a 

convoca un meeting în piaţa Culicovo Pole [peste drum 

de actuala gară feroviară din Odessa – n.red.]. 

Meetingul are loc la sfârşitul lunii August, la care iau 

parte peste 10.000 de ostaşi moldoveni şi ucraineni. 

La acel miting este invitat şi generalul Renenghard, 

comandantul Regiunii militare Odessa (Nacialnic Ocruga), 

care însă nu a răspuns invitaţiei, ceea ce a determinat ca 

mulţimea, în mod demonstrativ şi chiar ostentativ, cu 

steaguri româneşti şi ucrainene, să pornească de la acea 

piaţă la Cartierul General (Ştab Ocruga). 

Ajunşi în faţa acelei instituţii militare, o delegaţie 

aleasă din ambele comitete se prezintă comandantului şi-l 

rugă să iasă generalul Renenghard, pentru a le asculta 

doleanţele. Acesta însă, înspăimântat de mulţimea agitată, 

dispăru. În faţa demonstranţilor, în locul comandantului, 

apăru şeful Statului-major, generalul Marx, care acceptă 

cererea ambelor comitete şi le promite că va da ordin să se 

formeze unităţile militare naţionale.  
 

* * * 
 

Armele şi muniţiile pentru înarmarea cohortelor 

moldoveneşti s-au dat din Arsenalul armatei de la Odessa 

şi au fost aduse la Chişinău de către d-l M. Suruceanu, 

însărcinat de Comitetul din Odessa, şi depozitate în 

clădirea principesei E. Catacazi, unde astăzi se află Banca 

Naţională a României. De acolo ele au fost distribuite 

apoi cohortelor. 

Echipamentul a fost adus de la Ecaterinoslav prin 

delegatul aceluiaşi Comitet, sub-lt. Grigoraş. Primele 

cohorte (în număr de 4) au sosit la Chişinău la mijlocul lui 

septembrie; cu comanda lor Comitetul a însărcinat pe     

d-nii Crihan, N. Ciornei, P. Oţel, D. Budescu şi alţii, care 

apoi au mai organizat la Chişinău şi alte cohorte, în număr 

total de 12.  
 

* * * 
 

Iată şi lista membrilor mai de seamă ai Comitetului: 

Căpitan Em. Catelli, 

Sub-lt. Ion Pascăluţă 

”     Vas. Matfeev 

”     N. Ciornei 

”     M. Suruceanu 

”     Luca Ştirbeţ 

”     C-tin Osoianu 

”     C-tin Tulbure 

”     Ant. Crihan 

”     Petre Varapai 

”     I. Cotruţă 

”     Ion Urlescu 

”     V.V. Hinculov 

Voluntar T.R. Şt. Hoban 

Prof. Frăţiman 

Sim. Murafa 

Moş Ion Codreanu 

Turcuman, marinar 

A. Gafenco     ” 

Ion Buzdugan 

N. Dron, student 

T. Izvoranu, student 

Maimos, student 

D. Cărăuş, student 

Calistru Ceapă, student 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUL CENTENARULUI 
COMITETUL OSTĂŞESC MOLDOVENESC DIN ODESA –  

UNUL DIN PRECURSORII MARII UNIRI 

135 DE ANI DE LA 
ARESTAREA LUI 
MIHAI EMINESCU 

 
Se știe că Mihai Eminescu a fost arestat de 

poliție în seara zilei de 28 iunie 1883 la Băile 

Mitrașewski din București, în camera de baie nr. 17. 

Este cunoscut textul procesului verbal al arestării, 

întocmit la ora 19 și semnat de comisarul secției de 

poliție nr. 18, C. Nicolescu și încă 6 persoane. Trei 

dintre ele – Simțion, Siderescu și Ocășeanu – erau 

prietenii lui Eminescu, membri (ca și el) ai Societății 

„Carpații”, desființată în aceeași zi de 28 iunie 1883, 

prin ordin guvernamental. 

Arestarea lui Eminescu s-a făcut în contextul 

acțiunilor represive față de așa-numiții indezirabili, 

întreprinse de conducerea de atunci a României, sub 

presiunile marilor puteri europene. Pe 27-28 iunie 

au mai fost și alții arestați, expulzați, dați în 

judecată. Se curățea terenul pentru semnarea unui 

Tratat secret între România și Austro-Ungaria. 

Acest Tratat (semnat pe 18 octombrie 1883, la 

Viena) anula orice pretenții teritoriale ale României 

față de Transilvania, aflată pe atunci sub stăpânirea 

austro-ungară. Fuseseră, deci, eliminați toți cei care 

pledau pentru drepturile românilor transilvăneni și 

pentru unirea Ardealului cu România. Mihai 

Eminescu și Societatea „Carpații” pledau pentru 

această cauză, motiv pentru care au și fost suprimați. 

Mai există un moment special, ce îl viza doar 

pe Eminescu. În succesul semnării Tratatului cu 

Austro-Ungaria erau cointeresați, în primul rând, 

amicii săi (să le spunem așa) din tabăra junimistă. 

Corect ar fi să-i spunem masono-junimistă, căci 

Societatea „Junimea” era, de fapt, expresia la 

vedere a lojii masonice „Steaua României”. 

Începuturile orientării României, pe plan extern, 

spre marile puteri europene fuseseră puse de Titu 

Maiorescu printr-un articol de mare răsunet, 

publicat în ianuarie 1881, în periodicul „Deutsche 

Revue”. De pregătirea semnării Tratatului se 

preocupa nemijlocit Petre P. Carp, pe atunci 

ambasador (ministru) la Viena. Cunoscând poziția 

lui Eminescu în problema teritoriilor înstrăinate, ei 

își dădeau seama ce critici incisive va dezlănțui el 

după semnarea Tratatului cu Austro-Ungaria. Așa 

că, de pe pozițiile lor, izolarea redactorului de la 

„Timpul” pare explicabilă: era inadmisibil ca un 

junimist, cum, formal, se considera Eminescu, să-i 

supună criticii pe liderii grupării masono-junimiste, 

încurcându-le planurile. 

Prins și pus în cămașa de forță, redactorul de la 

„Timpul” fu dus nu la secția de poliție nr. 18 din 

București, ci într-o casă de nebuni din strada 

Plantelor. În epocă, ospiciul s-a numit Spitalul isra-

elit „Caritas” (Caritatea) al psihiatrului Alexandru 

Suțu, care era mason și membru al „Junimii”. 

Dimineața, pe 28 iunie, Maiorescu personal, 

însoțit de Constantin Simțion, președintele 

Societății „Carpații”, vine la „Caritas” și le pune 

pe toate la cale. El a ,scris despre aceasta în 

lucrarea sa Însemnări zilnice. Aflăm că a pus „să 

se pregătească... o cameră pentru Eminescu” și că 

a luat asupra sa „plata pentru aceasta, 300 de lei 

pe lună”. 

Vadim BACINSCHI 

 
(continuare în pagina 4) 
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135 DE ANI DE LA 
ARESTAREA LUI 
MIHAI EMINESCU 

(urmare din pagina 3) 

 
Tot în Însemnările... sale, Maiorescu mărturi-

sește: în aceeași zi de 28 iunie, la ora 5 și jumătate 

după amiază, „pe o mare zăpușeală”, a plecat din 

București cu trenul până la Brașov, unde a ajuns la 

ora 11 noaptea. De acolo se ducea peste hotare, în 

călătoria de vară prin Europa, pentru șase 

săptămâni. Aici intervine un moment foarte 

interesant. Eminescu fusese internat la „Caritas” în 

baza unei declarații semnate de T. Maiorescu. 

Dacă se dovedea a doua zi că era sănătos, sau 

însănătoșindu-se, conform normelor în vigoare 

atunci, el putea părăsi instituția doar după o altă 

declarație înaintată de persoana ce solicitase 

internarea sa. Asupra acestui detaliu atrăgea atenția 

eminescologul Ion Filipciuc. Maiorescu nefiind în 

București, lui Eminescu îi era garantată deci, la 

„Caritas”, o ședere de șase săptămâni. 

În total a stat acolo aproape 4 luni, până în 

octombrie 1883, când la Viena a fost semnat 

Tratatul secret între România și Austro-Ungaria. 

Tratatul este semnat pe 18 octombrie, iar în 

dimineața de 20 octombrie Eminescu, cu doi 

însoțitori, este trimis cu trenul din Gara de Nord la 

Ober-Döbling, lângă Viena, în altă casă de 

sănătate. Avuse grijă de asta T. Maiorescu, cu 

concursul vărului sau, Constantin Popazu, care 

locuia la Viena. N-a rămas niciun document 

medical care ne-ar mărturisi despre starea sănătății 

sale, ce tratament i s-a aplicat la „Caritas”, i s-a 

aplicat în genere vreun tratament, sau a fost ținut 

acolo ca la pușcărie. De acum încolo „prietenii” 

junimiști vor avea grijă să-l țină mai departe de 

capitală, unde era epicentrul vieții politice. La 

Ober-Döbling a stat până în februarie 1884, apoi, 

contrar voinței sale, a fost dus într-o călătorie de 

convalescență de o lună prin Italia, pe care tot 

Maiorescu i-o pregătise. La sfârșitul lui martie 

revine în România și se stabilește în Iași, unde 

lucrează ca bibliotecar. În vara anului 1885, însoțit 

de prieteni, vine pentru tratament la limanul 

Kuialnik de lângă Odesa. Tratamentul durează 

până la jumătatea a doua a lui august, când se putea 

întoarce acasă. Prietenii de la Iași, însă, nu-i trimit 

bani și e nevoit să mai stea o lună în Odesa, 

flămând și răvășit de gânduri grele. În noiembrie 

1886 a fost internat în spitalul Mănăstirii Neamț, 

unde a stat până în aprilie 1887. De acolo a plecat 

la Botoșani, la sora-sa, Harieta, la care a stat un an 

de zile. În aprilie 1888, Veronica Micle vine la 

Botoșani și îl aduce cu ea la București. Eminescu 

revine la munca literară și la jurnalism și... 

nimerește iar în ospiciul lui Alexandru Suțu, de 

unde nu mai scăpă cu zile.  
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Chișinău (1940) 

 
 

Iași, Vineri 30 martie/12 aprilie 1918 
 

«O zi de stranie înfrigurare, o zi de bucurie fățișă și de îndoială 
lăuntrică. 

Alipirea Basarabiei e netăgăduit un mare eveniment pentru țara 
noastră. E primul pas înspre „Unirea” visată de România. S-a întâmplat 
într-un chip cu totul neașteptat din pricina destrămării puternicei Rusii 
și s-a întâmplat într-un timp când mi-e inima prea îndurerată ca să se 
poată înveseli. Pentru mine orice bucurie e înăbușită de mâhnirea 
acestei grozave păci și de teama cu care pândesc desfășurarea politicii 
noului nostru guvern. 

La 11 s-a slujit un Tedeum solemn, după care a fost o recepție la 
palatul mitropolitului, unde  ne-au fost prezentați toți basarabenii. Pe 
urmă le-am oferit un dejun în casa regelui. Nando [Ferdinand, n. red.] a 
vorbit foarte bine, iar noii noștri supuși ne-au arătat mult devotament. 
Sunt îndeobște oameni simpli. Bunăoară, se sculau mereu de la locurile 
lor ca să ne roage să ne iscălim pe meniu, iar după dejun, când a fost o 
manifestație sub ferestrele noastre, unul dintre ei nu s-a mulțumit 
numai cu îngăduința de a ține o cuvântare de pe balconul unde ne 
aflam, dar a stăruit împreună cu ceilalți să ia pe fiicele și pe fii noștri, să 
joace hora cu poporul adunat în stradă. Nando nu se împotrivi și fiicele 
noastre se pomeniră deodată centrul unor zgomotoase și însuflețite 
aclamații și jucară dansul național în vestita str. Lăpușneanu, împreună 
cu niște basarabeni necunoscuți, însă plini de entuziasm». 

 
[Maria, Regina României 

Povestea vieții mele.  
Traducere din limba engleză de Mărgărita Miller-Verghi. 

Ediție îngrijită și note de Ioana Cracă, 
vol. III, București, 1991, p. 403] 
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