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Prin prezentul număr al Almanahului „Sud-

Vest” încheiem ciclul de 6 ani al editării acestuia; 

lunar – din 2012 până în 2017, apoi bilunar. 

Probabil că a venit timpul unor reevaluări, 

revizuiri și, poate, al unui alt început. Oricum, 

credem că are rost să ne aducem aminte de unele 

momente ce merită să fie știute... 

Almanahul istorico-cultural „Sud-Vest” – 

periodic în limba română pentru cititorii din 

sudul Basarabiei –, cel care și-a început apariția 

în august 2012, a fost, de fapt, o continuare a 

Ediției speciale „Sud-Vest” a săptămânalului 

cernăuțean „Concordia”, ziar central al minori-

tății etnice românești din Ucraina.   

Din 2001 până în 2007, în fiecare lună, unul 

dintre numerele săptămânalului (întregul tiraj) 

era consacrat în întregime problemelor românilor 

din Basarabia istorică (actualitate, istorie, cul-

tură). Evident, era vorba de raioanele din sud-

vestul actualei regiuni Odesa, de unde a venit și 

denumirea de „Sud-Vest”. O parte a tirajului era 

expediată de la Cernăuți la Odesa, iar de la Odesa 

– în localitățile cu populație preponderent româ-

nească din raioanele Reni, Ismail, Chilia, Sărata, 

Tatarbunar. Acolo, prietenii și ajutoarele noastre 

dezinteresate difuzau gratis ediția specială „Sud-

Vest” printre confrații noștri. 

În 2012, almanahul „Sud-Vest” a apărut din 

inițiativa doamnei Areta Moșu, vicepreședintă a 

Asociațiunii ASTRA, președintă a Despărțămân-

tului „Mihail Kogălniceanu” Iași. Pe tot parcursul 

celor 6 ani trecuți ne-am bucurat de tot sprijinul, 

ajutorul și participarea Domniei sale. Cu almanahul 

„Sud-Vest” am continuat, în fond, tradiția Ediției 

speciale „Sud-Vest” a „Concordiei”.  

Am publicat doar materiale legate, într-un 

fel sau altul, de sudul Basarabiei și de situația 

comunității românești de acolo, periodicul fiind 

difuzat gratis în localitățile cu populație prepon-

derent românească din Basarabia istorică.  

Dacă în cei 6 ani trecuți situația comunității 

românești din regiunea Odesa cunoștea unele 

îmbunătățiri, puteam considera că e și meritul 

almanahului nostru în aceasta. Pe dată ce ea s-a 

agravat în continuare și procesele de deznațio-

nalizare au devenit, practic, ireversibile, mai 

ales după adoptarea și promulgarea noii legi a 

învățământului în Ucraina, nu ne putem atribui 

niciun merit, sub niciun aspect. 

Am încercat să oferim cititorului de limbă 

română din sudul Basarabiei și nu numai, un 

periodic axat pe cele mai importante probleme 

ale existenței comunității românești din ținut. 

Am publicat nu istorioare hazlii, nu bancuri sau 

alte nimicuri. Dacă vreți, într-un fel, am 

încercat nu să impunem, dar să-i deprindem pe 

cititorii din satele noastre, câți au mai rămas, cu 

altfel de lectură. Se vede că n-am reușit, fiindcă 

din partea lor, a cititorilor, n-a urmat niciun gest 

de răspuns, niciun pas în întâmpinare. Am 

încercat să facem acest almanah pentru toți, nu 

pentru noi, cei care am lucrat la el. Și vedem 

acum, că cei la care ne-am gândit, în majori-

tatea lor absolută, nu au nevoie de el... 

Rămânem recunoscători  tuturor celor care au 

citit almanahul „Sud-Vest” și ne-au ajutat să-l 

distribuim printre conaționali. Mulțumiri tuturor 

celor care pe parcursul a 6 ani au depus eforturi 

pentru editarea și difuzarea lui în teritoriu. 
 

Redacția 
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Aron COTRUȘ 
 

 

NEAM VALAH, NEAM AL MEU 

 
Neam valah, neam al meu, 

Cu pași de fier, cu pumni de cremene, 

Cine ar putea-n izbânzi să-ți s-asemene? 

Dacă-ai vrea să vrei mereu, 

Neam valah, neam al meu?! 

 

Neam valah, neam al meu, 

Cu uitătură: aprigă, sprintenă paznică, – 

Saltă-n picioare – oaste năprasnică, 

De toate furtunile gata mereu, – 

Neam valah, neam al meu, 

 

Neam valah, neam al meu, 

Ridică-ți peste-a lumii aspră întrecere: 

Pumn, pușcă, frunte, coasă, sapă, secere, 

Și fă-le să străfulgere, prin timp mereu, – 

Neam valah, neam al meu!... 

 

Neam valah, neam al meu, 

Oțeliți de trudă și de luptă crâncene, 

De-om șovăi de-acum, de ne-om cruța, pustiul  

mânce-ne, 

Gârboviți de casne și-asupriri mereu, – 

Neam valah, neam al meu!... 

 

 

 
 

 

 

O SCURTĂ ISTORIE  
A „SUD-VEST”-ULUI 

ȘAPTE ANI DE LA SFINȚIREA  

BISERICII DIN HAGI-CURDA 
 

Cu șapte ani în urmă, pe 16 iulie 2011, în satul Hagi-Curda/Camâșovca, raionul Ismail, a fost 

sfințit noul lăcaș al bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, subordonată, canonic, Mitropoliei 

Basarabiei a Patriarhiei Române. Lucrările de construcție au durat mai bine de patru ani, locul pe 

care avea să fie pusă fundația bisericii fiind sfințit pe 30 noiembrie 2006 de un sobor de preoți ai 

Mitropoliei Basarabiei. Grijile legate de efectuarea lucrărilor de construcție, de obținerea 

aprobărilor și coordonările cu autoritățile ucrainene le-a luat asupra sa Comunitatea Creștin-

Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Hagi-Curda, condusă de Vasile Iordăchescu și 

înregistrată oficial la organele de stat pe 26 martie 2003.   

Autoritățile ucrainene s-au opus cum au putut zidirii bisericii, creând de-a lungul anilor 

numeroase situații conflictuale. În special, prin mijlocirea credincioșilor din partea locului care au 

susținut Patriarhia de la Moscova (Mitropolia Odesei și Ismailului), reprezentată în Camâșovca de 

preotul-paroh Alexandru Grecu. Aceștia, între timp, au început construcția „bisericii lor”, pe 

fundația veche a celei demolate de regimul comunist. Ea continuă și în prezent.  
 

 Corespondentul nostru 
(continuare în pagina 3) 
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VIZITA SECRETARULUI 

DE STAT VEACESLAV 

ȘARAMET LA ISMAIL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintr-o comunicare de pe pagina de Facebook a Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni de la București, aflăm că pe 6 

august, secretarul de stat Veaceslav Șaramet, din cadrul acestui 

minister, a efectuat o vizită de lucru în orașul Ismail. Citim: 

„Demnitarul român a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului 

asociativ din zonă. Discuțiile s-au axat pe situația românilor din 

regiune și pe sprijinul reciproc privind bursele de studiu oferite 

elevilor de etnie română”. 

Din comunicare mai aflăm că V. Șaramet s-a întâlnit și cu 

primarul Ismailului, A. Abramcenko, cu care a discutat unele 

aspecte ale cooperării româno-ucrainene pe plan local (la nivel de 

municipiu). 

Cele făcute publice pe pagina de Facebook a Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, de fapt, ne oferă mai multe detalii 

asupra vizitei lui V. Șaramet. Ea a fost doar de o zi, doar în Ismail 

și a înglobat în sine doar o întâlnire „cu reprezentanții mediului 

asociativ din zonă”, precum citim. Cine au fost, așadar, cei dintre 

conaționalii noștri cu care s-a întâlnit secretarul de stat român? Îi 

vedem în imaginile ce însoțesc comunicarea din pagina 

Ministerului. Toți fac parte din grupul „Babaian-Stroia” (să-i 

spunem așa), din Ismail. Este vorba de Igor Babaian, care conduce 

Agenția de Cooperare Transfrontalieră din Ismail, fratele mai mic 

al acestuia, Viorel Babaian, V. Stroia, care conduce, la nivel 

municipal, un birou pentru atragerea investițiilor și V. Pavel, 

președintele unui ONG local – Asociația „Gavriil Muzicescu”, 

creat prin efortul comun al celor pomeniți mai sus. 

Firește, putea avea loc și o întâlnire în formatul în care a avut 

loc. Dar, cum reprezentanții guvernului român ajung în sudul 

Basarabiei foarte, foarte rar, s-ar fi impus o prezență mult mai 

largă a reprezentanților etnicilor români din sudul Basarabiei la 

întâlnirea cu dl. Șaramet. Ar fi trebuit să vină și cei din raioanele 

Reni, Chilia, Sărata, Tatarbunar. Era bine dacă oaspetele din 

guvernul de la București vizita câteva școli, în care se mai studiază 

limba română, lua cunoștință de situația unor comunități rurale ale 

românilor sud-basarabeni. 

Dacă dl. secretar de stat a venit pentru o zi în Ismail, ca să 

rezolve o problemă, specială și delicată, cum este repartizarea în 

teritoriu a burselor de studiu, oferite elevilor de etnie română, 

poate că într-adevăr i-a fost suficientă doar întâlnirea cu domnii 

Stroia, Babaian și Pavel. Se știe că în mediul comunitar românesc 

din sudul Basarabiei există și alte opinii vizavi de aceste burse. 

Sincer vorbind, nu știu care este rostul și importanța unor 

asemenea vizite ale demnitarilor din guvernul României, dacă cei 

cointeresați (conaționalii noștri, în marea lor majoritate) află despre 

ele post-factum, de pe rețelele de socializare sau din mediile de 

informare. Citisem că în perioada 3-5 august secretarul de stat V. 

Șaramet s-a aflat la Sulina, printre participanții la Programul de 

Tabere Sulina 2018. Probabil, făcând drumul înapoi de acolo, a 

ajuns și la Ismail, trecându-și la activ o vizită de lucru în sudul 

Basarabiei și informând despre ea în pagina de Facebook a 

Ministerului. 

 

Vadim Bacinschi 
  
    

   
 

 

    
   

 

EMINESCU.  

ZIUA DE MARŢI, 28 IUNIE 1883... 
(continuare din numărul 11-12(64-65), noiembrie-decembrie 2017) 

 

 

Adevărul despre cele întâmplate cu Mihai 

Eminescu cu 135 de ani în urmă (evenimentele 

zilei de 28 iunie 1883) ar trebui cunoscut şi 

poate chiar studiat. În primul rând, de către 

elevi şi tineret. Poate că aşa s-ar putea pune 

capăt acelei revoltătoare stări de lucruri, când 

se afirmă sus şi tare, în continuare, că istoria cu 

suprimarea lui Eminescu este un fals, o poveste 

inventată de cineva, de nişte minţi înfier-

bântate. Prevalează argumentele de genul: nu 

putea fi aşa ceva; nu putea fi, pentru că nu 

putea fi. Sunt ignorate documentele de epocă, 

în ele spunându-ne clar cum a fost pregătită 

arestarea lui Eminescu, cum anume a fost el 

arestat, cine a participat la acel act mârşav etc. 

Dacă s-ar ajunge la o studiere de către elevi 

şi tineret a evenimentelor zilei de 28 iunie 1883, 

pe documente ar trebui să se mizeze. Elucidarea 

cazului „Eminescu” s-ar încadra de minune între 

lucrarea Însemnări zilnice, a lui T. Maiorescu şi 

procesul-verbal întocmit în seara zilei de 28 

iunie 1883 de către comisarul secţiei de poliţie 

nr. 18 din Bucureşti, C. Nicolescu, în Băile 

Mitrașewski, din strada Poliţiei, nr. 4.  

Documentele pomenite mai sus pot fi găsite fie în izvoare scrise, fie în resurse electronice, atâta 

doar că ele necesită anumite comentarii. Pentru că, bunăoară, T. Maiorescu, scriind în Însemnările 

sale despre evenimentele zilei de 28 iunie legate de Eminescu, nu le spune pe toate. Mai cu seamă la 

etapa internării poetului la „Caritas”. El scrie, bunăoară, că a închiriat pe socoteala sa „o cameră 

pentru Eminescu”, cu 300 de lei pe lună. Dar acesta nu este tot adevărul şi nici nu este cea mai 

importantă parte a adevărului.  
 

Vadim Bacinschi 
 

(continuare în pagina 4) 

 
  
    

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÎN CĂUTAREA CETĂȚII  

CONSTRUITE DE MEȘTERII VALAHI 
 

În orașul Odesa, pe bulevardul Primorskii (zona de litoral, învecinată cu renumitele scări 

Potiomkin), un grup de specialiști ucraineni și-a propus să stabilească locul aflării de odinioară a 

așa-numitului castel Hadjibei, cunoscut în istorie și ca cetatea Eni-Dunia, din așezarea medievală 

Hadjibei,  precursoare a orașului Odesa. Despre acesta relata pe 6 august, pentru portalul de știri 

„Dumskaia”, Andrei Krasnojon, șeful catedrei de Istorie a Ucrainei a Universității Pedagogice de 

Stat din Odesa. 

Pentru noi, istoria acestei cetăți este importantă, dat fiind că ea a fost construită de către meșterii 

valahi cu câteva decenii înainte de cucerirea acestor locuri de către armatele rusești. Ne vorbește 

despre aceasta un document pe care marele istoric odesit Apollon Skalkovski îl include în 

monumentala sa lucrare Istoria Novo Siechi Ili Posliedniago Kosha Zaporozhskago (O istorie a 

Secei Zaporojene), apărută în 1846. E vorba de o comunicare de la 1764 a tălmaciului (traducătorului) 

militar Constantin Ivanov, trimis din Zaporojie, cu misiune, la hanul din Crimeea, în care el 

menționează că în vara anului 1764 meșterii valahi construiau în așezarea Hadjibei cetatea Eni-Dunia. 

Meșterii valahi locuiau pe atunci în Hadjibei. Pe un plan al așezării, pus pe hârtie în 1876 de 

către porucikul (grad militar) Ivan Isleniev, sunt indicate și încăperile în care locuiau „creștinii 

valahi”, de rând cu ienicerii și cu paza de noapte a orașului. Acest plan al așezării a fost descoperit 

în arhive de către cercetătorii S. Borovoi și F. Petrunea. În 1964, S. Borovoi îl publica în una din 

lucrările sale. 

La unele aspecte, legate de cetatea Eni-Dunia și de prezența valahilor în așezarea Hadjibei m-am 

referit în lucrarea mea Românii la Odesa. Pagini de istorie (1764-2012), apărută în 2014, la Editura 

Axis Libri, din Galați (p. 31-35). 

Anume cetatea Eni-Dunia a fost luată cu asalt de trupele imperiale, sub conducerea lui de Ribas, 

în septembrie 1789, când cuceresc Hadjibeiul, trecându-l din stăpânirea turcească sub cea rusească. 

Mai târziu, cetatea a fost distrusă (aruncată în aer în 1793 sau 1794) și utilizată ca material de 

construcție. De-a lungul anilor, diferiți cercetători au avut păreri diferite vizavi de locul aflării ei. A. 

Krasnojon, în cele publicate pe portalul „Dumskaia”, vorbește despre un număr de 7 posibile locuri 

ale amplasării cetății – marea lor majoritate pe porțiunea actualului bulevard Primorskii, de la 

scările Potiomkin până la Palatul Voronțov. Ni se dă un eventual plan al acestor locuri, cu familiile 

istoricilor – adepți ai uneia sau alteia din versiuni, de-a lungul istoriei, începând cu secolul al XIX-lea. 

Cercetările despre care relatează A. Krasnojon au avut loc pe porțiunea nominalizată mai sus a 

bulevardului Primorskii, cu ajutorul unor aparate moderne, care au „scanat” solul în adâncime. Le-

au efectuat specialiștii de la „GPR Investigation”, cu sprijinul unor istorici din Odesa, inclusiv al 

celor de Universitatea Pedagogică de Stat. Rezultatele obținute urmau să fie analizate și sistematizate. 

Rezultatul final al investigațiilor, la momentul scrierii acestor rânduri, încă nu fusese anunțat. 
  

Vadim Bacinschi 
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Să lucrăm deci, să nu ne înșelăm că e făcut totul. 

Nu... Să știți, că acum sunt mai multe de făcut, decât 

înainte. Acum să ne unim toți cei cu dragoste către 

neam, să lucrăm cât mai energic, ca să putem da 

acum, având puterea în mâni, roade cât mai bogate și 

mai frumoase. Să ne ferim însă, dragii mei, de greșala 

de a judeca oamenii după culoarea lor politică, și de 

a-i urmări pe chestii personale. Acest păcat e mai 

greu decât chiar nepăsarea față de neam, pe care o 

au mulți dintre noi. 

Știți bine, că în Basarabia sunt mulți Moldoveni 

rusificați; mulți sunt democrați în suflet și în viață, 

dar nu sunt pătrunși de conștiința națională sufi-

cientă; mulți n-au nici o culoare politică, mulți străini 

și chiar moldoveni sunt contra Românilor, dar toți la 

fel doresc pacea, ordinea, liniștea și siguranța vieții. 

Toate acestea le pot da acum ostașii noștri români și 

prin asta ei vor câștiga simpatia tuturor. 

Printr-o lucrare înțeleaptă în momentele atât de 

priincioase acum, putem să-i câștigăm pe toți cei 

amintiți ca prieteni ai neamului nostru. Cu o altă 

purtare, neînțeleaptă, de a da chestiilor noastre 

personale culoarea politică, noi compromitem chestia 

națională, noi îi putem pierde și pe cei puțini prieteni 

ce-i avem, făcându-i să creadă că ordinea ne vine cu 

prea multe victime. Luați bine seama, căci frații noștri 

nu cunosc lumea pe aici și noi suntem datori a le 

lămuri lucrurile, a le aduce la cunoștință faptele, 

care-i pot lămuri să nu facă pași greșiți. 

Mulți or fi făcând astfel de lucruri chiar cu scop 

de provocații, fiind chiar dușmanii noștri. Pe aceștia 

trebuie la timp să-i descoperim. Toate acestea se pot 

face numai și numai printr-o muncă înțeleaptă și 

condusă numai și numai de interese, sociale națio-

nale, ce sunt la ordinea zilei, dar nu de chestii 

personale. Acum, când popoarele își creează soarta 

pe veacuri, nu înseamnă nimic o persoană. 

Să nu uităm că mulți din noi suntem azi națio-

naliști fiindcă am avut condiții priincioase pentru a ne 

forma acest crez, și mulți din frații noștri au fost lipsiți 

de aceste condiții. Să fim dar mai indulgenți, căci cu 

blândețe și înțelepciune, vom căpăta multe oițe, din 

cele rătăcite. La lucru, cu înțelepciune! 

                                                                                    

             Dr. Elena Alistar 

                              10 februarie 1918 

 

[Onisifor Ghibu,  

De la Basarabia rusească  

la Basarabia românească,  

București, 1997, p. 187] 

 

 

Elena Alistar (Balan) a fost singura femeie deputat 

în Sfatul Țării care, la 27 martie 1918, a semnat actul 

Unirii Basarabiei cu România. Aleasă, ca deputat, din 

partea județului Cetatea Albă. 

Născută la 1 iunie 1873 în familia preotului Vasile 

Balan din comuna Vaisal, județul Ismail (azi 

Vasilevca, raionul Bolgrad, regiunea Odesa). Studiile 

primare și le-a făcut la Congaz, județul Cahul, apoi la 

Școala Eparhială din Chișinău. A lucrat ca învățătoare 

în mai multe sate din Basarabia, iar între anii 1909-

1916 a studiat la Facultatea de Medicină a Univer-

sității din Iași. S-a încadrat în mișcarea naționalistă 

(gruparea lui Daniel Ciugureanu). 

Membră a Partidului Național Moldovenesc, apoi 

președintă a Partidului Poporului, întemeiat de 

Alexandru Averescu, originar și el din Basarabia 

istorică. A fondat organizații ca Liga Culturală a 

Femeilor din Basarabia, Gruparea Femeilor Române 

(1927). S-a manifestat pe tărâmul jurnalismului, 

publicând în ziarul „România Nouă”, fondat și condus 

de Onisifor Ghibu.  

După 1940 s-a refugiat în România. A locuit o 

vreme la Iași. Mai târziu, autoritățile comuniste au 

arestat-o și au trimis-o la Pucioasa, în județul 

Dâmbovița, unde a decedat în 1955. Peste câțiva ani, 

rămășitele ei pământești au fost reînhumate în 

cimitirul Bellu din București. 

Publicăm, alăturat, unul din articolele scrise de ea 

în februarie 1918. 

 

CĂTRE MOLDOVENII DIN BASARABIA 

 
Vouă, tuturor, mă adresez cu această scrisoare, 

pornită în folosul neamului. 

Cu venirea armatei române aici, s-a creat pentru cei 

ce doresc a lucra în folosul neamului, împrejurări foarte 

priincioase. Până acum ne împiedicau mulți, în deosebi 

dușmanii neamului nostru, acum însă avem putința de a 

lucra fățiș, deschis și prin urmare cât mai mult.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantin Negruzzi 

150 ani de la moarte 
 

 
 
 

    

 

ANUL CENTENARULUI 
ELENA ALISTAR – SINGURA DEPUTATĂ  

ÎN SFATUL ȚĂRII, NĂSCUTĂ ÎN FOSTUL JUDEȚ ISMAIL  

ȘAPTE ANI DE LA SFINȚIREA  

BISERICII DIN HAGI-CURDA 
(urmare din pagina 1) 

 

Formal, lucrările de edificare a locașului aparținând Patriarhiei Române au fost finanțate de către Consiliul Mondial 

al Românilor, al cărui președinte, Nicolae Popa a fost prezent la solemnități. Detalii despre modul în care au fost 

folosiți banii alocați și despre evaluarea lucrărilor n-au fost cunoscute. Cum nu s-a știut de ce a fost înălțată doar 

clădirea bisericii, proiectul prevăzând și construcția, alături de aceasta, a unei case parohiale.  

Serviciul divin de sfințire a bisericii a fost oficiat de un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei în frunte cu ÎPS 

Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, sosit de la Chișinău. Printre cei 

prezenți a fost și preotul Anatol Cristea, care la începutul anilor ’90 a pus începuturile Comunității Creștin-Ortodoxe 

„Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a inițiat colectarea mijloacelor și a materialelor de construcție pentru rezidirea bisericii 

distrusă în perioada sovietică. Autoritățile ucrainene l-au expulzat din Ucraina, iar ideea rezidirii lăcașului pe locul 

vechi, lângă primăria satului, au preluat-o adepții Patriarhiei de la Moscova. 

La solemnitățile din 16 iulie 2011au participat mai mulți oaspeți, sosiți cu câteva autocare, din România și 

Republica Moldova.  

Din păcate, în cei șapte ani trecuți, noua biserică din Hagi-Curda nu a ajuns ceea ce ar fi trebuit să fie – un exemplu 

de prosperitate, armonie și perseverență pe tărâmul slujirii duhovnicești, dar și în context laic, pe plan local, în primul 

rând. S-au rânduit nenumărați preoți parohi, lucrurile nefiind aduse la acea ordine exemplară de care ar fi trebuit 

numaidecât să aibă parte singura biserică a Patriarhiei Române din Ucraina.  
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Constantin NEGRUZZI 

 

EU SUNT ROMÂN… 

 
Francez, Neamț, Rus, ce firea te-a făcut, 

Pământul tău e bine-a nu uita; 

Oricui e drag locul ce l-a născut. 

Eu, frații mei,’ori unde-oiu căuta, 

Nu mai găsesc ca dulcea Românie, 

De-o și hulesc câți se hrănesc în ea 

Corci venetici. Dar oricum va fi, fie, 

Eu sunt Român, și-mi place țara mea, 

 

Laudă mulți pe Francezul voios, 

Pe mândrul Rus, pe Neamțul regulat, 

La dânșii, spun, că-i bine și frumos; 

Dar, frații mei, eu oricât am umblat 

Pe drumuri lungi, cu șine ferecate, 

Nu mă ’nvoeam și vreți să știți de ce? 

Pentru că-mi plac șoselele stricate. 

Eu sunt Român, mi-e dragă țara mea. 

 

Străine țări îmi place-ades să văd. 

Dar sunt sătul lumea de-a colindă; 

În țara mea de-acuma voiu să șed; 

Căci, frații mei, ori unde voiu umblă, 

N’o să găsesc acea bună primire 

Ce m-am deprins în țară-mi a vedea; 

Și în străini e rece găzduire! 

Eu sunt Român, mi-e dragă țara mea. 

 

Tânăr eram și sărutam cu-amor 

Căpriii ochi sburdatecei Dridri 

Ea mă vându! și eu voiam să mor, 

Când mă ’ntâlni o blondă milady; 

Dragostea ei scăpă a mele zile, 

Dar mă ’nghieță, și mă ’ncălzi abia 

Dulcele-amor româncelor copile... 

Eu sunt Român, îmi place țara mea. 

 

La masă beau adesea vin străin, 

Tocai, Bordo, Șampanie iubesc. 

Iar mai ales prefer vinul de Rin, 

Dacă nu am Cotnar și Odobesc; 

Când însă am, deșert pline pahare, 

Apoi încep să cânt vreo manea, 

Și sunt tot beat cât țin zilele-amare! 

Eu sunt Român, mi-e dragă țara mea! 

 
 

1853, August 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

 

„Facultatea de Agronomie din Chişinău, unde 350 de tineri învaţă cum să devină fermieri”.  

Foto: Margaret Bourke-White, LIFE (1940) 

– în anii 1917-1918 în această clădire şi-a ținut ședințele Staful Țării – 

EMINESCU.  

ZIUA DE MARŢI, 28 IUNIE 1883... 
 (urmare din pagina 2) 

 

Maiorescu a fost cel care a scris o declaraţie, în baza căreia Eminescu a fost internat în instituţia psihiatrului 

Alexandru Şuţu, ea fiind una de „boale mintale”, adică de psihiatrie, şi fiind una privată. 

Cercetătorul bucovinean Ion Filipciuc, în studiul său Eminescologia pe vreme de holeră, scrie: „la consultul 

imediat sau a doua zi, chiar dacă Mihai Eminescu ar fi fost găsit sănătos tun, conform normelor în vigoare, 

pacientul nu putea fi externat decât în temeiul unei noi declaraţii semnate de aceeaşi persoană care a solicitat 

încătuşarea în cămeşoiul de forţă” (Ion Filipciuc, Eminescologia pe vreme de holeră, în „Almanah Mihai 

Eminescu”, Editura Macarie, Târgovişte, 2004, p. 229). 

Despre acest moment (poate un moment-cheie) Maiorescu nu pomeneşte în Însemnările sale. El scrie că în 

acea zi de 28 iunie 1883, „la 5 1/2 după amiaza, pe o mare zăpuşală, a plecat cu trenul până la Braşov”, unde a 

sosit la ora 11 noaptea. Nu spune că, dânsul nefiind în România, Eminescu la „Caritas” rămânea, de fapt, ca în 

puşcărie. Nimeni, în afară de el, Maiorescu, nu-l putea scoate de acolo, chiar dacă se dovedea că era sănătos. 

Maiorescu plecase în călătoria de vară, de şase săptămâni, prin Europa. 

Îţi dai seama că modul în care liderul junimist a procedat faţă de Eminescu este departe de ceea ce numim 

bunătate, compasiune, filantropie. Când la ora 7 seara fusese întocmit procesul-verbal de arestare a lui 

Eminescu, Maiorescu era în drum spre Braşov. El a avut grijă să rămână în afara acelor evenimente, pe care 

singur le-a pus la cale. În schimb, în ele, din câte citim în procesul-verbal, au fost antrenaţi plenar membrii 

Societăţii „Carpaţii”, organizaţie din care făcea parte chiar Eminescu şi care a fost desfiinţată, prin ordinul 

guvernului României, în aceeaşi zi de 28 iunie. 

Poliţia, la Băile Mitrașewski, este chemată de V. Siderescu şi G. Ocăşeanu. La „Caritas” pe Eminescu îl 

predau G. Ocăşeanu şi C. Simţion, preşedintele Societăţii „Carpaţii” şi prieten apropiat cu poetul, în acea 

perioadă. Formal, el a fost arestat şi dus la casa de nebuni cu concursul nemijlocit al celor cu care, în cadrul 

„Carpaţilor”, pleda pentru întregirea pământurilor româneşti şi pentru idealurile Daciei Mari. S-a scris că, în 

lipsa lui Maiorescu, plecat din Bucureşti, C. Simţion avea, de la acela, un bileţel ce îl împuternicea să-l dea pe 

poet la „Caritas”. Acest teribil joc sigur că a fost regizat de către Maiorescu. Scopul a fost clar: de a-i face 

complici la arestarea şi internarea lui Eminescu pe cei care i-au fost prieteni, tovarăşi, cu care activase 

împreună în cadrul Societăţii „Carpaţii”. 

Cam aşa ar trebui abordate faptele şi evenimentele zilei de 28 iunie 1883, dacă am încerca să explicăm ce s-a 

întâmplat atunci, în realitate, cu Eminescu. Tragedia poetului şi redactorului de la „Timpul” nu poate fi dezvăluită 

completamente dacă n-o plasăm într-un context istoric mai larg. Poate că de aici ar trebui să începem. 
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