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Prefața 

Cercetările regionale reprezintă direcția strategică pentru activitatea științifică 

a oamenilor de știință de la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, fiind 

implementate într-o serie de proiecte de succes: «Ucraina-Moldova: memorie 

istorică comună, lecții și perspective», «Perspectivele cooperării transfrontaliere a 

Euroregiunii «Dunărea de Jos»«, «Literatura regională și pictura grupurilor etnice 

din Delta Dunării ucrainene ca mijloc de formare a identității colective a societății 

locale» ș.a. Experiența pozitivă a implementării lor a pus bazele pregătirii 

monografiei colective «Spațiul cultural românesc din Bugeac». Studiul conține 

cercetări, structurate în paradigma oraș - oameni - artă - Dunăre.  

Capitolul «Orașul» prezintă istoria străzilor din Ismail (principalul oraș al 

Bugeacului) și a instituțiilor de învățământ din perioada românească. În capitolul 

«Oamenii», autorii au descris direcțiile de activitate ale organizațiilor național-

culturale publice românești contemporane din sudul Basarabiei și rezultatele 

studiilor sociolingvistice privind identificarea etnolingvistică a vorbitorilor de 

limba română din regiune. Capitolul «Arta» este dedicat sesizării realizărilor 

estetice ale românilor din Bugeac în poezie și pictură. Ultimul capitol este legat de 

perceperea Dunării ca una dintre cele mai importante imagini-simboluri ale 

regiunii. 

Autorii exprimă sincera recunoștință partenerilor noștri:  

 Universităţii «Dunărea de Jos» din Galați, reprezentată de prof. habilitat 

George Enache, de prof.univ.dr Carmen Alexandrache pentru asistența în 

publicarea acestei cărți; 

 Centrului de Informare al României de la Universitatea Umanistă de Stat 

Ismail, reprezentat de șeful său Natalia Ursu, pentru consultarea și promovarea 

cercetărilor cu privire la cultura românilor din Bugeac în domeniul artei și al 

inițiativelor publice;  

 traducătorilor în limba română – Polina Kiseolar, Natalia Ursu, Liubov 

Burlak, Victoria Demidcik-Asarji. 

doctor în științe istorice, prof. Lilia Țiganenko,  

рrorector cercetare științifică 

Universitatea Umanistă de Stat din Ismail,Ucraina 
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Capitolul 1. ORASUL 

Istoria străzilor Ismailului: de la Imperiul Rus până la România Mare 

Lilia Țiganenko 

 

Străzile oraşului, ca şi faţa omului, îi caracterizează specificul şi 

originalitatea.Fără îndoială, fiecare dintre noi s-aîntrebat: ce este o stradă și de ce 

fiecare stradăeste numită astfel? 

În dicționarele explicative moderne, cuvântul «stradă» este definit ca un pasaj, 

o bandă, un loc de trecere a transportului, un interval între case. Ea vine din slava 

veche «ula», ceea ce înseamnă «gaură, bortă> intrare, poartă> trecere». Orice 

relatare despre străzi este imposibilă fără cunoașterea toponimiei. 

Toponimia (dela grecescul «topos»  –loc și «onyma» –nume) este știința care 

studiază denumirile geografice, originea lor, semnificația semantică, dezvoltarea, 

starea actuală, ortografia și ortoepia, precum și condițiile naturale și sociale ale 

trecutului, datorită cărora au apărut aceste nume. 

Toponimia orașelor păstrează memoria istorică a poporului. Numele 

geografice păstrează informații importante care sunt transmise de la o generație la 

alta. Aceasta este microistoria poporului şi eane orintează în adâncurile secolelor. 

Numele străzilor (godonime – din greaca antică – drum, stradă, canal – 

numele obiectelor liniare din oraș, inclusiv alei, străzi, stradele, bulevarde) sunt 

monumente istorice deosebite care reflectă mentalitatea, psihologia socială, 

cultura, tradițiile și obiceiurile locuitorilor, evenimentele istorice, precum și 

activitățile de viață și de muncă ale populației locale. 

De regulă, numele străzilor conservă istoria orașului, reflectă anumite etape 

ale dezvoltării sale, în special așezările și caracteristicile etnice ale regiunii. 

Apariția pe harta orașului a unor noi nume sau dispariția altora este o manifestare 

clară a cerinţelor locale sau a factorilor socio-politici care se schimbă. 

                                                           
 În lucrare sunt folosite materiale din cartea autorului «Străzile Ismailului. Trecut şi prezent», care va fi 

publicată în limba română în viitorul apropiat. 
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De-a lungul întregii perioade a existenței lor, străzile oraşului Ismail și-au 

schimbat în mod repetat numele, iar fiecare nouă denumire a fost o reflectare a 

mediului socio-politic al unei anumite epoci. În cele mai multe cazuri, aceasta s-a 

datorat schimbărilor statutului juridic, teritorial-administrativalregiunii, fiind legat 

de istoria Imperiului Rus, Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești, 

Regatului României, Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene șia Ucrainei.  

Publicarea legii Ucrainei «Cu privire la condamnarea regimurilor totalitare 

comunist și național-socialist (nazist) în Ucraina și interzicerea propagandei 

simbolurilor lor» (09 aprilie 2015) a adus la o altă transformare a toponimiei 

oraşului Ismail. Prin decizia Consiliului Orașului (19 februarie 2016) 66 de străzi 

ale orașului și-au schimbat numele. 

Numele străzilor oraşului Ismail îşi au propriul său specific: 

 la începutul anului 2020 în oraș există 330 de piețe, bulevarde, străzi, stradele; 

 de la înființarea sa, orașul a fost împărțit de bulevardul Dunaiski (acum 

bulevardul Suvorov) în două părți – vest și est. În mod tradițional se credea că 

inițial străzile din vechea parte a orașului care intersectau bulevardul aveau 

nume diferite.Însă, planurile din prima jumătate a secolului al XIX-lea indică 

faptul că străzile orașului de pe ambele părţi ale bulevardului aveau același 

nume. Se poate presupune că nume diferite pentru străzile de pe ambele părți 

ale bulevardului au fost date la sfârșitul anilor '50 ai secolul al XIX-lea, când 

Ismailul a devenit parte a principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești. 

O astfel de împărțire în denumirea străzilor centrale a fost păstrată şi în anii 

următori, până în anul 1919; 

 în orașul nostru există doar două străzi care nu și-au schimbat niciodată 

numele de la mijlocul secolului al XIX-lea – Vodoprovodnaia și Kirpicinaia; 

 unele străzi ale Ismailulu și-au păstrat numele iniţiale. Cu toate acestea, 

trebuie remarcat faptul că în diferite perioade (deși nu pentru o perioadă lungă 

de timp) numele acestor străzi s-au schimbat. Aceste «străzi de vârstă 

înaintată» suntKișiniovskaia, Topolnaia, Hotinskaia, Bolgradskaia, Portovaia; 
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 în oraș există străzi și stradele care au același nume, deosebindu-se numai prin 

numărul de ordine. Acestea sunt strada Belinskiși 3 stradele Belinski, strada și 

3 stradele Griboedov etc. 

 51 de străzi din oraș (reprezentând 16%) sunt numite în cinstea oamenilor, a 

căror soartă a fost direct legată de oraşul Ismail – Avraamovskaia, Burlacenko, 

Gorşkov, Kapikraian, Kluşin, Lagno, Cepegaetc.; 

 evaluând aspectul de gen în numele străzilor oraşului Ismail, observăm că o 

parte semnificativă a străzilor (132) este numită după bărbați proeminenți și 

numai 6 străzi (!!!) poartă nume de femeicelebre, deşi niciuna dintre ele nu au 

fost implicată în istoria orasului Ismail. Acestea sunt străzile Zoia 

Kosmodemianskaia, Olga Forş, Uliana Gromova, Polina Osipenko, Lesea 

Ukrainka, Liza Ceaikina; 

 statutul portuar al orașului a influențat numele străzilor sale: spre deosebire de 

majoritatea orașelor vecine, numeroasele nume ale Ismailului sunt asociate cu 

teme comerciale și maritime – Portovaia, Sudoremontnaia, Korabelnaia, 

Parohodnaia și altele; 

 19 străzi ale Ismailuluipoartă numele altor oraşe din Ucrainasau din statele 

vecine –Benderskaia, Bolgradskaia, Sofievskaia și altele; 

 există în orașul nostru străzi cu colorit exclusiv local în numele sale–

Gudzovskaia, Turbaevskaia, Fanagoriiskaia; 

 în cursul dezvoltării istorice, numele unora dintre străzile Ismailului au suferit 

o anumită transformare fonetică, cel mai adesea datorită «factorului uman» 

(scriere incorectă, sau citiregreşită). Astfel, strada Kolţov în unele documente 

se găsește ca Kolţevaia (formă de inel); Vaisalckogo–Vaisalskaia; Celiuskin –

Celiuskinţev etc. 

 Caşi majoritatea orașelor din Ucraina, Ismailulîşi are propriile microdistricte 

stabilite istoric, ale căror nume oficiale nu sunt fixate nicăieri, dar sunt bine 

cunoscute tuturor locuitorilor orașului. Acestea sunt: Centrul, Piața, 

Împrejurimile Gării, Baranovka, Kopanaia Balka (râpă săpată), Orehovaia 

Balka (Râpa Nucilor), Poidovka, Gudzovka, Conservnîi, Lipovanka, 
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Zavodskaia, Goncearovka. Localnicii numesc aceste zone istorice princuvântul 

«Mahala». 

Descriind istoria numelor străzilor orașului, autorii au încercat săocolească 

orice judecăți de valoare. Toate informațiile oferite se bazează exclusiv pe surse 

istorice și date cartografice. 

Exprimăm recunoștința profundăd-nului Viktor Drozdov (Conf. univ. dr., șef 

al Departamentului de Istorie de la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail), d-

nei Antonina Doroşeva (Conf. univ. dr. la Departamentul de Ştiințe Umaniste și 

Discipline Naturale și Tehnice al Universităţii de Stat de Infrastructură și 

Tehnologie), d-nei Polina Kiseolar (Conf. univ. dr. la Departamentul de Filologie 

Romano-Germanăal Universității Umaniste de Stat din Ismail), d-nei Carmen 

Alexandrache (Conf. univ. dr. la Departamentul de Ştiinţe Generale de la 

Facultatea Transfrontalieră a Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi), 

angajaților întreprinderii municipale «Arhiva din Ismail», 

angajaţilorDepartamentului de arhivare al Consiliului orașului Ismail și al Arhivei 

Naționale a Republicii Moldova,precum și tuturor celor care ne-au ajutat la 

pregătirea acestei publicații, ne-au pus la dispoziţie materiale, texte și fotografii,ne-

au oferitasistenţă consultativă și sprijin neprețuit! 

Ismailul la început (1812-1917) 

În anul1811, lângă pereții estici ai cetății Ismail, la inițiativa comandantului 

cetăților din Basarabia de Sud, Serghei Alekseevici Tucikov, a fost întemeiată o 

așezare,suburbia cetății.După cum este indicat în nota explicativă la «Planul de 

sprijin istorico-arhitectural al orașului Ismail» (8.04.1994), proiectul suburbiei ar fi 

putut fi realizat, cel mai probabil, încă din anul 1811. «Nu a fost nevoie de prea 

mult timp pentru a-l crea, această experiență exista deja. Conform conceptului 

dominant în acea perioadă, orașele erau obligate să aibă o rețea dreptunghiulară 

de străzi, care (dacă era posibil) ignora trăsăturile naturale ale zonei»1. Nota 

explicativă conține referiri la planul urbanistic din anul 1811 (actualmente, această 

Notă este păstrată în Arhiva Istorică Militară de Stat a Rusiei) și se numește 
                                                           
1Planului de referință istoric și arhitectural al orașului Ismail» (8 aprilie 1994). Arhiva Departamentului de 

Arhitectură al Consiliului Municipal din Ismail. 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  11 
 

«Planul general al cetății Ismail, cu indicația lucrărilor efectuate în trecutulan 

1811». 

În plan, la est de cetate este indicată 

«Suburbia», care prezenta un dreptunghi 

întins de la cetatea de 1.100 x 210 stânjeni, 

cu o grilă clară de cartiere dreptunghiulare 

mici (18x7). După cum este indicat în 

document, aspectul suburbiilor a avut trei 

accente compoziţionale. În partea centrală 

dintre cvartale, una dintre străzi era mult 

mai largă decât celelalte.În părțile vestică 

și estică existau teritorii (evident, pentru 

construirea bisericilor). Pătratul de est, 

datorită decalajului dintre cvartale,se unea compozițional cu cheiul Dunării. 

Spre mijlocul anului 1812, datorită zelului lui Serghei Tucikov, suburbia 

numără 1500 de case și prăvălii și erapopulată de către armeni, ruși mici 

(ucrainieni), greci, moldoveni, bulgari, evrei, ruși (vechi credincioși). 

La 31 august 1812, comandantul șef al Armatei Dunărene și Flotei Mării 

Negre, guvernatorul general al Moldovei și al Țării Românești, amiralul Pavel V. 

Ciceagov, a depus împăratului rus Alexandru I un raport despre «o suburbie 

construită la periferia Ismailului, care prin aspectul și locația sa poate constitui 

un nou oraș»2. De interes deosebit este faptul că așezarea noului oraș și decontarea 

acestuia s-a făcut «fără cheltuieli», deoarece general-maiorul Tucikov și-a asumat 

toate preocupările legate de această problemă. Având în vedere rolul excepțional al 

lui Serghei A. Tucikov în amenajarea orașului, guvernatorul a propus să numească 

noua așezare cu numele fondatorului său real. Alexandru Ia găsit argumentele mai 

mult decât convingătoare și a scris pe raportul în cauză:»Către îndeplinire». 

La 14 (26) octombrie 1812, a fost semnat decretul Senatului privind atribuirea 

statutului de oraș cu numele Tucikov suburbiei, situate lângă cetatea Ismail: 
                                                           
2Țiganenko, Lilia, Drozdov, Victor & Doroșeva, Antonina (2017). Străzile Izmailului: trecut și prezent. Ismail: 

Smil. Р.7.  
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«...suburbia construită în faţa Ismailului, care, după aspect și locație, poate 

constitui un nou oraș, având deja mai mult de 1500 de case și prăvălii, bine 

amenajate și populate de: Armeni, Greci, Bulgari, Evrei, Vechi-Credincioşi şi 

imigranţi de alte naţiuni, plus la aceasta, aranjarea oraşuluilui și a populației nu a 

valorat visteriei niciun cost și căruia munca și patronajul general-maiorului 

Tucikov i-a pus bazele și l-au dus la o stare de înflorire reală: Maiestatea Sa 

Imperială, întru aprobarea general-maiorului Tucikov pentru un lucru atât de util, 

potrivit părerii amiralului Cikagov, a binevoit ca această suburbie să fie numită 

oraș în numele fondatorului său»3. 

În 1813, orașul Tucikov devine centru județean.În conformitate cu normele 

naționale, în oraş sunt create porțile portuare vamale și de carantină, o instanță 

comercială (pentru dispozitivul și ordinea comerțului). Populația locală se ocupa de 

comerț, agricultură arabilă, pescuit și diverse meșteșuguri. Primii locuitori ai 

orașului sunt croitori, cizmari, comercianți, tăbăcari, tâmplari, vopsitori, fierari, 

brutari, grădinari, morari, butnari, producători de săbii etc. 

La 1 septembrie 1813, în orașul Tucikov «…locuiau 2.935 persoane 

masculine ruşi mici, bulgari, bejenari, moldoveni, caste de piliponi, vechi-

credincioşi, raznocini, greci, evrei, arnauţi, țigani și sârbi; existau 707 de case și 

86 de prăvălii.Înoraşul Tucikov funcţionau întreprinderi proprii: 4 fabrici– deţiucă 

de fructe, de lumânări și două de bere; 27 mori de vânt și 15 mori de pământ»4; 

numeroase crâşme, brutării, grajduri, hanuri, băi publice. 

Spre anul 1819, în oraș erau construite 5 biserici, 822 case de lemn (stuf); 97 

prăvălii de lemn și 10 magazine de lemn, trei hanuri, 91 bodegi, 3 băi comerciale, 

53 mori de vânt, 19 fierării; funcţionau întreprinderi ce produceau cărămizi, 

grăsimi, pânză, macaroane5. 

Conform «Planului orașului și al cetății din 1819», care a fost creat de 

generalul maior Forster, către anul 1819 orașul Tucikov se întindeape 16 cvartale 

                                                           
3Cu privire la denumirea suburbiei construite în fața Ismailului – orașul Tucikov. Decretul Senatului de Guvernare. 

Nr. 25.248 din data de 14 (26) octombrie 1812. Colecția completă de legi ale Imperiului Rus.Colecția 1 (1649-

1825).Vol. 32.P. 443. 
4Instituția municipală «Arhiva Ismail», f.514, inv.1, c. 9. 
5Instituția municipală «Arhiva Ismail», f.514, inv.1, c. 33. 
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în direcţia sud-estică și pe 18 cvartale în direcţia nord-estică. Aproximativ jumătate 

din cvartalele planificate până în acest moment erau deja construite. 

La baza dezvoltării urbane din prima treime a secolului al XIX-lea au fost 

stabilite următoarele principii ale politicii de construcţie urbană ca «construcţie 

regulată», «proiecte de model». De regulă, clădirile publice și comerciale erau 

construite pe piețe, bufetele – departe de biserici,iar cimitirele – înafara orașului. 

Gama de culori a locuințelor urbane din această perioadă este strict 

reglementată de decretul imperial din 13 decembrie 1817. Pentru vopsirea caselor, 

erau folosite culorile alb, galben deschis, galben pal, gri-galben, (toate nuanțele de 

gri), culorile roz pal și sibir cu adăugare de vopsea albă. Ca etalon, au fost 

elaborate 16 plăci cu aceleaşţ culori suprapuse pe ele. Galeriile și coloanele albe 

ale halelor din clădiri nu sunt doar un semn al prăvăliilor Ismailului, ci şi o 

diferență arhitecturală ale multor case din provinciile Novorosiisk și Basarabia din 

perioada secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, datorită condițiilor 

climatice: halele ajutau la menținerea răcorii în clădirii. 

Conform descrierii lui A. Skalkovski, în primele două decenii ale existenței 

sale, orașul era «o suburbie abia vizibilă a cetăți», deși avea până la 8.000 de 

locuitori. Clădirile din oraș erau «foarte scunde şi şubrede; cea mai bună casă 

aparținea veteranului onorabil general-locotenentului Sanders, şi în această casă 

s-a opritÎmpăratul Suveran în timpul șederii sale aici, în mai 1828»6.  

În 1823, a fost făcută o nouî încercare de a raționaliza construcția orașului. 

Aceleiași perioade îi aparține şi «Planul general al cetății Ismail cu situația din 

jurul eila o jumătate de kilometru», alcătuit de inginerul-locotenent-colonel 

Bliznak la 4 iulie 1825 (Imaginea 1). 

                                                           
6Skalkovski, A. (1849). Oficiul orașului Ismail în 1847. Catalogul Ministerului de Interne.  Partea 25.  P. 344-422. 
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Printre specialiștii care și-au lăsat amprenta asupra aspectului arhitectural al 

orașului nostru în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea, este necesar să 

menționăm numele inginerului 

militar Egor Forster, alarhitectului 

Avram Melnikov, a arhitectului din 

Odesa Ivan Kozlov, a arhitectului 

italian Frans Karlovici Boffau, a 

arhitectuluiIppolit von der Şkruf, a 

arhitectului superior al Cancelariei 

Guvernatorului orașului Ismail 

Illarion Dombrovski și alții.Datorită 

lor și multor altora, ale căror nume 

sunt ascunse de cortina istoriei, orașul și-a format propriul stil arhitectural deosebit, 

bazat pe principiile clasicismului, iar Bulevardul Dunaiski a fost axa principală de 

planificare compoziționalăa orașului. 

Din primele zile ale existenței sale oficiale, orașul s-a dezvoltat ca port 

comercial pe Dunăre. În anul 1816 aici intrau navele turcești, austriece și 

englezești. Locația oraşului Tucikov de-a lungul râului, prezența unei căi 

navigabile convenabile determină creşterea roluli comercialaltânăruluioraș. În anul 

1828 a fost semnat un decret imperial de aprobare a vamei în oraș7. 

În 1830, la începutul străzii actuale Belgorod-Dnestrovskaia, lângă primul dig 

echipat, a fost construită clădirea vamală, care a supraviețuit până în zilele noastre 

și este una dintre cele mai vechi din orașul nostru. 

La 26 septembrie 1830, prin decretul imperial a Senatului din sudul 

Basarabiei, a fost înființată guvernarea orașului Ismaila cărui graniță administrativă 

includea orașele Reni, Kilia, Vilkovo, satele Kugurlui, Safianî, Broska, Haji-

Kurda, Gasan-Aspaga, Kisliţî, Muravliovka și Ciamaşir. Ismailul (Tucikov) devine 
                                                           
7Cu privire la darul libertății de comerț portului Ismail și la deschiderea acolo a Principalul Depozit Vamal. Decretul 

nominal al Senatului nr. 2327 din 06 octombrie 1828. Colecția completă de legi ale Imperiului Rus.Colecția 2 

(1825-1881).Vol. 3, Р. 883. 

 

Imaginea 1. 

Planul general al cetății cu suburbie (07.07.1825) 
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centrul administrativ al guvernării orașului, iar locotenentul S.A. Tucikov 

devineguvernator. Evident, acestei perioade aparţin noile hărți și planuri ale 

orașului. Conform mai multor semne indirecte (care vor fi discutate mai jos), 

semnăturile arhitectului Illarion Fadeevici Dombrovski și a arhitectului junior 

Pintaş  şi stilul imaginii pot firaportate începutului anilor '30 ai secolului al XIX-

lea. 

În general, de la începutul anului 1831, în oraș existau deja 1.519 de case. 

Numărul total de locuitori, împreună cu «locuitorii cătunelor adiacente, erau de 

3.781 suflete. Rușii mici reprezentau cel mai mare număr – 2.112 (1.806 suflete în 

oraș și 306 în câtune), ruși mari– 759, moldoveni – 306 suflete masculine»8. 

Pe planul «Primei părţi a orașului Ismail» (Imaginea 2) sunt notate străzile și 

cvartalele orașului, de laactualulBulevard Suvorov spre cetate. Numele străzilor nu 

sunt încă indicate. Acest document, precum și un desen tehnic al orașului 

(Imaginea 3), au fost pregătite de arhitectul junior Pintaş. În ambele planuri nu 

apare nici o indicație a datei întocmirii documentului. 

Analiza planului (Imaginea 2),ne permite să subliniem faptul că ridicarea 

orașului avea loc în conformitate cu principiile geometrice: dreptunghiuri clare, ce 

                                                           
8Instituția municipală «Arhiva Ismail», f.56, inv.1, c. 8. 

Imaginea 2. 

Planul primei părți a orașului Tucikov 

 

 

Imaginea 3.  

Planul orașului Tucikov 
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străbăteau străzile drepte începute de la Dunăre, și perpendiculare,începând de la 

cetatea Ismail,dreptungiulare, cvartale echivalente. Planul cuprinde 161 cvartale 

(parcele), 8 verticale (de la Dunăre) și 38 de străzi perpendiculare (orizontale 

Dunării). 

În această parte a orașului era o singură piaţă – Piaţa Catedralei. La dreapta și 

la stânga se întindea bulevardul, în mijlocul căruia era plantat un parc. Un întins 

spaţiu de verdeață se aflaîn spatele Catedralei Sfintei Ocrotiri. La marginea 

orașului se afla un spital militar. Printre străzile indicate pe hartă există terenuri 

planificate condiționat. Acest lucru sugerează că pământurile au fost alocate pentru 

construcții, dar nu erau încă transferate unor anumiţi proprietari.  

Un interes considerabil îlprezintă semnele convenţionale de pe hartă care 

demonstrează anumite priorități de planificare urbană. La acea vreme, Catedrala, 

bisericile Sf. Dimitrie și Sf. Nicolae, Capela vechilorcredincioși erau deja 

construite în oraș. Noul oraș avea o mare nevoie de materiale de construcție, aşa se 

explică prezența fabricilor de stat de cărămidă de lângă Dunăre. Aproape de 

marginea orașului a fost desemnat locul temniţei (închisorii).  

«Planul orașului Tucikov care se întinde de-a lungul fluviului Dunărea lângă 

cetatea Ismail» (Imaginea 3) este un document grafic și calitativ, în care sunt 

marcate nu numai blocurile de clădiri existente și propuse, ci și reperele din jur – 

mori, câmpuri, mlaștini etc. În 

ciuda faptului că în document nu 

există niciun an, potrivit dovezilor 

indirecte, îl datăm în 1832. O 

caracteristică specifică a planului 

este prezența designului de culoare: 

în funcție de caracteristicile construcției de locuințe, blocurile sunt haşurate în 

culori diferite. Printre alte modele se numără: «cvartale construite cu case din 

caramida sau piatra;cvartale din ceamur sau construite din lut;cvartaledin lemn, 

răchită și stuf;cvartale distribuite, dar care nu au fost încă construite»9. 

                                                           
9Arhiva Națională a Republicii Moldova. f. 6,inv.1, c. 522. 
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În total au fost marcate pe plan de 470 cvartale. Dintre acestea, 60 sau 13% 

erau construite integral sau parțial cu case de piatră. Pe terenurile a 32 de cvartale, 

sau 7%, erau case de lut sau dun ceamur. Cele mai multe case din oraș erau din 

lemn – numărul de cvartale construite în acest tip de locuințe era 202, sau 43%. 24 

de cvartale (aproape 5,1%) aparțineau categoriei distribuite, dar nu erau încă 

construite. De regulă, acestea erau situate la periferia orașului.În partea centrală a 

orașului – lângă Catedrala Sfintelor Pocroave și pe străzile din jur – am numărat 

doar trei loturivirane, care aveau deja proprietarii lor. 136 de cvartale (28,9%) ale 

orașului aparțineau categoriei de teren nedistribuit. Cu alte cuvinte, din cele470 de 

cvartale planificate, doar nu mai mult de 100 erau construite. 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 

 

Dintre clădirile publice urbane din această perioadă au fost construite: 

«Biserica din piatră Sfântului Nicolae pentru vechii credincioşi», Piața Grecească 

cu o galerie pentru greutăți și măsuri (în locul pieței centrale actuale), Piața 

Fânului.În direcția spre Dunăre, pe bulevarduldupă Catedrala Pocroavelor, care 

este marcată pe hartă precumCatedrala Sfintei Ocrotiri, mai erau 3 biserici – 

«Biserica Moldovenilor Sf. Dimitrie» (Fotografia 1), «Biserica greako-rusă Sf. 

Nicolae» (Fotografia 2) și «Vechea Biserica a vechilor credincio şi Nașterea 

Sfintei Fecioare», care urma să fie demolată. Piaţa unde se înălţa Catedrala 

Pocroavelorera numită Principală; în spatele ei – erau două clădiri ale Curţii-Hotel. 

Pe lângă pieţile indicate, orașul avea și Piața Pieştelui și Piața de Jos. În afara 

limitelor orașului era satul Kopanaia Balka. În partea de sus a planului se afla era o 

clădire din piatră a cazarmelor de artilerie, unde temporar era localizat spitalul 
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militar și un oficiu poștal. Pe bulevard (spre nord), pe unul dintre pătratele verzi 

este o inscripție abia perceptibilă: biserică în construcție. Se poate presupune că 

vorbim despre biserica armeană Sf. Gheorghe, care, după cum știm, a fost 

construită în anul 1836. 

În plan aproape toate străzile aveau nume, și în plus, aceleași nume pe ambele 

părți ale bulevardului. Cele mai multe străzi au fost numite după orașele imperiului 

(Akermanskaia, Odeskaia, Iaskaia, Benderskaia, Kameneţ-Podolskaia) sau făceau 

referiri la activitateaarhitectural orientatăspre productive (Fierarilor, De Jos, 

Vamei, Negustorilor, Aristocraţilor). 

Etimologia numelor aproape a tuturor străzilor este transparentă, dar 

răspunsul la întrebarea: cine sau ce a fost sursa godonimului «strada Serbinov»– 

necesită documente de cercetare de arhivă suplimentare. Presupunerea inițială că 

strada este numită după o anumită persoană nu a fost confirmată. Mai 

convingătoare, în opinia noastră, este versiunea care ne face referire la etnonimul 

«Sârbii» – strada serbilor. După cum se ştie, în acea perioadă, în oraș, printre 

reprezentanții diferitelor grupuri etnice, locuiau şi sârbii10. 

În anii '30 –'40 ai secolului alXIX-lea,în oraș, se extinde semnificativ 

comerțul intern. Au fost construite arcade comercialede piatră compuse din 62 de 

magazine (locuitorilor actualu lui Ismail, le este bine cunoscută clădirea sub 

numele de «casa sub coloane» pe Bulevardul Suvorov – una dintre clădirile 

supraviețuitoare ale acestor serii); devin tradiționale târgurile anuale –Înălţarea Sf. 

Maicii Domnului și Sfânta Ocrotire.Numărul centrelor comerciale din oraşeste în 

creștere.Astfel, dacă în anul 1833 erau 94 de prăvălii în Tucikov, atunci până în 

1846 numărul lor a crescut la 110. Oraşul însuși s-a extins: în 1838, în oraș erau 54 

de străzi și 4 pieţe. Se construiesc rapid clădiri locative noi: în 1831 există 1.519 

dintre acestea, iar în 1843 există deja 2.43311. 

În 1840, eseul lui Nikolai Nadejdin «O plimbare prin Basarabia» publicat în 

«Almanahul din Odesa», ne oferă ocazia să privim orașul cu ochii călătorului: «O 

                                                           
10Țiganenko, Lilia, Drozdov, Victor & Doroșeva, Antonina (2017). Străzile Izmailului: trecut și prezent. Ismail: 

Smil. Р.16. 
11Skalkovski, A. (1849). Oficiul orașului Ismail în 1847. Catalogul Ministerului de Interne.  Partea 25.  P. 344-422. 
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stradă largă sau, mai bine zis, o alee, amenajată cu case fermecătoare, ne-a dus la 

o piaţă înconjurată cu rânduri de plopi, cu o biserică minunată în mijloc. Nu este 

nicicel mai mic semn al Turciei. ... Mai repede,ar fi fost posibil să ne gândim că 

am intrat într-unul din orășelele Italiei sau din sudul Franței...»12. 

În anul 1847, în oraş funcţionau 8 biserici ortodoxe, 2 pentru vechii 

credincioși și o biserică armenească, o capela romano-catolică de piatră și o 

sinagogă evreiască din cărămidă cu arcade. 

Următorul document este datat pe 13 martie 1849 și se numește «Planul 

general al orăşelului aflat pe lângă Cetatea Ismailului, cu numirea granițelor cetății, 

a cvartalelor și a tuturor clădirilor de stat și publice» (Imaginea 4). Proiectantul 

planului este un subofițer din unitățile de artilerie ale Armatei Imperiale din Rusia) 

de clasa a treia Parhomenko. Documentul a fost semnat de locţiitorul 

Comandantului Echipei de Inginerie dinIsmail, capitanul Kazanţev. Planul include 

cvartalele populate (354) și cvartalele destinate dezvoltării în perspectivă (26 în 

partea de vest a orașului și 27 în est). Planul conține clădirile bisericilor din oraș 

deja menționate de noica şi clădirile publice noi: Duma Orăşenească, magistratul și 

poliția, în spatele cărora, se aflau magazii de pompieri. 

Pe lângă aceasta, în oraș au apărut 

clădirile Departamentului Militar și a 

Spitalului Militar din Ismail (un 

hambar pentru boi și bordeie; clădiri 

cu un etaj care găzduiau o bucătărie, o 

baie, o brutărie, barăcile de soldați, o 

fântână); școala județeană (probabil, în 

locul actualei Biblioteci pentru Copii, 

clădirea școlii nu a supraviețuit); 

Oficiul deCarantină și aCheiului; 

Tribunalul Comercial; Azilul 

orăşenesc pentru bătrâni. 

                                                           
12Nadejdin, N. (1840). Plimbare prin Basarabia. Almanahul Odesei.http://www.voskres.ru/history/nadejdin3.htm 

Imaginea 4 Planul Ismailului (1834) 
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Puncul extrem din nordul orașului este clădirea închisorii. După cum se știe, 

în martie 1831, primarul S. Tucikov a primit o scrisoare de la guvernatorul 

Novorosiiskului și Basarabiei, contele Voronțov, cu indicaţii de a calculaplanul 

cheltuielilor pentru construirea unei temniţe (închisori) pentru vagabonzii și tâlharii 

locali. Calculul planului a fost încredințat inginerului-colonel Bliznin, care a depus 

o sumă foarte condiționată – de 43.202 ruble 60 de copeici și a alcătuit planul 

construcției. De punerea în aplicare a proiectului s-a apucat comerciantul de 

breasla I, Anton Milanovici. Construcția a fost însoțită de numeroase dificultăți: 

lipsa unui plan clar de localizare a închisorii, planul de cheltuieli evident 

insuficient, dar până la 25 septembrie 1834 închisoarea a fost dată în exploatare)13. 

În zona actualului Bulevard Mira, erau alocate parcele pentru livezi și grădini 

private, precum și pentru 5 cimitire – 2 ortodoxe, 1 grecesc, 1 pentru vechii 

credincioşi și 1 pentru militari. 

Pe acest plan există și câteva obiecte 

aparținând Departamentului Maritim (naval): 

clădirile Admiralității Inferioare, cazarmele 

ocupate de membrii echipajului naval l43 cu 

serviciile sale, structurile alimentare și ale 

comisariatului. 

La 1 decembrie 1854, în Ismail locuiau 

26.246 de persoane. La acea vreme, în oraș 

funcționau mai mult de 30 de fabrici: 15 pentru fabricarea cărămizii, 11 de țiglă, 3 

de săpun și pentru fabricarea lumânărilor, 2 pentru topitul slăninei și 1 fabrică de 

bere. În plus, orașul găzduia 3 hoteluri, 4 hanuri, 3 cafenele, 1 hală, 1 club pentru 

comercianți și mai mult de 300 de prăvălii14. 

Iată un citat din raportul Consiliului orașului Ismail către Administrația 

regională din Basarabia (Nr. 422 din 22 februarie а. 1854): «Aranjamentul regulat 

actual al străzilor din oraș, corespunzător lățimii acestora, împărțirea favorabilă 

șiutilă a cvartalelor, amplasarea și spațiul zonelor din toate punctele de vedere, în 
                                                           
13Instituția municipală «Arhiva Ismail», f.56, inv.1, c. 281. 
14Instituția municipală «Arhiva Ismail», f.514, inv.1, c. 302. 
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general, sunt atât de convenabile, încât nu este nevoie să se schimbe planul 

orașului. …Localizarea orașului spre nord este incomodă deoarece, există destul 

de puține fântâni în oraș, dar locuitorii preferă apa dunăreană, care este folosită 

în general pentru adăpare»15. 

După cum se știe, a doua jumătate a anilor '50 ai secolului al XIX-lea a fost o 

perioadă dificilă în istoria regiunii noastre. Din nou, ținuturile Basarabiei au 

devenit o «carte» de negociere în marele joc politic al marilor state europene. După 

sfarsitul razboiului din Crimeea, în care Imperiul Rus a suferit o înfrângere 

zdrobitoare, anul în 1859 sudul Basarabiei revine Moldovei. 

Schimbările 

politice serioase au adus 

la transformări nu numai 

în formele de conducere 

și control din regiune, ci 

și în toponimia orașului. 

Cele mai multe străzi ale 

Ismailului au suferit fie 

o redenumire radicală, 

fie au rămas cu aceleași 

nume, dar în traducere românească. Autorii nu au reușit încă să găsească hărți sau 

planuri ale orașului din acea perioadă, astfel încât toate informațiile despre numele 

străzilor au fost luate din surse ulterioare de la sfârșitul anilor '70 – începutul anilor 

'80ai secolul al XIX-lea. 

După sfârşitul războiului ruso-turc din 1877-1878, Basarabia de Sud au fost 

reîncorporată Imperiului Rus. Printre numeroasele probleme care ar fi trebuit 

rezolvate de o comisie specială pentru a primi acest teritoriu, a apărut și problema 

redenumirii străzilor orașului. Fondurile arhivei locale conțin acţiunile 

administraţiei orașului Ismail cu privire la redenumirea străzilor orașului (1879), 

care ne dau o idee clară despre acest proces. Administrația rusă nu a fost deosebit 

                                                           
15Arhiva Națională a Republicii Moldova. f. 6,inv.2, c. 522. 
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de zeloasă în redenumirea străzilor orașelor: cele mai multe nume au fost pur și 

simplu traduse din limba română și atribuite străzilor sîn versiunea rusă. 

Într-una dintre primele versiuni ale denumirilor ruseşti ale străzilor (martie 

1879) există godonimedestul de «exotice»: Vernosti, Pcelovaia, Staroi Kazarmî, 

Starogo Dereva, Beznomernaia etc. (Tabelul 1, în continuare selectiv din textul 

documentului de arhivă)16. 

Tabelul 1 

№ Româneşte Ruseşte 

1.  Fortăreței Krepostnaia 

2.  Casinului (Cazino) Klubului 

3.  Piаțа  Soborului de Sus Verhneaia Sobornaia Ploşcead 

4.  Broascăi Broşceanskaia 

5.  Seminarului de Sus Verhneaia Seminarskaia 

6.  Fidelitatea Speranţei strada Nădejdii (Nadejdinskaia) 

7.  Strâmba Krivaia 

8.  Fidelităţii  Vernosti (S.Peterburgskaia ) 

9.  Concordiei  Strada Concordiei (Soglasia) 

10.  Frumoasa Krasivaia 

11.  Şcoala Comercială Komerceskogo Ucilişcea (Ucilişcinaia) 

12.  Catolică CKatoliceskaia  (Odeskaia) 

13.  Chişinăului Kişiniovskaia 

14.  Cazarmei Vechi  Staroi Kazarmî (Cazarmennaia) 

15.  Târgul Vechi Starobazarnaia 

16.  Bulgărească Bolgarskaia 

17.  Albinilor Pcelovaia (Pcelinaia)  

18.  Lunii  Lunnaia (Morskaia) 

19.  Aurorei  Avrorî  (Cernomorskaia)     

20.  Nemţească Nemeţkaia 

21.  Pomului (Fructelor) Suhogo Dereva (Suhaia) 

22.  Miercuri Sredinnaia (Sredneaia)  

23.  Fără numire Beznomernaia  (Bezîmeannaia) 

 

În documentele arhivistice se păstrează două liste de străzi ale orașului din 

această perioadă: în prima – 72 de străzi, în al doua – 69 de străzi (pentru 16 dintre 

acestea autoritățile locale au aprobat nume noi – sunt indicate cu caractere italice). 

A doua listă datează probabil din a doua jumătate a anilor '80 aisecolul al XIX-lea. 

                                                           
16Instituția municipală «Arhiva Ismail», f.2, inv.1, c. 10 
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(există o mențiune despre redenumirea străzii Avraamovskaia în anul 1886 

cunumele Tucikovskaia). Strada Otecestvenaia a devenit Moscovakaia, Vernosti – 

Sankt-Peterburgskaia, Katoliceskaia – Odeskaia, etc. 

Orașul continua să fieconstruit și să se dezvolte. În 1881, în Ismail erau deja 

2.472 de case, iar numărul total al 

locuitorilor a ajuns la 16.329 de 

persoane. În oraş funcţionau: un port, 

șase biserici ortodoxe, biserica armeană 

Sf. Gheorghe, patru biserici pentru 

vechii credincioşi și o sinagogă, șase 

școli profesionale (inclusiv parohiale) 

în care îşi făceau studiile 197 de tineri și 130 de fete, o vamă de primă clasă cu 

depozite, două farmacii. Industria orașului era reprezentată de o moară cu aburi, o 

fabrică de spălare a lânei, o fabrică de tutun, o fabrică de topire a slăninei, două 

fabrici de lumânări și săpunuri, 12 tăbăcării, 1 vopsitorie, 4 fabrici de cărămidă. 

În 1886, o parte din străzi au fost pavate cu piatră (Alexandrovskaia și 

Mariinskaia). Din inițiativa lui F.P. Tulchianov, în 1888pe Piața Novobazarnaia a 

fost construită clădirea pieţii 

acoperite, proiectată de arhitectul 

Veniamin Pavlovici Semecikin, de 

care ne folosim și astăzi. În 1891, 

antreprenorul privat D.A. Pastuhov a 

construit apeductul, răscumpărat 

ulterior de către oraș în proprietate 

cu 200 de mii de ruble. În port a fost 

construit un dig cu benzi convenabile, iar în oraș a fost construită o nouă baie (în 

spatele clădirii actualului Comitet Executiv al Orașului). În această perioadă, 

procesul de schimbare a denumirilor străzilor continuă. Astfel, în iunie 1886 (prin 

decizia Consiliului Municipal al Orașului) a fost emis un decret pentru 

redenumirea străzii Avraamovskaia cu strada Tucikovskaia. Conform primului 
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recensământ general al Imperiului Rus din anul 1897, populația Ismailului era de 

22.295 de persoane. Conform acestui indicator, era al patrulea oraș din provincia 

Basarabia. 

Un alt plan din 1908 spune că (Imaginea 5) orașul se dezvoltă: 495 de 

cvartale sunt deja marcate pe hartă, există străzi noi –Beznazvannaia, Fabricinaia, 

Ruskaia, Krasnaia, Kiliiskaia, Krivaia, strada Novogo Ostroga.  

Pe baza listei de locuințe din anul 1907, putem defini în mod clar locația 

clădirilor publice din Ismail la începutul secolului XX17. Să numim unele dintre 

ele. 

Reuniunea ofițerilor și direcția unui 

cazinou comercial, una dintre clădirile 

administraţiei orașului Ismail, erau 

situate pe strada Alexandrovskaia, 

Banca Funciară din Poltava și Societatea 

de Credit Reciproc – pestrada 

Mariinskaia. Clădirile ce aparțineau 

comunităților religioase: Catedrala 

Sfintei Ocrotiri – pe Alexandrovskaia, 

Arhiereiskaia, Kupeceskaia, 

Verhnekarantinnaia; Biserica Sf. 

Dimitrie – pe Alexandrovskaia, 

Soglasnaia, Nijnebesarabskaia; Biserica 

Sf. Nicolae a vechilor credincioși – pe Verhnekarantinnaia, Alexandrovskaia, 

Staroobreadceskaia; Biserica Nașterii Maicii Domnului– pe Soglasnaia și 

Trubaevskaia; Biserica greacă Sfânta Bună Vestire – pe Telegrafnaia, 

Aristokraticeskaia, Serbskaia; Biserica Catolică – pe Verhnesobornaia şi 

Kupeceskaia; Biserica Gregoriană Armenească – pe Mariinskaia;Sinagoga 

evreiască – pe Nijnenikolaevskaia. Instituțiile de învățământ ale orașului erau 

concentrate pe străzile Krasivaia (gimnaziulpentru băieţi), Alexandrovskaia 

                                                           
17Instituția municipală «Arhiva Ismail», f.514, inv.1, c. 334 

Imaginea 5. Planul Ismailului (1908) 
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(gimnaziulpentru fete) și Mariinskaia (școala religioasă); instituțiile medicale se 

aflau pe Parohodnaia (spitalul orăşenesc) și pe Nemeţkaia (infirmeria). 

În anul 1912, Consiliul Municipal din Ismail a analizat din nou problema 

redenumirii străzilor orașului. Comitetul de redenumire a fost reprezentat de către 

L.O. Stoll, K.A. Sevastianov, I.S. Dromaşkov, K.O. Kordali, V.A. Demidov. În 

ședința comisiei (23 februarie 1912) s-a propus modificarea numelor tuturor 

străzilor orașului (în continuare, selectiv, din textul documentului de arhivă) 

(Tabelul 2)18: 

Tabelul 2 
Nume vechi Nume noi 

Karantinnaia Suvorova 

Krasivaia Ţesarevicia Alekseia 

Kişiniovskaia Imperatora Nikolaia I 

Hotinskaia Skobeleva 

Parohodnaia Kutuzova 

Fabricinaia Puşkinskaia 

Gospitalnaia Platova 

Peatniţkaia Znamenskaia 

Kovricinaia Rogojskaia 

Bzeîmeannaia Nekrasovskaia 

Verhne Torgovaia şi Odeskaia Potiomkina 

Morskaia şi Verhne Sobornaia Stolîpina 

Telegrafnaia şi Nemeţkaia 19 Fevralea 

Verhne Dimitrovskaia şi Besarabskaia Rumeanţeva 

Kugurluiskaia şi Evreiskaia 11 Dekabrea 

Broşceanskaia şi Nijne Novobazarnaia Petra Velikogo 

Krivaia Malorosiiskaia 

 

Însă La 10 iulie 1912, Consiliul Municipal a permis doar redenumirea parțială 

a străzilor, de exemplu: «Krasivaia este redenumită cu Puşkinskaia, Fabricinaia – 

cu Ghimnaziceskaia, Sredneaia – cu Beleţkaia, Kovricinaia ‒ cu Reniiskaia; 

Verhn.Torgovaaa și Odeskaia – cu Odeskaia; Morskaia și Verhn. Sobornaia – cu 

Morskaia; Nij. Sobornaia – cu Sobornaia, Telegrafnaia și Nemeţkaia – cu 

Telegrafnaia; Verhn. Dimitrievskaia și Besarabskaia – cu Dimitrievskaia; 

Nijn.Dimitrievskaia și Nijn. Besarabskaia ‒ cu Besarabskaia; Verh. Lipovanskaia 

                                                           
18Arhiva Națională a Republicii Moldova, f. 9,  inv. 2, c. 3756. 
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și Ekaterinoslavskaia – cu Ekaterinoslavskaia; Soglasnaia și Benderskaia – cu 

Benderskaia, Krepostnaia și Staroobreadceskaia – cu Krepostnaia, Nikolaevskaia 

și Nijn. Lipovanskaia cu Nikolaevskaia; Brosceanskaia și Nijn. Novobazarnaiacu 

Torgovaia; Kozlovskaia și Verhn. Novobazarnaiacu Bazarnaia;Nadejdinskaia și 

Starobazarnaia – cu Nadejdinskaia, Kazarmenaia și Armeanskaia – cu 

Armeanskaia, strada dintre Bulevardul Mijlociu și Rândul Roșu – cu Gostinîi 

Pereulok, Dlinîi Bulvar – cu Ekaterinoslavski Bulvar, Greceski Bulvar – cu 

Ticikovski Bulvar»19.Cu toate acestea, autorii nu au putut găsi alte documente care 

să confirme redenumirea. 

În primele decenii ale secolului XX,orașul Ismail este un centru cultural 

popular al regiunii. La 13 februarie 1913, orașul a deschis un electro-teatru 

«Bomond», luxos și confortabil, în care erau afișate pe ecran imagini în miniatură 

folosind o colografie electrică. Acesta era situat în casa fraților Tulcianov (acum în 

această clădire se află Muzeul Local de Istorie al Zonei Dunărene). Pe lângă 

aceasta, în oraș funcționau două cinematografe – «Edisson» și «Express». 

Cinematograful «Express»era amplasat în clădirea, care ocupă acum Centrul 

Regional al Culturilor Naționale (str. Telegrafnaia, 49). 

Folosind publicațiile ziarului 

«Pridunaiski Krai» (1913-1916), 

jurnalistul I. Ognev descrie timpul liber 

cultural al oamenilor din Ismail de la 

începutul secolului în felul următor: 

«Un alt tip de timp liber, destul de 

popular în acei ani, este o plimbare prin 

oraș, în special, în zonele grădină-parc, 

zonele în care puteau să se bucure de o conversație liniștită... unde se făcea comerț 

cu Orange, Sitro, Narzan, diverse ape de fructe și sifon ...În bufete exista și 

înghețată de diverse feluri, napolitane și fursecuri franceze. Făcea comerț cu 

acestebunătățicineva cu numele A. Bronștein. Sexul feminin în acești ani își putea 

                                                           
19Arhiva Națională a Republicii Moldova, f. 9, inv. 2, c. 3756. 
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îndulci starea sufletească vizitând cofetăriile, care erau mai multe în oraș. Era 

populară cofetăriaK.A. Morenkov, care se afla pe strada Alexandrovskaia în casa 

lui Abramovici. Sortimentul era reprezentat pe scară largă de bomboane de 

ciocolată, atât producție proprie, cât și fabricarea altor companii. În fiecare zi, pe 

rafturi erau afișate produse de patiserie proaspătă și biscuiți cu ceai. ... Se 

bucura,de asemenea, de un succes continuu la clienți și magazinul «Cofetărie din 

Varșovia» de pe strada Alexandrovskaia, vizavi de Bulevardul Grecesc»20. 

Cătreanul 1914, populația multietnică a orașului a crescut la 35.000 de 

oameni, iar cu cei din suburbii,a ajuns la 45.000 de oameni. Funcţionau gimnaziul 

masculin și feminin, o școală religioasă, o școală profesională urbană de șase ani, 

cu două clase comercialeși mai mult de 20 de școli primare. În oraș se afla biroul 

Comandantului Brigăzii din Izmail celui de-al cincilea district de frontieră. 

Ismailul devine reședința vicarului eparhiei din Chişinău. 

În 1914, finalizează următoarea perioadă pașnică din istoria oraşlui Ismail – a 

început Primul Război Mondial. În ciuda războiului, orașul a continuat să se 

dezvolte. În 1916 a fost lansată o nouă centrală electrică, iar în anul 1917 a început 

construcția liniei de cale ferată Ismail-Arţiz. Cu toate acestea, la scară pan-

europeană, războiul și revoluțiile din 1917 au adus cu ele o schimbare în identitatea 

de stat a regiunii și orașului nostru, ceea ce a dus la un alt val de redenumire a 

străzilor. 

 

 

Ismailul în perioada României Mari(1918 –1944) 

La începutul lunii februarie anul 1918, trupele române au intrat în Ismail, iar 

în decembrie 1918, Sfatul Ţării (Consiliul Regional) a decis să alăture Basarabia 

României. Din acest moment începe o nouă pagină în istoria Ismailului, care este 

consemnată și în numele străzilor orașului. 

                                                           
20 Oghev, I. (2019). Evenimentele zilelor demult trecute.Ismail.SMIL. 
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În perioada 

guvernării românești, 

străzile orașului au 

fost redenumite de 

mai multe ori. Prima 

redenumire a urmat 

în 1919, imediat 

dupăalipirea 

provinciei la Regatul Român, după cum mărturisește «Tabelul străzilor din orașul 

Ismail cu nume noi», găsit în arhiva din Ismail21 (Tabelul 3).  

Tabelul 3 

Tablou 

de stradele aleoraşului Ismail cu denumirile noi 

№ Noua denumire Vechea denumire 

2. Strada Vaporului Parahodnaia 

3. Strada Hotinului Hotinscaia 

4. Strada Kişinăului Kişiniovscaia 

5. Strada Frumoasa Krasivaia 

6. Strada Eminescu Nijni Carantinaia şi Verhnaia Carantinaia 

7. Bulevar Regina Maria Marinscaia şi Alexandrovscaia 

8. Strada Comercială Kupeciscaia 

9. Regele Ferdinand Aristocraticiscaia 

10. Episcop Melchisedec Arhireiscaia 

11. Stefan cel Mare Srednia 

4. Strada Concordiei Soglasnaia şi Benderscaia 

5. Strada Cuhurlui Kugurluscaia şi Evreiscaia 

6. Strada Lipoveneasca Verhnia Lipovanscaia şi Ecaterinovskaia 

7. Strada Sf. Dimitru NijneDimitrovscaia şiVerhniaBesarabscaia 

8. Strada Al. Ion Cuza VerhniaDimitrovscaia şiVerhniaBesarabscaia 

23. Strada Armenească Nijne Armeniscaia 

25. Strada N. Filipescu Krasnaia 

26. Strada Kilia Veche Kiliiscaia 

27. Strada Albinelor Piciolnia 

 

                                                           
21Instituția municipală „Arhiva Ismail», f. 6, inv. 1, c. 114. 
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Cea mai importantă schimbare în toponimia orașului a fost faptul că părțile de 

est și de vest ale străzilor care 

traversau bulevardul au primit din 

nou un singur nume. Și bulevardul 

era numit acum Bulevar Regina 

Maria. Majoritatea străzilor din 

Ismail au păstrat fostul nume, dar 

au fost traduse în limba română 

(Krasivaia – Frumoasa, Parohodnaia – Vaporului, Hotinskaia – Hotinului, 

Nijnedmitrovskaia – Sf. Dimitru, Nijnearmeanskaia – Armeneasca). Noi nume au 

fost date, mai ales, după principiul antropologic (Eminescu, Regele Ferdinand, 

Episcopul Melchisedec, Ștefan cel Mare etc.). 

Conform «Tabelului cu 

numele noi ale străzilor 

orașului», întocmit în anul 1928, 

în perioada anilor 1921 – 1927, 

9 străzi au fost redenumite și 7 

străzi noi au primit numele sale. 

În prima jumătate a anilor 30, 

numai strada Bolgradului 

(Bolgradskaia) a fost redenumită 

cu I. G. Duca. 

În anii 30 aisecolului al 

XX-lea, în oraș a avut loc un 

eveniment semnificativ, care a 

determinat în mare parte fața 

arhitecturală a părții sale 

centrale. Din donațiile 

enoriașilor în anii 1937-1938, prin proiectul arhitectului Angelo del Vecchi, la 

centenarul Catedralei Sfintei Ocrotiri, în stânga și îndreapta clopotniței sale,în 

Imaginea 6. Planul Ismailului (1932) 
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locul unor clădiri cu două etaje a fost ridicată o coloană albă ca zăpadade ordin 

toscan, iar deasupra intrării centrale – o colonadă. 

În plus la aceasta, în Ziua Memorială a Eroilor (22 mai 1930), în cetate a avut 

loc deschiderea solemnă a Monumentului Eroilor. Spre onoarea autorităților 

române, monumentul a devenit un 

omagiu adus memoriei a 421 de soldați 

de diferite naționalități (turci, ruși, 

francezi, germani, români) care au căzut 

în lupte pe pământul Basarabiei. 

Monumentul (autorul proiectului 

F. Rutt) era o piramidă trunchiată, în vârful căreia stătea un vultur de bronz, cu 

aripi întinse și cu o cruce în cioc. La temelie era o criptă cu numeroase plăci. La 

intrarea în cimitir de pe ambele părți ale 

porții se aflau două colonade – una 

dintre puținele amintiri despre 

cimitirastăzi. 

Date noi despre numele străzilor 

românești ale orașului ne oferă «Planul 

Ismailului din anul 1932» (Imaginea 6). 

La compararea planului cu tabelul din anul1921, au fost descoperite unele 

discordanțe între ele. În locul străzilor Portului și Kilievskaia, în plan sunt marcate, 

respectiv,Portovaia și Pivnaia; sunt 

indicate în tabelele din 1921 și 1928, 

străzi nemenționate, precum 

Kopanabalca acum Nahimova), Strâmba 

(acum Cernîșevskaiai), Nikolaevka 

(acum Prospect Mira), Cimitirului 

(acum Iakovleva), Pușcăriei (actula 
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Gorkogo) și așa mai departe. Șase străzi situate deasupra închisorii nu aveau nume 

și erau numerotate. În plus, pe hartă, mai jos Kopanobalskaia, este marcată strada 

Gradinelor, care acum în Ismail nu mai există. 

Strada centrală a 

orașului – Bulevar Regina 

Maria – la ieșirea din oraș 

a fost împărțită în trei părți 

–Cairaclia (Karakliiskaia 

sau drumul spre Kairaklia), 

Sofian mic (Safianskaia 

Malaia) și Sofian (Safianskaia; ulterior indicată ca șoseaua Taşburnar). De 

asemenea, planul Ismailului includea străzile din suburbiile– Poidovka și 

Baranovka. În același timp, au primit nume doar străzile care conectau aceste 

cartiere cu orașul –Str. Poidovka-Principala (astăzi Cehova), Str. Baranovka-

Principala (actuala Şevcenko), iar restul au fost doar numerotate. 

Unul dintre 

documentele care oferă o 

descriere detaliată a 

Ismailului şi a judeţului 

Ismail (compoziția etnică, 

socială și confesională a 

populației, dezvoltarea 

economică) este 

«Monografia orașului Ismail» (publicată în 1934). Autorul monografiei a fost 

ismaileanul Florea K. Rozzetti, directorul școlii de la Kopana Balca.Multă atenție 

F.K. Rozetti a acordat caracterizării spațiului urban al Ismailului. După F.K. 

Rozzetti, aria orașului fără suburbii constituia 48 km2, iar cu suburbii – 150 km2. 

Pe acest teritoriu erau 2 850 de case. În oraș erau 53 de străzi, 28 dintre ele fiind 

acoperite cu piatră. Lungimea totală a străzilor orașului era de 137 km. 
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Bulevardul Reginei Maria 

(Bulevardul Suvorov), potrivit lui 

F. Rozzetti, era cea mai frumoasă 

stradă din oraș. Era alcătuit din 

două străzi drepte și paralele cu 

trotuare mari de-a lungul 

marginilor, între care era o grădină 

înconjurată de un gard viu și sârmă. Între rânduri erau două alei paralele, unde la o 

anumită distanță stăteau bănci pentru odihnă22. 

Potrivit lui F. Rozzetti, între vestul și estul orașului se observa o diferență 

semnificativă. Aproape toate casele din partea de vest erau mari și spațioase, aveau 

un aspect modern. Partea de est a orașului era mai nouă, dar mai puțin atractivă. 

Sub guvernul român, continuă 

amenajarea orașului, sunt alocate 

fondurile pentru reparația străzilor 

și clădirilor orașului. Conform 

Arhivei din Ismail, în anii 1931-

1936 au fost construite peste 8.500 

m2 de trotuare, au fost înlocuite 

aproximativ 4.000 m2 de pavare a străzilor, peste 118 mii de lei au fost alocate 

pentru reparațiile de instituţii publice și școli. În noiembrie 1937, conform 

proiectului arhitectului Constantin 

Dragu, la Ismail a fost construit 

aeroportul numit după monarhul 

român Carol al II-lea (situat în 

nord-estul orașului, în apropierea 

Şoselei Bolgradului, pe locul 

clădirilor fabricii Etalon). 

                                                           
22Rozzetti, F.K. (1934). Monografia orașului Ismail. Muzeul de Istorie și Etnografie din Ismail din Delta Dunării. 
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Ismailul anilor 20-30 ai secolul XX este un mic oraș patriarhal, bine îngrijit, 

în care există multă verdeață și flori. «Deosebit de faimoasăera Grădina Zahariadi 

și Grădina Mayer, un om de afaceri bogat, absolvent al Academiei de Comerț din 

Viena, care a lucrat ca profesor la Școala de Comerț din Ismail. 

În oraș exista o sală specială de teatru și concerte, care purta numele 

Muzîcescu; erau în oraș și pictori: Gavrilov și frații Șcerbănescu. Unul dintre 

centrele culturale și de concentrare ale vieții sociale era Cazinoul.... Doamnele îşi 

coseau toaletele la Madame Ceakir, la DuseaHotinski sau la Kristina Ivanovna 

Bour»– astfel descria acei ani junralista N. Ojogova23.  

Un mare interes îl prezintă lista străzilor orașului cu indicarea locației și a 

lungimii acestora, întocmită în anul 1936. Numărul total de străzi din listă, inclusiv 

suburbiile, este 119. Noile străzi sunt enumerate în document: Șanțului 

(Kanavnaia, actuala Pervomaiskaia), 

Filipescu (actuala Sadovaia), Barierului 

(Bariernaia, actuala Igor Sikorski). 

O zonă separată era formată din 

cinci străzi care traversau bulevardul la 

ieșirea din oraș. «Lista...» indică, de 

asemenea, numele, locația și lungimea 

străzilor din suburbiile Ismailului: 

Gudzovka, Kaukaz, Cetatea, Kopanaia 

Balka și Baranovka (suburbia Poidovka 

nu este alocată din motive necunoscute). 

La fel ca în planul din anul 1932, străzile 

din suburbii sunt doar numerotate, cu 

excepția drumurilor principale care legau 

suburbiile cu orașul și unele străzi de la Kopanaia Balka (este interesant faptul că o 

parte din străzi purtau nume rusești –Poperecinaia, Staroobreadskaia, Șpakovskaia, 

                                                           
23 Ojogova, N. (1991). Îndepărtatul-apropiatul. Interlocutorul Ismailului.№ 41. 
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Vodopoinaia). Gudzovka includea doar 2 străzi, Cetatea – 7, Kaukaz – 8, Kopanaia 

Balka – 11, Baranovka – 16. 

Datele detaliate ale acestei liste sunt prezentate într-un tabel alcătuit de 

autori, cu traducere în limba română și numele actuale de străzi ale orașului 

(Tabelul 3)24.  

Tabelul 3 

Nr. 
Denumirea 

românească 

Denumirea 

actuală 

Locația 
Lungimea, 

m. de la strada 
Până la 

strada 

1.  Regina Maria  
Bulevardul 

Suvorov 
Dunărea 

Scoala 

Regina 

Maria 

3 900 

2.  Comercială Komerceskaia Grădinilor 

Drumul 

spre 

Nekrasovka 

2 600 

3.  R. Ferdinand Avraamovskaia « « 2 515 

4.  Ep. Melkhisedec Papanin « « 2 500 

5.  Sf. cel Mare Cikalov « « 2 430 

6.  Filipescu Sadovaia Școalei 
G-al 

Voitoianu 
210 

7.  Spitatului Savițkaia Grădinilor Sf. Vineri 1 885 

8.  Sf. Vineri Iulius Fucik « 

Drumul 

spre 

Nekrasovka 

Veche 

2 350 

9.  Mărăşeşti  Tatarbunarskaia « « 2 265 

10.  Vas. Alexandri Dunaiskaia « « 2 220 

11.  Coşbuc  Alexei Gurski « 
Chilia-

Veche 
2 050 

12.  Pivnaia 
Vladimir 

Vinicenko 
« 

Colonel 

Nedeanu 
1 250 

 

A doua redenumire în masă a străzilor din Ismail a avut loc în anul 1938. 

La acel moment a fost consemnată redenumirea a 23 de străzi, care au primit 

numele unor figuri politice, militare și culturale românești, cele mai multe dintre 

ele nefiind legate de istoria regiunii. În acea împrejurare, nu numai numele 

geografice și etnice, ci chiar numele neutre au fost înlocuite. De exemplu, străzile 

                                                           
24Instituția municipală «Arhiva din Ismail», f. 6, inv. 1, c.1041. 
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Parohodnaia, Pivnaia și Staraia au început să fie numite după liderii răscoalei 

iobagilor din Transilvania din anii 1784-1785. Horia, Crişan şi Cloşca.  

Primăria Oraşului Ismail 

Deceziune 

№-5999 din 23 Maiu 193825 

Schimbarea denumirilor anumitor străzi 

1. Fabricii .................................................. Pictor Grigorescu 

2. Vaporului ................................................ Str. Horia 

3. Hotinului ................................................ G-l Poetaş 

4. Chişinăului ............................................. Regele Carol al II 

5. Comerciala .............................................. Vasile Stroescu 

6. Spitalului ................................................ Tudor Vladimirescu 

7. Pivnaia .................................................... Crişan 

8. Topolnaia ................................................ Alex. Odobescu 

9. Grădinelor ............................................... St. O. Iosif 

10. Veche .................................................... Cloşca 

11. Copana Balca ........................................ Avram Iancu 

12. G-l adj. Ioan Florescu .......................... I. C. Bratianu 

 (fosta Cuhurlui) 

13. Lipovenească ........................................ Titu Maiorescu 

14. Telegrafului .......................................... G-l adj. I. S. Florescu 

15. Scoalei ................................................... Octavian Goga 

16. Soborului .............................................. I. C. Caragiale 

17. Seminarului .......................................... B. P. Haşdeu 

18. Speranţei ................................................ Ion Creangă 

19. Armenească ........................................... Garabet Ibrăileanu 

20. Chilia Nouă ........................................... M. Vlahuţă 

21. Chilia Veche .......................................... Gr. Alexandrescu 

22. Strâmba .................................................. Ecaterina Teodoroiu 

23. Poidovca ................................................ Ioan Vodă 

 

Informații bogate despre oraș pot fi obținute din planul Ismailului, din anul 

1943 (Imaginea 7). Acesta marca noile nume de străzi redenumite în anul 1938 și 

mai înainte, indicând numele lor vechi. De asemenea, au fost înlocuite numele ruse 

Kirpicinaia (cu Cărămizilor) și Pivnaia (cu Berăriei), au fost marcate numele 

străzilor care nu sunt marcate în planul din 1932: Elektriceskaia (actuala Gavriil 

Muzîcenko), Vodoprovodnaia (cu Apeductelor), de asemenea, strada nouă Polevaia 

                                                           
25Instituția municipală «Arhiva din Ismail», f. 6, inv. 1, c. 1175. 
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(cu Câmpului, actuala Vinogradnaia). Numele străzilor din partea de nord a 

orașului după strada Albinelor (actuala Miciurin) lipseau în acest plan. 

Marginea din nord-estul orașului era strada Nekrasovka Veche (actuala stradă 

Nekrasov), care se întindea de la Bulevardul Reginei Maria până la intersecția cu 

strada V. Alecsandri 

(actuala 

Dunaiskaia). 

Începând de la 

intersecția cu strada 

Al. Odobescu (în 

planul anului 1943 

era strada cea mai 

estică, incluzând 

străzile actuale 

Topolnaia și 

Pervomaiskaia) 

până la strada 

Garabet Ibrăileanu 

(actuala Serghei 

Burlacenko), era 

deja numită Drumu 

Nekrasovka Veche. 

Autorii au constatat 

o eroare în această 

parte a planului. Numele uneia dintre străzi este înscrisă sub numele Ion Brăileanu, 

deși din 1938 strada a fost numită Ibrăileanu. 

Planul din anul 1943 conține numele suburbiilor Baranovka, Poidovka, 

Kaukaz și Kopanabalka. În același timp, sunt marcate doar numele străzilor din 

suburbiile Caucaz și Kopanaia Balka. Granița dintre aceste două suburbii era strada 

General Florescu (actuala Telegrafnaia). De asemenea, în suburbia Caucaz ieşeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 7 

Planul Ismailului (1943) 
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încă două străzi: Tulceanu (actuala Tulcianovskaia) și Colonelul Nedeanu (actuala 

Pușkin). Perpendicular cu ele, 

pornind de la stradă Ion Brăileanu, 

se aflau trei străzi sub denumirea 

generală Drumu Nekrasovka Veche. 

Intersectând strada G-l Florescu, 

primele două, unindu-se, formau 

strada Sfântu Dumitru Veche 

(actuala Ukrainskaia). A treia stradă 

se întindea până la intersecția cu 

strada Kopanabalka (actuala 

Nahimov), cu toate că partea urbană 

a acestei străzi se numea Avram 

Iancu). De asemenea, în plan sunt 

denumite străzile din suburbiile 

Kopanaia Balka: Fântânei, Liniştei, 

Lipoveneasca. Se presupune că acestea sunt numele traduse în limba română ale 

străzilor Vodopoinaia, Tihaia și Starobreadskaia înscrise pe lista din anul 1936. 

De mare interes este amplasarea clădirilor publice, bisericilor, școlilor, 

spitalelor, fabricilor și a altor obiecte ale Ismailului în planul anului 1943. Din 

păcate, descrierea acestora nu este disponibilă în arhiva din Ismail şi, din aceste 

motive, unele denumiri au fost greu de interpretat. În conformitate cu planul, în 

partea centrală a orașului, erau amplasate (între paranteze sunt indicate actualele 

nume ale clădirilor și străzilor): 

 Primăria și prefectura (clădirea Palatului Copiilor și Tineretului); 

 Procuratura și tribunalul (clădirea Biroului de Înregistrare a actelor de 

statut civil) 

 Curtea Mondială (str. Puşkin şi Admirala Holosteakova); 
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 Pretura (str. Puşkin şi 

Kişiniovskaia, clădirea 

Gestionării Gazelor); 

 Poliţia (str. Sobornaia şi 

Avraamovskaia); 

 Unitatea de Gardă Publică (str. 

Benderckaia şi Avraamovskaia); 

 AdministrațiaFinanciară (str. 

Dimitrovskaia şi Komerceskaia); 

 Departamentul Ministerului Protecției Sociale (clădirea Spitalului 

Serviciului Frontierei de Stat);  

 Poşta (str. Pokrovskaia şi 

Avraamovskaia); 

 Secția de Pompieri (str. 

Comerceskaia şi Şkolnaia);  

 două bănci – Banca Românească 

şi Banca Naţională (clădirile 

Filialei Vistieriei de Stat din Ismail şi a Muzeului Suvorov);  

 Cinematograful Cinema-Ardealu (clădirea «Ukrtelecom»); 

 Casa Armatei – Cercu Militar  

(str. Komerceskaia şi 

Greceskaia); 

 Baia – (str. Puşkin şi Saviţkogo) 

Strada principală a orașului – 

Bulevardul Reginei Maria – diferă de 

altele prin amploarea și pitorescul 

imaginilor parcurilor, piețelor, bisericilor. În centrul hărții se află Catedrala Sfintei 

Ocrotiri și monumentul regelui Ferdinand. 

Planul conține denumirile a două piețe – de băcănie (Piața Centrală) și de 

furaje (Scuarul Cikalovski), indică fabricile, morile, magaziile de cereale, 
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închisorile, diverse întreprinderi și instituții. Două spitale, clădirea Crucii Roșii, 

sunt evidențiate în culori separate. În zona de litoral a Ismailului, exista un număr 

mare de unități legate direct de transportul fluvial: vama (Belgorod-Dnestrovskaia 

și Portovaia), gara fluvială, Navigația Fluvială Românească, Societatea 

Românească de navigație pe Dunăre, Serviciul Hidraulic, avanpostul de frontieră. 

Planul ilustrează chiar vaporul «Mihai Viteazu».  

Planul marcează instituțiile de învățământ și de educaţie din oraș: 

• şcoala primară nr. 1 numită Ion K. Brătianu (bulevardul Suvorov, fosta clădire 

aCompaniei de transport maritim dunărean din Ucraina); 

• școala primară nr. 2 (clădirea bibliotecii orăşeneşti nr. 3); 

• liceul pentru fete (clădirea școlii de cultură generală nr. 2); 

• liceul Sf. Dumitru (clădirea Institutului de Transport pe Apă); 

• şcoala profesională de fete (clădirea Liceului Politehnic); 

• școala de cântări la episcopia din Ismail (bulevardul Suvorov între străzile 

Tolbuhina și S. Burlacenko); 

• şcoala nr. 2 pentru fete (Pokrovskaia și Papanina); 

• şcoala nr. 3 pentru fete (Pușkina și Hotinskaia); 

• şcoala nr. 4 pentru tineri (Șkolnaia și Dunaiskaia); 

• şcoala nr. 5 (clădirea școlii de cultură generală nr. 16); 

• grădinița de copii (Verhnetorgovaia, între străzile Y. Fucika și Tatarbunarskaia). 

Conform planului, în afara 

orașului erau amplasate 5 cimitire: 

Cimitirul Mare Creștin, cu Biserica 

Femeilor Purtătoare de Mir, și 

Cimitirul Lipovenesc din nord-vestul 

orașului; Cimitirul Mic Creștin cu 

Biserica Sfintei Înălțări și Cimitirul Lipovenesc în estul orașului; un mic cimitir 

fără nume din nordul orașului, pe drumul spre Safianî. 

Planul din anul 1943 oferă posibilitatea de a analiza dezvoltarea suburbiilor 

Ismailului. De-a lungul drumurilor și străzilor, sunt marcate clădiri locative, livezi 
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și câmpuri, este indicată dispunerea noilor cartiere în partea de nord-vest a 

orașului. Acest nou sector Cartierul I. G. Duca cuprindea 40 de cvartale și 

acoperea teritoriul de la actuala Piața Păcii (Mira) până la strada Bolgradskaia și de 

la strada Sikorski până la strada Gagarin. Sunt incluse în plan şcoala primară și 

grădinița –pe strada Caucaz; Comisariatul Poliției, școala, biserica – la Kopanaia 

Balka. 

Judecând conform indicărilor, 

planul în discuţie a fost întocmit 

pentru unitățile militare sau pentru 

poliție, deoarece arată locația cazărmii 

trupelor regulate, locaţia punctelor de 

control. În oraș și în suburbii, există 

imagini cu soldați care au fost, 

probabil, folosiți pentru a desemna 

patrula. Străzile pictate în albastru închis (partea centrală a orașului și străzile unde 

punctele de control erau situate la marginea orașului) pot indica zona de patrulare. 

Există, de asemenea, indicații despre rezervoare, pompe de apă și numeroase note 

cu inscripția «O înghiţitură de apă» – probabil că sunt puțuri sau coloane la care 

soldații și-ar fi putut potoli setea. 

Multe dintre clădirile locative și administrative ale orașului au fost 

construite în perioada anilor 1918-1944. De exemplu, una dintre ele este situată pe 

Bulevardul Suvorov, între străzile Kutuzov și Zakhariadi. Acum aici este un spital 

militar, deși pe planul orașului clădirea este marcată ca un obiect aparținând 

Ministerului Protecției Sociale din România. Clădirea, care acum găzduiește 

Departamentul raional al orașului Ismail al Serviciului Sanitar și Epidemiologic de 

Stat din Ucraina (Kutuzova 85), a fost construită în anul 1937 pentru Societatea 

Crucea Roșie din Ismail. 

Străzile orașului sunt cu fața omului,caracteristicile sale fiind absolut unice 

și individuale. Păstrând memoria străzilor orașului – ne păstrăm memoria națională 

comună. 
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Instituțiile de învățământ ale Besarabiei de sud (anii 1918 – 1940) 

Mariana Daki 

  

Educația, fiind una dintre cele mai importante sectoare ale vieții sociale, este 

o forță motrică importantă în stabilirea administrației publice și educației generației 

tinere. Studiul experienței istorice, strategiei și dezvoltării sistemului de învățământ 

a oricărui stat face posibil să se ia în considerație experiența istorică spre 

dezvoltarea și modernizarea regiunilor. Acest lucru se aplică pe deplin în istoria 

formării învățământului din sudul Basarabiei. Acum o sută de ani, în urma 

însemnatelor evenimente istorice mondiale s-a format o nouă etapă în dezvoltarea 

Basarabiei de Sud, care a întrat în istorie ca perioada interbelică (1918-1940) sau 

perioada administrației române. Această perioadă a adus multe inovații și 

schimbări în istoria regiunii polietnice ale Dunării de Jos. Anumite schimbări au 

avut loc și în sistemul de învățământ. 

Studiul nostru, se bazează pe documentele de arhivă nepublicate anterior, 

care se păstrează în arhiva din Ismail, vom analiza schimbările care au avut loc în 

domeniul educației din regiune, vom afla numărul instituțiilor de învățământ, 

statutul și particularitățile lor de activitate. 

Din 1879 până în 1917, teritoriul Basarabiei de Sud făcea parte din Imperiul 

Rus. Guvernul de atunci nu a fost preocupat în mod special de ridicarea nivelului 

de educație al populației locale. Conform primului recensământ rusesc al populației 

(1897), în Basarabia funcționau 580 de școli. În 1898 această cifră a crescut la 863, 

din care 17 – de zemstvă, 207 – ministerial.În 520 de sate nu erau școli, ceea ce 

înseamnă că 284 515 de locuitori din aceste sate nu au putut să-și trimită copiii la 

școală. Până la 1 ianuarie 1906, numărul școlilor din regiune a fost de 1007. În 

Ismail funcționau 150 de școli (14,9%);  ministeriale cu două clase   – 7 (4,7%), 

ministeriale cu o clasă – 86 (57,3%), eparhiale  – 53 (35,3%), alte  – 4 (2,7%), școli 

de zemstvă  – nu erau.26 

                                                           
26 Coadă, Ludmila. Zemstva Basarabiei, Chișinău-2009, p. 79-134. 
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În mai 1908 s-a făcut o încercare de a implementa ideea învățământului 

obligatoriu în Imperiul Rus (Proiectul de lege privind educația generală). Autorul 

proiectului a fost membru al Dumei de Stat V. Andrepa. Conform calculelor sale, 

învățământul general  trebuia să se răspândească în întregul imperiu până în 1928. 

Înainte de aceasta, proiectul de lege privind introducerea învățământului general în 

Basarabia a fost discutat la o reuniune a provinciilor de zemstvă în 1905. În opt 

județe s-a planificat construirea a 1 119 școli, realizându-se cheltuieli totale de 10 

730 000 ruble.27 

Statistica rusească pentru anul 1911 arată că zona locuită de 2 490 000 de 

oameni  avea 1 522 școli cu o înscriere de 101 375 elevi.28 Aceasta înseamnă că, 

din 100 de copii de vârstă școlară, doar 10 persoane puteau frecventa școala. Cele 

mai multe instituții care au existat în regiune – erau școlile parohiale sau școli de 

nivel inferior (1-2clase). Guvernul țarist cu un efort constant urma o politică de 

rusificare forțată, eliminând dreptul la învățământ  în limba maternă la  majoritatea 

minorităților etnice care trăiau în regiune. O mică excepție făceau germanii și 

evreii, cărora li s-a permis să-și păstreze școlile cu predarea în limba maternă, cu 

propria finanțare.  Până la 1 ianuarie 1917, numărul de școli din raionul Ismail a 

crescut la 135.29 

Schimbarea subordonării juridice a regiunii odată cu venirea la putere a 

administrației române în 1918 a dus la inovații radicale în sistemul de învățământ 

școlar. De la Imperiul Rus România a moștenit școli, majoritatea fiind găzduite în 

biserici și case particulare.30 

Potrivit statisticii oficiale, în 1918, nivelul de educație al majorității 

populației Basarabiei a fost destul de scăzut. Astfel, din 100 de bulgari știau carte 

doar 30 de bărbați și 6 femei; ucraineni – 15 bărbați și 3 femei; moldoveni – 

aproape 11 bărbați și 2 femei. În cea mai gravă situație, se aflau reprezentanții 

grupului etnic de țigani (romi) – 1 persoană învățată la 150 de oameni.31 

                                                           
27Іbid. 
28 Ciobanu, St. La Bessarabie, Chişinău, 1926, р. 84. 
29 Огнев, И. Город множества училищ, Курьер недели, 16 декабря 2017, с. 5. 
30Українське Придунав’я, Ізмаїл,1998, с. 76. 
31 Cazacu, P. Zeceanidela Unire. Moldova dintre Prut şi Nistru, 1918 – 1928, Bucureşti, 1928, р. 231. 
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Pe teritoriul Basarabiei de Sud, autoritățile române și-au extins principiile 

legislative privind tipurile de instituții de învățământ și principiile organizării și 

activității acestora. Acestea sunt legile din 1896 (cu modificări și completări), 

precum și legislația educațională din 1918, 1924, 1927, 1939.32 

În martie 1918, guvernul român a înființat Directoratul Instrucțiunii Publice, 

care avea sarcina de a se pregăti pentru unificarea școlilor. Primii ani de adaptare 

au fost dificili, pe vechile temelii al învățământului era nevoie de construit noi 

fundații pentru dezvoltarea educației. Astfel, instituțiile de învățământ din Imperiul 

Rus s-au păstrat și treptat au fost formate  noi. 

Ca exemplu poate servi liceul de băieți, care funcționa în orașul Ismail și era 

așezat la colțul străzilor Școlii și Frumușica. Liceul s-a construit în perioada de 12 

martie 1892 – 17 iulie 1893, cu fondurile împrumutate (și apoi restituite) 

comunității evreiești «Corobocinâi sbor» a orașului. Locul pentru liceu a fost 

cumpărat de la frații Sandulov cu 11 300 de ruble.33 În timpul administrației 

române, liceul și-a păstrat orientarea educațională, însă a fost transformat într-un 

gimnaziu de băieți.34 Încă un exemplu, nu mai puțin însemnat, seminarul teologic 

«Melchisedec Episcop», care a făcut un drum de la o școala spirituală, înființată în 

1857 de către Mitropolitul Sofronii Miclescu în Ismail. Din 1865, Melchisedec 

Stefănescu, episcopul eparhiei Dunării de Jos, a transformat școala spirituală din 

Ismail într-un seminar de patru ani. Instituția de învățământ se întreținea pe contul 

statului și se afla în casa comerciantului Flor Juravliov (acum clădirea liceului 

politehnic).35În timpul administrației ruse, această instituție a funcționat fără 

schimbări însemnate, iar  din 1918 a început treptat să se extindă , până în 1929 a 

devenit o școală cu 8 clase de învățământ.36 Nu era excepție, existența unor cazuri 

izolate, când într-o clădire erau două instituții de învățământ: împreună cu 

gimnaziul de băieți lucra și școala secundară. 

                                                           
32 Тадіян, В. Освіти в Бессарабії (1918 - 1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 1999, с. 8. 
33Комунальна установа «Ізмаїльський архів» (далі КУІА), ф. 6, оп. 1,спр. 286, с. 22. 
34КУІА ф. 6, оп. 1,спр. 618, с. 6. 
35Шишкина, Р. Мелхиседек – епископНижнедунайский.»Измаил Православный», №2, февраль 

2002,http://www.bessarabia.ru/biserica6.htm 
36КУІА Ф. 110, оп. 1, спр. 428, с. 2. 

http://www.bessarabia.ru/biserica6.htm
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Un anumit impuls în regiune a primit și învățământul profesional. Prin 

ordinul Departamentului de învățământ secundar №9965 de la 13 septembrie 1921, 

în Ismail a fost aprobată înființarea cursurilor profesionale pe baza liceului de fete. 

Scopul cursurilor a fost de a ajuta copilele sărace să dobândească o profesie care, 

în viitor, ar putea oferi fetelor o existență normală.37 

În 1922, filiala Societății femeilor române ortodoxe din Ismail a deschis un 

atelier de industria casnică pentru fete. În anii 1923-1924 această școală avea două 

clase. Pe baza datelor, prezentate în Tabelul 1, putem analiza numărul elevilor. 

 

 Tabelul 1 

NUMĂRUL ELEVILOR AL ȘCOLII-ATELIER DIN or. ISMAIL38 

(anii de învățământ 1923-1924) 

 

În școală-atelier funcționau două secțiuni: 

1. secțiunea covoarelor, inventar: 7 războaie de țesut covoare, 24 bătătoare 

(pentru a scărmăna inul și cânepa); 

2. secțiunea de țesut, inventar: război de țesut, o mașină de tors, un război 

mecanic «Schaft» (achiziționat de Ministerul Industriei cu 10 000 de lei de 

la Casa de export și import «Wadsau», Galați). 

Procesul de învățământ la această instituție era de 26 ore pe săptămână, 

dintre care: 8 ore –limba română; câte 4 ore – matematică, limba franceză, desen; 

câte 2 ore – religie, caligrafie; câte 1 oră – igienă, muzică.39 

                                                           
37КУІАф.6, оп.1, спр.128, с. 21. 
38КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 286, с. 10-12. 
39Іbid, с. 13. 

Înscriși 

la 

începutul 

anului 

Retrase 

în 

cursul 

anului 

Externe Interne Bursiere 

 

Solvente La 

sfârșitul 

anului 

83 14 17 52 39 13 69 
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În fiecare zi erau șase ore practice și două ore teoretice. Cursul teoretic era 

predat de către cadrele didactice din oraș în mod voluntar cu suma de 30 de lei pe 

oră, salariul întreg se plătea la sfârșitul anului școlar. Școala se susținea cu 

subvenții: din 

prefectura județului – 

40 000 lei, primărie– 

10 000 lei. Pentru plata 

bursei, a fost creat un 

buget special, cu 

fonduri primite de la: 

prefectură – 24 000 lei 

pentru 10 elevi, 

comuna orașului – 10 

000 lei pentru 4 elevi, 

48 burse din comunele 

rurale. Pentru anul 

școlar au fost 

planificate 62 de burse. 

Datele de arhivă arată, 

că în anul școlar 

1923/24 doar 39 de 

eleve pretindeau la 

bursă și anume acelea 

care aveau o pregătire 

preliminară terminând 

4 clase de școală primară.Inventarul și mobilierul școlar a fost achiziționat de către 

Societatea femeilor române ortodoxe cu 10 000 de lei,pe care membrii acestei 

organizații aucâștigat în timpul evenimentelor de caritate și sărbători.40 

                                                           
40КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 286, с. 13. 
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În plus, în oraș au apărut școli profesionale. Astfel, Ministerul muncii și 

ocrotirii sociale a propus deschiderea unei școli profesionale marine și de pescuit 

pe malul Dunării, subliniind importanța acestei decizii prin faptul că Ismail era cel 

mai mare oraș portuar din Basarabia. În caz de divergență din partea primăriii, s-a 

propus deschiderea școlii în Tulcea.41 

Din 1918 școlile din regiune au trecut sub subordonanța Ministerului 

Instrucțiunii Publicedin România, în județe au început să lucreze revizorii școlari. 

În ceea ce privește plasarea instituțiilor de învățământ, cele mai multe dintre ele au 

continuat să funcționeze în case particulare doar câteva dintre acestea erau 

întreținute de comună (proprietatea comunei). 

Chiria pentru folosirea încăperilor se plătea parțial de primării, cu toate 

acestea, sume mai semnificative veneau de la Ministerul Instrucțiunii Publice. În 

școlile private, o parte din costul închirierii încăperilor se acoperea din taxele 

elevilor. Valoarea chiriei depindea de starea clădirii și de capacitatea sediului. 

Deci, pentru școală, care se afla într-o casă privată pe strada Regina Maria (Ismail) 

se plătea lunar 200 de lei, în timp ce casa era într-o stare abandonată și avea nevoie 

de investiții importante de capital. Într-o plângere adresată primarului, gospodina 

N. Baburova solicită autorităților să ridice plățile lunare cu încă 200 de lei, 

amenințând de a rezilia contractul în caz de refuz.42 Căpitanul Ioniță (de la Centrul 

de Recrutare din Ismail) de la școala primară №4 de băieții cefuncționa în casa sa 

proprie, primea anual, între 15.10.1926 și 15.10.1927, 40 000 de lei.43 În afară de 

aceea, primăria plătea locuința pentru profesori și director care se localizau de 

obicei în aceeași casă sau în cele mai apropiate clădiri. 

Starea clădirilor școlare nu întotdeauna corespundeau standardelor tehnice și 

sanitare. Deci, în octombrie 1921, școala primară № 5 (or. Ismail) se afla într-o 

stare teribilă: «Școala are doar 3 camere și un hol, reparațiile în anul curent nu s-au 

făcut, de aceea clădirea este foarte murdară. Într-una din clase, tavanul se așeză și 

                                                           
41КУІАф.6, оп.1, спр.129, с. 7. 
42КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 127, с. 11. 
43КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 432, с. 78. 
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poate cădea. Soba se află în stare de urgență. Nu există mese și scaune. Nu este 

apă. Clădirea-i dezgrădită».44 

În materialele de arhivă găsim declarația inginerului-tehnic I. Oltenschi, 

adresată primăriei (8 iulie 1922). Inginerul insista asupra alocării a 200 000 de lei 

pentru reparații în școli și grădinițe subordonate primăriii, precum și acelor din 

casele particulare.45 La declarație se adăugau tabele, pe care le prezentăm complet 

(vezi Tabelul 2, Tabelul 3). 

Analiza datelor prezentate în tabele permit să facem următoarele concluzii: 

 Doar după patru ani, după ce regiunea a fost inclusă în componența 

României, în orașul Ismail au fost deschise 4 grădinițe (sub puterea 

imperială nu exista niciuna); 

 Majoritatea instituțiilor preșcolare indicate au fost amplasate în case 

private (vezi 

Tabelul 1); 

Tabelul 2  

GRĂDINIȚILE DE COPII46 

(or. Іsmail, 1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre cele 22 de școli din județul Ismail (vezi Tabelul 2), 13 (sau 60%) erau 

situate în orașul Ismail, 3 (14%) în suburbii și 6 (27%) în satele din district. 

                                                           
44КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 128, с. 75. 
45КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 127, с. 42. 
46КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 127, с. 43. 

№ 

Gr./с. 

Amplasarea 

(strada și №) 

Proprietar În sarcina cui 

cade 

întreținerea 

1 Comercială, 107 Agaf Severin proprietar 

2; 4 Lipoveneasca, 82 І. Masalschi proprietar 

3 Sft. Niculai biserica comuna 
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Calculele de mai sus mărturisesc faptul, că pentru locuitorii orașului era mai ușor 

să obțină studii,  decât pentru copiii din mediul rural; 

 Din 22 de școli al județului în proporții egale (câte10 școli sau 45%) au 

fost amplasate în casele aparținând persoanelor fizice și comunelor, iar 

doar 2 școli (9%) au fost ținute de biserică. 
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Tabelul 3 

ȘCOLILE JUDEȚULUI ISMAIL47 

 (anul 1922) 

№ 

Șc. 

Amplasarea 

(strada și №) 

Proprietar În sarcina cui 

cade 

întreținerea 

1 Cetății colț cu Hotinului, 2 T. Colomoițev proprietar 

2 Telegrafului, 4 P. Naidenov proprietar 

3 Speranței, 25 L. Cricopulo proprietar 

4 Bariera Cimitirului comuna comuna 

5 Marinscaia, 67 L. Babura proprietar 

6 Regina Maria după biserică comuna comuna 

7 Suburbia Poidovca comuna comuna 

8 Melhisedec colț cu Negri Т. Minov proprietar 

9 Meihisedec colț cu Văit comuna comuna 

10 Ștefan cel Mare colț cu 

Telegrafului 

comuna comuna 

11 Calea Necrasofca Veche cimitir 

mic 

biserica comuna 

12 Hotinului colț cu Telegrafului Hacicov proprietar 

13 Comerciala – Lipoveneasca comuna comuna 

14 Cugurlui – Eminescu F. Dioneli proprietar 

15 Sf. Dumitru biserica biserica comuna 

16 Suburbia Copanaia – Balca comuna comuna 

17 Broasca comuna comuna 

18 Matrosca M. Vălcanova proprietar 

19 Necrasovca Nouă A.Necrasov proprietar 

20 Necrasovca Veche S. Sidorușchin proprietar 

                                                           
47КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 127, с. 42. 
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21 Larjanca comuna comuna 

22 Safianî comuna comuna 

 

Pe baza datelor din tabele și a datelor suplimentare de arhivă găsite, ne confruntăm 

cufaptul că amplasarea și numele proprietarului de multe ori nu coincid.Pentru 

aceasta existe o singură explicație – așezarea școlilor se schimba des. Unul dintre 

cazurile cele mai izbitoare a fost plasarea unei școli de oraș de băieți în 7 clădiri 

închiriate în diferite părți ale orașului.48 

În plus, au existat cazuri în care două școli au fost nevoite să lucreze într-o 

încăpere. Ca exemplu pot sluji școlile primare №10 și №15; așa fel de acțiuni 

necesitau întreținere suplimentară: a crescut numărul de cadre didactice până la 4 

persoane (inclusiv postul de director), numărul de elevi a ajuns la 243, clase în plus 

– patru săli de clasă, locuințe pentru profesori și director (până la unire școală №10 

avea două clădiri proprii cu două clase și două clădiri pentru locuințe profesorilor), 

echipamente școlare învechite – 26 de bănci trebuiau să fie înlocuite cu 50. Ceea ce 

a fost interesant, împreună cu școala №15 după masă, în acelaș local lucra 

grădiniță de copii №2. Apoi, neavând  loc în clădire se adăpostise în curte, dar cu 

sosirea frigurilor era nevoită să-și găsească un alt local.49 Ulterior, în septembrie 

1929, aceste două școli au fost închise.50 

La dezvoltarea bazei materiale a învățământului a jucat un rol deosebit  

campania de stat pentru construirea localilor școlare, care a început în 1922. 

Constantin Angelescu a fost Ministrul Instrucțiunii Publice în timpul guvernelor I. 

S. Brătianu și apoi I. Duca, anume el a întreprins o serie de reforme importante 

pentru modernizarea învățământului în întreaga Românii. Deviza lui a fost: «Cât 

mai multe școli! Școli cât mai bune! Românizarea școlilor, cât mai mult posibil! «. 

Împreună cu reforma legislativă, C. Angelescu a acordat o atenție deosebită 

extinderii componenței materiale a școlilor românești. Potrivit cercetătorilor, sub 

                                                           
48КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 618, с. 21. 
49КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 128, с. 56. 
50КУІА ф.6, оп.1, спр.568, с. 3. 
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conducerea sa, au fost construite peste 10 000 de școli noi, pentru ce a primit de la 

contemporanii săi porecla «Doctor cărămidă» sau «Ministrul cărămidă».51 

In perioada aceasta se construiau nu numai școli primare, ci și școli 

secundare, licee și gimnazii. O atenție deosebită a fost acordată deschiderii școlilor 

secundare și a liceelor, în special în zonele rurale. Lipsa acestora a fost mai 

accentuată atunci când numărul școlilor elementare a crescut semnificativ și, prin 

urmare, numărul studenților care au dorit să-și continue studiile în gimnazii și licee 

a crescut. În 1918, Direcția Instrucțiunii Publice a propus să se deschidă cel puțin 

trei școli industriale, școli comerciale și agricole și două gimnazii care urmau să fie 

amplasate în  orașele respective a Basarabiei. În 1923, a fost planificată construcția 

școlilor secundare  în astfel de centre din regiune ca Orhei, Ismail, Bălți, Soroca, 

Chișinău. Unele dintre aceste clădiri au fost puse în funcțiune încă în 1928, în timp 

ce altele (de exemplu, în Orhei și Ismail) se aflau în stadiul de finalizare.52 

În 1924, Ministerul Instrucțiunii Publice a trimis o propunere către primărie 

de a deschide o Școală Comercială în Ismail «cu scopul prosperității economiei a  

țării. «Procesul de aprobare a deschiderii unei noi școli se petrecea în felul 

următor: de la Minister venea o delegație, care aducea un plan-proiect detailat 

privind deschiderii școlii profesionale; pe loc, împreună cu primarul și ajutorii săi, 

se discutau toate momentele importante ale implementării proiectului. Extras din 

documentele de arhivă care reflectă acest proces «joi, 3 iulie 1924, la ora 17, în 

incinta Camerei de Comerț și Industriei (str. General Averescu) ar trebui să 

discutăm detaliile deschiderii Școlii Comercialeîn orașul Ismail. ... în ceea ce 

privește localul școlii, materialelor didactice, cadrelor didactice și finanțarea 

școlii».53 Ulterior, această școală a fost deschisă. 

26 iulie 1924 a intrat în vigoare Legea învățământului primar (școli de copii 

mici, școală primară, instituțiile de învățământ și cursuri pentru adulți, școală 

specială pentru copii slab dezvoltați și rău educați), care a înlocuit Legea 

                                                           
51 Manea, Robert. Cine a fost ministrul Educației care a introdus examenul de bacalaureat în România și a construit 

mii de școli, https://edițiadedimineață.ro/ 
52 Crețu, Vasile. Învățământul secundar din Basarabia în primii ani după unire, Studia Universitatis Moldaviae, 

2015, nr. 4 (84), p. 130-137. 
53КУІА ф. 6, оп. 1, спр. 286, с. 20. 

https://edițiadedimineață.ro/
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învățământului primar din 29 aprilie 1896. Noua lege avea 232 de articole, grupate 

în 24 de capitole, 6 secțiuni și 2 titluri. Începând cu anul 1924 Legea învățământul 

primar a suferit modificări: noile ediție au ieșit la 10 august 1929, 7 martie 1932, 

22 aprilie 1932, 18 mai 1932, 5 iulie 1934. Articolul 6 din  Legea nouă accentua: 

«Învățământul primar este obligatoriu și gratuit în condițiile prevăzute de această 

Lege» Conținutul acestui articol presupunea clar și vârsta pentru fiecare tip de grad 

de învățământ: de la 5 până la 7 ani – școlile pentru copii mici; de la 7 până la 16 – 

școli elementare; de la 16 până la 18 ani – cursuri pentru adulți.54 

Schimbări semnificative au avut loc și pentru școala secundară. Legea 

învățământului secundar din 1928 a fost cuprinsă în aproape 230 de pagini și apoi 

publicată în limba franceză (Loi pour l’enseignement secondaire avec l’expose de 

motifs presente au parlament par le dr. C. Angelescu, ministre de l’instruction, 

Cartea Românească, București, 1928).55 

Ca urmare a adoptării noilor Legi privind învățământul elementar și 

secundar, a crescut și necesitatea unor clădiri suplimentare. Această problemă a 

fost deosebit de actuală pentru sudul Basarabiei, unde se simțea o mare lipsă de 

localuri școlare. 

După implementarea Legii învățământului primar, a crescut necesitatea 

noilor spații suplimentare mai moderne. Uneori se formau astfel de situații când 

pentru localul școlar se desfășura o adevărată luptă. Așa dar, după închiderea în 

1929 gimnaziului de băieți, primăria a dat această clădirea pentru școala primară 

№3 de băieți și №3 de fete. În același timp, directorul școlii normale (școala 

pregătea viitorii învățători), însoțit de profesori și studenți au ocupat primul etaj al 

clădirii, baricadând intrarea  în școală. S-a format o situație foarte picantă atunci 

când s-au confruntat interesele primarului orașului (sprijinea școala primară) și 

Ministerul Instrucțiunii Publice (sprijinea școala normală). Fiecare dintre părți 

pretindea la proprietate asupra clădirii. În cele din urmă, după lungi negocieri, în 

timpul cărora nu s-a rezolvat fără intervenția poliției, s-a decis: Ministerul se 

                                                           
54 Petrică, Corina. Aspecte privind activitatea ministerului instrucțiunii publice sub conducerea dr. Constantin 

Angelescu, Editura Sfântul ierarh Nicolae, Lucrare științifică, p. 12-19. 
55Sorin, Cristea. O nouă lege a învățământului?! URL: http: //www.tribuna învățământului.ro/ 
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dezice de instituție în folosul școlii primare, și primăria, la rândul său, cedează 

clădirea școlii «I. C. Brăteanu» pentru școala normală. În plus, Ministerul a promis 

să plătească taxe pentru închirierea școlii «I. C. Brăteanu» 350 000 lei anual, timp 

de 10 ani, care în total forma o sumă de 3 500 000 lei. Ca rezultat al acordului 

convenit, primăria trebuia să folosească aceste fonduri pentru construirea noilor 

instituții de  învățământ pentru școlile primare în locuri desemnate de Minister, în 

conformitate cu Legea învățământului primar.56 

Toate reformele menționate se răspândeau pe întreaga țară, dar după ce am 

analizat situația într-un oraș separat (Ismail), ne confruntăm cu fapte 

dezamăgitoare. Comuna Ismail necesita de subvenții din partea statului pentru 

îndeplinirea oricăror sarcini; abia reușea să-și îndeplinească toate obligațiile 

impuse de Lege, așa până în 1928 s-a reușit să se construiască o singură școală 

primară. 

Tot timpul se simțea lipsă clădirilor pentru școlile primare și grădinițe, iar 

majoritatea celor care funcționau, erau în stare proastă, având numeroase încălcări 

a normelor  igienice. O astfel de stare a lucrurilor, pentru o anumită perioadă de 

timp, a început să nu aranjeze primăria, așa dar 30 mai 1928 administrația orașului 

a trimis  Ministerului Instrucțiunii Publice o scrisoare cu următorul conținut: 

«Clădirile în care funcționează liceul de băieți și școala secundară sunt proprietatea 

primăriei comunei Ismail. Din 1919, Ministerul nu plătește chiria pentru aceste 

încăperi ... prin urmare, de la 1 septembrie 1928, vă cerem să plătiți o plată anuală 

de 500.000 lei pentru liceu și 300.000 lei pentru școala secundară. În acest fel, vom 

putea să acoperim obligațiile noastre de plată a chiriei pentru școlile primare».57 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56КУІА ф. 6,оп. 1, спр. 618, с. 14-28. 
57КУІАф.6, оп.1, спр.568, с. 3. 
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Таbelul 4 

NUMĂRUL ȘCOLILOR, ÎNVĂȚĂTORILOR, ELEVILOR ÎN 

BASARABIA58 

 

 

 

 

 

 

În ciuda anumitor dificultăți și greutăți, guvernul român  încerca să 

construiască o nouă școală românească de nivel european, care permitea cetățenilor 

țării să aibă perspective atât pentru o muncă decentă, cât și pentru salarii respective 

muncii sale. Potrivit cercetătorilor români, statul cu demnitate a depășit problemele 

existente, sporind în mod semnificativ indicatorii cantitativi în sectorul 

educațional, după cum se arată în Tabelul 4. 

Rezumând, putem constata că este dificil să se evalueze în mod unic 

rezultatele  introducerii noilor legi de învățământ pe teritoriul Basarabiei. Pe de o 

parte, Ministerul Instrucțiunii Publice din România a depus eforturi mari pentru 

implementarea sistemului educațional european în regiune și deschiderea noilor 

instituții de învățământ. Aproape în timp de 20 de ani s-a reușit să crească 

semnificativ numărul de școli, elevi și profesori. Cu toate acestea, în același timp, 

nu toate planurile Ministerului erau predestinate să fie realizate în sudul 

Basarabiei. Lipsa fondurilor, îndepărtarea de regiunile centrale, lipsa de inițiativă a 

autorităților locale au condus la nerespectareaunor prevederi ale legilor 

educaționaleși la lipsa instituțiilor de învățământ în provincie. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Scurtu, Ioan. Învățământul, știința și cultura Basarabiei integrate în statul național, Revista Limba română, nr. 5-

6, anul 2012. URL: http: //www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1420 

Anul școlar 
Numărul 

școlilor 

Numărul 

învățătorilor 

Numărul 

elevilor 

1920-1921 1747 2746 136172 

1938-1939 2718 7581 346747 
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Capitolul 2. OAMENII 

 

Organizații  național-culturale românești din regiunea Odesa 

Tаtiana Șevciuk, Natalia Ursu 

 

În perioada contemporană, când planeta pare că se grăbeşte şi când omenirea 

se prezintă ca un sat global, multora li se pare de prost gust să vorbească despre 

identităţile istorice, ca şi cum acestea ar fi fost de vină pentru toate tarele 

trecutului, pentru suferinţele şi catastrofele întâmplate. Oamenii sunt însă fiinţe 

sociale şi ei nu au trăit niciodată izolaţi, ci grupaţi în variate comunităţi, existente 

pe baza unor criterii bine definite. Intre aceste comunităţi, cele etnice au jucat şi 

joacă încă un rol important. Ele nu trebuie acceptate sau respinse de plano, ci 

trebuie constatate şi studiate, ca realităţi vii, existente. Chiar dacă identităţile etnice 

nu ar fi generat alte valori decât limbile şi operele (creaţiile) elaborate în aceste 

limbi – adevărate monumente ale spiritualității omenirii – tot ar trebui să le 

prețuim, cunoaștem și transmiterm mai departe59. 

Pentru a putea arăta cum s-a format identitatea românilor, aceasta trebuie mai 

întâi definită. Cea mai simplă definiţie se poate formula astfel: identitatea este felul 

de a fi şi de a se simţi împreună al românilor, pe temeiul câtorva caracteristici, cum 

ar fi limba (vorbirea), originea (stirpea), cultura (creaţiile spirituale şi instituţiile 

adiacente), religia (creştinismul), teritoriul, obiceiurile (tradiţiile) etc. Aceste 

caracteristici ale identităţii luate separat nu au întotdeauna relevanţă, fiindcă poţi să 

te fi născut român sau din părinţi români şi să nu mai fii neapărat român, poţi vorbi 

româneşte şi să nu fii român, poţi fi ortodox fără să fii român etc. Aflate însă la un 

loc, în interacţiune, aceste caracteristici definesc identitatea românească. 

Originea se referă la modul (cum), locul (unde), şi perioada istorică (când) de 

formare a românilor, dar şi la felul în care s-au păstrat (menţinut) de-a lungul 

timpului. 

 
                                                           
59 Pop, Ioan–Aurel. Identitatea Românească: felul de a fi român de-a lungul timpului / București: Contemporanul, 

2019. 
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Românii din Bugeac 

Bugeacul reprezintă partea de sud-vest a Basarabiei istorice, cuprinsă între 

Prutul Inferior, Dunărea de Jos şi Marea Neagră, în nord apropiindu-se de Valul lui 

Traian de Sus, iar în est de Limanul Nistrului. Această regiune cuprinde în prezent 

unităţi administrativ-teritoriale majore din Republica Moldova (raioanele Cahul, 

Cantemir, Taraclia şi Găgăuzia) şi din Ucraina (în reg. Odesa, raioanele Bolgrad, 

Reni, Ismail, Tarutino, Arţiz, Chilia, Tatarbunar, Sărata, Belgorod-Dnestrovsk), iar 

în trecut fostele judeţe Cahul, Ismail şi Cetatea Albă (anul 1930). 

Istoria postbelică a Bugeacului 

înseamnă colectivizare, 

industrializare, rusificare. În 

perioada terorii staliniste a continuat 

deportarea populaţiei româneşti, 

pentru cei mai mulţi drumul 

rămânând fără întoarcere. Regiunile 

de destinaţie au fost Tiumen, 

Kurgan, Tomsk, Primorie, Djambul 

etc. Nu a existat şi aproape că nu 

există nici astăzi o viaţă culturală 

românească. Şcolile s-a căutat 

mereu să fie desfiinţate, încă de pe vremea aşa-numitei stagnări brejneviste. De 

pildă, în 1971 şcoala din satul românesc Cioara-Murza (Nadrecinoie) din raionul 

Tarutino a fost trecută la limba rusă de predare. Procesul continuă şi după 

destrămarea Uniunii Sovietice, cu şcoli precum cele din Borisăuca, Satu Nou (în 

1991), Chitai (în 1996) şi altele. Dacă în 1940 existaseră în această zonă 62 de 

şcoli româneşti, în 1995 mai erau doar 18, de nivel primar şi gimnazial; aceasta nu 

reprezintă decît jumătate din numărul satelor româneşti. Dintre aceste şcoli, unele 

sunt de fapt mixte, româno-ucrainene, sau numai cu câteva ore de predare în limna 

română. La oraş limba română a fost interzisă. În 1992 Comitetul executiv Ismail a 

 

Bugeac 
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blocat deschiderea unor clase, ameninţând şi pe părinţii solicitanţi cu concedierea 

din serviciu. 

Statul rus nu a sprijinit niciodată şcoala românească. Nu exista nicio lege care 

să stipuleze cel puţin obligativitatea învăţământului primar. În plus, la şcolile 

ruseşti aproape toţi dascălii erau şovini. Cărţi româneşti de învăţătură nu existau. În 

şcolile ruseşti, elevii români erau terorizaţi de dascăli şi de elevii ruşi, care îi 

numeau «berbec» sau «cap de bou». Li se spunea că limba română era o limbă 

pentru ţărani, iar numai rusa putea fi folosită de oamenii culţi. În manualele ruseşti 

nu se pomenea nimic despre poporul român, iar dacă erau întrebaţi, profesorii 

răspundeau că acesta erau urmaşii hoţilor romani. 

Toate acestea nu puteau să nu aibă urmări negative, pe care le evidenţia şi 

Zamfir Arbore: «Lipsit de şcoală, înstrăinat de biserică, persecutat de o 

administraţiune vitregă, rapace şi avidă de a se înavuţi pe spinarea poporului 

lăsat pa mâna sa – românul din Basarabia este considerat de ruşi ca brută şi 

imbecil, ca popor fără limbă, popor necuvântător (beziazâka)»60 . 

Tratatul din anul 1998 dintre România şi Ucraina stipulează o recunoaştere 

reciprocă a graniţelor şi o protejare a minorităţilor română din Ucraina (cel puţin 

600.000 de persoane, diferenţiate în «români» şi «moldoveni») şi a celei ucrainene 

din România (66.800 persoane în 1992); aceasta din urmă este situată mai ales în 

nordul judeţului Maramureş şi în judeţul Suceava, în timp ce românii locuiesc pe 

Valea Tisei din Maramureşul controlat de Ucraina, în Nordul Bucovinei, în 

Transnistria, în Bugeac, în interfluviul Ingul-Bug, precum şi în sate puţin 

cunoscute şi depărtate între ele din restul Ucrainei de sud, din bazinul carbonifer 

Donbass, din Crimeea; la aceştia se adaugă comunităţile româneşti din marile oraşe 

ale Ucrainei, în primul rând din Kiev, comunităţi lipsite de organizare şi supuse 

celmai uşor deznaţionalizării.  

Conştiinţa apartenenţei la neamul românesc variază mult, de la o regiune la 

alta, fapt care este explicabil istoriceşte. 

                                                           
60 Zamfir Arbore, Liberarea Basarabiei, Bucureşti, 1915. 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  58 
 

Liderii românilor din Bugeac încearcă să strângă legăturile cu restul naţiunii 

române.Idealul comunităţii româneşti este ca o parte din tezaurul inalterabil al 

naţiunii să poată fi păstrat şi în Bugeac. 

Astfel, în 1990, la Chișinău, pentru românii din Bugeac se înființează 

Societatea Culturală a Românilor dinSudul Basarabiei «Dunărea şi Marea» 

(Președinte – ziaristul Petru Grozavu), iar la Cernăuți – Alianţa Creştin-Democrată 

a Românilor din Ucraina (Preşedinte – medicul Constantin Olaru). Urmărind 

același scop, un grup de activiști din sudul Basarabie (regiunea Odesa), printre care 

îi amintim pe Anatol Cocoş, Petru Grozavu, Dumitru Hajdău, Tudor și Vasile 

Iordăchescu, Valeriu Cojocaru și alții, întrep primele demersuri pentru înfiinţarea 

unei Filiale a Alianței Creștin – Democratice a Românilor din Ucrainala Ismail 

(1991) pentru mobilizarea comunităților istorice de români din Ucraina. 

Dumitru Hașdău, profesor de istorie la școala cu 

predare în limba română din localitatea Oziornoe (Babele), 

raionul Ismail, afostunul dintre organizatorii primei 

Conferințe de Reunire a Românilor din sudul Basarabiei. În 

cadrul acestei reuniuni a fost luată deciziacu privire la 

crearea unei asociațiia etnicilor români din sudul Basarabiei 

– Filiala Regiunală Odesa a Alianței Creștin-Democrate a 

Românilor din Ucraina (1991). 

Necătând la faptulcă, în perioada postbelică, Filiala n-a fost înregistrată 

oficial, activitățile acesteia merită oa tenţie mai mare din partea cercetătorilor. 

Dumitru Hajdău,  fiind unul dintre liderii acestei organizații, s-a remarcat printr-o 

poziţie deschisă privind integrarea națională și culturală a etnicilor români din 

Ucraina,  și-a dorit mult, şi efectiv a reuşit,  să deschidă noi orizonturi şi 

perspective pentru realizarea acestor idei. 

În 1993, la Institutul Pedagogic de Stat din Ismail (astăzi Universitate 

Umanistă de Stat) se deschide prima Secțiune de Limba Română cu predare în 

limba română pentru etnicii români din regiunea Odesa (Ucraina). În 1994, 

Dumitru Hajdău, liderul organizației nou-constituite, împreună cu profesorii 

 

Dumitru Hajdău 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  59 
 

universitari de la Secțiunea de Limba Română din Ismail, pune bazele primelor 

colaborări internaționale între Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați 

(România) și Universitatea Umanistă de Stat din Ismail,  în urma cărora fost 

semnat un Protocol de colaborare. 

Semnarea Protocolului de colaborare între Universitatea Dunărea de Jos din Galați și 

Universitatea Umanistă de Stat din Ismail (1994) 

 

În baza acestui Protocol, Secțiunea de Limba Română din cadrul UUSI, în 

colaborare cu Catedra de Limba și Literatura Română (prof. univ. dr. Dumitru 

Tiutiuca – şef de catedră) de la Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați, la 

Ismail a fost deschis primul Cabinet de Limba Română și o bibliotecă cu fond de 

carte românească. În același an, au fost organizate primele stagii și excursii în 

România pentru profesorii și studenții de la Secțiunea de Limba Română din 

Ismail. 

 

 

 

 
Studenți de la Secțiunea de Limba Română Promoția 1994-1999 

Primele stagii și excursii în România (1995) 

 

Pasionat de istoria neamului românesc, Dumitru Hajdău a motivat importanța 

dezvelirii unei plăci comemorative în satul Babele (azi Oziornoe), regiunea Odesa, 
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dedicată Mareșalului României Alexandru Averescu (1859-1938). În perioada 

interbelică, satul a purtat denumirea de General Al. Averescu. În 1993, sub 

patronajul Președintelui României Emil Constantinescu și al Președintelui Ucrainei 

Leonid Kucima, placa comemorativă a fost instalată pe clădirea școlii din Oziornoe 

(Babele), iar mai târziu a fost dechis și Muzeul Alexandru Averescu. 

   

Casa din satul Babele în care s-a 

născut A. Averescu 
Placa comemorativă 

Muzeul A. Averescu din Babele, 

fotografii 

 

După căderea «cortinei de fier», Dumitru Hașdău pune piatră de temelie a 

primelor relaţii deprietenie între etnicii români din sudul Basarabiei istorice și 

Asociaţiunea ASTRA, Despărțământul «Mihail Kogălniceanu» Iași (Președinte 

Areta Moșu) – o prietenie care durează un sfert de veac. 

O personalitate care a jucat un rol extrem de important 

în valorificarea şi promovarea pe plan național și 

internațional a istoriei locale și a patrimoniului cultural 

românesc a fost Valeriu Cojocaru (1957-2010) – istoric 

local, arheolog, pedagog, autor de lucrări științifice, 

persoană publică și mare patriot al sudului Basarabiei 

istorice. 

A fost director al Muzeului de Istorie și Etnografie din 

orașul Reni, regiunea Odesa. În 1984, a înființat Clubul 

istorico – etnografic de cercetare «Istros» și a mobilizat un număr mare de tineri 

voluntari pentru săpături arheologice lângă malurile lacurilor Cahul și Ialpug.   

În urma acestor săpături au fost descoperite cele mai preţioase artefacte – 

monede antice, bijuterii, ceramică și altele care au completat colecția Muzeului de 

 

Valeriu Cojocaru 
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Istorie din Reni și a Muzeului de Arheologie din Odesa pe lângă Academia de 

Științe din Ucraina. 

Începând din 1989, este unul dintre organizatorii și susținătorii primelor 

conferințe științifice la nivel național și internațional cu tema «Istoria și Arheologia 

Dunării de Jos» (1989, 1991, 1997), cu participarea savanților și  cercetătorilor din 

România, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina. A publicat peste 38 de lucrări 

științifice consacrate numismaticii, arheologiei și toponimiei, dar cele mai 

importante – cercetării fortificaţiilor. Este coautorul unei lucrări de cercetare cu 

privire la mărturiile epigrafice unice ale lui Jupiter de la centurionul Marcus 

Aurelius din prima Legiune Italica, gasită în peninsula Satu Nou, lângă rămășițele 

drumului roman. Această inscripție dovedește ca pe malul sud-estic al lacului 

Cartal, în primele secole ale erei noastre, se afla o fortificație care servea ca poziţie 

de acoperire și protecție pentru vadul de la Dunare și intra în limes-ul Dunarii de 

Jos. 

Lucrările au fost publicate în revistele științifice din Ucraina, Moldova și 

România. În 1995,  în Școala Gimnazială din Satu – Nou, raionul Reni, regiunea 

Odesa, înființează Muzeul Etnografic «Danubius», unde se găsesc până în prezent  

descoperiri arheologice și materiale etnografice importante din zona. 

A fost colaborator la săptămânalul în limba română pentru minoritățile 

românești din Ucraina «Concordia» din Cernauți și autor al unor miniaturi literare 

în proză «Malul Ialpugului»,  unele dintre miniaturi au fost publicate în volumele 

de poezie și proză: «Vagonul Basarabia rătăcit în stepa sudică», Editura Dacia 

(Cluj-Napoca, 2001); «Clopotele de la Iași se aud la Catlabuga» (Baia Mare, 

2008); «Cealaltă viață a lui Valeriu Cojocaru», Editura  «InfoArt Media» (Sibiu, 

2012), autor Vadim Bacinschi. 

Autoritățile din orașul Reni, regiunea Odesa, au decis să redenumească un 

număr de străzi, în cadrul procesului de implementare a Legii privind 

desovietizarea și condamnarea comunismului și a nazismului și a Legii privind 

interzicerea propagandei și a simbolurilor celor două regimuri. Două dintre străzile 

ce urmează să fie redenumite vor purta nume românești. Astfel, strada Pionerska 
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va purta numele marelui poet român Mihai Eminescu, iar strada Rosa Luxemburg 

va fi redenumită în memoria lui Valeriu Cojocaru. 

La data de 20 iunie 2006, în satul 

Utkonosovka, un grup de activiști ai Ansamblului 

folcloric »Dor Basarabean» de la Casa de Cultură 

din Utkonosovka în ființează o nouă organizație – 

Asociaţia »Basarabia» a Românilor din regiunea 

Odesa (Președinte – Anatol Popescu) 

Lilia Țiganenko în articolul său «Asociaţia 

«Basarabia» din regiunea Odesa: particularități de 

formare și activitățile sale» (2012) notează: 

«Scopul organizației a fost promovarea, 

conservarea, renașterea, dezvoltarea și 

popularizarea culturii naționale a românilor 

basarabeni și a limbii române; protejarea 

intereselor naționale și culturale ale membrilor 

asociației. În ultimii ani, Asociația «Basarabia» a inițiat și a organizat numeroase 

evenimente socio-culturale, și anume: participarea anuală a elevilor din regiunea 

Odesa la olimpiadele școlare internaționale de limba română în România, 

numeroase conferințe pentru comunitățile românești din regiunea Odesa etc.»61. 

Asociaţia «Basarabia» a Românilor din regiunea Odesa îş ipropune să 

desfăşoare activităţi culturale și de apărare a intereselor etnicilor români din 

Ucraina.  Astfel, la  data 15 Iunie 2014, iniţiază şi organizează Primul Forum al 

cadrelor didactice din comunitățile istorice de români din regiunea Odesa, la care 

au fost discutate subiecte de importanţă primordială şi vitală pentru comunităţile 

româneşti/românofone din Sudul Basarabiei; cel de-al doilea Forum, organizat în 

data de 25 martie 2018, la Ismail, a reunit nu numai profesori de limbă şi literatură 

română, dar şi profesori de alte discipline şcolare predate în limba româna din 

regiunea Odesa. La acest Forum a fost adoptată în unanimitate decizia de înfiinţare 
                                                           
61 Țiganenko, Lilia. Asociaţia «Basarabia» din regiunea Odesa: particularități de formare și activități lesale: 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1751 

 

http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1751
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a Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa. Preşedinte al 

organizaţiei a fost ales, cu unanimitate de voturi, domnul Mihail Mecineanu, 

profesor de matematică din satul românesc Cartal/Orlovka, raionul Reni. 

În data de 29 iulie a.c., Consiliul Național al Românilor din Ucraina, care 

cuprinde 20 de ONG-uri național-culturale și organe de presă ale comunității 

românești din Ucraina (regiunile Cernăuți, Transcarpatică, Odesa și Kiev) s-a 

adresat Ministerului Educației și Științei al Ucrainei (ministrului ad-interim Șkarlet 

Serhii) cu cererea să se renunțe la glotonimul de «limbă moldovenească» referitor 

la școlile din regiunea Odesa, solicitând Guvernului de la Kiev să respecte 

recomandările Comisiei de la Veneția și să amâne perioada de implementare a 

legilor educației în sfera lingvistică din anul 2020 până în 2023. 

La data de 10 septembrie 2020 reprezentanții asociațiilor național-culturale 

românești din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa, au adresat o Scrisoare deschisă 

Ministerelor Afacerilor Externe ale Ucrainei și României, în contextul declarațiilor 

ministrului de externe al Ucrainei, aflat în vizită oficială la București în perioada 7-

8 septembrie 2020. Constatând deschiderea spre o bună colaborare și reluare a 

dialogului bilateral româno-ucrainean, în spiritul Tratatului de prietenie și bună 

vecinătate dintre România și Ucraina, cu respectarea altor acorduri internaționale la 

care acestea iau parte, precum și a normelor legislative interne din cele două state, 

în ce privește sprijinul și respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității 

naționale românești din Ucraina, având în vedere și salutând, în același timp, 

intenția statului ucrainean de a deschide, la Sighetul Marmației, un Consulat al 

Ucrainei, venit să sprijine comunitatea ucrainenilor din zona Maramureșului și din 

Nordul Transilvaniei, fapt confirmat prin declarația din 07.09.2020 de la București 

a Ministerului din Ucraina, să inițieze procedura de deschidere a unui Consulat al 

României în orașul Ismail din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa. 

Având în vedere, că peste 3/4 din populația românofonă din Sudul Basarabiei 

(peste 60.000 din aproximativ 80.000 de cetățeni, vorbitori de limbă română) 

locuiește în cele 3 raioane – Reni, Ismail și Chilia, limitrofe județului Tulcea din 

România, necesitatea deschiderii unui consulat al României la Ismail este tot mai 
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evidentă. Este cunoscut că orașul Ismail, cu populație actuală de peste 70.000 de 

locuitori, este port la Dunăre și fostă reședință a județului omonim în perioadele 

administrației românești în Sudul Basarabiei în anii 1856-1878 și respectiv 1918-

1940, precum și a regiunii Ismail din componența RSS Ucrainene între anii 1940-

1954. Este, de altfel, și cel mai important centru economic, cultural și universitar 

din Sudul Basarabiei. Pentru perioada modernă, de independență a Ucrainei, 

Consulatul României ar fi prima reprezentanță diplomatică străină acreditată și 

deschisă în orașul Ismail, iar deschiderea Consulatului va da un imbold important 

vieții culturale și educaționale a comunității istorice românești din regiune. 

La toate argumentele menționate mai sus s-a adăugat și deschiderea recentă, 

la doar 45 km distanță de Ismail, a trecerii cu bacul/feribotul la Cartal (Orlivka) – 

Isaccea, care doar va intensifica circulația transfrontalieră a persoanelor și 

mărfurilor între regiunile Dobrogea și Sudul Basarabiei în anii următori, iar de 

serviciile Consulatului se vor putea folosi cetățenii români aflați în această regiune. 

Concomitent, s-a solicitat Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina: 

1. Să implementeze de maximă urgență programele școlare pentru instituțiile 

de învățământ școlar cu predare în limba română în școlile românofone din 

regiunea Odesa în locul actualelor programe școlare pentru instituțiile de 

învățământ cu predare în așa-zisa limbă «moldovenească», revenind la situația 

existentă la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut. 

2. Începând cu anul școlar 2020-2021 să accepte și elevii din instituțiile 

școlare românofone din regiunea Odesa la toate etapele Olimpiadei școlare de 

limbă și literatură română din Ucraina. 

3.  Să doteze, în cel mai scurt timp, cu manuale școlare și alte materiale 

didactice în limba română toți elevii care studiază în limba română în școlile din 

regiunea Odesa, la toate materiile, în afară de limba și literatura ucraineană. 

Editarea manualelor în limba «moldovenească» doar pentru școlile din regiunea 

Odesa prevede cheltuieli de câteva ori mai mari atât pentru părinți, precum și la 

nivel local și de stat, în comparație cu posibilitatea tipăririi manualelor în limba 

română pentru toate școlile și clasele cu predare în limba română din Ucraina. 
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4.  Să anuleze prevederile Ordinului nr.1201 din 17.09.2019 al M.E.Ș. din 

Ucraina, privind aprobarea Listei specializărilor de pregătire a absolvenților de 

studii superioare de nivelul licență și masterat la specializarea disciplinară 014.027 

«Învățământ mediu. Limba și literatura (cu menționarea limbii)», în baza cărora se 

execută formarea și plasarea comenzii de stat, în ce privește specializarea actuală 

«014.027 Limba și literatura română/moldovenească», și să revină la denumirea 

anterioară a specializării, și anume: «014.027 Limba și literatura română». 

Necătând la demersurile multianuale ale mediului asociativ și pedagogic românesc 

din regiunea Odesa  cu privire la  necesitatea urgentă de unificare a programelor de 

învățământ pentru instituțiile școlare cu predare în limba română din regiunile 

Transcarpatică, Cernăuți și Odesa, prin renunțarea la obligativitatea folosirii 

glotonimului «limbă moldovenească» pentru școlile românofone din Sudul 

Basarabiei, această problemă rămâne a fi deschisă și actualăpentru etnicii români 

din regiunea Odesa, Ucraina. 

 

Centrul de Informare al României la Ismail 

În anul 2016, un rol important în consolidarea 

comunităților românești din sudul Basarabieil-a 

jucat deschiderea Centrului de Informare al 

României la Ismail (administrator – Natalia Ursu). 

Înfiinţat în baza unei Înțelegeri între Ministerul 

Afacerilor Externe al României, reprezentat de 

Consulatul General al României la Odesa,  şi Universitatea Umanistă de Stat din 

Ismail, în calitate de beneficiar, Centrul de Informare al României este o unitate de 

informare, promovare şi predare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti, fără 

personalitate juridică, şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii 

Umaniste de Stat din Ismail. Centrulare ca scop inițierea, elaborarea și derularea 

unor  programe/proiecte de promovare a limbii române și a valorilor culturale 

româneşti; organizarea de evenimente cu ocazia sărbătorilor publice importante: 

Ziua Naţională a României, Ziua Culturii Naţionale, Ziua Limbii Române, ect. 
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Cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni/ Departamentului 

pentru Românii de Pretutindeni, Centrul de Informare al României din cadrul 

Universității Umaniste de Stat din Ismail a inițiat și a implementat un şir 

de proiecte  importante și benefice pentru comunitățile de români din regiunea 

Odesa (Ucraina): proiectul «Extinderea și promovarea limbii române în spațiul 

transfrontalier România – Ucraina. Curs de limba română pentru începători» 

(2017); proiecte în continuare «Organizarea și funcționarea Centrului de Informare 

al României în Ismail» (2018-2020), care au avut drep scop organizarea și 

desfășurarea cursurilor de limbă, cultură șicivilizație română; organizarea 

evenimentelor culturale și celebrarea sărbătorilor publice importante; elaborarea, 

editarea și lansarea de carte românească, ect. 

În cadrul acestor proiecte,au beneficiat de cursuri gratuite de limbă, cultură și 

civilizație română, un număr de peste 300 de copii/tineri etnici români și de alte 

naționalități interesați de limba și cultura română. Ulterior acestui demers, în 2019, 

Centrul de Informare al României din Ismail deschide Școala de Weekend în 

Limba Română pentru copiii din Ismail. Proiectul educațional, desfășurat în 

parteneriat cu Institutul Cultural Român, se adresează copiilor  cu vârsta cuprinsă 

între 7-16 ani, din familii de etnici români și familii mixte, cu un nivel 

minim/diferit de cunoștințe, care doresc să însușească limba română, prin cultură și 

civilizație, în cadrul unui învățământ non-formal. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Centrulde Informare al României din 

Ismail colaborează cu instituțiile statului român 

care se ocupă cu românii din afara granițelor, cu 

instituții de învățământ din România și Ucraina, cu 

organizații și asociații culturale românești. 

Începând din anul 2017, CIR Ismail inițiază 

și desfășoară o serie de activităție ducaționale și 

culturale de promovarea limbii, culturii și 

civilizației românești: 
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 Masa Rotundă Internațională cu tema: «Dunărea în orizontul geografic, 

istoric și cultural», ediția I, dedicată Zilei Internaționale a Dunării. Activitatea, 

desfășurată în parteneriat cu Muzeul Brăilei «Carol I» din România și  

Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați, a pus începutul unei noi colaborări 

bilaterale între Universitatea Umanistă de Stat din Ismail și Muzeul Brăilei «Carol 

I» din România, în domeniul de cercetare științifică. 

 Conferința Internațională Anuală «Cultură, spiritualitate și identitate 

româneasă» (2017-2020), în parteneriat cu Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» 

pentru românii de pretutindeni (România), Universitatea «Dunărea de Jos» din 

Galați și Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, dedicată sărbătoririi Zilei 

Limbii Române (31 august). 

 Festivalul Cultural-Artistic «Identitate și trăire românească prin educație și 

cultură», în cadrul proiectului «Ziua Limbii Române la Ismail» (07 septembrie 

2019). Eveniment cultural care a reunit pe scena Casei de Cultură din Ismail peste 

120 de participanți: interpreţi de muzică populară din România și Ucraina,  artiști 

instrumentişti,  colective de copii talentați, persoane de cultură, poeți, ect. În cadrul 

manifestării peste 40 de copii au primit ghiozdane și rechizite școlare din partea 

Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni (România), iar 

conducătorilor formaţiilor artistice li s-a oferit diplome șipremii pentru contribuția 

de osebită adusă la păstrarea identității naționale și culturale românești în regiunea 

Odesa. 

   

Festivalul Cultural-Artistic 

«Identitate și trăire românească prin educație și cultură» (2019) 
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 Atelierul de confecționare a mărțișorului tradițional românesc, cu genericul 

«Cu datina în chip de Mărțișoare», lansat în 1918 și care a devenit uneveniment 

cultural de amploare dedicat Primăverii și Mărțișorului Românesc. A doua ediție a 

atelierului (2019), organizată de CIR Ismail, a reunit peste 150 de etnici români: 

copii și cadre didactice din comunitățile istorice, studenți și profesori universitari, 

colective de artiști, poeți sud-basarabeni, membri ai mediului asociativ românesc 

din regiunea Odesa. 

 

   
Atelierul de Mărțișoare Românești «Cu datina în chip de Mărțișoare» (2019), 

organizat de CIR Ismail 

 

 Evenimentul cultural sub genericul «Centenar 2018: Uniți în cuget și 

simțiri», de Ziua Națională a României (2018). Evenimentul a fost înnobilat de 

prezența, ca oaspeți de onoare, a d-lui Emil Rapcea, Consul General al României la 

Odesa, a reprezentanților administraţiei locale orăşeneşti și a mediliului asociativ 

românesc. 

 Evenimentele culturale: «Dor de Eminescu» (2017), «Mihai Eminescu – 

omul deplin al culturii românești» (2018-2019), «Cultură fără frontiere», de Ziua 

Culturii Naționale care reprezintă data nașterii poetului național – Mihai Eminescu 

(1850-1889).  

În 2017, la Ismail, a fost înregistrată asociația non-guvernamentală «Centrul 

de Informare Românesc» – CIRo (președinte – Natalia Ursu). Scopul principal al 

asociației este sprijinirea, promovarea limbii române, conservarea tradițiilor și 

obiceiurilor românești prin activități culturale; realizarea de parteneriate în vederea 

susținerii de proiecte cultural-educaționale pentru etnicii români din regiunea 
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Odesa (Ucraina). Asociația încheie parteneriate și colaborează cu instituțiile de 

specialitate, cu asociațiile culturale din România și Ucraina, contribuie la 

desfăşurarea activităţilor CIRo Ismail. 

  
 

În 2018, în parteneriat cu Institutul Cultural Româna și cu sprijinul 

Consulatului General al României la Odesa, inițiază și organizează Prima Ediție a 

Festivalului Național pentru copii «Gala Micilor Talente», dedicat descoperirii și 

promovării copiilor talentați etnici români din regiunea Odesa, Ucraina.  

Prima ediție a reunit pe scena Festivalului  peste 40 de copii din învăţământul 

primar cu predare în limba română (clasele I-IV) din zece comunități istorice  din 

regiunea Odesa, care s-au înscris la diverse secțiuni artistice și tematice. La finalul 

festivalului, toți participanții au fost premiați cu ghiozdane cu rechizite, primite din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

Primul festival pentru copiii etnici români s-a bucurat de un real succes, în 

urma căruia și-a propus să devină o tradiție. Edițiile a II – a ( 2019)  și a III-a, 

online (2020) a Festivalului Național pentru copii «Gala Micilor Talente», 

organizat de Asociația «Centrul de Informare Românesc» – CIRo, a reunit peste 

120 copii talentați, pasionați de muzică și dans popular, muzică instrumentală, 

interpretare teatrală, desen, etc., devenind astfel unicul festival pentru copiii etnici 

români, la nivel regional. 

Cu ocazia Zilei Limbii Române, Centrul de Informare al României din Ismail 

lansează primele două volume de poezii în limba română: «Poeți sud-basarabeni. 
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Omagiu Limbii Române» (2018) și «Izvoare din Bugeac» (2018), elaborate de 

scriitorul Vadim Bacinschi și prof. de limba română Natalia Ursu. 

 

 
 

 

 
Membrii Cenaclului Literar «Ecoul Bugeacului» din 

cadrul CIR Ismail 

 

Iar, în 2019, deschide prima ședință de lucru a Cenaclului Literar «Ecoul 

Bugeacului» din Ismail (fondator – Natalia Ursu, președinte – poetul Ion Bâcu). 

Obiectivul principal al Cenaclului este promovarea culturii şi creației literare a 

autorilor de limba română; descoperirea și încurajarea tinerelor talente; publicarea 

creaţiilor poetice în presa literară, la nivel local şi inernaţional; organizarea de 

evenimente culturale, mese rotude şi conferinţe tematice, ect. 

 

  

Volumul de poezie 

“Ecoul Bugeacului» (2021) 

 

Ședința membrilor Cenaclului Literar «Ecoul Bugeacului» 

și membrii proiectului ucrainean «Literatura și arta 

regională» (2019) 
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În 2019, membrii Cenaclului Literar «Ecoul Bugeacului» din cadrul CIR sunt 

invitați să participe la proiectul cultural: «Literatura și Arta Regională» 

(coordonator – prof. univ. Tatiana Șevciuk), proiect finanțat de Ministerul 

Educației și Științei din Ucraina. În cadrul proiectului va fi elaborat și editat 

volumul de poezie, ediție bilingvă româno- ucraineană  «Ecoul Bugeacului», care 

va include creațiile literare ale poeților contemporani sud-basarabeni. 

În 2020, Asociația Centrul de Informare Românesc (CIRo) organizează la 

CIR Ismail primul Festivalul de Poezie «Să ne cunoaștem poeții», ediția I, în 

colaborare cu Liceul de Arte «Haricleea Darclee» din Brăila și Cenaclul literar 

«Casa Speranței» CARP Brăila ( România). În cadrul acestui eveniment cultural  a 

fost semnat un Protocol de colaborare între Asociația Centrul de Informare 

Românesc (CIRo) și Liceul de Arte «Haricleea Darclee» din Brăila, în colaborare 

cu Cenaclul literar «Ecoul Bugeacului» din Ismail și Cenaclul literar «Casa 

Speranței» CARP Brăila (România). 

 
 

 
Festivalului de Poezie Semnarea Protocolului «Să ne cunoaștem poețiiˮ (2020) de colaboarare 

 

În 2018 au fost puse bazele unei noi colaborări cu Asociațiunea ASTRA 

Despărțământul «Mihail Kogălniceanu» Iași (Președinte Areta Moșu), în urma 

căruia au fost organizate plecări de grup în România. La Tabăra de cultură şi 

civilizaţie românească «Acasă la noi» (30 iulie – 5 august 2018), Despărțământul 

Bistrița-Năsăud (România) a invitat  peste 40 de copii și profesori din raionul Reni, 

regiunea Odesa;  Despărțământul «A.T. Laurian» Botoșani (17-24 iulie 2018) – 38 

de elevi și profesori din comuna Dumitrești, raionul Chilia, Regiunea Odesa;  

Școala Europeană de Vară «ASTRA» (Iași, 9-15 iulie 2018) – 20 de studenți (cu 

vârste între 18 și 22 ani) din regiunea Odesa, Ucraina. 
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Tabăra le-a asigurat copiilor posibilitatea de a vizita România, de a cunoaşte 

istoria naţională, de a-şi perfecţiona limba română, de a comunica cu tinerii din alte 

zone, precum şi cu gazdele, de a participa la diferite activităţi culturale și educative 

(festivaluri, hramuri, excursii, hore, nunți, reuniuni, conferinţe etc.). Taberele de 

Vară pentru copii au fost finanțate de partea română. 

O bună colaborare între Asociația Danubiana Galați (România), în urma 

căreia peste 100 de cadre didactice din școlile românești din regiunea Odesa, 

Ucraina, au participat la proiectul transfrontalier «Şcoala de vară dunăreană» 

(2018-2019), proiect organizat de Asociația Danubiana Galați și finanţat de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

  
Cadre didactice la «Şcoala de vară dunăreană» (Galați, 2018) 

 

În cadrul unor programe şi proiecte educaţionale, Facultatea Transfrontalieră 

a Universităţii «Dunărea de Jos», coordonator – conf. univ. dr. Gina Necula,  în 

colaborare cu Centrul de Informare al României din Ismail, a organizat stagii și 

excursii pentru profesori și studenți de la Universitatea Universitatea Umanistă de 

Stat din Ismail, cadre didactice de la școlile românești din regiunea Odesa, 

Ucraina. 

Limba română, elementul fundamental în păstrarea identității naționale și 

factor de coeziune pentru comunitățile istorice de români. 

Problema păstrării identităţii culturale, lingvistice, dar şi a drepturilor 

minorităţilor la un sistem de învăţământ în limba maternă este un subiect atent 

observat la nivel internaţional. 
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În Ucraina, situaţia este la fel de sensibilă din cauza promovării unui curent 

«moldovenist» distinct de identitatea românească. În acest context, în regiunea 

Odesa, numărul şcolilor româneşti este într-o continuă scădere, iar şcolile existente 

se confruntă cu o lipsă de cadre didactice calificate. 

De asemenea, datorită absenţei unei oferte de studii universitare în limba 

română, etnicii români absolvenţi ai şcolilor cu predare în limba maternă nu pot 

promova examenele de admitere în instituţiile de învăţământ superior ucrainene. Se 

constată în ultimii ani orientarea multor etnici români către studiul în limba 

ucraineană încă din şcolile primare, având în vedere şansa unei educaţii superioare. 

Înfiinţarea, în cadrul şcolilor româneşti, a claselor cu predare în limba ucraineană 

favorizează, de asemenea, reorientarea elevilor români. 

În consecinţă, deşi normele legale privitoare la protecţia drepturilor 

minorităţilor creează posibilitatea exercitării acestor drepturi, totuşi nu favorizează 

şi nici nu garantează exercitarea lor. 

Art. 7 al Legii Educației din Ucraina, în forma actuală, diminuează 

semnificativ drepturile persoanelor aparținând minorității românești de a învăţa în 

limba lor maternă, inclusiv a celor care aparțin minorităţii române. Până anul 

trecut, 2020, limbile minorităților naționale au putut fi predate până în clasa a 

cincea, dar de la 1 ianuarie 2021, practic întreaga școlarizare, începând cu clasa I, a 

trecut integral la limba ucraineană. Învățământul în limbile minorităţilor mai este 

disponibil doar în grădiniţe şi parțial în unele şcoli primare.  

Comunitatea românească nu mai este majoritară din punct de vedere etnic în 

niciunul din raioane populate de etnici români din Ucraina. Actuala reformă 

administrativ-teritorială a divizat forțat comunitățile românești și a lipsit, practic, 

etnicii români de posibilitatea de a-și apăra drepturile educaționale, lingvistice, 

identitare, garantate de Constituție. 

În urma celor menţionate, rezultă necesitatea dezvoltării și elaborării unui 

plan strategic de acțiuni de impact care vizează menținerea și promovarea limbii 

române, formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, promovarea  valorilor culturale 

și a tradiţiilor românești în comunitățile istorice din Ucraina, în deosebi, în sudul 
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Basarabiei  (regiunea Odesa, Ucraina), unde locuiesc mai mult de 120 000 de etnici 

români.   

În acest context, este nevoie de o unire a eforturilor României cu cele ale 

comunităţilor româneşti, necesitatea dezvoltării și elaborării unui plan strategic de 

acțiuni cu impact care vizează menținerea și promovarea limbii române, a valorilor 

culturale și a tradiţiilor românești în comunitățile istorice din Ucraina, în deosebi, 

în sudul Basarabiei  (regiunea Odesa, Ucraina), unde locuiesc mai mult de 120 000 

de etnici români.   

În consecință, sugerăm autorităților României să acționeze, astăzi, cu 

celeritate și consecvență în soluționarea acestei probleme, pentru ca mâine să nu fie 

prea târziu. 
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Populaţia românofonă din Delta Dunării ucrainene 

şi identificarea ei etno-lingvistică  

Polina Kiseolar 

 

Oricare minoritate naţională aflată în cadrul unui stat multietnic îşi are 

obiectivul său de bază care este apărarea şi cultivarea limbii sale de cultură, a 

limbii literare, singura în măsură să releve nivelul cultural de civilizaţie a unui 

popor ca entitate etnică de sine stătătoare. Fiecare individ uman se încadrează în 

mod natural şi obligatoriu într-un context social determinat prin trăsăturile proprii 

comunităţii din care face parte. Acest context se manifestă ca un factor formativ ce 

contribuie şi la realizarea conştiinţei lui, a cărei natură principală este conştiinţa 

lingvistică fundamentată pe însuşirea şi utilizarea limbii materne. 

I. Cercetările noastre în cadrul proiectului «Limbă şi identitate în situaţii de 

bilingvism» au fost realizate în 7 localităţi cu populaţie compactă românească 

(moldovenească) din sud-vestul regiunii Odesa. 

După componenţa naţională, populaţia regiunii Odesa se deosebeşte mult de 

alte regiuni ale Ucrainei. Aici locuiesc reprezentanţii a peste 100 de naţionalităţi, 

naţionalităţile neautohtone alcătuind 45 % din populaţia regiunii. Pe lângă 

populaţia ucraineană, care este majoritară aici (54,6%), în regiune locuiesc ruşi 

(27,4 %), bulgari (6,3 %), moldoveni (5,5 %), evrei (2,6 %), găgăuzi (1,0 %), 

bielorişi (0,8 %), polonezi (0,2 %), armeni (0,2 %), ţigani (0,15 %), tătari (0,14 %), 

germani (0,13 %), albanezi (0,07 %), cehi, greci ş.a. 

Cea mai mare varietate în componenţa naţională este atestată în sud-vestul 

regiunii, între Nistru şi Dunăre. Conform rezultatelor recensământului din 

decembrie 2001, aici predomină populaţia ucraineană - 35,8 % (din numărul total 

de persoane), bulgari - 24,8 %, ruşi - 17,7 %, moldoveni - 15,2 %, găgăuzi - 4,6 % 

ş.a. 
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Particularităţile istorico-geografice ale populării teritoriului regiunii au 

condiţionat formarea ariilor de locuire compactă a grupurilor naţionale – bulgare, 

române, găgăuze62. 

Cea mai înaltă compactitate a populaţiei românofone este atestată în raioanele 

sudice ale regiunii: Reni, Ismail, Chilia, Sărata, Tatarbunar, Tarutino etc. 

Românii/moldovenii din actuala regiune Odesa locuiesc compact în centrul 

regional, în centrelele raionale şi în cele 22 de sate moldoveneşti. Conform 

ultimului recensământ, constatăm următoarele date despre numărul 

reprezentanţilor minorităţii româneşti din zona cercetată63: 

 

Reni    19.9 mii  49.9% din numărul total 

Ismail    15.1 mii  27.6% din numărul total 

Sărata      9.4 mii  19.0% din numărul total 

Chilia      9.4 mii  15.8% din numărul total 

Tarutino     7.5 mii  16.5% din număril total 

Tatarbunar     3.9 mii    9.4% din numărul total 

Belgorod-Dnestrovsk   3.9 mii    6.2% din numărul total 

 

În cercetările noastre ne-am propus investigarea pe teren şi descrierea 

atitudinii, priorităţilor, orientărilor lingvistice ale românofonilor în condiţiile de 

modificare a situaţiei sociolingvistice din ţară şi din regiunea Odesa, inclusiv. Un 

alt obiectiv al sondărilor noastre este identificarea din punct de vedere lingvistic a 

reprezentanţilor de etnie română din sudul regiunii Odesa şi cauzele unei asemenea 

identificări. Au fost investigate cauzele şi conţinitul dificultăţilor de comunicare 

interetnică din zonă în perioada actuală. 

În acest context, am căutat răspuns la o serie de întrebări propuse 

intervievaţilor noştri: 

- care este atitudinea vorbitorilor limbii române/ «moldoveneşti» faţă de limba 

de stat ucraineană în raport cu limba rusă; 
                                                           
62 Odeşĉyna. 10 rokiv nezaležnosti Ukrajiny, Odesa, 2001, p. 5-10. 
63 „Concordia», 2003, nr. 12, p. 3 
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- care sunt criteriile de autoidentificare «moldovenească» cu cea română şi 

invers; 

- ce înseamnă pentru românii (moldovenii) din regiune în condiţiile Ucrainei 

independente limba etniei sale (a) în plan etnic, (b) în plan funcţional; 

- cum concep românii (moldovenii) din sud-vestul regiunii Odesa noţiunile de 

«etnie» şi «cetăţenie»; 

- cu care dintre ele se identifică şi ce influenţă exercită acest indice asupra 

autoidentificării lingvistice a lor; 

- ce factori determină trecerea vorbitorului de la o limbă la alta sau utilizarea 

alternativă a celor două limbi (româna şi rusa); 

- care este limba de comunicare a românofonilor din zona cercetată în diferite 

sfere ale vieţii; 

- în ce situaţii foloseşte o limbă sau alta; care limbă si de ce. 

Datorită analizei reflexiilor vorbitorilor de limba română asupra limbilor pe 

care le cunosc, a devenit posibilă evidenţierea unor aspecte ale problemelor puse în 

discuţie. Materialele expuse analizei au fost obţinute în rezultatul intervievării 

românofonilor din raioanele sud-vestice ale regiunii Odesa – Chilia, Tatarbunar, 

Sărata, Reni, Ismail. Intervievaţii noştri reprezintă diferite straturi sociale, având 

diferite ocupaţii (învăţători, medici, contabili, slujbaşi, şoferi, tracrotişti, lemnari, 

grădinari, colhoznici, pensionari ş. a.), sunt reprezentanţi ai ambelor sexe şi de 

vârstă diferită (de la 16 până la 82 de ani). Având scopul de a examina individuaţia 

lingvistică a vorbitorului din diferite unghiuri de vedere, au fost intervievaţi 20 de 

vorbitori de limba română din zona cercetată. 

A fost ales pentru cercetare anume acest teritoriu, dat fiind că aici locuieşte 

populaţia minorităţii naţionale române, limba căreia este puternic influenţată de 

două limbi slave – limba rusă, fosta limbă oficială şi de stat aproape două veacuri 

în aceste teritorii şi limba ucraineană, care astăzi este limba de stat în Ucraina, dar 

încă nu şi-a ocupat locul cuvenit ei în ierarhia lingvistică din ţară. Efectele acestei 

duble influenţe sunt: 
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- «nivelul scăzut de cultură a vorbirii orale române» din regiunea Odesa, 

căreia «îi sunt proprii două trăsături (caracterul dialectal al ei şi poluarea intensă cu 

interfereme ruse ori/şi ucrainene»64); 

- nivelul redus de cunoaştere a limbii române literare de către vorbitori; 

- neîncrederea lingvistică a românofonilor, din care cauză «varietatea 

vernaculară a limbii minorităţii se devalorizează, fiind considerată deficitară sau 

corigibilă»65. 

Datorită politicii lingvistice propagate în aceste teritorii într-o perioadă 

îndelungată, populaţia moldovenească /românească nu cunoaşte adevărul istoric 

despre limba sa maternă – română, majoritatea lor crezând că vorbesc numai «pe 

moldoveneşte». 

Pentru a preciza aspectele şi criteriile identificării lingvistice ale undividului, 

criterii care variază în funcţie de anumiţi factori sociolingvistici (locul de naştere, 

de trai, mediul lingvistic în copilărie, limba de studii, originea etnică şi limba 

maternă), am recurs la o serie de întrebări, care ţin de aceşti factori. Răspunsurile la 

aceste întrebări ne-au permis să obţinem modulul sociolingvistic al biografiilor 

lingvistice ale informatorilor din localităţile Novoselivka (Satul Nou) raionul 

Sărata, Borîsivka (Borisăuca) raionul Tatarbunar, orăşelul Reni, Novosel′s′ke (Satu 

Nou), Plavni (Barta) raionul Reni, Cervonîi Jar raionul Chilia, Utkonosivka 

(Erdec-Burno) raionul Ismail regiunea Odesa. 

Din aceleaşi considerente, am recurs şi la datele obţinute de noi cu ajutorul a 

două anchete sociolingvistice realizate în zonele prezentate mai sus: 1) ancheta cu 

chestionarul sociolingvistic Cercetare lingvistică şi sociolingvistică a lexicului 

limbii române din sudul Basarabiei, elaborat în baza chestionarului alcătuit de 

Liubov Lazarenko pentru teza de doctorat, şi adaptat de noi pentru selectarea 

materialelor necesare tezei noastre de doctorat «Statutul sociolingvistic al 

graiurilor moldoveneşti din regiunea Odesa (Ucraina)», la care au participat 462 de 

                                                           
64 Liubov Lazarenko, Interferenţa lexicală în vorbirea orală a românilor din Ucraina, „Revista de lingvistică şi ştiinţă 

literară», 1994, 1, p. 47. 
65 Ürgren Erfurt, Sociolingvistica limbilor minoritare şi a standardelor regionale, „Revista de lingvistică şi ştiinţă 

literară», 1998, 2, p. 78-79. 
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românofoni, şi 2) ancheta cu chestionarul Limba ucraineană – limbă de stat, care a 

cuprins 824 de personane. 

Prima anchetă a avut scopul de a constata: 

- competenţa lingvistică a populaţiei românofone privind limba maternă şi cu 

privire la cele două limbi slave (rusa şi ucraineana) folosite de ei mai mult sau mai 

puţin; 

- autoaprecierea cunoaşterii celor trei limbi în cauză; 

- perspectiva limbii române şi a limbilor ucraineană şi rusă în sudul regiunii 

Odesa; 

- sferele de utilizare a limbii materne în zona investigată; 

- influenţa denumirii limbii materne asupra conştiinţei lingvistice a 

individului şi asupra autoidentificării lui. 

Scopul celei de a doua anchete, realizate de noi, a fost de a afla: 

- ce reprezintă limba ucraineană pentru populaţia «moldovenească» din sudul 

regiunii Odesa; 

- în ce măsură cunosc românofonii limba ucraineană; 

- unde folosesc ei limba ucraineană; 

- dacă se orientează spre limba ucraineană sau preferă limba rusă; 

- dacă au interes pentru limba ucraineană; 

- dacă simt ucraineana ca limbă de stat. 

Persoanele anchetate au fost grupate după următoarele categorii de vârstă: 

- grupa I – 16-17 ani: elevi (elevii); 

- grupa a II-a – 18-30 de ani: studenţi, învăţători, farmacişti, funcţionari, 

medici, poliţişti, secretari, vânzători, lemnari, tractorişti, colhoznici, gospodine ş. a 

(tinerii); 

- grupa a III-a – 30-50 de ani: învăţători, contabili, şoferi, medici, muncitori, 

pescari, educatori, tractorişti, bucătari, colhoznici, lucrători ai căminelor culturale, 

gospodine ş. a (vîrsta mijlocie); 

- grupa a IV-a – persoane în vârstă de la 51 de ani şi mai sus: aceleaşi 

specialităţi şi pensionari (vîrsta înaintată). 
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Analiza efectelor politicii şi planificării lingvistice din Ucraina, în sudul 

regiunii Odesa, a fost realizată de noi în două planuri: sociolingvistic şi pur 

lingvistic, estimările sociolingvistice reflectând realităţi derivate din circumstanţele 

politice şi socio-culturale, în care locuieşte şi activează populaţia românofonă din 

sudul Basarabiei. 

II. Populaţia autohtonă a acestui teritoriu a trebuit să facă faţă urmărilor unor 

siccesive expansiuni imperiale. Mai întâi, a fost expansiunea otomană, peste care s-

au suprapus altele, în perioada cea mai critică a existenţei sale, atunci când 

teritoriul în cauză a devenit teatru de luptă şi obiect de dispută între imperiile 

vecine. Avem în vedere anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus în 1812, când, 

colonizat cu populaţie nebăştinaşă, iar moldovenii deznaţionalizaţi prin strămutare 

şi rusificare66, acest ţinut a fost transformat într-o obişnuită gubernie rusească 

(1876), localnicilor permiţîndu-li-se să folosească limba maternă ca mijloc de 

comunicare orală «pe la bucătării şi în alte locuri mai retrase»67. Teritotiul dintre 

Prut şi Nistru a primit numele de Basarabia prin extinderea denumirii avute pînă 

atunci numai de zona învecinată braţului Chilia. La începutul ocupaţiei ruseşti, 

românii reprezentau 86,7% din populaţia Basrabiei. Restul fiind ruteni, evrei, 

lipoveni, greci, armeni, bulgari, găgăuzi. Autorităţile ruseşti au început o politică 

deznaţionalizatoare prin care se urmărea întreruperea tuturor legăturilor cu 

populaţia românească de peste Prut. Politica de deznaţionalizare a constat în 

aplicarea legilor ruseşti, interzicerea limbii române în şcoli şi biserici, fiind 

înlocuită prin limba rusă, colonizare întensă cu elementele etnice slave (ucraineni, 

ruşi) 68. Neglijând valorile spirituale naţionale ale autohtonilor, concomitent a fost 

«înrădăcinată» falsa concepţie privind deosebirile etno-lingvistice dintre 

moldovenii din Basarabia şi cei de peste Prut. Una dintre invenţiile ţariste, cu ecou 

subzistent până în zilele noastre, a fost conceptul de popor moldovean ca o naţiune 

de sine stătătoare, distinctă de naţiunea română. Apoi a urmat anexarea Basarabiei 

                                                           
66 M. V. Sergievckij, Moldavo-slavjanskie etjudy, Moscova, Izdatel′stvo Akademii Nauk SSSR, 1959, p. 115-

116; vezi şi V. E. Šišmarjov, Romanskie poselenija na juge Rossii, Leningrad, „Nauka», 1975, p. 80-84. 
67 Alexandru Dîrul, Ion Eţcu, Cum a fost impusă denumirea „limba moldovenească» la est de Prut?», Limba 

română este Patria mea. Studii. Comunicări. Documente, Chişinău, 1996, p. 149. 
68 “Concordia», 2005, nr. 49, p.1. 
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de către Imperiul Sovietic (1944) care, de fapt, a continuat politica ţaristă prin 

promovarea deznaţionalizării populaţiei româneşti/moldoveneşti din zonă, fapt 

care a afectat în mod serios memoria istorică şi conştiinţa naţională a autohtonilor. 

Izolarea îndelungată – aproape două secole – a graiului românesc din sudul 

regiunii Odesa de limba română comună a afectat grav limba românofonilor din 

acestă zonă, «fără a-i schimba însă structura şi esenţa. Pe parcurs, a scăzut simţitor 

nivelul de cunoaştere a limbii materne de către populaţia băştinaşă, s-au redus la 

minimum sferele de utilizare a ei, iar uzul curent a devenit necontrolat»69. Datorită 

presiunii socio-culturale, cu durată de aproape două secole, exercitate asupra 

românilor basarabeni, astăzi, autoidentificarea populaţiei românofone din această 

zonă este specifică prin faptul că majoritatea vorbitorilor acestei comunităţi au 

acceptat şi interiorizat etnonimul şi glotonimul de «moldovenesc» şi 

«moldovenească». 

Vorbind despre conştiinţa lingvistică a vorbitorilor limbii române din 

regiunea Odesa, datele anchetelor nostre reprezintă relaţia dintre etnie şi limbă, în 

zona cercetată, astfel: 

- o parte considerabilă a românofonilor se identifică drept moldoveni cu limba 

maternă «moldovenească». Considerându-se moldoveni, ei nu se consideră şi 

români în acelaşi timp. Pentru ei numele de moldovean nu este teritorial, ci 

naţional. Este exact ceea ce şi-a dorit-o decenii în şir propaganda sovietică: de a 

face în stânga Prutului (şi a Dunării) un «popor moldovenesc», care să se creadă cu 

adevărat deosebit de naţiunea română: 

 

A ...Eu pur ş’ simplu + sînt douî naţionalităţ: români şî moldoveni, dar limba i + 

limba-i românî, dar + ca-n Italia, Florenţa, sînt acolu multi stati, dar fiicari ari dialectu său, dar 

ce + î + cea de bazî-i limba italianî. Aşa ş’ la noi. Cum esti şî + î + acolu: Valahia, Muntenia, 

fiicari ari dialectul său, dar noi + moldoveni ni socotim de-amu şî naţionalitate-aparti şî + şî 

limb-aparti, dar asta nu-i corect, asta, f’incî + în trecutul istoric, asta iara o ţarî şî datoritî 

numai + din păcati + eu ştiu, politişii lui Stalin, i-au diferenţiat şî + asta o mărs + sub 

                                                           
69 Andrei Crijanovschi, Dicţionar de dificultăţi ale limbii române, Editura ARC, Editura MUSEUM, Chişinău, 2000, 

p.VI. 
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presiunea acestei politici şî sub presiunea rusificării, am ajuns cî + oaminii de-amu... eu + eu nu 

ma socot + diferenţiat di români, dar au ajuns cî + sîntem izolaţi de-amî di la + di la rădăcinili 

noastri, sî poate-aşa di spus. 

B Bine. Şi totuşi, cine sînteţi dumneavoastră, cum vă identificaţi după etnie? 

A După etnie, eu mă socot moldovan. [PK 3, 94-106]. 

 

- un număr mai mic dintre locuitori (elevi şi studenţi) se identifică drept 

moldoveni cu limba maternă română (datorită faptului că limba română a devenit 

limbă de predare în şcolile din satele moldoveneşti din sudul Basarabiei), fapt 

consemnat, mai ales, în raionul Reni; 

- un număr foarte mic de românofoni dintre cei anchetaţi de noi se identifică 

drept români, cu limba maternă română. 

De reţinut că «mulţi dintre cei care şi-au declarat formal apartenenţa la aceste 

grupuri stăpânesc foarte puţin sau deloc limba română»70 literară. 

Noţiunile de etnie şi cetăţenie sunt comentate just de către intervievaţii noştri, 

majoritatea lor identificându-se cu noţiunea de etnie şi declarându-se cetăţeni ai 

Ucrainei. Este evident sentimentul de cetăţenie la tineri: 

 

B ... Spuneţi-mi, vă rog, + cum înţelegeţi dumneavoastră + moldovean din sudul 

regiunii Odesa, noţiunile de «etnie» şi «cetăţean»? 

A + Înţălejiţ, cetăţean, noi sîntem cetăţăni a Ucraini, a ţării Ucraina, da’ etnie, di-

amu aista-i <neamu> [cuvânt rostit apăsat] nostru, asta-i nationalitatea, di undi provii, 

strămoşî noştri. 

B Şi care + cu care din + sau care + noţiune – «cetăţenia» sau «etnia» – vă ajută la 

identificare ca naţionalitate? 

A I <clar lucru> [secvenţă rostită apăsat] cî – etnia, + ca naţionalitati. [secvenţă 

neclară] Clar lucru [PK 2, 649-658]; 

B ... cuvîntul etnie şi cetăţenie, cum le înţelegeţi? 

A Etnie eu înţăleg cî asta + î... 

B Cine sînteţi după etnie? 

                                                           
70 Klaus Bochmann, Românii din Ucraina – o minoritate între frontiere, în Limba română: istorie, variante, 

conflicte. O privire din afară, Chişinău, Cartdidact, 2004, p. 251-252. 
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A Etnie, asta-i o mulţimi di oamini cari aparţin + eu ştiu, datoritî + istoriei din 

trecut oari datoritî, eu ştiu, migraţiei, oari + cu scopul de a se îmbogăţi pi alti pămînturi + ş-

asta-i etnie – mulţimea şeea di oamini + cari trăiesc în + într-un stat străin, dar aparţîn + cum 

+ rădăcinili lor a sî trag din alt stat – vecin oari, eu ştiu + oamini di aceeaş naţionalitati cari nu 

aparţîn, eu ştiu, naţionalităţii care predomină într-un stat anumit. Da cetăţenie‚ cetăţean poati sî 

fii orici + om etnic + şî + dar asta nu-i + obligî pi işti etnişi cari sî... + da’, el ari dreptu sî 

prineascî cetăţănie, el o prinit-o, dar asta de-acum nu-l obligî el, ca el sî spui c’ el îi ucrainean. 

El tre’ sî rămîi + î + sî + sî rămîi + s-aparţînî la etnia ce’a cari el o prezintî + şî + eu ştiu, tot sî 

trăiascî dupa cum ş-a trăit pîn’ acuma. 

B Şi dumneavoastră + etnia şi cetăţenia dumneavoastră care-i? 

A Eu cetăţenia am primit de-acuma am şî paşaport + s’ ucrainean, da’ 

naţionalitatea-i scris moldovean. [PK 3, 450-466]. 

 

Identitatea etnică a populaţiei românofone din sud-vestul regiunii Odesa este 

ferm moldovenească, limba maternă considerînd-o «moldovenească»: 

 

«Iaca în cazu di faţî, cum noi sîntem moldoveni şî trăim la Ucraina, tre’ sî ştim şî limba 

noastrî la perfect.» [PK 2, 306-307]; “da noi ni socotim moldoveni» [PK 1, 304]; «După etnie, 

eu mă socot moldovan.» [PK 3, 106]; «Eu nu mî ruşînez di naţia me, asta-i una, da’ a doua-i 

aceia cî undeva ştiţ eu aişi m-an sîmţît mai moldovancî ca în satu meu. Î + chiar şî de-acuma 

neamur’li meli di ’colu zîc: «Tu mai + te-ai făcut mai moldovancî!»« [PK 4, 254-256]; «În 

familie î + din momentu naştirii şî pînî-n ziua di azi toţi vorbim în limba maternî, adică-n limba 

moldovineascî» [PK 2, 4-5]; «Vă spun: «Pi specialitati absolut totul fac în limba + în limba 

maternî, în limba moldov’neascî»« [PK 1, 280-282]; 

B Dar în ce limbă aţi făcut studiile? 

A Limba maternă, limba în cari sî vorbea şî-n sat, an făcut. Ni spuneau cî-i limba 

românî. Şî noi aşa + Noi pe-aşeea românî o socotim că e-i literară. A noastrî moldovâneascî-i 

ca un fel di dialect. [PK 3, 61-64]; 

B Care-i limba matern-a dumneavoastră? 

A Moldovineascî. [PK 5, 74-76]; 

B Dar cum e numită limba aici? 

A Limba aici e numitî «moldovineascî în parantezî românî». Ca atari, pi toati 

manualili scrii «Limba română». Şî copiii +cum + zic: «Limba românî», ştiţi? «Avem limba 

română! Avem limba română!» Da’ eu, aşa, cum mî scap. 
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B Da’ cînd îi întrebaţi cine-s ei, ce spun? 

A Tac. 

B După etnie nu pot spune? 

A Nu-a. Ii mai mult zic cî-s moldlveni, ştiţi. F’incî... 

B Nu-i nimic straşnic. 

A F’incî-î + iatî anu trecut cîn’ s-a făcut recensămîntu, şî toţi au scris dupî 

paşaport, şî s-au scris cî-s moldoveni. Avem + o-nvăţîtoari, tot profesoari di limbî-i, vinitî din 

regiunea Cernăuţi. Şî ea în paşaport îi scrisî româncî, şî ea sî socoati di etnie româncî, darî noi 

ni socotim moldoveni + pînî cînd. Fiincî + aşa şî ni s-a spus cî zişi: «În-î + diplómu (diploma) 

cari-aţ terminat instituţii ci scrii-acolu? Învăţător di limbă şi literatură moldovenească!» Şî iaca 

cari-i la noi problema. 

B Dar dumneavoastră Vă socotiţ reprezentant al cărei etnii? 

A Nu ştiu-a cării. [PK 1, 267-283] 

 

Cauzele unei asemenea identificări lingvistice a populaţiei sunt necunoaşterea 

adevărului istoric, dar şi tendinţa oficialităţilor actualei regiuni Odesa de a menţine 

conştiinţa entică şi lingvistică a românofonilor în spiritul lor «moldovenesc»: 

 

A ... Am fost astî varî + tot di la Odesa, a fost organizat un î ++ la nivel, tăt di la 

Kiev vinit, o organizat congres î + un lagîr, congrés naţionálnîh menşîn (congresul minorităţilor 

naţionale) Ucrainî. Ş-an pleacat, an fost în + Transcarpatia-n fost în oraşul Hust, Şî acolu s-au 

grămădit + cin’sprăzăşi naţionalităţ. 

B Din Ucraina? 

A Din Ucraina. Iarau + i-au diferenţiat di români. Acolu-aşa + o pus români şî 

moldoveni. Dar de-odatî ni sî păre cî asta-i cam caraghios, dar totuşi pănâ la urmî a işît cî noi 

am avut mai multi plusuri. Fiicari î + Daţ sî va spun toatî condiţia ş-apu + Fiicari naţionalitati 

avea avea zîua ii. Paispri’şi dzîli-an fost acolu, paispri’şi naţionalităţ î + ucraineni nu-i luom cî 

la dzîua Independenţîi. Şî fiicari naţionalitati s’ara, nu, di dimneaţî mergeu, învaţai un cîntic din 

naţionalitati, un dans î + şi-avea din istoriĭ, şi-avea din, + eu ştiu, din viaţa contemporanî a 

acestei ţări din cari sî tragi etnia. Iar s’ara aratau ceava: obiceiuri + eu stiu, diferiti dansuri, 

cîn’ci, cîntam împreunî. Şî aflîndu-mî acolu + daţ s’ va spun întîi cu români ş-apu. Mi s-a părut 

caraghios, cum noi,adicî + români şî noi, şî noi moldoveni? Şî mulţ iarau împotrivî chiar şî 

români, chiar şî mulţ di la noi din grupa noastrî, c-am dost dzăşi elevi. 

B Împotriva la ce? 
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A Împotriva acestei diferenţier + cî acei iarau români f’incî trăiesc în + Bucovina, 

da’ noi iaram moldoveni, f’incă trăim la sud. Aşă. Aşeia-s mai + români, cum, îs mai moldoveni 

oleacî mai din talpî, da’ noi de-amu aişia mai la + mai în + împrejurarea asta... + Acolu-i, pur 

ş’ simplu, mai aproapi România şî sî sîmti influenţa, da ’işia la noi cam o iutat.  La Reni totuna 

+ tot sî sîmti c-aproapi-i România. Aşeia-s mai cu ce, mai + mai frumos ş- exprimî gîndurili, la 

+ la olimpiadî tot ieu locuri di frunti. Ei, deşî şî noi nu pre rămînem în urmî + cu români. Şî 

deodatî ni s-a părut caraghios, da pi urmî: «Măi, stai. La noi obişeiur’li-s totuna? Totuna. 

Cîntişi’-s totuna? Totuna». [PK 3, 205-232]. 

 

Din relatările intervievaţilor noştri, este vizibil că problema limbii minorităţii 

române rămâne nerezolvată, datorită faptului că nu are loc iluminarea populaţiei cu 

adevărul lingvistic şi anume acest fapt produce confuzii, care îşi lasă amprenta în 

conştiinţa populaţiei în discuţie. 

Referitor la problemele denumirii limbii românofonilor, acei care înţeleg 

situaţia lucrurilor susţin că limba română şi aşa-numita «limbă moldovenească» 

reprezintă o singură limbă – limba română, dar continuă totuşi să-şi numească 

limba maternă «moldovenească», urmând o tradiţie moştenită de la strămoşi, de la 

părinţi:  

 

«Dar iatî unii profesori la noi zic aşa: «Dacî părinţî noştri-au fost moldoveni, lasî şî noi să 

fim moldoveni. Ş-asta nu + nu înfluenţeazî un fel asupra limbii»«. [PK, 1, 304-306]; 

B Dar aţi fost în România, am înţeles, da? 

A Da. 

B Aţi auzit limba de-acolo, da? Şi ştiţi limba aceasta. Vedeţi vreo diferenţă? 

A Eu ştiu + diferenţa cari. I-aceeaş limbî, numai cî ++ eu mai uşor cum + ştiţ î 

undeava mî bucur cî + cunosc î-î + dialectili-anumi di lîngî Izmail s-asamînî cu + limba di ’colu 

din + România şî ăi, sî zîcim, la + noi acolu zîcim «sarmali», d-aişi «găluşti». [Ana rîde] Şî mai 

sînt [cuvînt neclar] eu ştiu? 

B Dar v-a plăcut? 

A <Intonaţia-i + alta> [secvenţă rostită apăsat]. Îi, clar lucru, da’ ++ aşa... 

B Dar cum socotiţi, cîte limbi sînt + limbi româna şi... 

A Îi o limbî. 

B O singură limbă? Dar care-i deosebirea dintre ele? 

A Da’ eu nu văd deosebiri. [PK 4, 299-310]. 
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B Aţi fost în România vreo dată? 

A N-am fost. 

B N-aţi fost? Dar + au venit pe-aici oaspeţi din România? 

A Au fost. 

B Au fost şi i-aţi auzit cum vorbesc? 

A I-am auzit.  

B Şi cum credeţi, limba lor şi limba noastră, puteţi  face o comparaţie? 

A Este, este, 

B Ce este? 

A Noi mai ++ mai multi cuvinti rusificati-avem dicît dînşi + aşa în convorbiri. 

Chiar î-î + au fost şî la mini la primiri douî, v’o trii persoani cu diferiti-ntrebări, da’ unili + 

întrebări stăteam şî mî gîndeam: «Da’ ce-ar fi însemnat lucrul acela?» [Jenica rîde] Dacî noi 

învaţam în limba rusî, da’ ei limba + lor corectî maternî, sigur. 

B Dar v-aţi înţeles? 

A Ne-am înţeles, ne-am înţeles. 

B Şi cum credeţi, limba î + aceea-i zic limba română ş-aici îi ziceţi cum, limba 

moldovenească? 

A Moldovenească. Îi una ş-aceea. 

B E una ş-aceeaşi limbă. Dar de ce socotiţi că e una şi aceeaşi limbă? 

A Ii, cum sî vî spun î + şi vorba di la + Satu Nou şî vorba di la noi sî diferî. Aşa şî 

noi cu + români diferăm. Ii vorbesc mai frumos, mai mai literar, poati n-au î + încurcări di 

cuvinti + străini cum avem noi. [PK 5, 308-329]. 

 

Spaţiul sudului regiunii Odesa este numit de populaţia băştinaşă şi de cei din 

afara acestor hotare «Basarabia». Acest fapt implică şi existenţa unei identităţi 

regionale la populaţia de pe teritoriul în discuţie, identitate care se distinge de cea 

etnică: 

 

A ... Înî o mii nouî suti şaiză’ ş’ patru am plecat la şcoala pedagogicî, am dat 

ixamin’li di ++ primiri în limba moldovineascî. Pi-atunci sî dădeau + trei ixamini. 

B În ce oraş? 

A În oraşu Cahul. Noi + sudu Basarabiii, apu-acolu şîdem. [PK 1, 88-92]; 
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«Sî primeşti cî partea asta un'i-i Constanşa, asta sî socoati <Moldova> [cuvânt rostit 

apăsat] a Rumâniei – Brăila, Galaţ, Constanţa. Vreu sî spun cî ii vorbesc o limbî cam ++ 

asămănătoari cu limba + noastrî – limba moldovenilor din Basarabia» [PK 2, 447-449]; 

A ... Eu î + şi m-o indignat, şi + m-a mirat foarti mult + Cîn’ a-nşeput a lucra şî + a 

+ mî faşi de-amu + vrei nu vrei, ti faşi cunoscut cu unu, cu altu, ştii, şî + ni-ntreabau: «Da’ di 

ún’i eşti?» Ni videu cî nu vorbim limba lor de-acolu. [...] Şî + şi tari m-a mirat pi mini-n 

Slobozia cî ii mî-ntrebau: «Da’ di un’i sîngur eşti?» «Eu îs din rejiunea Odesa, raionu Sarata». 

«A-a, tu eşti din Basarabia, din partea şeea». Nu, da’ şi importanţî ari, ştiţ? «Basarabean eşti!» 

Zîc: «Da, basarabean. Eu îs moldovan, basarabean». A fost normal tăt... 

B Deci ei vă diferenţiau teritorial? 

A Da. Undeva aşă-i + undi eu pintru prima datî an sîmţît aşă şeva. Cum aşa? Noi 

sîntem moldoveni, am învăţat cî-i Moldova unicî şî tu nii-ni spui cî tu eşti «Ăi, basarabeni»... 

B Şi chiar aşa făceau? 

A Da, “basarabeni», ştiţ. 

B Da’ ce însemna pentru ei «basarabeni»? 

A Pintru dînşî «basarabeni», ştiţ, însămna + uneava aşă + români. Români cari, 

înţăleji, pintru dînşî români iarau aşă, aveu o atituduni nu chiar bunî, di-atîta cî + î + ii spuneu 

cî părţîli şelea au fost ocupati di români. Şî la român îi băteu... + Băi, îi băteu pe-aşei cari nu-ş 

cătau di treabî... Catî-ţ di treabî şî n-a s’ ti batî nime. Ş-amu bat, şî ruşî bat. Tăţ au bătut. Şî 

Stalin o uşis + Da. [PK 2, 133-173]. 

 

Însă competenţa lingvistică a majorităţii informatorilor noştri, şi nu numai a 

lor, lasă de dorit. De aceea, distincţiile dintre limba «moldovenească» şi limba 

română sunt interpretate într-o manieră primitivă: ei nu evidenţiază decât aspectul 

vizual; nu pătrund nici în conţinutul acestor deosebiri; nu prea au idee de 

particularităţile vocabularului acestor limbi. S-ar părea că intervievaţii au sesizat, 

în special, distincţii între «moldovenească» şi română, determinîndu-le ca forme 

diferite ale limbii, ca straturi lingvistice sau dialecte. Vorbind despre distincţii, unii 

informatori găsesc particularităţi comune pentru limba «moldovenească» vorbită în 

satele de pe malul Dunării şi limba română din România. Ei menţionează noţiunea 

de grai moldovenesc, de naţionalitate, neajungând însă la o definiţie precisă a 

acestor deosebiri: 
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A ... La noi chipurli cî + limba-i moldovineascî, da’ ++ îi cam amestecăturî şî pi 

un’i şî moldovineşti, şî cu româneasca altili + cuvinti s-asamînî, şî... 

B Cum credeţi, «moldoveneasca» şi româna este aceeaşi limbă sau sunt două? 

A Nu + români grăiesc romăneşti, sî vorbeşti ceavai mai delicat, da’ a noastrî-i + 

mai prastáia (simplă) aşa + cum sî spuni, nu-i aşa ţivilizatî-n (modernă) + vorbirili ii [PK 12, 

23-27]; 

B Dar spuneţi-mi, vă rog, cum credeţi dumneavoastră? Aţi auzit limba de-acolo din 

România şi cunoaşteţi la perfecţie limba de-aici + ne înţelegem, da? Noi de-aici cu cei de-acolo. 

Cum credeţi + este o limbă sau două? 

A Îi o limbî, clar lucru + Clar lucru cî-i o limbă. 

B . Dar + aţi spus că este o diferenţă 

A Esti diferenţî-ntri cuvinti, ştiţ. Cineava + asta + în măsura şeea cari cum o 

cunoaşti. Di pildî, sînt oamini cari-o cunosc + litera + li + limba literară, ştiţ. Da’ sînt cari 

+limba di toati zilili, obişnuitî, ştiţ. Îi clar lucru cî e întri dînsa-i + sî diferî. Aşa şî + şî dipindi ş’ 

di + di pildî, di + un’i locuiesc oamini, în şi, în şi + rejiuni, di pildî, chiar a Romăniii, sî-i 

spunim. La Moldova vorbesc î + au a lor, [Gicu rîde] ştiţ, cuvinti aşă cari la + partea şeia la 

Timişoara, mai ştiu, la Braşov, altî limbî puţîn o vorbesc, da’, ca atari-i o limbî, clar lucru cî-i o 

limbî. 

B Deci şi limba noastră de-aici este o... 

A I-o limbî, clar lucru – limba românî. [2 PK, 498-512]; 

A Mă gîndesc, eu mă gîndesc cî + bini, da’ nu ştiu di ci nu s-ajungi la un-î + 

numitor comun. F’incî eu socot cî esti-o singură limbă. Graiuri sînt multi. Şî... limba noastrî e 

un grai – graiul moldovenesc. Fincî-i acelaş alfabet. Deş nu poati sî fii douî limbi cu-aceleaşi 

cuvinti. Hai c-alfabetul poa’ sî fii şî mai multi limbi, da? sî zîcim. Toati avem o provinienţî – 

sîntem-î + îs limbi romanici. D-apu, nu + îs aceleaş cuvinti, aceleaş, nu, cu + cu excepţii-acolu-

a cîtorva, eu ştiu + dialecti sau + cuvinti literari cari noi nu li folosim. [PK 1, 311-318]. 

 

Analizând textele înregistrate de noi, sesizăm că informatorii, numind limba 

maternă «moldovenească», şi chiar identificând-o, în anumite aspecte, cu limba 

română, ultima limbă o socot «delicată, cărturară, literară» şi de aceea neînţeleasă 

şi inaccesibilă. Însă este de neînţeles şi chiar dureros pentru populaţia românofonă 

(instruită şi neinstruită) din sud-vestul regiunii Odesa faptul că ei nu-şi cunosc 

limba sa maternă sau o cunosc la nivel de sesizare (mai ales tinerii), nu o pot vorbi 

corect, literar şi nu întotdeauna o înţeleg: 
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A Spun cî + vizionînd + tilivizoru, ni uitîndu-ni, ştiţ, interesant. Unili cuvinti, ştiţ, + 

chiar nu li-nţălegim cî + <spri regretu> [secvenţă rostită apăsat] nostru, ştiţ, spri ruşînea 

noastrî, sîntem moldoveni sî primeşti... Ăi, dar, ştiţ + aşă o fost timpur’li cî noi o trebiut sî-

nvăţăm, sî trajim atenţii mai mult la altî limbî + di pildî, la limba rusî, mult timp. [PK 2, 453-

457]; 

A Despre limba românî nu pot spuni nimic. Eu + nu cî nu pot spuni, da’ pur simplu 

+ mi se pare-acum limba românî îi + nu mi si dă aşa di uşor, acea literarî cari cu neologizmi 

amuia noi apăruti, cu vorba sa, cu, eu ştiu, cu accentu + ăla nu mî + iaca privesc şî diferiti 

programi în limba + î români cari li la tilivizor şî nu + nu tot înţăleg. Dar + iaca spun la 

Chişînău, acolu îi mai altîfel, îi mai simplu şî-i mai rar, şî-i mai clar. Pentru mini de-am’, de-

acum există un fel di diferenţieri dintri română şî moldov’neascî şî + mai bini ni sî dă aişea 

moldov’neasca cari o vorbesc şî... [PK 3, 85-93]; 

A ... Ne-nţelegeam distul di bini. Şî totuş, simţeam + c-a lor limba parcî-i mai 

frumoasî. 

B Şi cum, ce vă gîndeaţi? 

A Şi mă gîndeam? Mă uit î + eram c-o profesoari tînărî şî parcî ea + încearca aşa 

+ sî-ş subţie oleacî limba sau glasu ca oleacî s-adii cu dînşî. Da’ eu de-acuma continuam aşa. 

Eu am oleacî + de-aldi «ci», de-aldi «păi», de-aldi… + da’ totuş + mă simţeam parcî mai + mai 

genatî (jenată), ştiţ cî nu vorbesc aşa frumos ca dînşî. Şî cîn’ ne-an dus la Turnu-Severin… + î + 

Şî iac-aşa eu îni fac o păreri cî parcî bărbaţii î + nu vorbesc aşa + melodios ca fimeili. Dar eli 

oleacî ori cî-s mai alintati, zic, ori cî + da’ la dînsili vorba-i mai frumoasî, mai plasticî, mai 

elasticî, mai + î + muzicalî. [PK 1, 489-498]; 

B Spuneţi-mi, vă rog, aţi fost vreo dată-n România? 

A Da. 

B Cu ce ocazie? 

A Cu ce ocazie? + era + pi timpul + Constantinescu şî dădea + putióvci (ordin da 

cazare) în î + copiilor din Basarabia ş-am nimerit şî eu acolu, f’incî eram eminentî. 

B La odihnă aţi fost, da? 

A Da. 

B Şi unde aţi fost? 

A Am fost î + cinci zile-n Bucureşti î + Curtea de Argeş, Sinaia şi cinci zile la mare 

am fost [secvenţă neclară] în Constanţa, opt kilometri di la Constanţa. 

B Aţi auzit limba cum + de-acolo cum o vorbesc? 

A Da, da. 
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B Este diferenţă între limba noastră de-aici, oare.? 

A Aşa puţin. 

B În ce constă diferenţa? 

A Accentul + şî + ii vorbesc î + cărturar aşa. Nu ca noi cu «şi», «ghini»... 

B Deci cum este limba ceea faţă de a noastră, cum o puteţi aşa... 

A Mai frumoasî, mai + literarî chiar. 

B Mai literară, da? 

A Da. [Daniela rîde] 

B E nornal, e normal. Dar cum credeţi dumneavoastră + limba acolo se numeşte 

română si-aici o numiţi... 

A Moldov’neascî. 

B Moldovenească. Cum credeţi dumneavoastră, este aceeaşi limbă sau două limbi?  

A Îm... 

B Sau forme, variante ale... 

A Cuvintili + variante-s, da’ cuvintili + aproapi toati-s la un fel, numa’ cî 

moldoveńi spun: «şi + d-apî şi şi» mai multi di-acestea. 

A ... Da... moldoveni, î + români spun: «ce, pentru ce, de ce» şi di istea... 

B Deci socotiţi totuşi că este... 

A Diferenţa... în pronunţare, în dialecti. 

B Şi aţi fi vrut să vorbiţi aşa de frumos ca acolo? 

A Da. Chiar am încearcat. [Daniela rîde] 

B Chiar aţi încercat? 

A Accentu ni sî primea şi... mî stăruiam şî asta ş’ + sî primea. 

B Eraţi româncă. 

A Da. Iaram româncî. 

B Dar ce credeţi, ce ar trebui de făcut ca + elevii + eu ştiu, oamenii de-aici să 

vorbească + aşa frumos? 

A Nu ştiu. [...] 

B Bine, dar + dac-ar fi să alegeţi, ce limbă aţi vorbi, cea de-acolo sau cea de-aici? 

A Acolu dac-aş fi... aş vorbi-o pi-acei de-acolo, da’ + aicia + i normal cî + toţi 

vorbesc limb-aceasta şî spun: «Ci te sluţeşti, ci te... strînghi′?» 

B Aha. 

A [Daniela rîde] Şi vorbesc limba din sat. [PK 6, 117-176]; 

B Ce-ar trebui de făcut sau ce-i posibil de făcut ca să vorbim şi noi limba ceea 

frumoasă? 
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A Ăi + Asta treb’i foarti mult lucru. În primu rînd ++ dipindi, disigur, c’ şî di + 

profesori, ştiţi, ca s-o cerem noi aşa. Da’, ca s-o cer, treb’i eu s-o vorbesc întîi aşa şî... 

B Dar ca s-o vorbesc...? 

A Tre’ s-o cunosc şî, şî <ma stărui, sî m-antrenez> [secvenţă rostită apăsat] + în 

faţa oglinzi. + N-am, nu mi-am pus niciodatî scopu sî-i învăţ + limba şeea. Nu ştiu di şi. Poati-ar 

fi trebuit. Eu, cîn’ an vinit prima datî-n sat sî-i învăţ dupî limba mea? Da’ cred c-a sî + ar fi fost 

imposibil... 

B Dumneavoastră cum credeţi, e real ca + aici să fie limba literară română? 

A + Cred că nu + Cî n-avem cu cini comunica + Sîntem izolaţi ++ Eu vă spun înc-

odatî. Radioul + iac-acuma cî nu-i luminî şî + toţi + îs cu urechili la radiou. + Şî asta + îi foarti 

greu. Poati undi + în raioanili Izmail, Reni, undi satili + undi-i compact mai mult moldoveni, 

poati-acolu şî-i posibil, + da la noi aiş + ştiţ… [PK 1, 338-352]; 

B ...Dar cum credeţi dumneavoastră, ar fi posibil ca moldovenii de aici să 

vorbească limba literară? 

A Ştiţ î ++ limba literarî +rumânî + eu cred c-ar fi posibil, dar... 

B Ce-ar trebui? 

A Totuş, ştiţ î + eu socot, părerea me, înc-odatî mă accentiez, personalî, pentru asta 

ni trebu’ puţîn timp. Şî trebui, clar lucru, ni trebui condiţii. Î-î limba rumânî şî literatura cari-o-

nvaţî copiii, totuş chiar şî obectili, puţini învaţî. + î ++ Sîntem moldoveni, li-nvăţăm cî treb’i sî 

întrăm. Iaca vă spun, creazî condiţii – predău în limba maternî. Însî şî primeşti-aşă cî + noi 

învăţăm numa’ di-aşeia cî + îi şcoalî moldov’neascî, trăim, sîntem moldoveni. Da’ pi urmî, cîn’ 

plecăm, cîn’ ni luom zboru di-acasî, noi sîntem nevoiţ + sî-nvăţăm altî limbî, sî conversăm altî 

limbî, înţălegiţ. Nu cî noi o uităm pe-a noastrî. Asta-i <pacat> [cuvînt rostit apăsat] s-o uiţ. Da’ 

noi sîntem <nevoiţ> [cuvînt rostit apăsat], noi + nimerim în colectivi, cari noi nu putem sî li 

dictăm cî + eu îs moldovan şî vorbeşti-n limba me. Eu îs <nevoit> [cuvînt rostit apăsat] sî 

vorbesc în limba şeea + <oari di stat> [secvenţă rostită apăsat], oari + în limba şeia cari 

vorbesc colectivu. 

B Deci, după părerea dumneavoastră, nu-i real ca + să vorbim aici aşa. + De ce 

noi vorbim altă limbă, altă formă a limbii? 

A Eu cred cî asta, ştiţ, s-o transmit, s-o transmis din + <din mamî, din tatî> 

[secvenţă rostită apăsat], în fiu, ştiţ, aşă + copilu + şeea şi-nvaţă, învaţî din carti, da’ el mai mult 

conversazî acasî, pi stradî, cu alţ copii cari o sî, ştii... 

B Adică mediul lingvistic este + altul? 

A Îi clar lucru. 

B Altul. 
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A Da. Videţ, doar sînt copii din diferiti familii, ştiţ, diferit nivel di dizvoltari – la şini 

medic, la şini + mai ştiu acolo, agronom, la şini + da la şini-s lucrători di rînd cari iia, ştiţ + n-

ari cînd sî mai + dischidî sî mai citeascî, sî vadî cum drept sî exprimî, ştiţ, cuvinti mai frumoasî. 

Ei, aşă auzîti şî... 

B Aşa şi o vorbeşte. [PK 2, 504-532]; 

B Dar ce credeţi, ce ar trebui de făcut ca... elevi... eu ştiu, oamenii de-aici să 

vorbească... aşa frumos? 

A Nu ştiu. 

B Nu v-aţi gîndit vreo dată: «Uite, noi nu vorbim aşa. Ce se poate...oare de făcut?» 

A Pur şi simplu asta-i + nu + nu sî poati... [PK, 6 160-165]. 

În relatările intervievaţilor noştri sunt constatate şi elemente de metalingvistică, prin 

intermediul cărora ei îşi expun viziunile, atitudinile, opiniile proprii referitor la limba maternă, 

la limba de stat, la limba statelor vecine ş.a.: 

A Cî multu lucrurш pintru noi + ucrainesc, ucraineşti mai + mai + urît sunî dicît î 

+ moldov’neşti. Iaca, de exemplu: «Eu te iubesc» – asta-i frumos. «Eu te iubesc...» Da’ «Ia tăbắ 

coháiu!» – asta ştiţ, ştiţ, tucma’ parcî ti zgîrîĭ-n gît [Nicu rîde] şî multi ori ni mai luom aşa şî 

pişti ’cior:»Ia tăbắ coháiu!» şî oari: «Mábut»(probabil) oari sînt diferiti aşa lucruri + care-

arată cî limba ucraineanî difel nu-i melodioasî ş-a noastrî-i mai frumoasî + de-o sut’ di ori. [PK 

3, 420-425]; 

A ... Totuna mergi un fel di + eu ştiu, aghitari a limbii ucraineni cî ie aşa, sî ie aşa. 

Dar + nu trebuâ sî-i bagi în om ceea ci + n-ai dreptu pur ş’ simplu, sî spui că limba ucraineanî-i 

cei mai melodică (melodioasă), cea mai, eu ştiu cum, o numesc ucraineni. Fiicari limbî pintru + 

pintru... 

B Dar dumneavoastră cum aţi numi-o pe limba românăî? 

A Eu socot cî limba românî-i + u + nu, poati nu-i una din celi mai melodioasî, da-n 

oriş’ci caz, e-i mai melodioasî şî mai bogatî. Şî-i + şî-i, dacî să luom, şî-i mai vechi ca limba 

ucraineanî. Limba ucraineanî o apărut acuma-n + cum + nu, acuma, da’ eu ştiu p’in secolu 

paispredzăşi. Ie atunci iara Rusia Kieveanî ş-apu dîns-a cum ++ da, s-a-mpărţît în diferiti 

cnezati ş-apoi a ‚părut limba ucraineanî. Da’ limba ucraineanî + ruşî sînguri o socoteu cî e-i + 

un dialect al + nu nu-i un dialect, da’ toţ răĭi cari iarau, vorbesc în limba asta şî-i trimeteu în 

crai (margine) aişea, ca cum ar şi burian (buruiană) în + în fundu harmanului pi tăta. Dar + 

polonejî, polonejî o socoteu un dialect al limbii polone, un dialect ţărănesc a limbii poloni. Dar 

limba românî a fost formatî la anu şasî suti, şî-i mai vechi ş-a + avem, avem cu şi ni mîndri: cu 

romani ş’ cu daci ş cu Decebal, ş’ cu Traian, cu toţ avem cu şi ni mîndri. [PK 3, 154-180], 
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B Dar puteţi  să + caracterizaţI + limba + maternă? Uite, ce puteţi spune despre 

limba dumneavoastră maternă? + Despre limba care este... 

A Îi frumoasî. 

B Ce, cine-i frumoasă? 

A Limba, limba moldoveneasc-a noastrî maternî e-i frumoasî. Aşa sî m + 

melodioasî parc-aşa, nu ştIu cum + sî vă spun. Dacî ştii s-o + s-o citeşti, s-o povisteşti dispri 

limba noastrî. Noi, în orişici caz, ne-am obişnuit cu dînsa şi + eu nu ni-nchipui ca satu [urmează 

denumirea localităţii] sî vorbeascî-n altîfel di limbî tot. Nu ni-nchipui. [PK 5, 149-156]; 

A ... Au o limbî foarti stîlşitî. Niş + moldoveni din partea stîngî. Şî ii ni videu di işti, 

di işti pi noi din partea... 

B Ce-nseamnă «stîlcită»? 

A Ştiţ, vorbeu niş rusăşti, niş moldovneşti: «Dă noskíurli». [Gicu rîde] Şi-nsamnî, şi-

i asta «noskí»? Colţuni. Băi, la noi îs colţuni. «Dă noski, noskiurli». Sau mai spuneu: «M-am 

polojîtu-m-am la coicî». Şi-i asta, băi? Cum «polojîtu-m-an la...» Înţălegiţ? 

B Ce-i asta «tumán»? 

A Poftim? 

B M-am polojit... 

A «M-am polojîtu-m-am la coicî». Adică, s-o + l-o internat la spuital. Înţăligiţ? [...] 

A Da. Şî am lucrat în Slobozia + şasi ani jumati. Şî casî ne-am construit + Ş-am fost 

nevoit, nu din + din partea limbii sau din partea... + Pur ş’ simplu, ştiţ î + atitudinea şeeia + î 

atmosfera şeea cari exista atunşea acolo... 

B Ce fel de atmosferă? 

A Ştuţ, la lucru + la lucru umblau î + vorbeu numa’ di politicî, anu + p’in ani 

nouîzăş-obză’ ş’ nouî + cîn’ s-o-nşeput + fiicari stat di-amu sî sî-mparti + ştiţ... 

B Da-n ce limbă vorbeau acolo? 

A Vorbeau + î + ştiţ + î + vî spun cî + şî moldoveni, chiar moldoveni + unii, unii sî 

ruşînau sî vorbeacî în limba moldoveascî. [PK 2, 136-183]. 

 

Conform rezultatelor anchetării, populaţia de vârstă înaintată, mai ales cea 

instruită, şi populaţia de vârstă mijlocie cunoaşte două limbi, cea maternă 

(«moldoveneasca»/română) şi rusa, limbi pe care le înţelege, le vorbeşte curent şi 

le citeşte liber. Tot în aceste limbi ascultă emisiuni radio, urmăresc programe TV, 

comunică cu prieteni, neamuri, cunoscuţi şi cu necunoscuţi. Aceleaşi două limbi, 

practic, sunt folosite paralel la doctor, la magazin, în mijloacele de transport şi la 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  94 
 

serviciu (pentru cei ce lucrează), unde adunările, şedinţele se desfăşoară, la fel, în 

aceste limbi, în funcţie de naţionalitatea membrilor colectivelor de muncă. Mulţi 

preferă să citească literatură artistică mai mult în limba rusă, iar o parte dintre ei 

aleg lectura în limba maternă (texte în chiriliţă): 

 

B ... Dar în ce limbă preferaţi să priviţi un film, de exemplu? 

A În limba rusî. 

B Totuşi în limba rusă, nu în limba maternă? 

A Îi + greu + di privit î + filmu. Îndiobşti, nişi nu pre + privim noi în limba maternî, 

nu pre ++ aratî canalu <ista>, [cuvînt rostit neclar] nu pre privim filmi în limba + românî. Da-

ndiobşti iaca + acuma-n ultimu timp, canalu + ucrainean un «Adín plus adín» (unu plus unu) 

merji film în limba rusî şî + subtitru-n limba ucraineanî şî eu de-acuma dov’desc s-ascult şî în 

limba rusî şî citind ++ diferenţa esti, îi clar lucru. 

B Dar în ce limbă aţi prefera să povestiţi, eu ştiu, o carte, un film? 

A ++ Dipindi cu cini vorbesc [cuvînt rostit neclar]. 

B Dar aşa, fără nici o problemă în orişice limbă, da? 

A Da. 

B Dar ucraineană? 

A + Nu. Eu n-o cunosc la perfecţie, ca sî-mi permit sî vorbesc în limba ucraineanî. 

[PK 4, 345-361] 

 

Pentru majoritatea informatorilor de vârstă mijlocie şi înaintată este comun 

faptul că, fiind instruiţi în limba maternă în şcolile din satele natale, au fost nevoiţi 

să-şi continuie studiile în limba rusă (limbă de stat pe atunci) pentru a obţine o 

specializare, însuşirea limbii ruse de către ei fiind însoţită de mari dificultăţi 

 

A Vra’zîcî, ixamin’li di-ntrari au fost î + în limba maternî dati. Însî din prima zi di 

şcoalî, tăti obectili sî predau în limba rusî + Iarau grupi moldov’neşti şî grupi rusi, da’ tăti 

lecţiili, tăti + seminarili sî petreşeau în limba rusî. Îi clar lucru... 

BC Dumneavoastră în ce grupă aţi fost? 

A În limba moldov’nească. 

B Şi ce aţi învăţat în limba maternă? Ce obiecte? 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  95 
 

A Vra’zîcî + ca + grupili s-au format din + Ştiţ din ci pincipiu? Din principiu cela 

cî + î + ci limbî ai sî-nveţ + străină la + institut. Di pildî, moldoveni învăţau franceza, ruşî şî 

alti naţionalităţ învăţau engleza. Şî numa’ asta-i + da, da’ restu... 

B Acesta a fost criteriul? 

A Acest criteriu, da’ restu + restu + tăt, tot învăţam în limba rusî. 

B Şi povestiţi, vă rog, cum? 

A O fost greu, ştiţ. Eu după armatî de-acum + avem un oaricari, ştiţ, bagaj di 

cuvinti + ruseşti, spunim aşa, însî la institut altî + terminolojie. Altî + ştiţ o fost greu, nu, 

necătînd la aşeia... 

B Ce, în ce simţeaţi greutate? 

A Ştiţ, în primu rînd, învăţam matimatica superioarî, fizica, ştiţ, asta + ca s’ ti 

exprimi, ştiţ cum + Tot o fost greu. [2 PK, 98-117]; 

B Dar cunoşteaţi limba rusă bine? 

A O cunoşteam ca + eu ştiu, ca elevî,sî zîcim, aşa. 

B Şi cînd aţi venit aici + aţi întîlnit greutăţi? 

A Da. Foarti multi greutăţ. 

B Ş-anume... povestiţi, vă rog. 

A Ş-anumi î + îndiobşti, noi iaram la + [Ana oftează] avem î + absolvenţi din şcolile 

moldov’neşti, iaram douî feti numai din + [Ana îşi drege glasul] şcolili moldov’neşti, nu, iarau 

şî feti ++ bulgărci, aşa sî zîşim, da’ eli-au terminat î + şcoala rusî. Nouî ni-o fost greu în 

privinţa la aceea cî la noi toati obiectili s-au învăţat în limba moldov’neascî. Ş-anumi la istorii şî 

la alti obiecti, cîn’ ajunge timpu sî-nvăţăm, iara foarti greu. Î + sîmţăm cî ++ trebui’ mai mult, 

sî cunoaştim materialu, da’ să-l expunim ni iara + greu. 

B Şi + uitaţi-vă aşa, ce sentimente aveaţi? Ce vă gîndeaţi atunci cînd vă era greu? 

A Podávlenosti. (Deprimare, descurajare). 

B Da? 

A [Ana rîde] «Cacáia-to podávlenosti“, aşa sî zîşi-n limba rusî. Ştiţ un’eava + nu nu mă 

sîmţăm la nivel ca cu fetili cari cari + au terminat şcoala şcoala-n limba rusî. 

B Totul din cauza... 

A Limbii. Din cauza limbii. [PK 4, 19-39]; 

A Limba + în limba rus-am învaţat, ob’ectili di bazî le-am învaţat în limba rusî, 

afarî di istorii, chimii î + Astea le-am învaţat în limba moldov’neascî. Restu ob’ectilor – în limba 

rusî. 

B Şi cum aţi făcut studii în limba rusă? 

A Ştiţi, de la-nceput <tari> [cuvînt rostit apăsat] ni iara greu. 
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B Da? În ce consta greutatea? 

A Nu şti, nu ştiam + sî pronunţăm frumos limba rusî şî ni iara ruşini (ne jenam), 

adica iarau grupi rusi, pi noi ne-a pus grupi moldov’neşti aparti, grupa rusî aparti. Şi + cînd ne-

an unit, de-acuma ni iara ruşîni f’incî nu chiar aşa corect vorbeam noi în limba rusî. 

B Ce simţeaţi dumneavoastră atunci? 

A Aşa î-î... 

B La ce vă gîndeaţi cînd înţelegeaţi că nu cunoaşteţi limba? 

A Da’ deodatî, cînd am intrat la institut, chiar mă gîndeam, cî ne-au promis c-o sî 

fii limba moldov’neascî şî numa’ moldov’neascî. Cîn’ au început obiecti-n limba rusî, chiar pi-

urmî ni iara ciudî... [PK 5, 42-56]. 

 

Din interviurile înregistrate sesizăm că în regiunea Odesa situaţia 

sociolingvistică din perioadă sovietică dirija cunoaşterea şi folosirea limbii 

moldoveneşti, dînd prioritate limbii ruse – prerogativa vremii: Se simte o directivă 

nescrisă care impunea românofonilor din zona cercetată să înveţe limba rusă:  

 

«Ştiţ, + cînd iara Uniunea Soveticî şî, clar lucru, cî + limba rusî + pistătlocu iara. Un’i nu 

plecai, trebuia limba rusă...» [PK 2, 50-51].  

 

Dar nu se întrevede de loc ce se făcea pentru a uşura însuşirea limbii ruse, de 

stat pe atunci, fapt care explică numeroasele dificultăţi întâlnite de românofoni în 

această cale. Se evidenţiază atitudinea colegilor, învăţătorilor şi a profesorilor faţă 

de intervievaţii noştri, care şi-au continuat studiile în limba rusă din diferite 

considerente, inclusiv pragmatice. Este de apreciat faptul că în anumite 

circumstanţe ultimii nu prea s-au simţit umiliţi, profitând de indulgenţa celor din 

jur pentru accent, pronunţare şi vocabular rusesc sărac: 

 

A ...Cîn’ au început obiecti-n limba rusî, chiar pi-urmî ni iara ciudî: «Di ci s-a-

ntîmplat [Jenica rîde] aşa cî limba moldov’neascî şî la urmî limba rusî?» Ei, da’ cu timpu + ne-

an dat. 

B Colegii vă ajutau? 

A Colegi tot di teapa mea erau. 

B Nu, dar cei ruşi? 
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A A-a, ruşii... 

B Cam rîdeau de dumneavoastră? 

A Nu rîdeau, nu rîdeau. Nu rîdeau cî + ii ştiau cî noi toţ aşa. Şi nici învăţători nu, 

nu ++ nu rîdeau cî nu pronunţăm aşa sau poati... [PK 5, 56-64]. 

 

Românofonii, la rîndul lor, nu-şi supraapreciau cunoştinţele de limba rusă, 

găsind soluţie în cărţi, dicţionare, studii, dar bazându-se, de multe ori, şi pe propria 

intuiţie: 

 

B Ce v-a ajutat + mai mult să însuşiţi limba rusă? 

A Cărţile. Multi cărţi di la bibliotec-an citit. Dicţionari foloseam mai des. F’incî la 

biblioteci îmblam acolu la la studii. [PK 5, 65-67]; 

B Bine, dar uitaţi-vă, acum cînd aţi ajuns, în limba rusă aţi susţinut examenele, 

dumneavoastră simţeaţi diferenţa de + cunoaştere a limbii ruse, a dumneavoastră şi a celor... 

A Clar lucru! Clar lucru! [...] Ştiţ, uneava + în suflet iara obijduitor, chiar şî + di 

lucru şela mă gîndem: «Di ci-o trebuit sî vin aici la Moscva, cîn’ putem s’ mî duc, di pildî, la 

Chişînău sî dau în limba me maternî, sî mî sîmt mai normal?» Ştiţ cum? 

B Ce simţeaţi dumneavoastră? 

A Îi, sîmţai, ştiţ cum? Unili, unili lucruri + cuvintili chiar li-nvaţam pi + pi di rost, 

ştiţ, ca sî mî pot exprima. Înţălegi? Ca sî poţ sî răspunz, sî dai un răspuns î + normal, ca sî fii 

înţăles ş’ di profesori şî + sî poţ reda aşeea ci gîndeşti. Şî clar lucru c-o fost greu şî m-an gîndit 

cî... [PK 2, 35-47]; 

B Dar vorbeaţi în limba...? 

A Vorbeam tot în limba rusî, clar lucru. 

B Şi cum credeţi dumneavoastră nivelul limbii + de cunoştinţă a limbii pe care o 

vorbeaţi era la nivelull adevărat rus cuvenit sau...? 

A Ştiţ, noi vorbeam î + nivelu şel cari, cum + sî şeré, di pildî ++ conform î 

cerinţilor din armatî + Clar lucru, di-odatî mi-a fost greu + darî + ńi-an dat interesul şî + 

învaţam şeia şi-ńi trebi, dar + dacî şeva nu ştiem, ascultam şi vorbesc, cum vorbesc alţî şî 

un’eava mî, mă stăruiem sî ţîn minti, ştiţ, cum sî mă exprim + Iaca cum. [PK 2, 71-79]. 

 

Făcând un studiu referitor la însuşirea şi utilizarea limbii ucrainene de către 

românofonii din regiunea Odesa, constatăm că aceleaşi generaţii (înaintată şi 

mijlocie), în prezent, întîlnesc mai mari dificultăţi la însuşirea limbii ucrainene, 
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devenită limbă de stat în Ucraina. Marea majoritate a populaţiei de aceste vârste nu 

cunoaşte limba ucraineană de stat, dat fiind faptul că pe vremurile puterii sovietice 

în şcolile naţionale ale URSS, spre deosebire de limba rusă, nu se studia limba 

ucraineană, iar în instituţiile superioare din RSS Ucraineană limba în discuţie era 

studiată superficial, ucrainena având pe atunci statutul limbii unei minorităţi 

naţionale în Uniunea Sovietică: 

 

A Noi a-nvaţat la institut, da’ pi timpur’li şelea [Ana rîde] nu s-atrăje atenţie 

serioasî. Un simestru-a-nvaţat literatura ucraineanî, un simestru – limbî ucraineanî, da’ + ştiţ 

cum iarau timpur’li? Şî + undeava iara înşercari [Ana rîde] sî citesc ucraineşti, da’ ştiţ, asta 

iara + ca în formî di glumî, în formî di... [PK 4, 99-103]. 

 

De aceea, populaţia de vârstă înaintată nu vorbeşte curent, nu citeşte liber 

(nici cărţi, nici ziare) în limba ucraineană şi nu înţelege toate emisiunile radio şi 

programele TV, chiar dacă le urmăresc, multe lucruri nu le înţeleg: «mă uit 

degeaba, totuna nimica nu-nţăleg» [PK 12, 33-34]; 

 

A Ştiţ + Ştiţ, cum o cunosc? O-nţăleg. Di pildă, dacî + citesc sau dacî la telivizor 

ascult, înţăleg dinspri şi merji vorba, dar n-am vorbit-o. N-am vorbit-o, f’incî, ştiţ î, + pi un’i-a, 

pi un’i lucrez, nu vorbesc, nu vorbesc limba ucraineanî. Majoritatea-n limba rusî. 

CB Dar aţi nimerit vreo dată-ntr-un mediu lingvistic ucrainean? 

A Î + N-am nimerit – n-am avut aşa ocazie.  

B Dar dacă veţi nimeri, cum credeţi, ce veţi simţi? 

A Îi, clar lucru, ştiţ + Cred cî am sî fiu, am sî fiu, am sî fiu nevoit sî-nvăţ... Ştiu, 

doar, dacî ii o sî fii mai mulţ n-a sî-i pot sî-i pun eu sî-nveţi limba me, ştiţ. 

B Da, da. 

A Trebuie eu sî-nvăţ limba ucraineanî. [PK 2, 265-267]; 

A Da’ eu, śi eu? Di ci eu nu scriu presa ucraineanî? F’incî iatî, stiţ c-acuma pintru 

şcoli + literaturî + metodicî esti foarti multî. Pentru şcoli, am în videri, pintru toati obiectili, 

afară de limba română. Măsuri educativi, proiecti di lecţii + ci vreţi primesc. Eu nu li scriu, 

f’incî eli ńiĭa nu-ń trebuiesc, eu nu pot sî mă folosesc di dînsili. Atîta eu pot sî mă orientez. Iatî, 

di pildî, îi un proiect la limbî sau literatura ucraineanî, eu pur şî simplu pot sî + mă uit mersul 

sau + eu ştiu, acolu + vreo metodî, vreo testari + vreo + Iatî + lecţi’li + sînt proiecti foarti 
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interesanti di lecţii di literaturî, ştiţ. Şî + mă consult cu profesoarea aia, chiar pot sî ma uit şî-n 

a ei + aistea + cari li primeşti ea, dar singurî eu... [PK 1, 671-680]; 

A Dacî vini-o persoanî cari-i + mai mult ucraineşti, noi tot în limba rusî, f’incî-ń 

vini greu şî vorbesc în... 

B Ucraineana n-o cunoaşeţi încă? 

A Ei, cum, aşa s-o citesc. Da’ sî vorbesc, sî traduc repidi nu, încî-m vini greu. La 

lucru, dac-avem di făcut dosari ceva în limba ucraineanî, mă folosesc di + dicţionar. 

B Aveţi  dicţionare? 

A Da. + Ruso-ucrainean, ucraineano-rus. + Ii, pănî cînd + aşa + studiem cu greu + 

Cred cî de-atîta cî n-am avut + la şcoalî + primili clasi. Eu văd acuma copiii cari sî-nvaţî 

vorbesc liber, ş-ascultî liber, şi-nţeleg mai bini ca noi. 

B Ce? 

A Limba ucraineanî. 

B Î-îm. 

A Mai bini ca noi. [PK 5, 115-128]. 

 

Intervievaţii de vârstă mijlocie cunoscând limbile română/»moldovenească» 

şi rusă la acelaşi nivel, folosesc limba maternă acasă, la magazin (în sat). În rest (la 

doctor, la magazinele din oraş, în mijloacele de transport şi la servici, la sedinţe, la 

adunări), folosesc ambele limbi şi, chiar mai mult, limba rusă. Aceasta se întâmplă 

datorită statutului dominant îndelungat al limbii ruse în această zonă, din care 

cauză majoritatea populaţiei românofone şi-a continuat studiile pentru obţinerea 

specialităţii în această limbă şi «cu ajutorul acestei limbi sî-nţăleg toati naţiili din 

Basarabia» [PK 12, 71-72]; 

 

A ... într-adevăr limba ucraineanî sî-nvaţî în şcoalî, da’ încî nu-i limba ca limbî di 

comunicari. 

B Şi cum socotiţi, care trebuie să fie limba de comunicare în + zona aceasta a 

noastră multinaţională? 

A Ea ca atare ar fi, ar trebui sî fii limba ucraineanî, da’ <pînî cînd> [secvenţă 

rostită apăsat] aici sî păstreazî limba rusî. + Şî niş di cum nu sî prińeşti. 

B De ce? 
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A Di şi sî priné di şi sî primeşti-aşa, cî îs diferiti naţional naţionalităţ, asta una, ş-a 

doua-i aceea cî asta-i parcî un fel di tradiţii, niş nu ştiu cum sî-i spun, într-adivăr îi o tradiţii, 

<c-anumi> [cuvînt rostit apăsat] comunicaţia sî fii-n limba rusî [PK 4, 207-217]. 

B ... aţi trecut la ucraineanî de-acuma la serviciu? 

A Eu + da, a-a + multi documenti îndiobşti, + cum, specifica satului, lumea tari 

puţîn, de-acuma deputaţî şî locuitori puţîn cunosc limba ucraineanî. De-acuma <elevi> [cuvînt 

rostit apăsat] care-au absolvit + trii-patru ani în urmî, de-acuma ii cunosc mai bini limba 

ucraineanî. D-aşa-ndiobşti + oamini puţîn cunosc. Şî la noi esti hotărîrea sesiii ca-ndiobşti + 

sesiili şî + hîrtiili, deloproizvódstvo (cancelaria) î + sî ducî tot în limba rusî.  

B Şi aveţi permisul ăsta? 

A Da, noi avem aşa permis... [PK 4, 131-140]; 

B Dar în raion cînd mergeţi, eu stiu, în alte... 

A Îi clar lucru, ştiţ, ce pînă + limba + sî socoati limba di stat îi ucraineanî, însî + 

<pînî> [cuvînt rostit apăsat] ci, pînî ci, vorbesc + majoritatea, <mulţ> [cuvînt rostit apăsat], în 

orişi’ caz, cari nu-s di... ucraineni, vorbesc în limba rusî. Şîntem nevoiţ şî noi tot în limba rusă sî 

vorbim, şî + ne-adresăm, şî răspundim. [PK 2, 248-252]; 

A An găsît la Odesa, lucrez ca şăf di depózit la o firmî + farmaceutică. + Clar 

lucru, vorbim î-î + majoritatea colectivul’ vorbeşti-n + în limba rusî + şî-s nevoit... 

B Totuşi rusă? 

A Totuş rusă, da. Tătî documentaţia, tot, tot i-n limba rusî. Nicătînd la aşeea cî 

limba di stat îi limba ucraineanî, însî + conversăm, toati hîrtiili, toati + tot, tot i-n limba rusî. 

[PK 2, 381-387]. 

 

Cu toate acestea, subiecţii anchetaţi şi intervievaţi constată că în ultimii ani s-

a schimbat mult posibilitatea de folosire a limbii ucrainene în viaţa publică a 

Ucrainei şi că este necesar să cunoască limba ucraineană de stat: «la lucru, la 

învăţătură + dacî-i dat în Ucraina + lasî-l să vorbească ucraineşti» [PK 12, 16-

17]. Este clar că populaţia în discuţie nu-şi propune ca scop imediat să-si 

însuşească limba de stat a Ucrainei independente, susţinându-i în acelaşi timp 

(parţial) politica lingvistică. Aproape toţi informatorii noştri sunt blocaţi să 

vorbească limba ucraineană, preferând numai să o înţeleagă, deocamdată: 

 

A + Nu. Eu n-o cunosc la perfecţie, ca sî-mi permit sî vorbesc în limba ucraineanî. 
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B Dar ce simţiţi dumneavoastrpă cînd î + auziţi doar limba ucraineană, cum o 

vorbesc, dar dumneavoastrpă nu o cunoaşteţi la perfecţie, ce dorinţe-aveţi atunci, cînd vedeţi că 

+ nu vă orientaţi bine în limbă? 

A Î-î Ci dorinţî am? Eu ştiu? + Aş vre s-o cunosc mai mult, da-a + poati c-ar trebui 

oleacă mai + din partea me + <îndrăznealî> [cuvînt rostit apăsat] mai multî. Îi cel mai greu s’ ti 

hotărăşti sîngur sî-ncepi a vorbi. Pi-urmî ti porneşti. Da’ dacî ti porneşti... [PK 4, 360-368]; 

B Da’ dumneavoastră cunoaşteţi ucraineana? 

A Î + cum? O-nţeleg. Dar s-o vorbesc, n-o vorbesc. Nu vreau să + sî par 

caraghioasî, ştiţ. Fincî n-am vorbit-o cu nime. 

B Bine, dar aşa pentru dumneavoastră nu sînteţi, n-aveţi aşa + aşa, eu ştiu, 

nădejde, cerinţe pentru suflet? + Totuşi, e limba de stat. 

A Da. Ar trebui s-o studiez mai + detailat, f’incî, vă spun, cî di-nţăles înţăleg, poţ sî 

spui c-aproapi tot. Aşa poati-acolu cîti-un termin sî nu-l înţăleg. Dar + de şei cî prin 

comunicari, prin ascultari, prin televiziune aşa, poati asta ş-a făcut ca sî-nţeleg eu tot. Ii, şî la 

urma urmi-i + limbî-sorî cu limba rusî pi cari-o cunosc. Şî asta + Dacî n-ar fi fost limba rusî, 

probabil cî dimu-ult iara s-o ştim pi asta ucraineanî. 

B Totuşi, prin intermediul limbii rusi. Acum, vă rog să-mi povestiţi + Uitaţi-vă, se 

foloseşte-acum paralel limba rusî şî limba ucraineană. Care limbă este mai mult folosită, de 

exemplu, + în sat? Ce perspectivă are o limbă şi + şi alta? 

A Păi pînă cînd + pînă cînd ++ limba rusî prevaleazî celei ucraineni + printre 

populaţia în vîrstî. Că + au ştiut-o şî nu trebu’ muncă depusă, ştiţi? [PK 1, 382-397]; 

A Acuma cu limba ucraineanî... di-nţăles... tăt înţăleg. Pot sî spui nouîză’ ş’ şinşi di 

procenti sau mai mult. Nu, di vorbit + n-am încearcat. [Frăsîna râde] 

B Da’ de ce? 

A N-am + avut aşă nevoi + cu  şini sî vorbesc în limba ucraineanî. Aişi la noi oari... 

limba moldov’neascî, oari... la raion în limba rusî. D-aşa dacî trebu’ documenti di făcut în limba 

ucraineanî + li-nţăleg, da + îi tari greu. [PK 7, 43-48]; 

B Dar aţi încercat să vorbiţi ucraineana? O cunoaşteţi dumneavoastră? 

A Ştiţ + şţiţ, cum o cunosc? O-nţăleg. Di pildă, dacî + citesc sau dacî la telivizor 

ascult, înţăleg dinspri şi merji vorba, dar n-am vorbit-o. N-am vorbit-o, fin’cî, ştiţ î, + pi un’i-a, 

pi un’i lucrez î-î + nu vorbesc, + nu vorbesc limba ucraineanî. Majoritatea-n limba rusî. 

B Dar aţi nimerit vreo dată-ntr-un mediu lingvistic ucrainean? 

A Î-î + N-am nimerit – n-am avut aşa ocazie. 

B Dar dacă veţi nimeri, cum credeţi, ce veţi simţi? 
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A Îi, clar lucru, ştiţ î + cred cî am sî fiu, am sî fiu, am sî fiu nevoit sî-nvăţ ++ Ştiu, 

doar, dacî ii o sî fii mai mulţ n-a sî-i pot sî-i pun eu sî-nveţi limba me [Gicu rîde] ştiţ. 

B Da, da. 

A Trebuie eu sî-nvăţ limba ucraineanî. [PK 2, 253-265]. 

 

În discursurile înregistrate este evidentă aceeaşi necesitate indiscutabilă de 

însuşire a limbii ucrainene, ca limbă de stat, de către românofonii din regiune, 

precum a fost cu limba rusă în perioada sovietică. 

Referitor la limba documentelor oficiale, e curios faptul că nu există nici o 

notă de îndoială în ce limbă să fie scrise – desigur în limba de stat, în limba 

ucraineană. Aproape toţi informatorii subliniază faptul că se depun eforturi 

deosebite pentru a însuşi limba de stat la nivel de şcoală. Sunt sesizate însă condiţii 

extrem de grele pentru însuşirea limbii ucrainene în şcolile naţionale cu instruirea 

copiilor în limba maternă – lipsa de cadre didactice sau nivelul scăzut de pregătire 

profesională a lor, lipsa de dicţionatre ucraineano-române, menţinerea limbii ruse 

nu numai în comunicarea interetnică, ci şi în majoritatea sferelor sociale – toate 

aceste realităţi imprescriptibile reţinând procesul de însuşire a limbii ucrainene: 

 

“Dacî n-ar fi fost limba rusî, probabil cî dimu-ult iara s-o ştim pi a’sta ucraineanî. [PK 1, 

655-656]; 

A ...Da’ dac-au ajuns timpur’li-aşa + am avut + o clasî, ii anu ista o terminat 

şcoala în, cum asta, în douî mii trei absolvenţ au fost. Şî n-ave cini citi la dînşî + limba 

ucraineanî, şî, eu mî repet. Şî an fost nevoitî sî ieu, c-an fost traducător (conducător, diriginte) 

la dînşî. Şî studiam împreunî cu dînşî. Ştiţ, ni iara greu, da-n acelaş timp... + O vinit şefu di 

studii la + lecţii la mini, zîci cî: «Nu pot spuni cî ++ cuvintili-s toati corect <spusi> [cuvînt 

rostit apăsat] di matali [Ana rîde], cî sîngurî nu cunoşte la perfecţii limba ucraineanî, da-n 

schimb, copiii sî vedi cî şî <pot citi, şî pot spuni, şî pot vorbi> [secvenţă rostită apăsat]. Însamnî 

cî ceava, ştiţ, şî undeava + cu dînşî mî-nvaţam şî eu. Şî-n ultimii ani î ++ an luat clasili mici de-

acuma, am avut clas-a doua ş-a doilea an de-acuma clasa a tria... 

B Ucraineana? 

A Tot ucraineana, da. Şî tot, vî spun cî [Ana rîde] împreunî cu dînşî mî-nvaţam şî eu. 

B Ş-acuma vă prinde bine, nu? 
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A Da. Ş-acuma ni prindi bini. + Şî mai, + sî-ntîmpla, cum, iarau aşa momenti cîn’ 

eu mî consultam cu <ficioru> [cuvînt rostit apăsat] de-acuma + la cuvinti. Tari mult lucrez cu 

dicţionaru + rus-ucrainesc. Şî de-acuma + tari ńi-a ajutat. [PK 4, 103-122]; 

B ...aveţi de-acuma clase ucraineşti? 

A Nu. Acuma s-a-ntrodus di vr’un an di zili din clasa-ntîia óri di limba ucraineanî. 

B Numai ore? 

A Numa’ ori di limba ucraineanî.  

B Adică, nu toate disciplinele? 

A Nu,. nu, nu toati disciplinili 

B Dar merge vorba... 

A Merge vorba‚ spre aceea că +cu timpu a sî fii poati cadri, c-acuma nici cadri nu-

s, sî treacî cu timpu la... 

B Limba ucraineană. 

A Limba ucraineanî. 

B Adică toati disciplinili sî fie. 

A Da. [PK 5, 255-267]. 

 

În interviurile înregistrate de noi, este vizibilă loialitatea populaţiei 

românofone din sudul regiunii Odesa faţă de limba de stat ucraineană, dar, în 

acelaşi timp, şi pentru limba rusă: 

 

A Eu socot cî, dacî noi + eu, asta-i părerea me personalî. Eu socot cî, dacî noi trăim 

la Ucraina + atunci minorităţili din Ucraina, adica, în cazu du faţî, noi + ni socotim ca 

minoritati, moldoveni, i numa’dicît neapărat sî sî-nveţî şî limba lor, da’ trebu’ şî, clar lucru, şî 

limba di stat. F’incî, ştiţ, î + vrem noi asta ori nu vrem î + toatî documentaţia, toati, tot îi în 

limba ucraineanî, în limba di stat. [PK 2, 289-294]; 

A I-o limbî slavî, în primu rînd, limbî di stat şî atitudinea noastrî cum + vrei tu oari 

nu vrei, tu trebu’ s-o cunoşti. Trăind în Ucraina, tu trebu’ sî cunoşti limba di stat. Pur ş’ simplu 

+ chiar dacî n-a s-o cunoşti asta a’ sî fii un minus al tău. Cî nimi’ nu ti impuni s-o-nveţ cî + 

trăieşti în Ucraina şî trebu’ limba di stat, şî trebu’ numa’dicît s-o ştii. Poţ sî vorbeşti şî rusî, dar 

+ ca + s’ ti poţ realiza în viaţî, eu + ori ca s-ajungi la ciava mai sus, mai înalt, limba ucraineanî 

+ nu trebu’ s-o-nveţ + cî-i obligatoriu, da, pur ş’ simplu din + p’in asta tu ţ-arăţ + un nivel mai 

înalt de dezvoltari, dezvoltari culturalî şî, eu ştiu + a poseda o limbî străinî n-o fost rău nişiodatî 

şî a + cunoaşti obiceiuri străini tot n-o fost rău nişiodatî. [PK 3, 385-393]; 
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A Limba di stat + trebui sî fii. Asta-i limba viitorului, sî zîcim, + nukudá ni détsia at 

ắtogo (n-ai încotro) [PK 4, 362-362]. 

Mai mult decât atâta, dacă la serviciu toţi sunt moldoveni, comunică, petrec adunări şi 

şedinţe în limba «moldovenească» /română. Dacă, însă, măcar un membru al colectivului este 

rus sau ucrainean, adunările şi şedinţele au loc în limba rusă, limbă care favorizează comunicarea 

interetnică în zona discutată: 

B Şi care limbă vă place mai mult, ruseasca sau moldoveneasca? 

A ++ Ştiţi, asta cred cî ti dai în atmosfera undi eşti. Dacî-i + mai mulţi îs moldoveni, 

eu prefer sî vorbesc în moldovinenşti, da’ dacî esti de-acuma o persoanî-n grupa noastrî 

persoanî-n limba rusî, de-acuma ti stăruieşti sî vorbeşti limba... 

B Chiar dacî toţi sînteţi moldoveni? 

A Chiar dacî toţi sînt. Da’ uitaţi-vî, noi avem facim şedinţili comitetului executiv. 

Sîntem + toţi moldoveni. Avem un î + membru cari-i + ucrainean. Noi vorbim, clar lucru, tot 

vorbim în limba rusî. 

B Din cauza că este... 

A Da, din cauza ş-aşa + am primit-o di la-nceput c-aşa au luat-o de la început. [PK 

5, 136-145]. 

 

Populaţia de vârstă mijlocie nu vorbeşte curent ucraineana şi nu o citeşte 

liber, dar ascultă emisiunile radio şi urmărşte programele TV în trei limbi: rusă, 

ucraineană şi «moldovenească»/română. Şi, probabil, de aceea tot mai mulţi ar 

prefera să lucreze într-un mediu plurilingv (este vorba despre aceleaşi trei limbi). 

Românofonii de această vârstă sunt convinşi în necesitatea cunoaşterii limbii 

ucrainene, motivând că, în mod contrar, ar însemna o depreciere, o devaluare a 

personalităţii fiecărui românofon din această regiune. Mulţi dintre vorbitori 

atribuie acestui aspect un merit deosebit în posibilitatea de a se realiza în viaţă, de 

a-şi ridica nivelul cultural. Însă, conform relatărilor înregistrate, însuşirea limbii 

ucrainene de către populaţia românofonă trebie realizată nu în defavoarea limbii 

materne (ceea ce de facto are loc în sud-vestul regiunii Odesa), ci chiar prin 

intermediul ei. E firească ideea menţionată în diferite interviuri ca totuşi 

disciplinele să fie predate în şcoli în limba maternă, facilitând posibilitatea 

copilului de a asimila mai calitativ materialul. Adică, să fie respectat principiul 

«necunoscutul prin cunoscut» şi nu «necunoscutul prin necunoscut». Persoanele 
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intervievate accentuează faptul că elevul acceptă orice cunoştinţe, în primul rând, 

în limba maternă, iar gândurile expuse în limba uncraineană/rusă sunt realizate în 

primul rând în limba maternă şi numai după aceea sunt traduse în limba respectivă: 

 

A Eu socot cî limba di stat trebuie-nvăţatî, numaidicît trebu’ s-o cunoaştim, deoarişi 

într-adevăr trăim în ţara asta. Trebu’ s’ + sî respectăm lejili, sî + socot cî limba di stat 

trebuieşti, da’ + nu + în î + Cum sî mă exprim? Nu + pe + în jărtvî la limba maternî, eu spun. 

Disciplinili, eu socot, tre’ sî fie dati-n limba di stat, dioarişi chiar şî... 

B În limba de stat, totuşi? 

A În limba maternî, mă scuzaţi. Dar trebui di-nvăţat + limba, gramatica, literatura 

ucraineanî. Iatî cum + Totuna + copilu cîn’ sî duşi sî întri, de exemplu, la o + şcoalî mai 

superioarî, + şî dacî discipilinili sînt în limba ucraineanî, el totuna + întîi li gîndeşti-n limba 

maternî, p-urmî + traduşi + sine + stătător, pi hîrtie sau oral, eu ştiu, cum va propune-acolu. 

[PK 2, 347-357]; 

A Da’ ci copilu + trebu’ sî sî chinui? El în + primu an tre’ sî cunoascî limba mamii. 

Da’ el + paralel a s-o-nveţi şî pe-acei di stat. 

B Prin intremeduil + limbii materne? 

A Prin intremeduil, f’incî el îi + î + trăieşti-n ţara asta ş-a sî trebuiascî s-o 

cunoascî. Da’ copiii-nvaţî limbili foarti uşor. [PK 2, 766-770]; 

A ... a şti limba di stat asta-i numa’ bini, dar s-o ştii, da’ s’ ti gîndeşti în limba 

maternî, cî dac-a s-o ştii... 

B Chiar dacă dumneavoastră cunoaşteţi limba ucraineană? 

A Da! 

B Da-n ce limbă gîndiţi? 

A Eu la compuneri ca sî fac vreo compuniri ucraineanî, eu întîi o scriu în 

moldov’neşti ş-apî pi-urmî o traduc în limba rusî, în limba ucrainenaî. Şî... 

B Şi totuşi gîndiţi în limba maternă? 

A A-a + asta-i normal pintru mini + s’ mă gîndesc în limba mea. [PK 3, 401-409]; 

A ... Dacî el s-a hotărî dupî ++ şcoalî ++sî ducî + s-aleagî disciplini cu înclinaţii 

umanitarî, poati cî-ntr-adivăr undeava di ’tras atenţii mai mult la unili obiecti cari lui a sî-i 

trebuiascî, anumi s’ li studiezi poati cî... + da’ dar altî soluţii cari esti, paralel, trebi sî găsîm + î 

+ manuali + manuali şî paralel, ai învăţat limba maternî şî paralel sî vez cum asta-i în limba 

ucraineanî, ca tu sî li poţ lega. [PK 4, 183-188]. 
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Cei care au copii, neliniştindu-se pentru viitorul lor, manifestă un anumit 

pragmatism care constă în faptul că-şi înscriu copiii în clase ucrainene din clasa 

întâi, «ca să le fie mai uşor să înveţe» [PK 8, 47-48]. Majoritatea lor (87%) doreşte 

pentru copiii lor să studieze limba maternă română, deşi 38% dintre ei ar dori ca 

aceştia să fie instruiţi în limba ucraineană de stat şi 24% ar alege limba rusă pentru 

instruirea lor; şi primii; şi ultimii motivează această dorinţă prin aceea că «nu au 

undi învăţa mai departi în limba moldov’neascî» [PK 6, 223-224]. Numai 38% ar 

fi dorit să-şi înveţe copiii în limba maternă: 

 

B Cum credeţi, copiii dumneavoastră în ce limbă îşi vor continua studiile? 

A Eu mî gîndesc în limba-a-a ++ ucraineanî, di stat. Dac-a sî fii şî limba rusî, 

posibil şî-n limba rusî, eu cred ficioru-a sî discurci în amîndouî limbili eu, sper, da’ + cu fiic-a sî 

trebuiascî sî muncim acolu, sau nu ştiu. [PK 4, 295-298]; 

B ... Spuneţi-mi, vă rog, cum socotiţi dumneavoastră, ce părere-aveţi despre-aceia 

că încep a + deschide clase + cu predare în limba de stat în şcoala moldovenească? 

A Ştiţ... 

B Din ce motive are loc aceasta? 

A Eu cred cî majoritatea părinţîlor cari dău copiii lor în şcoli, în clasili ucraineni, 

iia sî gîndesc cî + ştiţ, la un moment dat î + totuş î + a sî fim <supuş> [cuvînt rostit apăsat] + î 

<neapărat> [cuvînt rostit apăsat] sî-nvăţăm + limba di stat şî numai limba di stat şî ii sî gîndesc 

la viitor ca la copii sî li şiibî sau + sau sî li fii la copii uşor, sî nu sîmti niş o + greutati cîn’ s-or 

prelunji mai diparti studi’li. Eu cred cî asta-i pricina... [PK 2, 349-359]. 

 

Nu poate fi negat faptul că anume de părinţi depinde insuflarea la copil a 

sentimentului de dragoste şi mândrie pentru limba maternă şi etnia sa. Şi faptul că 

tinerii îşi permit neglijarea cunoaşterii limbii materne este o imperfecţiune a 

părinţilor în educaţia urmaşilor săi. Referitor la păstrarea limbii materne, 

intervievaţii noştri văd în ea o legătură trainică între generaţii, mai ales, majoritatea 

lor exprimînd tendinţa de a păstra «limba moldovenească vorbită de strămoşi». 

Сomun pentru toţi informatorii este dorinţa lor de a-şi menţine limba, tradiţiile, 

obiceiurile, văzând anume în aceasta continuitatea neamului moldovenesc şi 

existenţa lui în timp: 
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A Eu v-am spus şî vî mai repet cî + noi trebî sî ni păstrăm ca naţii + sî păstrăm tăti 

tradiţi’li noastri. Nu numa’ pastrati, da şî ’bogăţîţ cu şeava mai nou, ştiţ. [PK 2, 607-609]; 

A Dar totuş, ştiţ î + nu gîndesc tăţ totuna. Asta tăt dipindi di nivelu [cuvânt rostit 

apăsat] di dizvoltari a + a oam’nilor. 

B De conştiinţa... 

A Di conştiinţa lor, nu fiicari-ş dă sama, ştiţ, + la şi poat s-aducî asta. ++ Sînt şî di 

aişti cari zîc: «Ăi, ci ni trebî nouî, cî pi uni ti duşi, tăt îi în limba rusî sau în limba ucraineanî. Şi 

ni trebu’ nouî?» Păi, cum «Şi ni trebu’ nouî, bre? Asta-i limba noastrî, măi, Asta-i limba noastrî 

şî ie trebu’ pastratî. + Mîni +az îţ ie limba, mîni a sî zîcî cî + moldoveni, îndiobşti, ca naţii nici 

nu-s, poimîni-au sî zîcî: «Da’ şi, asta-i tradiţii? Şi ii o avut? Ii nişi, nişi n-o ixistat chiar» Ştiţ. D-

apî trec ani, rămîn copiii + O mîndrii oaricari trebu’ sî fii? 

B Da. Deci socotiţi totuşi că + limba română sa va păstra? 

A Eu socot cî da şî <trebui> [cuvînt rostit apăsat], nu cî + trebui şî asta dipindi di 

noi. 

B De moldoveni? 

A În primu rînd + noi, moldoveni, nişiodatî nu trebu’ sî ni dizicem di limba noastrî, 

în primu rînd [2 PK, 629-630]; 

A Di moldoveni, clar lucru! De noi, moldoveni. [PK 2, 633-647]; 

A Ştiţ cum? Asta tot dipindi di părinţ, tot dipindi di oamini... Asta, dacî... Nu, nu, eu 

nu pot sî răspund, sî spun cî: «Da, va fi sau nu va fi». Înţăleji, asta-i... 

B Nu. Ce părere aveţi, ce credeţi. 

A A, şi păreri? Totuş + oaminii îs aşa un factur cari hotărăsc lucruri. + Eu socot, 

oamini, oamini, părinţi + Copiii + ci-nţăleg copiii? Ii îs mici, ii nu judicî cum trebu’. Lor az li-i 

bini – esti mama, tata. Da’ mîni el pleacî, sî ie zboru şî pleacî. Eu socot cî iia trebî sî sîmti acasî 

la dînşî ca acasî + Sî nu sî + ruşînezî sî vorbeascî limba, cî el îi moldovan sau + ştiţ. Sî 

vorbeascî liber un’i n-ar fi: pi stradî, la magazin, în autobús, un’i n-ar fi, la lucru. Iac-aşa, asta-

i părerea mea. [PK 2, 615-624]; 

A Dar în ce priveşti limba maternî, eu socot cî limba maternî a s-o vorbesc + 

totdeauna cu prietinii mol moldoveni, cîn’ a s ne-aflăm într-o, eu ştiu, într-o companíe aşa cu + 

întri noi, a sî mî stărui s’ nu păţîm c-aşeia di la Slobozia, sî vorbim rusăşti, dar sî păstrăm şî, cît 

di cît, sî ocrotim limba noastrî! Cît di murdarî ie nu-i amuia, cum o socotim noi cî ie nu-i chiar 

la aşel nivel cari s-ar cuvini, dar totuşi s-o păstrăm. [PK 3, 79-84]; 

A Nu, eu socot limba maternî trebui să fii numaidicît. Asta-i + limba strămoşîlor ş-ş 

cum nu esti + o vorbit părinţî, o vorbit buneii, străbuneii, sînguri cu copiii, de-acuma-i clar 
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lucru cî + nu-i vorbî, eu nu ni-nchipui ca eu sî vorbesc cu copiii mei în limba rusî. [PK 4, 358-

361]; 

A Da’ ar fi fost bini, + dac-aşa a sî păstrăm noi limba asta + moldovineascî cari-a 

fost. Ori + sî fii calea mai dischisî pîntru copii cari vor sî studiezi mai diparti-n Moldova. [PK 5, 

489-491]. 

 

Generaţia tânără care de acum şi-a ales profesia: studenţi la instituţii de 

învăţământ superior sau absolvenţi ai acestora, ai şcolilor tehnice, speciale ş. a., în 

marea sa majoritate a fost instruită în limba maternă (română), ce-i drept, nu toţi 

din clasa întâi (pentru o parte dintre ei instruirea în limba română a început de prin 

clasele a VI-a – a VII-a). Şi, credem, chiar datorită acestui fapt a rezultat 

identificarea limbii lor materne astfel: 64% dintre reprezentanţii acestei populaţii 

numesc limba maternă «moldovenească» şi 35% (faţă de 6% în grupa mijlocie şi 

1,5% în grupa celor vârstnici) numesc limba maternă «română». Tot la ei, pentru 

întrebarea «În ce limbă au învăţat la şcoală?» răspunsul a 54% este «în limba 

română» şi a 46% este «în limba moldovenească». Reprezentanţii acestei vârste 

folosesc limba maternă, de fapt, numai acasă, în schimb, la doctor, la magazin, în 

mijloace de transport, folosesc, de obicei, limba rusă, iar la serviciu şi la locul de 

studii, o folosesc tot mai mult pe cea ucraineană. Chiar dacă vorbesc cu prietenii, 

cu necunoscuţii în limba rusă şi preferă încă să citească literatura artistică în 

această limbă, ascultă emisiunile radio şi urmăresc programele TV fără dificultăţi 

în limba ucraineană, rusă şi în limba maternă. O parte din ei preferă să lucreze în 

mediu lingvistic ucrainean chiar, «pentru a învăţa mai repede ucraineana de la 

ei», [PK 10, 78-79]. Bineînţeles că adunările colectivelor de muncă sau şedinţele se 

desfăşoară tot mai mult în limba ucraineană (≈20%, faţă de 2% în grupa mijlocie). 

Susţin politica lingvistică a Ucrainei 36% şi parţial susţin această politică 

lingvistică 64%. 

Marea lor majoritate (96%) sesizează extinderea utilizării limbii ucrainene de 

stat în sferele sociale ale vieţii şi, fiind pragmatici, acceptă ca ei şi copiii lor să 

cunoască limba de stat a Ucrainei. Numărul celor care ar dori pentru copiii lor să 

studuieze limba română s-a redus la 51% (faţă de 87% din grupa mijlocie); 25% 
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susţin că pentru copii nu este neapărat să înveţe limba maternă, iar 20% nu doresc 

ca fiii şi fiicele lor să studieze limba maternă română. Din aceste considerente, 

numai 25% dintre anchetaţi vor să-şi instruiască copiii (sau viitiorii copii) în limba 

«moldovenească» (română); 40% – în limba ucraineană, 25% – în limba rusă şi 

18% – în cele trei limbi «ca să le fie mai uşor când s-or duce la învăţătură» [PK 9, 

80-81]. 

Instruirea elevilor, reprezentanţii celei mai tinere grupe a minorităţii naţionale 

române din sudul regiunii Odesa, a fost începută în limba română, a continuat în 

limba română, iar în ultimii ani are loc în limba «moldovenească în paranteze 

română». În raioanele mai apropiate de centrul regional, procesul de 

«moldovenizare» a început prin anii 1998-1999 iar în raioanele mai îndepărtate – 

mai târziu. Credem că, din aceste motive, la întrebarea «Care este limba 

dumneavoastră maternă?», majoritatea elevilor stau la îndoială, dar totuşi răspund: 

«limba moldovenească», pentru că «de mici o vorbim şi la şcoală o învăţăm» sau 

«pentru că părinţii mei vorbesc această limbă şi o studiem la şcoală». Numai în 

raionul Reni, raion îndepărtat de centrul regional, unde la data anchetării 

(februarie, 2004) denumirea limbii de predare în şcoală era încă limba română, 

82% dintre elevii anchetaţi au numit limba maternă «limba română», faţă de 19% 

în raioanele Sărata, Tatarbunar, Chilia şi Ismail, şi 91% au răspuns că la şcoală 

învaţă «în limba română», faţă de 28% în cele patru raioane amintite mai sus. Iar în 

şcoala din satul Cartal (azi Orlivka), raionul Reni, au găsit un răspuns «formidabil! 

« la această întrebare: «La şcoală învăţăm în limba maternă», fără să mai specifice 

care este limba etniei lor. 

Elevii şcolilor naţionale cu limba de predare română cunosc trei limbi, ce-i 

drept, la nivelul programului de învăţământ. Încă apar unele dificultăţi în legătură 

cu însuşirea limbii ucrainene, dar şi-o însuşesc şi datorită mediului lingvistic în 

care se află (radio, televiziune, reclamă în limba ucraineană). 

Reprezentanţii acestei vârste folosesc, de obicei, limba maternă acasă, la 

magazinul din sat, în mijloacele de transport, în discuţii cu prieteni, cunoscuţi. În 

comunicarea cu persoane necunoscute, la magazin în oraş, la farmacie ş. a., ei 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  110 
 

folosesc limba rusă. La şcoală, practic, folosesc limba maternă, dar în pauze se aud 

deja cuvinte şi expresii ucrainene (pe lângă cele ruseşti) intercalate în vorbirea 

elevilor cu colegii, cu prietenii. Aceasta a rezultat datorită excluderii studierii 

limbii ruse din programul de învăţământ al şcolilor medii, unde ea este studiată 

facultativ, de obicei, la lecţia a şaptea, când elevii sunt obosiţi:  

 

«la noi îi cîte-o orî numa’ limba rusî î + ş-aceea-i din + partea variativî (facultativă), 

asta-i undeva lecţia a şaptea. Literatura rusî nu sî studiazî diloc». [PK 1, 400-402].  

 

Elevii urmăresc emisiunile radio şi programele TV, fără mari dificultăţi, în 

limba ucraineană:  

 

«Eu văd acuma copii cari sî-nvaţî vorbesc liber, ş-ascultî liber, şi-nţeleg mai bini ca noi 

limba ucraineanî» [PK 5, 121-122],  

 

dar le urmăresc cu plăcere şi în rusă şi română. Literatura artistică elevii 

preferă să o citească în limba maternă sau ucraineană şi mai puţin în limba rusă. 

Generaţia tânără în cauză a statului ucrainean (96%) susţine total politica 

lingvistică a Guvernului. Pentri ei este vizibilă extinderea utilizării limbii ucrainene 

de stat în toate sferele sociale ale vieţii. 95% dintre ei susţin că trebuie să cunoască 

limba ucraineană neapărat, dar nu în dauna limbii materne (80%): 

 

A ... Dar + noi tre’ sî-nţălejim una – cî el ari dreptu, da’ + dacî ţîi-ţ trebu’ asta, tu 

ie şî-nvaţî, da’ dacî nu + nu lua-n videri. Aşa stărui-ti sî-ncojori şî nu mai + nu mai învăţa, dacî 

chiar atîta nu vrei. Da’ dacî chiar atîta ş-a sî + o încunjiori, ş-a sî îmbli numa’ sî n-o-nveţ, asta-

i a sî şiibî un minus a tău şî eu asta socot cî dacî a + a şti limba di stat asta-i numa’ bini, dar s-o 

ştii, da’ s’ ti gîndeşti în limba maternî, cî dac-a s-o ştii... 

B Chiar dacă dumneavoastră cunoaşteţi limba ucraineană? 

A Da! [PK 3, 375-381]. 

La întrebarea «În ce limbă aţi dori să înveţe copiii dumneavoastră (când veţi fi părinţi)?» 

mulţi dintre elevi şi studenţi au manifestat acelaşi pragmatism constatat şi la părinţii lor: 41% au 
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răspuns «în limba română»; 29% – «în toate trei limbi»; 18% – «în limba ucraineană»; 12% – 

«în limba rusă»: 

B … merge totul spre aceea că cu timpul + vă veţi căsători şi veţi avea copii. Cum 

credeţi, de ce naţoionalitate va fi soţul dumneavoastră? 

A Cred cî moldovan tot va fi. 

B Da? 

A Da. Pintru cî + pintru cî + nu ştiu, dară cred cî moldovan. 

B De ce? 

A Da + î + pintru cî nu ştiu, darâ mai tari +  di la noi din sat eu mă gândesc c-a şi. 

Dar aş vrea că, dac-an să am copii să + copkii, să-i învăţ limba ucraineanâ, pintru cî eu trăiesc 

în Ucraina şî + aişea mai mult î + trebuie ucrai + ucraineşti şî şcoala noastrâ d-amu-i + i-n 

ucraineşti, învaţî ucraineşti copkiii. [PK 13, 231-240]. 

 

Referitor la deosebirea dintre limba română şi limba «moldovenească», pentru 

38% ele prezintă o limbă – limba română, pentru 47% sunt variante ale limbii 

române şi pentru 15% sunt două limbi diferite. Aceste date demonstrează că 

tineretul, ca şi părinţii, bunicii lor, nu cunosc adevărul lingvistic, orientându-se, de 

obicei, spre denumirea teritorială a limbii vorbite în zonă. 

În localităţile românofone din sudul regiunii Odesa, zonă multietnică, este 

observat un lucru curios: moldovenii dau prioritate limbii materne, doar ca limbă 

de comunicare în familie şi între conaţionali, pe când limbii ruse – ca limbă de 

comunicare interetnică: 

 

A Dar + după cîte + cum aţi spus, cunoaşteţi bine şi moldoveneasca, şi rusa. 

Spuneţi-mi, vă rog, ce factori determină trecerea de la o limbă la alta? Ce vă face să treceţi de 

la o limbă la alta? Şi cînd, în ce +condiţii faceţi licrul acesta? 

A Ştiţ ++ majoritatea cazur’lor au loc +cîn’ treci di la o limbî la alta,di pildî+ 

dumneavoastr-aveţ în videri cînd folosesc cuvinti ruseşti? 

B Nu. Cînd treceţi de la o limbă... 

A A, vra’zîcî + majoritatea + cazur’lor + vra’zîcî <acasî> [cuvînt rostit apăsat] + 

vorbim + clar lucru, toţ, + tăt neamu, tăt satu vorbim în limba maternî – în limba moldovneascî. 

Da’ cîn’ merji vorba di ++ di serviciu, la lucru, clar lucru, noi vorbim + în limba ruseascî. 

B Deci trecerea la limba rusă are loc... 
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A Ari loc, cum ++ cîn’ schimbăm locul, di pildî, di pildî, casa cu +cu lucru. 

B Aşa. Bine. Cînd încă mai folosiţi? 

A Folosim cîn’ î + conversăm, cu di pildî, + reprezentanţ a + altor naţionalităţ, ştiţ. 

Eu dor nu pot sî vorbesc, sî mî-ntîlnesc c-un bolgar din + Zarea sî vorbesc cu dînsu + ştiţ, 

bulgăreşti. Macar cî eu pot să-l înţăleg cîti şeava. Însî vorbim + limba rusî, cari-o ştii şî el, şî 

eu, şî noi cu dînsa ni... 

B Deci totuşi limbii ruse daţi priorutate? 

A Da. Pînî ci, da. [PK 1, 663-682]. 

 

În acelaşi timp, vocabularul moldovenilori zonei în discuţie este alterat de 

interferenţe ruseşti şi, mai rar, ucraineşti, datorită nivelului scăzut de cunoaştere a 

limbii române literare contemporane, dar şi a mediului lingvistic slav înconjurător: 

 

A Da... ++++ Cu părere de rău, ştiţ + folosîm + chiar aişi în sat folosîm desiori î + 

chiar şî eu folosăsc, chiar şî cu prieteni, videţ, folosîm cuvinti ++ străini. Dar cum străini? 

Ucraineni şî rusăşti. Ştiţ, asta au socot cî... [PK 2, 533-535]; 

A Folosăsc cuvinti rusăşti ori ucraineni, f’incî ++ iarîş sub + presiunea acesta: mai 

ascultăm ucraineşti, mai mult ascultăm rusăşti + şî + tot, ducîndu-ni la raion, aflăm vreun 

cuvînt + rus + şî + tăti, + tătî cum + gazetili rusăşti. 

B Da’ ucraineni aveţi? 

A Cum, rusăşti, ucraineni, asta + nu-i a + nu-s a’ noastri. Şî + pur ş’ simplu +în 

unili cazuri, niştiind iarîş, nigăsînd cuvîntu potrivit în limba + noastrî moldov’neascî, noi 

folosîm + şî eu chiar folosăsc, chiar deseori folosăsc rusizmi ori chiar ucra +u + î + da, 

ucraineni. 

B Folosiţi şi ucrainişme de-acum? 

A Da, folosăsc ucrainizmi şî + cîte-odatî poati chiar + aşa luîndu-ni pişti ’cior, 

ştiţ... [PK 3, 386-395]. 

B ...spuneţi-mi, vă rog, folosiţi cuvinte ruseti în + vorbirea dumneavoastră + 

maternă, da? 

A Da, da. 

B Şi din ce domenii mai mult le folosiţi ++ şi de ce? 

A Din ce domenii? + Da’ cînd şî cum ++ Î di ci + cîti-odatî nu pot sî-n +++ 

B Cum puteţi, aşa. 

A Acuma [Ana rîde] î-î +++ 
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B Da-a. 

A Da, da, da. Acuma [Ana rîde] sî mă gîndesc. Î ++++ Eu ştiu, sî poati sî explic v’o 

noţiune sau +++ ni znáiu, izlíti svoí kakíe-to ciúvstva sau mîsli (nu ştiu, pentru a-mi descărca 

sufletul, pentru a-mi reda gîndurile), sau + asta, ştiţ + diferiti... 

B A-aşa. Şi de ce le folosiţi 

A Di şi li folosăsc? Î-î nu ni-ajung, nu ni-ajungi-i + nu cunosc păn’ la capît î ++ 

anumi cuvintili din limba maternî, cari ar trebui sî li folosăsc la moment, pi-urmî, poati-an spus 

cuvîntu-n limba <rusî> [cuvînt rostit apăsat] şî pisti-un moment dat, eu ne-am adus aminti di 

cuvîntu-n limba + româ moldov’neascî. 

B Da’ de ce nu le cunoaşteţi? + Nu le cunoaşteţi sau nu vi le amintiţi? 

A Mai repidi ni vini pu limbî s-o spun în limba rusî ş’ pi-urmî-n... 

B Cum credeţi, de ce? 

A Nu ştiu di şi. [PK 4, 225-244]; 

A ... Folosăsc cuvinti rusăşti ori ucraineni, fincî ++ iarîş sub + presiunea aceasta: 

mai ascultăm ucraineşti, mai mult ascultăm rusăşti + şî + tot, ducîndu-ni la raion, aflăm vreun 

cuvînt + rus + şî + tăti, + tătî cum + gazetili rusăşti. 

B Da’ ucraineni aveţi? 

A Cum, rusăşti, ucraineni, asta + nu-i a + nu-s a noastri. Şî + pur ş’ simplu +în 

unili cazuri, niştiind iarîş, nigăsînd cuvîntu potrivit în limba + noastrî moldovneascî, noi folosîm 

+ şî eu chiar folosăsc, chiar deseori folosăsc rusizmi ori chiar ucra +u + î + da, ucraineni. 

B Folosiţi şi ucrainişme de-acum? 

A Da, folosăsc ucrainizmi şî + cîte-odatî poati chiar + aşa luîndu-ni pişti cior, ştiţ... 

[PK 3, 386-396] 

B Dar dacă va continua, [...] procesul acesta de ucrainizare, credeţi că va fi posibil 

să devină limba ucraineanî limbă de + comunicare aic în?... 

A Posibil, posibil sî fii. 

B Îi normal, ar fi normal, da? 

A Ar fi normal. Cu toati cî noi de-acuma nivrînd folosim î + cuvinti ucraineşti. [PK 

4, 218-223]. 

 

Vorbind despre perspectiva limbii ruse în regiunea Odesa, unii informatorii 

ajung la concluzia că nu-i prea binevenită păstrarea şi vorbirea acestei limbi, chiar 

exprimând gândul că în acest mod, «s-ar putea trăda limba, obiceiurile şi tradiţiile 

moldoveneşti». Limba ucraineană este utilizată, tot mai mult, în instruire, la 
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serviciu, în mass-media. Necătând la aceea că toate actele, documentele sunt cerute 

în limba ucraineană, în această zonă este constatată încă menţinerea limbii rise. 

Acest fapt este explicat de informatori că generaţia în vârstă nu poate trece uşor la 

limba ucraineană, însuşirea căreia cere eforturi. În acelaşi timp, generaţia tânără, în 

comparaţie cu generaţiile mai în vârstă, nu citeşte cărţi în limba rusă; vocabularul 

nu i se mai îmbogăţeşte; în şcoală se studiază puţin de tot literatura rusă, în 

vorbirea lor rusă apar chiar interferenţe ucrainene. Începe să prevaleze limba 

ucraineană. Toţi informatorii noştri se apropie de un numitor comun – acceptă, 

coexistenţa limbii ucrainene şi a limbii ruse: 

 

A Clar lucru, vorbim + majoritatea colectivul’ vorbeşti-n + în limba rusî + Şî-s 

nevoit... 

B Totuşi rusă? 

A Totuş rusă, da. Tătî documentaţia, tot, tot i-n limba rusî. Nicătînd la aşeea cî 

limba di stat îi limba ucraineanî, însî + converseazî, toati hîrtiili toati + tot, tot i-n limba rusî. [2 

PK, 390-395]; 

A Acasî vorbim, clar lucru, toţ, tăt neamu, tăt satu vorbim în limba maternî – în 

limba moldovneascî. Da’ cîn’ merji vorba di + serviciu, la lucru, clar lucru, noi vorbim în limba 

ruseascî. 

B Deci trecerea la limba rusă are loc... 

A Ari loc, cum + cîn’ schimbăm locul, di pildî, di pildî, casa cu +cu lucru. 

B Aşa. Bine. Cînd încă mai folosiţi? 

A Folosim cîn’ î + conversăm, di pildî, reprezentanţ a + altor naţionalităţ, ştiţ. Eu 

do’r nu pot sî vorbesc, sî mî-ntîlnesc c-un bolgar din + Zarea sî vorbesc cu dînsu + ştiţ, 

bulgăreşti. Macar cî eu pot să-l înţăleg cîti şeava. Însî vorbim limba rusî, cari-o ştii şî el, şî eu, 

şî noi cu dînsa ni... 

B Deci totuşi limbii ruse daţi priorutate? 

A Da. Pînî ci – da. [PK 2, 676-687]; 

B  Care limbă este mai mult folosită, de exemplu, la mediul + din sat? Ce 

perspectivă are o limbă şi + şi alta? 

A  Pînă cînd + pînă cînd + limba rusî prevaleazî celei ucraineni + printre 

populaţia în vîrstî. Că + au ştiut-o şî nu trebu’ muncă depusă, ştiţi? Dar printre elevi + mă uit 

aşa cîn’ ei mai + apî ei de-acuma nu folosesc cuvinte ruseşti. Aşa în exprimari de-aldi 
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«Diácuiu», de-aldi + mai ştiu eu acolu, apî ei li folosesc ucraineni. F’incî la limba rusî, la noi îi 

cîte-o orî numa’ limba rusî î + ş-aceia-i din + partea variativî – asta-i undeva lecţia şaptea. 

Literatura rusî nu sî studiazî diloc. Nu, noi o-nvăţăm la literatura universalî. Şî copii mai puţin 

de-acuma + practică limba rusî dicît pi cea ucraineanî. Înţelegeţi? Ş-apî ei n-au + cu timpul + 

probabil cî n-a s-o... şî n-au vocabular. Cî la limbî mai puţin sî vorbeşti ca la literaturî. Ei 

acolu-ndeplinesc exerciţii, asta + Şî totuş + sînt elevi, iaca di-amu din clasili istea cari vin, cari 

nu prea o-nţeleg. [PK 1, 718-730]; 

 

Este de notat faptul că intervievaţii, dar nu numai ei, sunt îngrijoraţi de 

procesul grăbit de ucrainizare a populaţiei românofone din zonă, proces care este 

sesizat bine de reprezentanţii minorităţii naţionale române din sud-vestul regiunii 

Odesa: 

 

A ...dar sub o presiuni anumitî cari sî pitreci anumi cu ucrainizarea, cu apariţia + 

din şcoli naţionali de-amu cum sî fac şcoli mixti şî + cu + ajutorul ăsta + sub presiunea asta, eu 

cred cî totuşi noi, generaţia asta, de-acum cari am crescut în şcoli naţionali, noi a sî prelunjim şî 

+ dupa cum din creştet dacî ni e dat, a sî prelungim şî mai diparti. Dar + elevii cari acum îi dau 

părinţî pin diferiti, eu ştiu, acolu cî + ăi, şi treb’i limba maternî, cî e-i aişia numa-n sat, da p-

urmî a sî ducî la [secvenţă neclară] îi vini rău, tăţ sî rîd di dî + di dunsu cî el nu sî poati 

exprima gîndur’li + Asta nu-i + asta nu-i problemî. Dacî ştii limba maternî, la + orişi caz, îţ poţ 

exprima gîndurli. Traducînd ceea şi vrei sî spui în limba ucraineanî, ţî sî dă uşor şî + nimi’ n-a 

sî rîdî di tini. Da, accent esti + el la fiicari esti. Da. Da’ s’ ti ruşînedz di limba taia şî sî spui 

acolu cî mî duc sî-nvăţ ucraineşti + Ăi, el dacî omu el îi di mic copil o crescut în şcoalî, în-î + 

familii moldov’neascî, tăţ prietini moldoveni, el l-o dus în clasa-ntîia şî el de-amu grăie + sî 

gîndeşti ucraineşti. Cum s’ ti gîndeşti în limba ucraineanî, dacî tu nu ştii ni’c într-însa?! Şî + tot 

profesóru nostru zîşi: «Cum poţ sî ti gîndeşti în altî limbî, dacî n-o ştii pe-a taia? Şî limba taia, i-

aşeea cari tu într-însa ti gîn + cu dînsa ti gîndeşti. Aşeea-i limba ta!» Şî eu ma socot cî limba 

me-i aşei românî. Dar di viitoru ţării eu socot cî mai mult î + tre’ s-atrag atenţii pentru a + 

oleac-a ++ a dizlega + eu nu ştiu cum sî ma + iaca videţ [A rîde]. 

B Aşa cum puteţi. 

A Eu socot c-aişia tre’ sî meargî ş-o iniţiativî din partea Moldovii, din partea 

Româniii şî + la nivel di stat şî + s-organizeazî, s-organizeazî diferiti, eu ştiu, comisii şî + aş 

vrea ca... 

B Referitor la ce? 
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A Comisii referitor la, eu ştiu, ucrainizarea asta cari-i + sub presiunea... + Cî 

ucrainizarea esti şî ari o presiuni foarti + puternicî şî da’ totuşi + eu + aşa, învăţ dreptul în şi 

priveşti punctul la minorităţ, mă cunosc bini. Şî-n minorităţ + în punctu ăla, în punctu ăla-i spus 

cî fiicari ari dreptu la limba maternî, la + la predarea-n limba maternî, la + la drepturi egali şî 

aş vrea c-acesti drepturi sî fii nu numa’ ‚scris pi hîrtii, dar şî sî-ndeplineascî. Da’ pintru asta 

noi, oamnii di rînd, noi asta n-o putem faşi. Noi putem sî trimitim acolu scrisoari, sî scrim cuiva 

cî iacîtî sî pitreşi aşa ş-aşa asta-i, asta-i ni’c, dar dacî, la + cum de-amu + an spus la nivel di 

stat, dacî asta a s’ sî rezolvi, totuş a s’ ni fii mai uşor sî + rezistăm. 

B Ce anume aveţi în vedere să se rezolve? 

A S’ sî rezolve în ce priveşti presiunea asta ucraineanî cari ii o fac î + din + cum 

+iaca + apariţia şcolilor + cum, de-amu şcolilor mixti. Din şi cauzî apar î + şcolili estea, clasili 

estea ucraineni? Totuna mergi un fel di + eu ştiu, aghitari a limbii ucraineni cî ie aşa, şî ie aşa. 

Dar + nu trebu’ sî-i bagi în om ceea ci + n-ai dreptu pur ş’ simplu, sî spui că limba ucraineanî-i 

cei mai melodică, cea mai, eu ştiu cum, o numesc ucraineni. Fiicari limbî pintru + pintru... [PK 

3, 120-157]. 

 

La realizarea procesului de ucrainizare contribuie activ mass-media, 

reducerea numărului de şcoli cu predare în limba maternă română, deschiderea 

claselor ucrainene în şcolile naţionale. Schimbările care se petrec cu limba 

«moldovenească“/română, numite uneori «ucrainizare“, alteori «urbanizare“, 

«rusificare“, aduc cu ele un fel de «sărăcie sufletească“ a naţiunii: 

 

A Şî deci, vorbind mai diparti dispri urbanizari şi totodatî + cu urbanizarea mergi 

oari ucrainizatea, oari + rusificarea, aş vrea s’ vă spun cî cei chiar cari şi + se rusificî totuna 

sînt un fel di ++ di sărăcie sufleteascî + Di multi ori an pleacat cu dansur’li în diferiti localităţ 

+ şî dansînd, s-aprokieu di noi oamini şî-mi spuneau cî + «Vî atkúda? Vî maldavánî? (De unde 

sunteţi? Sunteţi moldoveni?)» Da’ eu li răspunem: «Da.» El aşa, parcî şî jalnic: «Da, ia tóje 

maldaván (Şi eu sunt moldovean)» + Da’ eu,cum + el mi-o spus cî «Ia tóje maldaván» şi drept 

deodatî: «D-apî şi, şi grăieşti cu mini rusăşti, dacî + ma cunoşti?» «Délo v tom cî ia ujé 

zabîl.(Problema este că eu am uitat-o de acum.)» Dzîc: «Măi, da cum ţî-i familia?» 

«Munteanu.» «Băi, d-apu’ asta-i familii moldov’neascî, Cum tu s’ nu ştii?» «Ot, tac slucílos. Ia ‚ 

snaciála iió + nu, kak bî ne vosprinimál tac k sérţu, a potóm pónial, şto, vot, ia jivú bédno, cac + 

bédno duşắvno (Iată aşa s-a îmtîmplat că de la început eu nu prea m-am deranjat în privinţa 

limbii, iar mai tîrziu, am înţeles că sunt sărac sufleteşte)». [PK 3, 472-481]. 
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Atitudinea populaţiei românofone din regiune faţă de perspectiva însuşirii 

limbii ucrainene este destul de firească. În perspectivă, ei menţionează că peste 

una-două generaţii, părinţii, care vor cunoaşte bine şi limba ucraineană, vor putea 

ajuta mai mult copiilor săi în realizarea lor socială: 

 

A Cu timpul + a sî-ş ocupi locul + cari-l meritî – di limbî de stat. Videţ cî iatî de-

acuma... toati documentili-n şcoalî, am în videri ucazur’li + procesili verbali + di la adunărili + 

pi şcoalî – toati sî fac în limba ucraineanî. [PK 1, 663-665]; 

B Dar uitaţi-vî, fiind moldoveni, cum credeţi + şi avînd în vedere că + în zona 

aceasta a noastră multilingvă î + funcţioneazî şi limba rusă, şi limba ucraineană. Cum credeţi, 

care limbă o aleg moldovenii mai des? Rusa sau ucraineana? Şi de ce? 

A Eu an spus parcî. Cei în vîrst-aleg + rusa, f’incî ii o cunosc şî nu treb’i de-acuma 

altî muncî depusî. Dar privesc acelaş televizor şî + probabil cî treptat + o-nvaţî + şî pi-asta 

ucraineanî, f’incî el tari vrea sî-nţeleagî tot + î + copiii + desigur cî mai mult + o folosesc pi-

acei ucraineanî. [PK 1, 787-794]; 

A Limba di stat îi limba ucraineană la noi. Eu + cît di cît ma stărui şî + pi la 

tilivizór o aud, pi la şcoalî ni + învăţători tot o posedî bini şî ma stărui s-o cunosc la perfecţii, 

f’incî a sî mî duc la + sî întru şî în universitatea din Odesa + din Ucraina şî + acolu e pur ş’ 

simplu a sî am nevoi di ea şî + la lucru tot î + a s’ trebuiascî + şî eu socot cî asta-i o + obligaţii. 

Fiind cetăţean de-acum a Ucrainii, eu tre’ sî cunosc limba şî… Dar în ce priveşti limba maternî, 

eu socot cî limba maternî a s-o vorbesc + totdeauna cu prietinii mol moldoveni, cîn’ a s’ ne-

aflăm într-o, eu ştiu, într-o companíe aşa cu + întri noi [PK 3, 74-81]; 

A ... într-adevăr limba ucraineanî sî-nvaţî în şcoalî, da’ încî nu-i limba ca limbî di 

comunicari. 

B Şi cum socotiţi, care trebie să fie limba de comunicare în + zona aceasta a 

noastră multinaţională? 

A Ea ca atare ar fi, ar trebui sî fii limba ucraineanî, da’ <pînî cînd> [secvenţă 

rostită apăsat] aici sî păstreazî limba rusî. + Şî niş di cum nu sî prińeşti. [PK 4, 207-212]. 

 

Opiniile iformatorilor noştri, referitor la utilizarea paralelă a celor trei limbi în 

această zonă, solicită precizarea perspectivei limbilor în cauză aici: conform 

afirmaţiilor intervievaţilor, limba maternă română/»moldovenească» se va păstra, 

rusa încă nu este pe cale de dispariţie completă, ucraineana îşi va ocupa locul său 
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meritat, ca limbă de stat. Intervievaţii stăruie asupra coexistenţei celor trei limbi –

ucraineană, rusă şi română/»moldovenească», justificând acest fapt prin caracterul 

sociolingvistic al regiunii date: 

 

B Vă rog frumos să faceţi o concluzie din cele ce-am vorbit noi. 

A În ce? 

B Despre limbi, dacă se poate. Ce perspective, ce e bine, ce + ar fi şi mai bine? 

Referitor la română, ucraineană şi rusă. 

A Nu, ca-ncheiere, aşa să zicem, da? Eu vreau sî spun aşa: “Şî limba română, şî 

limba ucraineană, fie s-aceea rusî sî se dezvolte + în aceeaş, cum sî spun? Sî meargî <paralel. 

Sî nu prevaleze una pi cealaltî> [Secvenţă rostită apăsat]. 

B De ce? 

A De-aceea că + în primu rînd, fiicari om + îşi alegi limba cari vrea el sî vorbeascî, 

aşa sî zicem + şî + îi bini ca să cunoască mai multe limbi, f’incî + în diferite circumstanţe + el 

poati sî aibă. +şî-ntîlniri, şî de-afaceri cu oameni de diferite + naţii, aşa, care nu-i cunosc limba 

lui, presupunem. Ş-atunci este + tre’ sî cauti-o işîri. Dacî-i în Ucraina, asta-i limba di stat, aşa? 

Dar dacî-i în afara Ucrainei + atunci în ci limbî treb’i sî răspundî, în ci limbî s’sî + cunoascî? 

Iatî cîn’va a fost Uniunea Soveticî. Iara o limbî di comunicari – asta iara limba rusî. Şî toţi ne 

înţelegeam, fie el chirghiz, cazah, belorus, toţi se-nţelegeau în limba rusî. Ş-asta nu era rău, eu 

socot. [PK 1, 932-947]; 

B Şi vă rog să faceţi o + concluzie. Cum trebuie să fie folosite aceste trei limbi: 

cînd, care, ce trebuie, cum? 

A Mi-i greu sî spun + aşa cu + ca săteancî + cî sî mî pot mai diparti sî trăiesc sî 

vorbesc cu oamini, eu socotesc c-a sî fĭi limba moldov’neascî aşa cum a fost. Pintru viitoarea 

generaţie + eu cred cî ++.dacî n-a sî fii-aparti + şcoli, di pildî, la Odesa sau la Izmail, numa-n 

limba moldov’neascî, clar lucru, c-a sî fii nevoitî lumea sî sî iei di limba ucraineanî. 

B Deci, perspectivă are limba... 

A Limba ucraineanî. 

B Dar limba rusă ce va fi cu ea? 

A Limba rus-a sî fii-aşa+ di comunicaţii, cînd + şî cini-a sî aibî nevoi, poati. 

B Dar ea de-acum... 

A E bun, o +spun cî noi o dăm într-o parti. Noi acuma încî deloproizvódstvo 

(cancelaria), cum sî numeşti, o ducim în limba rusî. 

B Da. Dar în perspectivă? 
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A În perspectivî +a s-o fii ucraineana. 

B Ucraineana, totuşi. 

A Ucrainenana, da. Eu aşa cred, f’incî unili momenti noi + li transmitim ca scrisori 

în limba ucraineanî. Şi la + regiuni, şî la raion. 

B Deci, limba maternă + va rămîne + sau nu va rămîne? 

A A, trebui sî rămînî. 

B Trebuie să rămînă, da? 

A Numaidecît. 

B Şi limba de... 

A Şi limba de stat. Dac-aşa a sî fii mai diparti limba di stat, cred c-aşa. Limba rus-a 

sî fii + cine-a să vrei, dacî chiar atîta + eu ştiu.+ Da’ ar fi fost bini, + dac-aşa a sî păstrăm noi 

limba asta + moldovineascî cari-a fost. Ori + sî fii calea mai dischisî pîntru copiii cari vor sî 

studiezi mai diparti... [PK 5, 448-476]. 

 

Avansând ideea că s-ar purea pretinde ca limba română/“moldovenească“ să 

fie folosită la nivel oficial/regional, mulţi părinţi înţeleg că, absolvind şcoli 

naţionale cu limba de predare maternă, copiii lor, urmându-şi studiile, fiind 

repartizaţi la serviciu, plecând la armată, vor fi obligaţi în viitor să activeze în 

mediu lingvistic ucrainean sau rus. De aceea, este bine sesizat pragmatismul 

populaţiei românofone, referitor la limba folosită în procesul de instruire şi la 

serviciu: 

 

B Dumneavoastră ca tată aţi fi dorit ca + la instituţii superioare de prestigiu din 

Ucraina să fie predarea în + şi în limba română? 

A Ştiţ + Clar lucru cî aş dori, însî apare altî-ntrebari. Da, copilul meu, di pildî, 

[urmează numele fiului], ar da ixamin di intrari (de admitere) în limba maternî, ar învaţa, însî 

apari-ntrebarea: «Dupa ce ar absolvi, undi ar puté el + va fi repartizaţ + ar fi nevoit sî pleci la 

lucru?». Însî, ştiţ, acolu + iară ni-ntoarcim la limba di stat, iar la limba rusî, iar... 

B Deci ce reiese de aici? Că dacă se va întîmpla aşa, ar trebui şi limba română să 

fie folosită la nivel oficial? 

A Îi clar lucru! Clar lucru! 

B Deci ce + ce ar trebui pentru aceea ca aşa ceva să + să se termine cu bine, să 

zicem? 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  120 
 

A Nu, ştiţ, asta + la nivel di stat, eu socot cî trebu’ sî hotărascî + Doar, ştiţ cum, nu 

ie hotătîri un om, di pildî, eu sîngur. Asta-i părerea me, asta însamnî + ar trebui sî vedi, cî 

moldoveni un’eava + sî fii păreri mai multi, sî + poati trebu’ sî ne-adresăm un’eava cu + sî ei o 

decizii Guvernu, statu, ştiţ + f’incî... 

B Sau poate, dacă nu la nivel de stat, la nivel... măcar raional. 

A De regiune + raional? 

B Sau regional. 

A Sau regional, ştiţ, la + eu socot că... 

B Adică unde locuiesc compact moldovenii? 

A Compact moldov +Da’, asta-i caracteristic pintru + raioanili di sud a regiunii 

Odesi, Odesa + Eu socot cî + ar fi normal, ar fi normal [PK 2, 569-593]. 

 

Din interviurile înregistrate, este vizibil că numai prezenţa multilingvismului 

contribuie la menţinerea situaţiei sociolingvistice favorabile pentru populaţia 

românofonă din sudul regiunii Odesa – să nu fie constrânşi de a vorbi, a studia în 

limbă neînsuşită, fapt care duce la disconfort moral, psihologic; să nu fie impuşi să 

se dezică de limba maternă în favoarea limbii dominante; să aibă acces la viaţa 

politică, economică şi culturală a ţării: 

 

B ... eu îs di părerea fermă, convinsî cî copilu + moldovan trebui sî vorbeascî-n 

limba sa maternî + numaidicît. Î + ceea cî el învaţî ucraineana, învaţî rusa, cî-nvaţî franceza, 

engleza, eu socot cî-i numa’ plus la copil. Dioarici copiii, din puct di videri medicinal, eu 

vorbesc de-amu ca specialist, î + un copil, anumi-n perioada asta di-nvăţămînt – di la şapti la 

şapsprăzăşi – el esti foarti apt la ori’şi limbî. Şi, dacî studiazî o limbî-douî străinî, asta pi urmî-i 

cît şî mai bini pintru dînsu, dioarişi copilu, dacî ştie o limbî, el foarti uşor mai apoi poa’ sî-nveţî 

şî mai multi limbi străini. [PK 2, 337-345]; 

A Eu vreau sî spun aşa: “Şî limba română, şî limba ucraineană, fie s-aceea rusî să 

se dezvolte + în aceeaş, cum sî spun? Sî meargî paralel. Sî nu prevaleze una pi cealaltî. 

B De ce? 

A De-aceea că + în primu rînd, fiicari om + îşi alegi limba cari vrea el sî vorbeascî 

+ şî + îi bini ca să cunoască mai multe limbi, f’incî + în diferite circumstanţe el poati sî aibă + 

şî-ntîlniri, şî de-afaceri cu oameni de diferite + naţii, aşa, care nu-i cunosc limba lui, 

presupunem. Ş-atunci el + tre’ sî cauti-o işîri. [PK 1, 1005-1013]; 
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B Dar limba de comunicare unica sau comună între etnii care trebuie să fie, totuşi, 

în Ucraina? 

A În Ucraina tre’ sî fii aşei ucraineanî, eu socot... Dar cu alti popoari + hai, cu 

popoarili din Rusîia – limba rusî, da + Eu socot cî + cum Puşkin s-a-nţăles în Moldova + cîn’ n-

o ştia pi românî diloc + şî nişi ii n-o ştiau pi rusî + şî sî-nţelegeau în limba francezî, da? Şî cum 

Eminescu s-a-nţeles în limba gremanî cu alţii, aşa oamini cari-au sî + aibî de afaceri au sî sî-

nţeleagî, au sî cauti + au sî ştii mai multi limbi.  

B Sînteţi pentru... 

A Pentru multi limbi. Di cîti ori + cîti limbi ştii, de-atîtea ori omu… Şî eu, dac-aş 

putea, aş întinetri acuma, m-oi stărui, în primu rînd, sî-nvăţ mai multi limbi. [PK 1, 1021-1031]; 

A Nu, eu socot limba + maternî + trebui să fii numaidicît. Asta-i + limba 

strămoşîlor ş-ş cum nu esti ++ o vorbit + părinţî, o vorbit + bunei, străbunei... sîngurî cu copii, 

de-acuma-i clar lucru cî... + nu-i vorbî, eu nu ni-nchipui ca eu sî vorbesc cu copiii mei în limba 

rusî. Asta niś <vorbî> [cuvînt rostit apăsat] nu poati sî fii. Limba di stat + <trebui> [cuvânt 

rostit apăsat] sî fii. +Asta-i limba viitorului, sî zîcim, ++ nucudá ni détsia at ắtogo (n-ai încotro), 

şî şî numaidicît, eu socot, cî trebui sî fii şî limba rusî. Asta-i părerea mea, numaidicît trebui sî fii. 

B Pentru ce? 

A Pintru şi? În primu rînd, undeva, cum o + cum o spus şî soţu. O vinit din 

Moldova, o vinit din Rusia, o vinit di undi n-a fi, el + <nivrînd> [cuvânt rostit apăsat], trebi sî 

conversăz-n limba rusî ++ undeva ca sî iasî din încurcăturî. [PK 4, 378-390]. 

 

Sondajele sociolingvistice arată că pentru populaţia românofonă, în cele mai 

multe cazuri, limba ucraineană este recunoscută ca limbă în care sunt elaborate 

legile de stat, limba în care absolvenţii îşi pot continua studiile, limba care 

facilitează obţinerea unui loc de muncă, limba radioului şi a televiziunii ş.a. 

Pentru a modifica statutul limbilor minorităţilor naţionale din Ucraina, în 

special, al limbii române, este necesară schimbarea radicală a modului de 

funcţionare a acestor limbi, cel puţin în localităţile cu populaţie naţională 

compactă. Printre cele mai actuale probleme etno-lingvistice ale minorităţilor 

naţionale din Ucraina sunt menţionate: (a) renaşterea şi păstrarea în continuare a 

limbilor minorităţilor naţionale şi (b) orientarea lor spre comunicarea oficială, spre 

limba de stat. În acest context, numai restituirea memoriei istorice a poporului 

român din Ucraina va fi factorul decisiv care va contribui la păstrarea şi 
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dezvoltarea viitoare a limbii şi a spiritualităţii române în această ţară. 

În acest sens, se impune aserţiunea cercetătoarei ucrainene Liubov Lazarenko: 

«viitorul Ucrainei este legat de păstrarea în teritoriul ei a mediului polilingv atât 

sub: 

- aspectul sociolingvistic – coexistenţa întregului spectru de limbi pe teritoriul 

ei şi funcţionarea maximă a lor în conformitate cu statutul pe care îl are fiecare 

dintre ele, cât şi sub 

- aspectul psiholingvistic – cunoaşterea de către vorbitori a câtorva limbi, dar 

şi  

- în plan strict lingvistic – studierea comparativ-contrastivă a limbilor în 

scopuri ştiinţifice şi didactice»71. 

 

III. Din cele expuse mai sus, rezultă următoarele fapte: intervievaţii apreciază 

obiectiv situaţia sociolungvistică a populaţiei românofone din sudul regiunii 

Odesa; populaţia românofonă din zona cercetată se identifică etnic moldoveni cu 

limba maternă «moldovenească»; pledează pentru păstrarea, înnoirea, utilizarea 

limbii materne în instruire şi în diferite sfere sociale la nivel regional; cel mai 

important factor în păstratea limbii materne a românofonolor din zona cercetată 

sunt însuşi purtătorii acestei limbi; identificarea lingvistică se manifestă prin 

sentimentul de mîndrie pentru conaţionalii săi, pentru meleagul natal, prin 

păstrarea obiceiurilor şi a tradiţiilor moldoveneşti; românofonii din localităţile 

cercetate îşi manifestă loialitatea faţă de limba ucraineană ca limbă de stat, dar nu 

acceptă ucrainizarea forţată; evidenţiază preponderenţa limbii ucrainene în viitorul 

ţării; este sesizat pragmatismul populaţiei referitor la limba ucraineană ca limbă de 

stat; limba rusă se menţine în sudul regiunii Odesa ca limbă de comunicare 

interetnică; zona cercetată se caracterizează printr-un multilingvism pronunţat, 

prielnic pentru situaţia sociolingvistică favorabilă a populaţiei românofone din 

sudul regiunii Odesa. 

                                                           
71 Liubov Lazarenko, Polilingvismul în Ucraina: realităţi şi perspective, „Concordia», 2002, nr. 53, p.2. 
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Conform celor expuse, considerăm că limba română din sudul regiunii Odesa 

ar putea să aibă perspectivă să se modernizeze şi să existe aici doar la susţinerea 

unei politici speciale a statului ucrainean. În această direcţie ar trebui să se prevadă 

revenirea la situaţia din anii 1991-1992, când oficialităţile ucrainene au recunoscut 

identitatea limbii române şi a celei «moldoveneşti», avansând procesul de renaştere 

a românismului în Ucraina, inclusiv, în această zonă, proces care a fost mai târziu 

stopat. În această ordine de idei, este necesar să fie schimbat modul de funcţionare 

a limbii minorităţii naţionale române, cel puţin în localităţile cu populaţie naţională 

compactă. La doleanţele populaţiei românofone din zona în cauză, expuse în 

anchetele noastre, ar fi necesară extinderea în aceste localităţi a reţelei de instruire 

în limba maternă română şi nu restrângerea ei (ceea ce se petrece de facto aici), 

funcţionarea, alături de limba de stat ucraineană, a limbii literare române (nu 

«moldoveneşti») în mass-media, în instituţiile de cultură şi de deservire a 

populaţiei române din regiune. Înfiinţarea în sudul Basarabiei a unui centru de 

învăţământ superior cu predare în limba română ar preconiza perspectiva pentru 

generaţia tânără de a face studii în limba maternă română şi de a o folosi la locurile 

de muncă. 

Aceste obiective ar frâna procesul de deznaţionalizare a populaţiei 

românofone din regiune, realizat prin susţinerea «moldovenismului» primitiv, 

aceasta promovând o ipostază lingvistică inferioară limbii române literare, şi ar 

asigura populaţiei românofone o cultură lingvistică la nivelul standardelor limbii 

literare. Altfel, va avea loc trecerea de la rusificarea lentă a populaţiei la un proces 

de ucrainizare, care poate fi deja constatat în unele localităţi românofone din 

Ucraina, inclusiv în regiunea Odesa. 

Conform materialului prezentat, putem conchide că perspectiva populaţiei 

românofone din sud-vestul regiunii Odesa este polilingvismul, care merită să fie 

susţinut de guvernul ţării la nivelul corespunzător cerinţelor pentru a menţine 

echilibrul relaţiilor etnoculturale şi lingvistice în această zonă, ceea ce ar putea 

asigura dezvoltarea interetnică normală. 
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Capitolul 3. ARTA 

 

Poezia românească modernă în spațiul spiritual al Bugeacului 

Galina Raibediuk 

 

Globalizarea socială, care astăzi acoperă toate sferele vieții umane și a 

comunității mondiale în ansamblu, a dus la formarea unui nou câmp cultural. În 

ciuda consecințelor sale pozitive irefutabile (consolidarea locuitorilor teritoriului, 

depășirea contradicțiilor și conflictelor interetnice, stabilitatea socială etc.), există 

omogenizarea culturii, estomparea granițelor naționale, care într-o măsură mai 

mare sau mai mică duce la o anumită unificare a valorilor spirituale și 

devalorizarea identității naționale și culturale și a etniei în general. În urma 

condițiilor socio-istorice, problema păstrării autenticității culturii regionale în 

bogăție și diversitate este actualizată într-un mod natural. Această lucrare este 

foarte importantă pentru oamenii polietnici regionali, iar cultura este «o formațiune 

complexă pentru mai multe niveluri și cu multe caracteristici, un format influențat 

de un set de factori regionali specifici»72.  

 Astfel de regiuni din Ucraina includ Bugeacul (Basarabia de Sud), care este 

un peisaj cultural unic, care în spațiul-timp artistic dezvăluie un fenomen artistic 

foarte interesant. Specificul său se datorează tradițiilor multor grupuri etnice 

(ucraineni, bulgari, români, ruși moldoveni, găgăuzi, albanezi), care au trăit mult 

timp în această zonă. Prin prezentarea identității lor naționale în spațiul 

multicultural al regiunii Bugeacului, aceste popoare contribuie la formarea și 

consolidarea unei imagini holistice a Ucrainei. Respectând comorile estetice 

naționale, fiecare dintre ele protejează și hrănește în mod activ cultura poporului 

său, înmulțind-o cu noi realizări creative. În acest context, cohorta poeților 

moderni de limbă română (Vadim Bacinschi, Ion Bâcu, Victor Capsamun, 

Eufrosinia Cojocaru, Anatol Manole etc.) se evidențiază în peisajul literar din 

Bugeac. Opera lor determină în mod semnificativ codul cultural al spațiului 
                                                           
72Ostrovskaya M. Cultura regională ca element structural al culturii naționale. Buletinul UNC şi A. Seria: Istoria 

artei. Kiev, 2010. № 4. P. 124–129, p. 124. 
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spiritual al Basarabiei și se încadrează organic în viața literară și artistică din toată 

Ucraina și din străinătate. 

 În ceea ce privește înțelegerea științifică a vieții literare și artistice a 

Bugeacului în ultimele decenii în general și în ceea ce privește specificitatea sa 

regională, astăzi avem unele evoluții. Cu toate acestea, în contextul general al 

problemelor de înțelegere științifică a operei creative a poeților români din regiune 

în ultimele decenii, există o serie de întrebări nerezolvate despre lumea artistică a 

versurilor lor. În acest sens, considerăm foarte importante mai multe aspecte ale 

interpretării: personalitatea creativă a artistului, textul autorului artistic propriu-zis, 

contextul cultural (inclusiv regional), în care este format și funcționează textul 

poetic al fiecăruia dintre acești autori. Scopul articolului este de a identifica și 

caracteriza spectrul motiv-tematic și structurile figurative dominante în lumea artei 

a poeziei moderne în limba română a Bugeacului în ceea ce privește manifestarea 

identității naționale și contextul culturii regionale. 

 Capitolul a fost pregătit ca parte a unui subiect complex al proiectului de 

cercetare al Universității Umanistice de Stat dinIzmail pentru «Literatura regională 

și pictura grupurilor etnice din regiunea Dunării ucrainene ca mijloc de formare a 

identității colective a societății locale» (Ordinul Ministerul Educației și Științei din 

Ucraina 66 1466 din 28.12.2018). (Supraveghetor științific al proiectului – 

profesorul Tetiana Şevciuk, executant responsabil – profesorul Galina Raibediuk). 

Baza metodologică a capitolului este o abordare sistem-sinergică a evaluării 

fenomenelor literare, care implică sinteza principiilor științifice generale de 

generalizare și analiza cuprinzătoare a materialului studiat. Autorul folosește 

elemente ale mai multor metode de critică literară (filologică, cultural-istorică, 

biografică, comparativă, intertextuală). Aplicarea lor sistematică la interpretarea 

operei creative a poeților români bugeachieni a asigurat identificarea idiosincraziei 

fiecăruia dintre ei în cadrul esteticii individuale și al tendințelor generale ale 

procesului literar modern. 

Artiștii români contemporani din Bugeac continuă în multe privințe liniile 

ideologice și tematice și tendințele stilistice ale unor predecesori cunoscuți precum 
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Pavel Botsu, Emelian Bâcov și alții. Ecoul ale viziunilor poetice ale lui Mihai 

Eminescu, care, potrivit lui O. Golovanova, «nu numai că a marcat o piatră de 

hotar în evoluția literaturii române, ci este un fel de «fenomen de meteorit», un 

«miracol» estetic care nu poate fi explicat sau motivat, se remarcă în versurile 

lor»73. 

Nivelul estetic ridicat al creativității lor artistice, atracția față de frumusețe și 

păstrarea bazelor identității lor naționale este evidențiat de festivalul anual de 

poezie românească numit după Pavel Botsu. Apărând pe orizontul literar al 

Basarabiei de Sud în ultimele decenii ale secolului trecut, operele acestor și a 

multor alți poeți români moderni au devenit un fel de carte de vizită a culturii din 

regiunea Bugeacului în spațiul spiritual național al Ucrainei și în străinătate 

(Moldova, România etc). 

Fiecare dintre cercurile menționate de artiști și-a declarat elocvent propriul 

«eu», stilul individual de scriere, stăpânirea particulară a cuvântului și prioritățile 

estetice personale. În același timp, urmărim în versurile lor comune cu poeziile 

artiștilor ucraineni (M. Vasiliuk, V. Vyhodţev, T. Kibkalo, V. Reva), bulgărești 

(P. Burlak-Volkanov, G. Barbarov, I. Volkov, N. Stoianov, ruşi (O. Kartelian, 

M Kopanoi, S. Levin, I. Iakimenko) artiști ai cuvântului fațete ale existenței 

artistice, sunt menționați în astfel de teme universale și motive «veșnice» ca sensul 

vieții, dragoste, bunătate etc. În lumea artistică a poeziei lirice a autorilor români 

din regiune, temele regionale sunt reprezentate specific prin concepte de bază 

precum Dunăre, Ialpug, Bugeac, precum și invarianții lor semantici («Iarna în 

Bugeac», «Dunărea la Ismail» de V. Bacinschi; «Ialpugul» I. Bâcu; «Dunării», 

«Valuri dunărene», «Ialpugului» de E. Cojocaru; Semnificația acestor imagini 

simbolice dominante este evidențiată elocvent de numele asociației literare a 

poeților români din Basarabia – «Ecoul Bugeacului». 

Lumea artistică a versurilor poeților basarabeni este structurată de probleme 

etnomentale, naționale și universale în modurile lor individuale de reprezentare 

                                                           
73Golovanova O. M. Omul și civilizația în poezia lui Mihai Eminescu „Memento mori» monografie. Izmail: SMIL, 

2015. 116 p., p 7. 
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creativă. Observăm în practica artistică a reprezentanților strălucitori ai literaturii 

regionale în diversitatea sa națională și etnoculturală, trăsături comune ale 

dezvoltării artistice. În același timp, ea prezintă trăsăturile identității românești. 

Populația autohtonă din regiunea Bugeacului dezvoltă și alimentează tradițiile 

artistice naționale (folclor, ficțiune, pictură, muzică), care reflectă modul său de 

viață, cultură, istore, caracterul etnic, temperamentul etc. Astfel, poeții români din 

Bugeac actualizează cel mai activ tema memoriei istorice a poporului nativ 

(«Legenda neamului» de A. Manole, «Genealogie» de V. Capsamun), limba și 

cultura sa («Prea. Limbii Române» de I. Bâcu), istorie dramatică în Basarabia. 

(«Maica Domnului la Frumuşica Noua» de V. Bacinschi), activitățile unor figuri 

proeminente (Decebalus, Miron Costin, Bohdan Haşdeu, Mihai Eminescu și mulți 

alții). 

Un aspect important al vieții artistice a poeților multilingvi din sudul 

Basarabiei este determinat de toposul Bugeacului, care este format din «tradițiile 

folclorice și literare datorită combinației organice a poeziei orale și a elementelor 

artistice ale grupurilor etnice regionale, care au fost  asimilate și cuprinse 

estetic»74. Pasiunea culturală a acestui fenomen artistic este «dezvăluită prin 

integrarea miturilor naționale, dialogul intercultural»75. În lucrările autorilor 

vorbitori români, această fațetă a lumii artistice este citită foarte clar. Prin urmare, 

cu unele rezerve, putem decide să folosim în modelul nostru interpretativ definiția 

«textul Bugeacului» al poeziei în limba română a Basarabiei de Sud. 

Identitatea națională este cunoscută ca fiind unul dintre cei mai importanți 

factori în comportamentul uman și în viziunea asupra lumii. Anthony Smith, un 

cunoscut cercetător al fenomenelor națiunii și al naționalismului, evidențiază 

trăsături importante ale identității naționale precum țara natală; mituri comune și 

memorie istorică; masă comună, cultură publică etc76. Aceste calități marchează 

lumea artistică a artiștilor cuvântului Bugeacului la nivel de motive și imagini 

                                                           
74Raibediuk G.B. Fațetele existenței artistice a versurilor poeților din Bugeacului: contexte culturale personale și 

generale. Frontiera Bugeacului în oglinda umanității modern : Colecție de lucrări științifice. Izmail: DDşiE UUS . 

2020. P. 203–235, p. 205. 
75Şevciuk T. S. Imaginea Bugeacului în literatura bulgarilor basarabeni din Ucraina și Moldova. Spațiul cultural al 

bulgarilor basarabeni: monografie / Resp. ed. Şevciuk T.S. Izmail-Bolgrad: Irbis, 2018. P. 107–116, p. 116. 
76Smith E. Identitate națională. Pe. din engleză de P. Taraşciuk. Kiev: Osnovy, 1994. 224 p. 
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transversale din lucrările reprezentanților diferitelor grupuri etnice din regiunea 

multiculturală a Basarabiei. Ele sunt dezvoltate cel mai activ în poeziile cu un 

spectru tematic larg, cu un concept dominant de «limbă maternă». Un strat artistic 

semnificativ al operelor poeților Bugeacului sunt operele câmpului ideologic și 

semantic. Aici putem cita o serie de poezii ucrainene («Limba maternă» de Halina 

Lisa, «Sunete de limbă maternă» de Volodimir Simeiko) și bulgară («Limba 

maternă» de Ilya Volkov, «Limba mea maternă» de Tatiana Tanasova-Todorova). 

La fel ca alți artiști contemporani ai cuvântului Bugeacului, problema limbii 

materne ca «casă a ființei» (conform lui M. Heidegger) a poporului este ridicată de 

autori români. Revelațiile lui Anatol Manole, impregnate de viziuni historiosofice 

recunoscute, sunt pline de lirism. Originile și evoluția limbii materne pot fi citite 

prin prisma lor (Anatol Manole este originar din satul Camâșovca, raionul Izmail, 

regiunea Odessa, Ucraina). Pentru a spori expresia emoțională, poetul folosește 

activ resursele bogate de imagini și figuri de sintaxă77:  

 

...Și se trage – fir de in –  

De pe la Miron Costin.  

 

În acest fel, el formează sarcina estetică a textului, care din punct de vedere 

al genului poate fi interpretată ca o auto-prezentare lirică a cântărețului poporului 

nativ. Acest lucru este dovedit de nivelul lexical al expresiei autorului, în care atât 

cuvântul nominal, cât și cel figurativ au încărcătură nu numai emoțională, ci și 

ideologică și semantică78:  

 

Am o limbă ca o zână,  

E a mea și e română.  

 

Liniile unui alt poet basarabean Victor Capsamun sun imperativ un 

testament pentru descendenții păstrării limbii materne ca principal factor al 
                                                           
77Manole A. Grădina mamei. Iași: StudIS Studis, 2014. 67 p., p.12. 
78În acelaşi loc. 
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memoriei etnomentale ale oamenilor (Victor Capsamun s-a născut în satul 

Novoseliscoe (Satu Nou), raionul Reni, regiunea Odessa, Ucraina) 79:  

 

Azi, când sunt și eu părinte,  

Tot în limba românească.  

 

Ion Bâcu creează un «monument» jalnic pentru limba sa maternă în poezia 

«Prea mult», ridicând problema intensificării dezvoltării sale, subliniind căile de 

dezvoltare și abilitare. Dorul artistului pentru spațiul cultural de limbă română și 

dorința sa sinceră de a transmite cititorului cuvântul său nativ rezonează mai ales în 

dezvăluirile lirice ale artistului80:  

 

prea multe cuvinte orfane  

s-au adunat la bustul limbii române  

prea multe tăceri înfiate  

au rămas de ocar  

 

Ion Bâcu s-a născut în Oprișeni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți, 

Ucraina; acum locuiește în satul Plavni (Barta), raionul Reni, regiunea Odessa, 

Ucraina. Este un poet de compoziție filozofică, care își introduce în mod organic 

intențiile în fluxul meditativ de gânduri despre etern și trecător. Experimentând 

estetic abstractul, existențial, poetul rămâne un artist unic, în lumea artistică a cărui 

teme existențiale și experiențe patriotice profund personale sunt sintetizate organic. 

Autorul prefaței la colecția «Strigătul tăcerii» are dreptate Adi G. Secară-Halil, 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania în observațiile sale: «Doar cochetând, 

totuși, cu abstractul, Ion Bâcu este un poet unic în felul său, călătorind cu o 

inedită «șalupă a meditației», mică arcă a lui Noe care salvează spiritul românesc 

                                                           
79Capsamun V. Neliniști. Herța-Cernăuți: Grupul editorial  „Cuvântul».Editura „Zelena Bucovina». 2008. 40 p., 

p. 4. 
80Bâcu  I. Strigătultăcerii.Iași :  Editura Pim, 2021. 125 p., p.14. 
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de la inevitabile zvârcoliri ale materiilor, ale elementelor fundamentale, Apă, Aer, 

Foc, Pământ…»81. 

 Pentru a confirma, iată una dintre numeroasele ilustrații artistice posibile – 

poezia «Baștina», în care eroul liric apare în fața cititorului un maximalist în 

sentimentele sale pentru Patria Mamă ca fiind cel mai înalt, aproape sacru altar82:  

 

baștina e totul ce naște și moare  

baștina e aburul somnului dulce  

revii la vers  

când te gândești la ea.  

 

În această poezie, ca în multe altele, a existat o trăsătură formală imanentă a 

idiosincraziei poetului – de a transmite profunzimea interioară a sentimentelor și 

emoțiilor datorită lipsei de punctuație în text. Observațiile și generalizările 

criticilor confirmă opinia că pentru Ion Bâcu, indiferent de subiectul sau specificul 

genului operei, valorile spirituale legate de rădăcini sunt de o importanță capitală. 

Această componentă tematică este un segment semantic important al lumii artistice 

a versurilor artistului în general.  

Faptul că poeții Bugeacului înțeleg activ diferite aspecte ale limbii și culturii 

române este dovedit de bogatul lor intertext literar. El este destul de productiv 

reprezentat în lucrarea lor de numele pasionaților poporului român – figuri 

culturale și istorice celebre. Scriitorii sunt în special personaje literare frecvente în 

poveștile lor. Ca exemplu, putem cita o serie de poezii ale lui Ion Bâcu, dedicate 

figurilor iconice ale literaturii române, incluse în colecția mai sus menționată 

«Strigătul tăcerii» (Mihai Eminescu, Grigore Bostan, Ilie Motrescu, Grigore 

Vieru). Printre aceste nume se numără contemporanii poetului, pe care îi asociază 

cu propriile sale priorități ideologice și estetice. O ilustrare artistică vie a celor 

spuse poate fi o poezie adresată unui scriitor basarabean apropiat de Ion Bâcu 

Valeriu Cojocaru «dangăte reci tristeți mlăștinoase». 
                                                           
81În acelaşi loc, p.12. 
82În acelaşi loc, p. 29. 
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Atracția poeților din Bugeac către frumos și păstrarea bazelor identității lor 

naționale este evidențiată de apelul lor activ la clasicii culturii românești, un artist 

unic al cuvântului în nivelul extrem de estetic al lui Mihai Eminescu. Figura sa 

titanică este percepută și apreciată de ei în termeni de pasiune, care atinge 

profunzimea tensiunii emoționale, estetice și spirituale a națiunii. Poezii poeților 

Bugeacului, în care prezintă în mod explicit sau aluziv cultura seculară 

românească, pot fi percepute ca un interesant fenomen artistic de auto-exprimare 

creativă a autorului însuși, pamfletul său dialogic atemporal. Unele texte în termeni 

de gen sunt percepute ca un testament, ca un imperativ spiritual. Astfel, Anatol 

Manole din «Legenda națiunii» compune o odă pentru clasicii culturii românești, 

apelând la contemporani și descendenți cu instrucțiunea de a nu uita83:  

 

De răsună azi pământul –  

Cântă cântece și vântul,  

C-a trăit pe acest plai  

Eminescu, fiu Mihai. 

 

Este important ca figura lui Mihai Eminescu să apară în multe feluri nu numai 

în poeziile poeților Bugeacului, ci și în lucrările științifice și literar-critice. Astfel, 

Vadim Bacinschi (născut în satul Recesti, raionul Şoldănești din Republica 

Moldova; locuiește în Odesa din 1987) este autorul unui studiu al paginilor puțin 

cunoscute ale biografiei lui Eminescu legate de perioada a vieții sale în Odesa: 

«Cocostârc străin. Mihai Eminescu la Odesa», Odesa, 2011; «M. Eminescu. 

Scrisori de la Kuialnik și Odesa», Odesa, 2018. Stiloul său deține, de asemenea, 

informații despre artistul basarabean contemporan sus-menționat Valeriu Cojocaru 

(«Cealaltă viață a lui Valeriu Cojocaru sau Românii sud-basarabeni în cumpăna 

mileniilor», Sibiu, 2012). Astfel de conexiuni intergenerice nu numai că 

îmbogățesc informativ cunoștințele despre cultura românească a regiunii, ci și 

încarcă cititorul cu o energie pasională specială. 

                                                           
83ManoleA. Grădina mamei. Iași:  Editura StudIS, 2014. 67 p., p. 12. 
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Adesea poeții recurg la interpretarea «emblemelor realiste» (M. Bahtin), 

folosind bogatele resurse ale cronotopului istoric. De exemplu, retrospectiv, poezia 

lui Anatol Manole «Legenda națiunii» prezintă un fel de «iconostas» al unor figuri 

proeminente ale istoriei românești antice și recente implicate în progresul cultural 

și statalitate (Decebal, Miron Costin, Bohdan Haşdeu). Așezate în «noile» texte cu 

cronotopul lor istoric, astfel de reflecții lirice concentrează problemele esențiale 

condensate ale trecutului dramatic al poporului român pe întinderile din Bugeac. În 

acest scop, ei aleg episoadele istorice tragice culminante pentru crearea 

complotului. O ilustrare artistică vie poate fi poezia «Maica Domnului din 

Frumuşica Noua» de Vadim Bacinschi. Ea se bazează pe faptul real al distrugerii 

mai multor sate moldovenești (Frumuşica Noua, Roşia, Zurum) și construcția zonei 

militare Tarutino pe teritoriul lor în conformitate cu Decizia nr. 742 a Consiliului 

de Miniștri al URSS din 10.08.1946. Poetul transmite efectul unei mari tragedii și 

dureri reale ale oamenilor exilați, implicând resursele intertextului biblic. Păstrând 

codul semantic al canonului biblic, autorul versului se adresează Sfintei Fecioare 

ca Patroana Cerească84:  

 

Ceva se întamplă, se săvârșește,  

Ceva, cum e picătura de mir...  

Maica Domnului pe toți ne bocește  

La Frumușica, în cimitir. 

 

Lumea artistică a liricii poeților Bugeacului este evidenţiată de markeri ai 

peisajului regional. În ciuda preferințelor lor individuale, toți introduc elemente de 

culoare regională ca o componentă organică a imaginii autorului despre lume în 

intriga poeziilor lor. Această caracteristică a dus la actualizarea în spațiul artistic a 

poeziilor lor imagine generalizată a Bugeacului. La fel ca poeții basarabeni ai altor 

grupuri etnice, pentru artiștii români, Bugeacul este asociat cu imaginile fluviului 

Dunărea (Eufrosinia Cojocaru: «Iar Dunărea albastră le dă elan de-a fi»), lacului 

                                                           
84Bacinschi V. Recviem pentru Frumuşica. Sibiu : Armanis,2016.  57 p., p. 11. 
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Ialpug (Ion Bâcu: «De multe ori Ialpugu-și plânge soarta»). Imaginile frecvente 

care formează motivele bugeachiene ale versurilor lor sunt flora recunoscută, în 

special vița de vie (Vadim Bacinschi: «Unde frunza de viță-de-vie este regină»), 

salcâm (Eufrosinia Cojocaru: «Eu nu pot nici să-mi închipui fără sare! «). 

 În general, imaginea poeților Bugeacului are un sunet subiectiv. Datorită 

acestei imagini, personalul organic își depășește limitele, iar cotidianul răspunde cu 

o mare forță a unei game largi de sentimente, reflexii interne. Adesea imaginea 

Bugeacului exprimă motivele filosofice ale versurilor, devine partea lor organică, o 

«materie» sintetică specifică a textului, segmentul semantic al ipotezei existenței 

autorului, ca, de exemplu, în poemul «Iarna în Bugeac «de Vadim Bacinschi85:  

 

Feerie nordică, poveste –   

În Bugeacul sudic, ca într-un impas...  

Înainte, zice lumea, mult mai este.  

Nimenea nu știe cât a mai rămas. 

 

Imaginile menționate mai sus, care structurează lumea artistică a versurilor 

artiștilor Bugeacului, necesită analiza lor cuprinzătoare, dezvăluirea conținutului 

simbolic, clarificarea resurselor estetice. Acest vector de cercetare este promițător 

deoarece adâncește semnificațiile narațiunii lirice a acestui cerc de autori. 

Astfel, dominanții ideologici și tematici și structurile figurative ale poeziei 

moderne în limba română a Bugeacului dezvăluie o gamă diversă de asociații 

culturale și istorice. Fiecare dintre ei a arătat o atitudine creativă individuală, un fel 

de identitate artistică – la nivelul problemelor, specificului stilistic, resurselor 

lingvistice. Principiul unificator pentru acest cerc de poeți a fost determinat de 

motivele esențiale ale memoriei istorice a poporului român, de limba, istoria, 

cultura sa, precum și de frumusețea peisajului regional. Lumea artistică a versurilor 

lor a fost formată din probleme etnomentale, naționale și universale. Poezia 

                                                           
85În acelaşi loc, p. 42. 
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analizată în articol a mărturisit faptul de identitatea proprie și identitatea artiștilor 

români ai cuvântului în continuumul multicultural al regiunii Bugeacului. 
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Ion Bacu –poet (neo)modernist în spațiul cultural sud-basarabean  

Tаtiana Șevciuk, Natalia Ursu 

 

În cercetarea poeziei, scrisă la începutul secolului XXI, pot fi remarcate 

tendințe și formule poetice foarte diferite: de la valorificarea postmodernistă a 

intertextualității și textualismului la minimalismul imagistic postdouămiist etc. O 

caracteristică a poeziei o constituie situarea acesteia între tradiţional şi modern – 

două orientări ce coexistă simultan: tradiţionalismul (cu reverberații eminesciene) 

şi modernismul (cu infiltrări ale blagianismului). La nivel general, orientarea 

tradiţionalistă este evidenţiată, tematic, prin «materialul de viaţă» din care se 

creează poezia, prin recursul la detalii rustice, motive autohtone, explorarea 

fondului folcloric ect. Opțiunea modernă, în schimb, poate fi recunoscută prin 

înnoirile aduse expresiei poetice, prin reciclarea tropilor și a figurilor,  a simbolului 

și a metaforei, în special86.  

Ilustrativă, înacestsens, estepoezialui Ion Bâcu, poet și publicist, președinte al 

Cenaclului Literar «Ecoul Bugeacului» din Ismail (Ucraina).  

Autorii acestui arti colde finescstilul lui creativca fiind neo moderna 

căruicreație se manifestă printr-un imaginar poetic inedit, prinasociații neobișnuite 

a «verbului» capabilsăredea esențaideii, aducându-se, în prim-plan, 

problematicaeului, înjurulcărui agravitează tot universul. 

Pentru o prezentare a personalității poetului, al cărui nume este mai puțin 

cunoscut de cititorii din Republica Moldova și România, autorii folosesc metoda 

biografică; metoda analizei hermeneutice ca știință şi artă a interpretării textelor; 

precum și metoda cultural-istorică pentru a reconstrui o legătură a creației  lui Ion 

Bâcu cu trăsăturile estetice ale modernismului. 

Neomodernismul este un curent literar a cărui apariție este strâns legată de 

lirismul postbelic al anilor 60-70, moment de bruscă decadentă a cenzurii politice, 

care a permis exprimarea nemarginită în domeniul literar. În domeniul poeziei, 

                                                           
86 Manolache, Georghe. Teza de doctorat rezumat. Complinirea optzecismului poetic romanesc. O persrectiva asupra 

poeziei anilor ’80 din Basarabia. Sibiu, 2017. 42 p. URL: https://doctorate.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/rezumat-

Rusu-Lucia.pdf 

https://doctorate.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/rezumat-Rusu-Lucia.pdf
https://doctorate.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/rezumat-Rusu-Lucia.pdf
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neomodernismul se manifestă prin repunerea în drepturi a liricului, prin 

continuarea experienţelor poeziei moderniste interbelice, a cărei evoluţie fusese 

brutal întreruptă de intervenţia evenimentelor istorice şi politice. Teoretici anul 

neomodernist Victor A. Grauer în lucrarea sa «Modernism / Postmodernism / 

Neomodernism» a precizat trăsăturile principale ale acestui curent nou literar care 

amintesc de «un adevărat mod de exprimare al secolului XX-lea, o reacție energică 

și profundă la idealismul romantic predominant al ecolului trecut»87.  

De aceea numele curentului exprimă, cel puţin într-o primă fază, o reluare a 

unor teme, motive, convenţii, procedee specifice modernismului, cristalizate într-o 

nouă sensibilitate, acordandu-le o viziune personală, modernă, generată de propria 

viziune asupra lumii. Temele cultivate în operele neomoderniste sunt: condiția 

omului, forța logos-ului, moartea, iubirea, nostalgia după optimismul tinereții, 

reflecția filozofică. Poeții neomoderniști adoptă o atitudine ludică, ironică sau chiar 

parodică. 

Ion Bâcu se individualizeaza printr-o opera poetica 

originală, care pornește de la tradiționalism, dar adaugă idei, 

atitudini și modalități artistice moderne. Temele abordate în 

creația sa sunt: dorul pentru Patria istorică pierdută; limba 

română ca element de coeziune ce leagă eroul liric de 

baștină; înaintașii și simbolurile naționale; natura 

Bugeacului; lirica intima. 

Ion Bâcu s-a născutîn Bucovina, la 27 ianuarie 1972, în 

localitatea Oprișeni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți, 

într-o familie de etniciromâni simpli, credincioși și iubitori de frumos. Pasionat 

fiind de literatură, înanul 1994 susține examenul de admitereșidevine student al 

Facultății de Litere din cadrul Universității de Stat «Iurii Fedkovici» din Cernăuți. 

Pasiuni letânărului Ion Bâcu își găsesc loc de manifestare într-un așacentru 

universitarși cultural înacela și timp. Alături de alți tineri talentațiși în drăgostiți de 

ars poetica, devine membru activ al cenaclului studențesc «Mircea Streinul» din 
                                                           
87 Grauer, Victor A. Modernism/Postmodernism/Neomodernism // Downtown Review, Vol. 3 Nos. 1&2, Fall/ 

Winter/ Spring 1981/82. URL: http://doktorgee.worldzonepro.com/MODERN.htm 

 

Ion Bâcu 

http://doktorgee.worldzonepro.com/MODERN.htm
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Cernăuți. Debutează cu primele sale versuri și articole în paginile săptămânalului 

«Gazeta de Herţa» din Cernăuți. În 1994 se stabilește cu traiul în sudul Basarabiei 

istorice, însatul Plavni (Barta), raionul Reni, regiunea Odesa, unde continuăsăs crie 

versuri. Versurile sale sunt publicate în reviste de cultură din zona de Sud-Est a 

României, zona Bucovinei de Nord și Basarabiei de Sud. Printre realizările 

autorului se numără trei premii internaționale și două volume de poezie: «Toțimă 

cred tânăr. Toreador» (Galați: GENEZE, 2000) şi «Strigătul tăcerii» (Iași, PIM, 

2021). 

Încă de la debutul său, după cum observă și unii critici, poetul Ion Bâcu 

cultivă versul modern cu strofe inegale, cu rima diversă pentru a exprima în mod 

spontan trăirile poetice, iar expresivitatea o realizează prin metafore subtile şi 

rafinate, dar şi prin construcţii surprinzătoare88:  

 

Om – tango al vacarmului – fiară coamă zbărlită 

Mirarea faptului că bocetul dansează neîncetat 

Cu amanta dorului – tristețea 

Sângerează duhuri rebegite de frig («Impulsul senzațiilor»),  

 

Vedeam colindând rana 

cu spice de lacrimi în lung 

și-n lat amețite de adierea 

durerii din ingenue din mit 

viscolită de amintiri zdrențuroase 

priveam cu jind când răzbăteau 

prin ploaia perpetuă cu fantasme 

izvorât dintr-un alt început («Rana cu spice»). 

 

Sterian Vicol, scria, prezentând cartea de debut a lui Ion Bâcu: «...poeziile au 

un ton de luptă, de nerеnunțarea la salvarea unor idealuri ale omului – viața, 

                                                           
88 Bâcu, Ion.  Toți mă cred tânăr. Toreador. Galați: GENEZE, 2000, pag. 7, 11. 
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iubirea, libertatea, metafora, arma sa forte, fiind bine mânuită. Cu unele influențe 

(bine filtrate) de Nichita Stănescu, tânărul poet mână herghelia zilelor negre să se 

adape la «haosul pieții», în timp ce «ca o fată mare se simte moartea în 

singurătatea mea», întrebându-se(-ne): «Oare ce culoare are Dulcea 

Sinucidere»?... Undeva, pe un pământ sfânt, într-o casă de țară, lângă oglinzile 

Lacului Ialpug, cel ce aruncă cu lebede şi stele peste sat, respiră și (ne)scrie (la 

început de secol XXI) unul dintre tinerii poeți de limbă română, care văd primii 

răsăritul soarelui»89. 

Daca în acest prim volum dominat de prezența metaforei, a simbolurilor și 

sensurilor conotative, unde căutarea neliniştită de sine se transformă într-o 

trebuinţă, în al doilea volum de versuri «Strigătul tăcerii», poetul Ion Bâcu a ales, 

ca prin cuvintele sale să dea glas tăcerii. 

«Frumoasă și emoționantă această reîntâlnire cu Ion Bâcu, simbol al 

trăiniciei și al trăirilor tensionate într-o vreme în care post-umanismul, dar și 

vechi relicve și curente încep să-și (re)arate latura întunecată. Între tăcere și 

vorbire, a fi sau a rămâne român este o stare de spirit complementară 

universalității. «La marginea latinității», la capătul unei lumi, Ion Bâcu rămâne 

un reper valoric, un străjer la porțile unui purgatoriu al Istoriei»90. 

 

«Volumul de versuri «Strigătul tăcerii» este o explozie de sensuri, care 

trezește tăcerea din adormire, o apăsare în cuvinte, un strigăt la frământările 

timpului nefericit, la soarta vitregă ce a marcat destinul unui neam și al limbii 

române peste care bate vântul aspru al pierzaniei și al răstignirii... Poetul pune 

degetul pe rana basarabeanului autohton, al cărui strigăt zguduie istoria acestui 

neam»91. 

 

                                                           
89 Sterian, Vicol. Postfață: Toți mă cred tânăr. Toreador de Ion Bâcu // Bâcu Ion. Strigătul tăcerii. Iași, PIM, 2021. p. 

113. 
90 Secară-Halil, Adi G. Festival internațional online. Un poet român în toată puterea cuvântului // Viața libera – Ziar 

independent Stiri Noutati Galați. Vineri, 09 Aprilie, 2021. 
91 Ursu, Natalia. O căutare de sine – între strigăt și tăcere, postfață: volumul  “Strigătul tăcerii» de Ion Bâcu // Bâcu 

Ion. Strigătul tăcerii. Iași, PIM, 2021. p. 110. 
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E multă tristețe și durere în poezia Ecoul Bugeacului, unde, până şi «plânsetul 

salciei devine o briză de dor», al dorului pentru Patria istorică pierduta,  ruptă din 

trupul națiunii românești92: 

 

așază-te drumețe pe iarba sufletului din Bugeac 

apoi plimbă-te pe roua dimineții dezbrăcat de amintiri 

să simți cum adâncul apelor cerșește de la frunzele uscate 

popas dezlipit de indiferența plecării  

zidește măcar o secundă înarmată cu poduri de flori 

pe ecoul respins de la naștere 

aici s-au aprins felinarele 

dar încă e întuneric 

și noaptea ne cheamă la nevoi 

 

Limba, miezul spiritualității unui neam, prin care se oglindește istoria unui 

popor, felul său de a fi, de a gândi și simți, este și ea înstrăinată, transformată în 

statuie la care poetul vine și el «obosit, îngândurat, epuizat»93: 

 

Prea multe cuvinte orfane s-au adunat 

la bustul Limbii Române 

prea multe tăceri înfiate au rămas de ocară 

prea e amurg în zarea frunzelor de nuc 

prea reînvie dorința după albastrul cerului 

prea mă întorc dinadins sub formă de ploaie 

zorit de amarul din rug 

la bustul Limbii Române vin și eu 

obosit, îngândurat, epuizat 

e remediul înscris de Luceafăr 

                                                           
92 Bâcu, Ion. Strigătul tăcerii. Poezia Ecoul Bugeacului. Iași, PIM, 2021. p. 18. 
93 Bâcu, Ion. Strigătul tăcerii. Poezia Prea… // Limbii Române, căpița nr.2. 
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îndemn frunzele și dorul la pustiul încăpușat 

prea puțin e verde pe colinele Limbii Române 

prea ciripesc durerile pe timp de poem 

prea mă sfârșesc când  

noaptea nu mai vrea întuneric 

prea îmi gonesc dorința de-acasă 

o vreau liberă ascetă-n păduri 

decât să slujească docil 

gândului interzis. 

 

Poetul trăiește existențele înaintașilor creatori de limbă și de limbaj liric: 

Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Grigore Vieru, aducându-le un 

omagiu sub formă de versuri. Dialogul cu Nichita este o destăinuire lirică în 

cărcată de dezamăgire şi tristeţe profundă94: 

 

e trist Nichita să locuiești în limba română 

cu prispa risipită de vremuri 

și pereții nevăruiți 

să locuiești vâltoarea bunului simț 

din acest castel nemuritor 

înseamnă o țesătură din risipa înfrângerii 

de la un timp Nichita nici strămoșii limbii materne 

nu-și mai întind albiturile în loja vredniciei 

geamuri sparte, acoperișuri fără șindrilă 

mocnirea plimbându-se cu ascensorul 

prin privirea jalnică a poetului 

mătur străzile Nichita 

dar frunzele verzi tot cad în plină primăvară 

pomii înstrăinați de creștere 
                                                           
94 Bâcu, Ion. Strigătul tăcerii. Poezia e trist Nichita, p. 104. 
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pragul înghite emigrarea pașilor 

o amenințare din adâncimi infernale 

înflorește din toiagul elegiilor tale 

numai să asiste la drama persiflării 

dar noi localnicii o alungăm 

de parcă ar fi străină 

la desprinderea de sufletul meu 

o stare buimacă mai învață să trăiască fără mine 

să locuiești în limba română Nichita 

e o speranță frântă pe lavița durerii 

știa cenușa de aprinderea perpetuă 

darămite stană de smerenie rămăsesem 

rudenia petei de sânge care vorbește 

 

Poetul este cel care trebuie să suporte asaltul cohortelor de tristeţi,  dureri 

reale şi imaginare, însingurări, mai degrabă decât exaltarea, fericirea, bucuria 

supremă. El este exponentul celor ce plâng şi suspină, al alergătorilor de cursă 

lungă a căror singurătate este iminentă şi aproape obligatorie. Asediat ontic, 

«pierzând totul», Ion Bâcu este cronicarul care își împarte ființa între un Grigore 

Ureche fantastic renăscut și un Grigore Vieru care ar putea fi al Ialpugului, lacul 

magic al Bugeacului, «rătăcind» în propriul basm cult, pseudo călugăr franciscan, 

«călugăr alb», știind să vorbească necuvântătoarelor pentru o revoluție a 

Cuvântului, precum în «acesta-i psalmul spus cerbilor»: «pe invazia triburilor de 

tunete/ gravez oprirea totală din creștere/ dacă m-ar întrerupe/ din observația 

agoniei secundelor/ luminile mă vor lăsa orfan/ chiar fără ziduri de apărare/ 

excursie la oprirea-n haos/ se aude soneria în incinta albastrului/ șchiopătând valuri 

de sinceritate/ mă dedic lacrimii subterane/ disperare în spuma reîntoarcerii/ o 

simplă armă de purificare/ în plămânii pământului/ deja desfăcut pentru Corabia lui 

Noe/ afluxul doinei lângă toiagul timpului bătrân/ îi ronțăie tălpile»... cochetând, 

totuși, cu abstractul, Ion Bâcu este un poet unic în felul său, călătorind cu o inedită 
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«șalupă a meditației», mică arcă a lui Noe care salvează spiritul românesc de la 

inevitabile zvârcoliri ale materiilor, ale elementelor fundamentale, Apă, Aer, Foc, 

Pământ (câteodată posedate de spirite potrivnice, «nebunie… cu averea 

păcatului»): «totul revine în abstract/ (...)/ îmi place șalupa meditației/ la sfârșitul 

călătoriei în sine/ când îmi așez copilăria la culcare/ ea trece ca un cântec de 

leagăn/ lăsându-mi șansa tăcerii/ în lumea jocului/ abrupt/ în caverna 

decorului…»95. 

Ion Bâcu îşi asumă forma poeziei moderne, renunţând la semnele de 

punctuaţie şi metaforizând în exces, folosind strofe inegale și rimă diversă, iar 

expresivitatea o realizează prin metafore subtile şi rafinate, dar şi prin construcţii 

surprinzătoare96: 

 

împărțisem iubirea de tei 

la patru ochi de piatră 

uimire 

o literă speriată de un secol 

a zbughit-o în vizuina scrisului 

numai terierul metaforei 

o ademene;te la o soartă mai înflăcărată 

poezia descompune hoitul rostirii 

metoda de a fi  

 

Poetul priveşte lumea cu «ochiul cuvintelor» din punctul lor de vedere, în 

felul acesta acordându-le demnitatea cuvenită. Şi ce-i mai rămâne poetului pentru 

«integrare în a doua venire», decât: «să mă dau durerii  / așa cum sunt», întrucât, 

spune el, «am pierdut ochiul cuvintelor», nemaiavând altă cale decât: să «mă 

dezbrac de mine» (ochiul cuvintelor). 

                                                           
95 Secară-Halil, Adi G., prefață: “Strigătul tăcerii» de Ion Bâcu // Bâcu Ion. Strigătul tăcerii. Iași, PIM, 2021. p., pag 

5,6. 
96 Bâcu, Ion. Strigătul tăcerii. Poezia Metoda de a fi, p.93. 
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Metaforizarea este adevărata însuşire a versurilor acestui poet. El schimbă 

aproape totul, de parcă ar inventa un nou alfabet. Ex. zgarda revoltei, plicul nopţii, 

chilia credinţei, grumazul dorinței, tânguirea morţii, zgura asfinţitului, e foarte 

dificil de decodificat şi se însuşit, mai ales când sintagmele acestea se bulucesc 

toate deodată într-o singură poezie. 

În acelaşi timp, poetul nu se poate descotorosi de unele locuri comune: 

sentimentele naturii, tânguirea morţii, chemarea dorinţei, jilţul morţii, crengile 

timpului, amurgul părăsit, hainele nopţii, la rădăcina visului neîmplinit, plaja 

începutului. 

 De asemenea sunt folosite unele cuvinte antipoetice: avorton, vaccinat, 

hingherilor, developarea, haruspicii, puhavă, intestinele, schilod, hoitul rostirii, 

solzos, reconcilierea, ect. 

Pe exemplul creativității poetului Ion Bâcu, se poate confirma că arta 

«modernă» din zilele noastre diferă de arta de la începutul secolului al XX-lea, în 

care literatura, ideologizata polititc, fusese practic anulată ca forma de manifestare 

libera a spiritului uman.Pentru reprezentanții neomodernismului, în special pentru 

Ion Bâcu, rămân relevante căutarea valorile spirituale și religiozitatea, 

personalitatea autorului, expresia ideilor historiosofice, căutarea unor noi forme cu 

respectul pentru tradiția literară. Criteriile estetice enumerate ale creativității 

artistice diferă fundamental de principiile estetice ale postmodernismului popular 

la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea și, fără îndoială, se dezvoltă în 

conformitate cu criteriile estetice ale artei moderniste. 

O direcție promițătoare privind studiul poeziei lui Ion Bâcu poate fi o 

comparație a modului său creativ apropiat spiritului clasicilor literaturii mondiale 

neomoderniste, în special, simbolismul lui Stephane Mallarmé, poeților 

neomoderniști români – Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Marin Sorescu, Ion 

Alexandru, Mircea Dinescu și alții,care au reînnodat legătura dintre nou și tradiția 

lirică interbelică. 

Popularizarea operei lui Ion Bâcu și a altor poeți sud – basarabeni din zona 

Bugeacului în instituțiile liciale și superioare din Ucraina va face posibilă 
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apropierea de valorile culturale ale etnicilor români în spațiul multinațional al 

regiunii, împiedicând crearea unor conflicte artificiale interetnice, va deschide 

generației mai tinere lumea culturală și spirituală a etnicilor români din Bugeac. 
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Pictorii români din Bugeac  

Tаtiana Șevciuk, Natalia Ursu 

 

Arta plastică, ca fenomen cultural și mijloc universal al comunicării 

interumane, concentrează ideile majore ale unui anumit mediu social, reflectă 

spiritul timpului său. Bugeacul  ca regiune polietnică originală în domeniul culturii 

este o unitate teritorială puțin studiată și până azi rămâne obiectul  unor investigații 

umaniste, preponderent, pentru specialiștii locali. Unicul mozaic al mentalității 

locuitorilor din zonă  se bazează pe procese active de îmbogățire reciprocă cu 

realizările  spirituale ale popoarelor ce trăiesc aici compact (ucraineni, ruși, 

bulgari, români, găgăuzi, armeni, albanezi, greci, etc.), dând culoare artistică 

irepetabilă  regiunii. O trăsătură comună a mentalității oamenilor din regiune a 

devenit o toleranță națională și religioasă, absența unui conflict etnic. Procesul de 

colonizare a sudului Basarabiei de către reprezentanții diferitor grupuri etnice a 

dus, pe de o parte, la ruperea de nucleul cultural al poporului său (pictura 

monumentală, teatru, artă plastică), iar pe de alta – la păstrarea cu sfințenie a 

componentelor lui de bază (limbă, muzică, bucătărie, arhitectura clădirilor la nivel 

de gospodărie). 

Lacune semnificative în cercetările regionale actuale pot fi găsite în studierea 

culturii și artei Bugeacului în regiune din cauza lipsei de școală științifică de artă. 

În același timp, spațiul cultural al Bugeacului este clar prezentat în arta 

contemporană prin tematica de peisaj, subiecte istorice, uzul casnic; se reflectă în 

artele decorative și aplicate originale; are chipul său într-o pictura sacră 

monumentală specifică.  

După ce Ucraina capătă independența în 1991, în orașul Ismail, care pe drept 

poate fi considerat capitala culturală a Basarabiei de Sud, a fost creată Uniunea 

Artiștilor din Ismail (în continuare – UAI) – organizație publică de creație, formată 

de profesioniști din sudul regiunii Odesa în diferite ramuri ale artei. Astăzi numără 

mai mult de șaptezeci de membri. Munca de creație rodnică a artiștilor din 

Basarabia ucraineană, dezvoltarea lor profesională prin participarea la festivale 
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naționale și internaționale, precum și aderarea multor dintre ei la Uniunii Naționale 

a Artiștilor din Ucraina (denumit în continuare – UNAU) au contribuit la crearea în 

2008 a filialei regionale – Organizația din orașul Ismail a UNAU (în continuare – 

OOI NUAU97). Identitatea regională și multiculturalismul sunt cele mai importante 

caracteristici ale reprezentanților uniunii, care sunt profesioniști calificați, unii 

dintre ei având premii și distincții de stat. Realizările artistice ale membrilor 

Uniunii Artiștilor din Izmail a Uniunii Naționale a Artiștilor din Ucraina, au fost 

prezentate în album «Artişti din Basarabia»98 (2016). 

Cei mai cunoscuți pictori din Bugeac de origine română. 

MIHAIL GRECU 

Mihail Grecu este una dintre personalitățile 

remarcabile în lumea culturală care a fondat modernismul 

plastic basarabean şi a contribuit la formarea Şcolii 

Naţionale de Pictură. S-a născut la 22 noiembrie 1916, în 

satul Faraonovca, jud. Cetatea Albă, sudul Basarabiei 

(astăzi reg. Odesa). 

Studii. A învățat la școala normală din Cetatea Albă, 

avându-l ca profesor de desen pe Rostislav Ocușco. În perioada 1937-1940 a 

studiat la Academia de Arte Frumoase din București, la atelierul lui Francisc Șirato 

şi la Şcoala de Arte Plastice de la Chişinău  − atelierul lui M. Gamburd (1940), 

urmînd cursurile facultative la atelierul lui I. Hazov (1947-1948).  

Debutează oficial în 1935, participând la taberele de creaţie de la Baia Mare şi 

Balcic, fiind decernat cu Premiul Mare al tineretului artistic din România. Tot aici 

îi cunoaşte pe marii pictori români – Nicolae Tonitza, Lucian Grigorescu, Henry 

Catargi. 

Comentarii critice  

Pictorul Mihai Grecu este considerat un inovator și o «personalitate 

complexă și extrem de dotată», care «a revoluționat artele plastice din R. 
                                                           
97 Mai multe detalii în: Tаtiana Șevciuc. Codul cultural de Artă Modernă în Bugeac // Istorie şi civilizatie de-a 

lungul Dunarii de Jos. Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I», Brăila, 2018, pp. 477-501. 
98 Artişti din Basarabia.  Drohobych: Kolo, 2020. 132 p.: 

https://drive.google.com/file/d/17JBVkZrRFuhEnPeJ3lJIeDxjjENS7Rbq/view 

 

https://drive.google.com/file/d/17JBVkZrRFuhEnPeJ3lJIeDxjjENS7Rbq/view
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Moldova, dar și din spațiul ex-sovetic», rămânând în același timp pe terenul fertil 

al tradiției românești. Considerat un colorist pasionat, căutător de armonii 

inedite, pictura lui Mihail Grecu prezintă interes și prin inovații tehnologice 

(colajul, coloranți fluorescenți, efecte «metalice») 99. 

 

Pe măsura trecerii timpului, se instaurează tot mai mult convingerea că 

apariția lui Mihail Grecu a însemnat o răsturnare definitivă și radicală a tot ce s-a 

întâmplat până la el în artele plastice din spațiul basarabean. <...> Mihail Grecu 

este artistul cu care pictura moldovenească a realizat un salt brusc, revoluționar, 

de la arta «socialismului realist» la arta modernă. Acest salt în condițiile 

sistemului sovietic opresiv, când pictorilor li se indica ce și cum trebuie să picteze, 

nu a fost de loc ușor. Firea lui dornică de libertate civică și artistică l-a situat 

deseori în conflict cu «diriguitorii de la cultură». A fost acuzat de formalism și 

exclus din Uniunea artiștilor plastici, ulterior fiind restabilit. Caracterul metaforic 

și poetic al creației maestrului, înrâurirea folclorului plastic asupra nucleului 

conceptual al viziunii sale despre lume s-a format treptat. Asimilând în mod activ 

tradițiile artei populare și principiile plastice ale maeștrilor occidentali de la 

sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, M. Grecu parcurge 

drumul de la o tratare «etnografică» la o concepție «filozofică», de la «real» la 

«simbol». Încă la începutul anilor șaizeci, pictorul s-a adresat la acel inestimabil 

patrimoniu spiritual pe care îl prezintă și continuă să-l prezinte moștenirea 

artistică populară. Această adresare avea drept obiectiv evocarea 

particularităților etnografice, motivelor folclorice sugestive100. 

Eleonora Brigalda, critic de artă 

 

Despărțit de organismul viu al culturii românești și asaltat de programele 

marilor expoziții unionale, găzduite de Moscova, Mihail Grecu nu face, însă, 

niciun fel de concesii retoric-discursive, optând pentru puritatea discursului 

                                                           
99 Mihai Grecu. Biblioteca Publică Orășenească «Ion Creangă», or. Florești. URL: 

https://www.slideshare.net/bibliotecafloresti/mihail-grecu 
100 Brigalda, Eleonora. Mihail Grecu și valorile simbolice ale artei naționale // ARTA, 2016. P. 156-158. 

https://www.slideshare.net/bibliotecafloresti/mihail-grecu
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vizual, pentru poetica nemediată a culorilor. Eliberate din constrângerile 

figurației, tușele și masele de culoare închid în sine întregul zbucium al 

parcursului biografic, căutând să descopere, printre atâtea insinuări ale haosului, 

principiile ordinii, ale raționalului. Mihail Grecu rămâne una dintre cele mai 

proeminente prezențe care în deceniile postbelice au făcut posibilă legătura, în 

această zonă, între o mișcare modernă, întreruptă de evoluții istorice, și noul 

modernism, așa cum funcționează el în estul european, ca o verigă necesară înspre 

un postmodernism receptat tardiv101. 

Constantin Prut, critic de artă 

Opera 

Mihail Grecu este autorul a unui număr mare de tablouri aflate în importante 

muzee din România și Moldova. Printre cele mai cunoscute opere din prima 

perioadă figurează »Femeie cu broboadă galbenă» (1956), »Portretul lui Gh. 

Dimitriu, Natură statică cu pești» și »Țăran cu pălărie» (1957). Foloște contrastele 

dintre lumină și umbră, fiind influențat de maeștri ai Romantismului Géricault și 

Delacroix («Răscoala din Tatarbunar», 1957), exprimând idei general umane și nu 

pseudo-eroice. 

 

 

 

Mihail Grecu. Istoria unei vieţi (triptic, 1967): Copilăria. Tractoristul. Familia. 

 

«Partea întâi a tripticului «Istoria unei vieţi» – «Copilăria» («Băiatul cu 

boii»), înfăţişează un băieţel plăpând între doi boi uriaşi, imaginea acestui ciobănel 

având, probabil, un caracter autobiografic. La această compoziţie, M. Grecu s-a 

                                                           
101 Muzeul Naţional de Artă al României. Expoziții temporare. URL: https://www.mnar.arts.ro/descopera/expozitii-

temporare/251-mihail-grecu 

https://www.mnar.arts.ro/descopera/expozitii-temporare/251-mihail-grecu
https://www.mnar.arts.ro/descopera/expozitii-temporare/251-mihail-grecu
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inspirat din structura covorului național, din ornamentele, nuanţele şi simetriile 

sale specifice, care ies în evidenţă pe fondul negru, catifelat. Apariţia primului 

tractor în sat a constituit principalul motiv pentru a crea cea de-a doua parte a 

tripticului cu denumirea “Tractoristul . Pictorul nu s-a limitat doar la fixarea 

momentului, el a plasat acţiunea în plan îndepărtat – în câmpurile fără haturi – şi l-

a prezentat parcă văzut de ochii ţăranilor bătrâni; micul tractor apare din depărtare 

ca un miraj, ca un vis real. Cea de-a treia parte a tripticului prezintă o idilă 

familială, care redă pacea, buna înţelegere, belşugul în casă şi copiii – continuatori 

ai neamului. Tot aici sunt şi pomul fructifer – simbolul pământului darnic, şi un 

buchet de flori – întruchiparea bucuriei, şi pisica cu motănaşi – semn că e cald şi 

bine lângă vatra acestei case»102.  

 

PAVEL GUŢU 

Pavel Guţu s-a născut pe 6 august 1952 în satul 

Kamâşovka (Hagi-Kurda), regiunea Odesa,  Ucraina.  

Studii  

A studiat la Institutul de Stat de Arte din Kiev (1976-

1982), la facultatea de artă monumentală în atelierul lui 

V. Zabaşta şi N. Storojenko. După absolvire a predat 

cursuri de pictură la Şcoala Republicană de Arte Plastice 

din Chişinău (1982-1996). A urmat stagii de perfecţionare la Academia de Arte din 

Sanct-Petersburg (1989) şi la Centrul de Arte «Mikado» de la Paris (1993).   

În 1982, repartizat la Chişinău, se încadrează în calitate de profesor în                             

învăţământul artistic la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. Din 2002 

este stabilit cu traiul în oraşul Sondrio, Italia.  

Pavel Guţu este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova şi al 

Fondului AIAP din Bucureşti, iar din 1996 – membru al AIAP UNESCO. În 

întreaga sa carieră, artistul a elaborat o serie de studii de teorie a artei, organizând 

numeroase expoziţii personale în Italia, România, Elveţia, R. Moldova, România, 
                                                           
102 Biblioteca Națională a Republicii Moldova. URL: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/mihail-grecu-

prezentare-elaborata-de-svetlana-miron-sef-serviciu-arte-si-harti-bnrm 

 

https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/mihail-grecu-prezentare-elaborata-de-svetlana-miron-sef-serviciu-arte-si-harti-bnrm
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/mihail-grecu-prezentare-elaborata-de-svetlana-miron-sef-serviciu-arte-si-harti-bnrm
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Italia, Franța, Elveţia, având o serie de lucrări în colecţii publice şi private prin mai 

multe ţări, şi lucrări de artă monumentală.  

Opera 

Cele mai importante lucrări în pictura de şevalet: «Noaptea secolului XX» 

(1994); «Formula dictaturii» (1996); «Visul de argint» (1999); «Fantome 

imperiale» (2003), iar în cea monumentală – «Toamna» (Casa de Cultură, 

Truşeni,1986, sgraffito); «Îngerii păzitori» (Palatul Căsătoriilor, Chişinău , 1991, 

sgraffito); «Continuazione» (Tirano, Italia, 1998), «Desiderio insuperabile» 

(Sondrio, Italia, 2005, sgraffito); «Ribelli ed incendio» (Parlasco, Italia, alfresco, 

2007). 

Expoziţii personale: Muzeul Literaturii Române «M. Cogâlniceanu» 

(Chişinău, 1992); Palatul Culturii (Câmpina, 1992); Cercul Militari (Bucureşti, 

1994); Galeria «Delta» (Arad); Muzeul de Arte (Constanţa, 1995 − România); 

Galeria «Kranister» (Klosterneuburg, Viena, 1996, 1998); Sondrio (Palazzo 

Pretorio, Italia, 1998); Centrul Expoziţional «C. Brîncuşi» (Chişinău, 1998); Sala 

ex-chiesa di St. Antonio (Morbegno, Italia, 2003); Spazio comerciale «Carosello» 

(Carugate, Italia, 2005); Villa Pestalozzi (Chiavenna, Italia, 2006); Sale-mostre di 

Villa Casati (Cologno Moncese, Italia, 2007).  

Întreaga operă a pictorului se împarte în trei faze artistice distincte.  Prima 

etapă  este cea a peizajelor, caracterizându-l ca pe un «artist-voiajor, pasionat de 

natură, de locuri pitoreşti», a doua o constituie pânzele în care el foloseşte stilistica 

dominată de «metafore şi alegorii, subordonate unei viziuni simbolist-critice-

groteşti»,  și a treia – lucrările «de factură virtualonirică» (oniric – ce ţine de 

domeniul viselor) – rezultat al incursiunilor sale «în straturile ascunse ale 

subconştientului».  Creațiile sale artistice din categoriile realism, impresionism se 

manifestă în forme figurative, portrete, caricaturi nud, peisaje, ilustrări, 

monumental-decorative, picturi murale, sculpturi și instalații.  

În 1998 este inclus în Enciclopedia Artiştilor Români Contemporani (Editura 

«Arc-2000», Bucureşti, p.82). Tot în 1998, la sfârşit de decembrie, este prezent în 

Galeriile Uniunii Artiştilor Plastici din Chişinău cu expoziţia personală «Între 
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moment şi inë nit», cuprinzând creaţii din ultimii 15 ani (la acel moment). 

Expoziţia făcea un bilanţ al activităţii plasticianului, lăsându-l ca personalitate 

artistică, dincolo de spaţiul românesc. 

În pictura de şevalet şi cea monumentală a lui P. Guţu predomină interesul 

pentru arta conceptuală, apropiind realitatea tradiţională a motivelor de alegoria 

suprarealistă. Artistul recunoaște: «Școala sovietică de Arte din anii 1970-1980 m-

a influenţat să încep creaţia artistică cu realismul impresionist şi simbolismul 

figurativ, care este şi bază în arta monumental-decorativă. Apoi, viaţa în 

societatea cu dictatură sovietică şi atitudine şovină a ruşilor faţă de alte naţiuni 

ocupate prin  războaie şi politici înşelătoare de rusificare – distructive şi derutat 

de la dezvoltarea naturală, pentru civilizaţie şi culturile neruse ale coloniilor 

(republicilor) din URSS, m-au condiţionat să fac artă critică»103.  

 

 

P. Guțu. Cap de portofoliu, sau Eremia Golia (1989) P. Guțu. Formula dictaturii (1985) 

 

Comentarii critice  

După ani de exersări perseverente, treptat, pe măsura aprofundării cunoştinţelor 

asupra artei contemporane, se adâncește în alte articulări ale modalităţilor de 

exprimare plastică, care, în final, l-au redirecţionat către formularea unei viziuni 

originale eşafodată pe alte concepte decât cele proprii realismului. Constatăm, în 

urma analizei imaginii, că autorul, recurgând la inversie, de fapt vrea să ne 

                                                           
103 Popescu, Ioan. Pavel Guţu - un mare artist plastic basarabean, adept al artei onirice ca refugiu de la trăiri. URL: 

https://stiriactuale.ro/basarabia/19121 

https://stiriactuale.ro/basarabia/19121
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comunice ceva nou, prin ce a codificat dânsul. Operaţiune simplă şi la îndemâna 

oricui, la decodificare, prin analiză, ni se vor deschide realităţi şi adevăruri pe 

care autorul se oferă să le comunice tuturor celor ce doresc să susţină cu el un 

dialog. Valorificarea aatare posibilităţi operaţionale în termini teoretici a căpătat 

în creaţia sa formula de Creaţie onirică. Oniric, adică vis. De fapt, este o realitate 

de vis. Nervurile se vor drept semnificante ale succesiunilor temporale: ale anilor, 

poate vizând secole sau poate chiar milenii. Sau, la lecturare în extensie, se 

decodifică ca o hartă a unei ţâri concrete. Iată această decodificare a subiectivită 

ţii vis-a-vis de realitatea în care noi trăim, în care activează artistul, este substan 

ţa care capătă în interpretarea dânsului valen ţe deosebite în mod special104.  

Tudor Braga 

 

Operele lui Pavel Guțu sunt superbe, iar autorul fiind bine pregătit din punct de 

vedere profesional și foarte talentat își poate permite să abordeze orice stil sau 

curent, obținând un domeniu vizual în diferite categorii de realism, de 

hiperrealism sau expresionism. Imaginația, creativitatea și capacitatea de acțiune 

le are în exces105.  

Vasile Fornea 

          

Creațiile sale artistice din categoriile realism, impresionism se manifestă în forme 

figurative, portrete, caricaturi nud, peisaje, ilustrări, monumental-decorative, 

picturi murale, sculpturi și instalații. Pavel Guțu lucrează în acuarele, tempera, 

uleiuri, straturi de culoare, ciment, mozaicuri, sticlă, decorări cu reliefuri și 

materiale moi precum lemnul, piatra, calcarul și cimentul106. 

Ana Gherciu 

 

 

                                                           
104 Braga, Tudor. Plenitudinile atinse de Pavel GU Ţ U, pag. 82-83 URL : 

https://www.arta.md/storage/books/Panoramic-Art%202017-2018/pdf/full.pdf 
105 Gherciu, Ana. De la realism la oniric, cu Pavel Guțu. URL : https://timpul.md/articol/de-la-realism-la-oniric-cu-

pavel-guu-42140.html 
106 Ibid. 

https://www.arta.md/storage/books/Panoramic-Art%202017-2018/pdf/full.pdf
https://timpul.md/articol/de-la-realism-la-oniric-cu-pavel-guu-42140.html
https://timpul.md/articol/de-la-realism-la-oniric-cu-pavel-guu-42140.html
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Pictura murală: 

 

 

P. Guțu. «Guguță» Mozaic și sgraffito,                 

1988, R. Moldova  
P. Guțu. Sgraffito. Grădinița de copii din 

Ohrincea, Criuleni, 1989 

 

În ultima perioadă, Pavel Guţu reia, în lucrările sale, limbajul artei critice, 

prin care îşi exprimă umorul, sarcasmul, în care utilizează formele de expresie ale 

paradoxului şi absurdului ce se vrea conştientizat.  

 

Portrete: 

 

 

 

 

 

P. Guțu 

Federico 

 

P. Guțu. Margarita 

 

 

P. Guțu. Franco 

 

P. Guțu. 

L.Pavarotti 

 

P. Guțu. 

Autoportret  
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Lucrarea lui P. Guțu 

«Confinele latinității sau Sf. 

Nicolae e trist» (1993) este o 

operă filozofică și încărcată de 

semnificaţii alegorice. Capul de 

bour, simbolul heraldic al 

Moldovei, reprezintă, în bună 

măsură,  această regiune istorică 

ca apartenentă la o anumita arie 

a latinitatii. În prim-plan al 

imaginii, bourul pare  complet 

epuizat și abia dă semne de viață 

din cauza subjugării: lanțuri 

grele înfășurate în jurul gâtului, 

din gură îi ies flăcări. Sub el un 

butoi cu pulbere gata să explodeze. În interiorul tabloului, pagini întunecate şi 

triste din istoria românilor basarabeni: vulturul învins, tancuri rusești, râuri de 

sânge, «trenul durerii» cu craniile basarabenilor deportați. Sf. Nicolae, ocrotitorul 

copiilor, privește cu tristețe la paranoia totală care a invadat întreaga lume 

încercând s-o autodistrugă din cauza ideologiilor false care erau impuse de dogma 

dictatorială și socială, ignorând moralitatea istorică verificată de timp. 

În lucrarea «Pușculița imperială» (2012) , autorul descrie realizările dubioase 

ale Imperiului Rus (precum și ale Federației Ruse ca succesor al acestuia), 

construite pe sângele și oasele popoarelor cucerite. În loc de copite, porcul are 

tancuri și este rezervoare, iar spațiul din jur este strâns cu sârmă ghimpată. Porcul 

în copite cu tancuri, înconjurat cu rânduri de sârmă ghimpată. Pușculița e plină cu 

bani, adunați de cei așezați pe panglica Sf. Gheorghe, reprezentând două figuri - 

țarul rus și liderul actual al Rusiei. Imaginea pușculiței în formă de porc este 

dezgustătoare, înotând în grăsime și botul pătat de sânge. În același timp, de pe 

geamurile aşa-zisei case imperiale se văd oameni fără griji care se folosesc de 

 

P. Guțu. Confiniile latinității sau Sf. Nicolae e trist, 1993. 
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beneficii obținute prin conflicte violente şi sângeroase. E atât de mult sânge încât a 

inundat întregul spațiu inferior al imaginii și se revarsă din rama tabloului. 

 

P. Guțu. «Pușculița imperială», 2012 

 

Pe rețelele de socializare, autorul scrie despre sine după cum urmează: 

Simbolismul critic, visul, imaginaţia şi vibraţia aerului viu în pictură m-au 

stimulat să ajung la teoria concepţiei paradoxală (posibilă în artă), denumită 

METAFISICA PALPABILĂ ŞI TRANSPARENTĂ (MPT), care are menirea să 

demonstreze INTERDEPENDENŢA aflată  între materia vie şi moartă, sau 

imaterială, memorială şi cea ce intuieşte o dispoziţie relativ concretă, mai mult 

sau mai puţin vizibilă. Doream ca, prin această concepţie, să fie posibilă 

analizarea, demonstrarea mişcării şi activităţii omului în viaţa sa, cunoaşterea 

subconştientului uman pentru al putea activa şi conecta cu raţiunea, drept rezultat 

să-i poată da roade dacă «investiţia e pozitivă» şi, în mod contrar, să-l abţină, 

funcţionând ca  un bumerang. Drept concluzie, scopul concepţiei este: TOT CE 

ESTE FAVORABIL ÎN VIAŢA OMULUI ESTE «LIPIT» CU ENERGIA 

DRAGOSTEI ( P. Guțu) 
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ION COȚOFLEAC 

(1948, or. Ismail, reg. Odesa) 

Studii:  

A absolvit școala profesională de stat  M. Grecov din 

Odesa (1968), Institutul Polografic I. Fedorova din 

Ucraina  (1977). Pictor, grafician. Membru al Uniunii 

Naționale a Artiștilor Plastici din Ucraina Membru al 

Uniunii Naționale al artiștilor Plastici din Ucraina (2005) 

și al Uniunii artiștilor Plastici din Ismail (1991).  

Tehnici: pictură în ulei, grafică, acuarelă, tehnica autorului.  

Lucrări principale: «Noaptea albă» (1993), «Noaptea lui Ivan Kupala» 

(1987), «Olga» (1993), «Fata în alb» (1993), «Suita Rhodope» (1994), «Nuferii» 

(1998), «Susana și bătrânii» (2009); grafică - «Bătrânul Bufon» (2011), «Cântec de 

leagăn» (2001), «Amintiri despre tata» (2010), «Cântec de pădure» (2010).  

Stil. Picturile și grafica lui Ion 

Coțofleac reprezintă o galerie de 

imagini remarcabile, pline de 

romantism, şi măreţie în acelaşi timp, 

o căutare spirituală limitată. Subiectele 

lucrărilor sale, executate în ulei și 

acuarelă, sunt legate în principiu de 

natura regiunii Dunării ucrainene: 

litoralul  relevant  de pe coasta Mării 

Negre, superb prin  simplitatea sa; 

brațe  dunărene cu locuri pentru 

pescuit; întinderi ale stepei din 

Bugeac. O trăsătură caracteristică a 

creației autorului este percepția 

meditativă a naturii sudice și subtextul 

filosofic al compozițiilor.  

 

 

I.Coțofleac. Pescarul, 2014 
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Grafica în opera lui Ion Coțofleac ocupă un loc aparte, unic în felul său, 

complet independent. Lucrările, efectuate în tehnica autorului, care într-o oarecare 

măsură seamănă cu o gravură în culori,  care nu este o imprimare, tiraj de 

producție,  dar există într-un singur exemplar. Acestea sunt caracterizate de moduri 

clare de exprimare care conferă expresivitate unei forme, în spatele căreia se află 

multă experiență. Majoritatea operelor grafice ale lui Ion Coțofleac se disting 

printr-un subtil simț al umorului, care creează o atmosferă de joc intelectual. 

Subiectele lor făcut cu sos, sanguin, - preluate din legende, ritualuri populare, 

scene de zi cu zi. Ironia și subtextul filozofic îmbogățesc și extind lectura și gama 

tematică a operelor sale, în timp ce ironia și grotescul din ele nu ating niciodată 

sarcasmul, înmuiindu-se prin lirismul și bunătatea lumii interioare a autorului. 

 

 

 

I.Coțofleac. Brațul Dunării, 2010 I.Coțofleac. Feerie, 2010 

 

Principalele lucrări ale autorului sunt plasate în albumele «Pictură. Grafică» 

(2019), «Grafică. Schițe «(2020). 
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ANATOLIE GHERASIMOV  

(1968, satul Kamâşovka (Hagi Curda),  raionul Ismail,  

reg. Odesa) 

Studii:  

În 1992 a absolvit Colegiul de Arte Plastice 

«A. Plămădeală» şi în 2001 – Universitatea de Arte din 

Moldova (astăzi – Academia de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice), Facultatea de Arte Plastice. Din 1998 participă 

la numeroase expoziţii de pictură şi grafică din ţară şi de 

peste hotare.  

Lucrează în tehnicile: hârtie manuală, acuarelă, acvaforte, ac sec, acvatintă, 

pictură în ulei, pastel. Are lucrări în colecţii private din R. Moldova, România, 

Franţa, Italia, Germania, SUA şi din alte ţări. În ambianaţa artistică atohtonă, 

graficianul Anatolie Gherasimov este cunoscut mai ales datorită seriilor sale de 

autohtone în acuarelă şi gravură. 

Comentarii critice  

În ambianaţa artistică atohtonă, graficianul Anatolie Gherasimov este 

cunoscut mai ales datorită seriilor sale de autohtone în acuarelă şi gravură. 

Iscusinţa tehnică şi stilistica realistă a acestor lucrări în miniatură comportă 

înalte caracteristici profesionale ale autorului. Procedând la o succintă analiză 

epistemică vom descoperi că artistul a folosit in discursul plastic o figură retorică 

numită anagogică: a plecat de la particular și de la simplu , individual la complex, 

la general, la imaginea de ansamblu. Acele elemente simple sunt în creația sa 

plastică elementele dcorative simple cu valoare simbolică, identificate în 

fundamentele folclorice , de origine geomorfă, zoomorfă, fitomorfă, antropomorfă, 

mitologică, religioasă etc. Artistul le-a invocat introductiv, apoi a construit 

imagini compuse preponderent natural- peisagistice, aducând in atenție locuri 

simbolice din copilăria satului natal, din frământata și dramatica istorie a 
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Moldovei, din frumusețea meandrelor Nistrului, Prutului și Mării Negre etc., în 

genere a invocat spații reprezentative pentru geografia BASARABIEI107.  

 

 

A.Gherasimov. Etude, 2010 A. Gherasimov. Etude, 2010 

 

Totodată, deja de mai mulţi ani, pe lângă tehnicile clasice ale graficii, artistul 

plastic Anatolie Gherasimov mai apelează şi la tehnicile mixte, hârtie manuală 

etc., căutând prin acestea să valorifice noi straturi de structuri semantice ale 

simbolurilor naţionale ale ținutului nostru. Experimentând mult în acest domeniu, 

graficianul atinge noi forme şi valori plastice, adesea cu caracter decorativ, care 

apelează la cu totul alte subtilităţi stilistice, plastice şi utilitare ale domeniului. 

Astfel, creaţia maestrului capătă valori ale obiectului artistic, original atât prin 

tehnică, cât şi prin efectul pe care acesta îl produce asupra spectatorilor în spaţiul 

expoziţional. Desenele şi motivele plastice utilizate în arta textilă şi cea a 

broderiilor populare naţionale au servit drept surse de inspiraţie pentru seriile de 

hârtie manuală recent prezentate în expoziţia personală a lui Anatol Gherasimov. 

Simbolul etnic popular, folclorul na ţional demult îl preocupă pe autor în demersul 

său artistic. O frumoasă realizare a lui Anatolie Gherasimov constă în izbânda de 

a interpreta în forme grafice originale simboluri etnice ale păsării, ale pomului 

vieţii şi motive ornamentale utilizate în broderii, reușind să găsească până și 

scheme de elaborare a compoziţiilor ce reies din desenul iei. Aplicarea culorilor 

calde în amestec cu griuri colorate imprimă lucrărilor sale o doză potrivită de 

eleganţă şi laconism. Aşa dar, se observă abilităţile autorului de a gândi şi a crea 

                                                           
107 Păstrăguș, Mihai. Picturalitate și estetic în creația lui Anatolie Gherasimov, Galeria artelor, pag. 81. 
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designul unor etichete sau mostre artistice de publicitate, care promovează 

specificul na ţional în artă şi în orice sferă şi domeniu de produc ţie industrială. 

Reproducerile operelor etalate în expozi ţie ar putea contribui în acest sens108. 

Victoria Rocaciuch 

 

 

  

 

Anatolie Gherasimov, hârtie manuală, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Rocaciuch,  Victoria / Panoramic art / 2017-2018,  Hârtia manuală şi grafica artistului plastic Anatolie 

GHERASIMOV, pag. 70-71 
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Capitolul 4. DUNĂREA 

 

Caracteristici lingvo-stilistice ale descrierii râului Dunărea  

în texte de beletristică 

Galina Oleinikova 

 

Dezvoltarea intensă a contactelor interetnice, procesele globalizării, 

evoluarearea contactelor interculturale conduc la schimbări în toate sferele 

științifice ale activității umane. Societatea, știința și cultura sunt un întreg, care 

evoluează în mod constant, îmbogățesc, completează și oferă impulsuri pentru 

dezvoltarea ulterioară a omenirii. Cunoştinţele omenirii se reflectă în concepte, iar 

conceptele, după cum se știe, se numesc cuvinte. Acestea din urmă dezvăluie 

existența umană mai conștient și pe scară largă. 

Lingvistica, ca știință a limbii, funcționarea ei și acumularea de cunoștințe, 

ocupă una dintre pozițiile de conducere în perioada actuală a dezvoltării științei. 

Una dintre direcțiile promițătoare ale lingvisticii moderne este lingvistica 

antropologică sau antropologia lingvistică. Această direcție a apărut în lingvistica 

americană în legătură cu studiul limbilor popoarelor indigene din America de 

Nord. 

Lingvistica antropologică include în sine natura interdisciplinară a 

cercetării. În primul rând, această abordare lingvistică se formează la intersecția 

unor științe precum lingvistica, etnografia, culturologia și estetica, ceea ce este cel 

mai promițător în studiile filologice moderne ale limbilor. Scopul lor este de a 

studia limba în strânsă legătură cu conștiința umană, gândirea, activitățile spirituale 

și practice109, cu principiul metodologic de conducere al antropocentrismului, cu 

«studiul limbajului, conform căruia omul este considerat centrul și cel mai înalt 

scop al universului».110 

                                                           
109Jerebilo T.V., Dicționar de termeni și concepte lingvistice. Ediţia a VI-a, revizuită și adăugită, Nazran, Pilgrim, 

2016, 610 pag. 
110Selivanova O.O.,Lingvisticamodernă: enciclopedie terminologică,Poltava,Dovkillea-K, 2006, 716pag. 
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Înțelegerea și perceperea limbii ca fenomen antropocentric este una dintre 

tendințele cele mai importante în dezvoltarea onomasticii ruse contemporane. 

Știința care studiază substantivele propprii, istoricul apariției și transformării lor ca 

rezultat al utilizării îndelungate în limba sursă sau referitor la împrumuturile din 

alte limbi. Într-un sens mai restrâns, onomastica este numele propriu-zis al 

diferitelor tipuri: numele oamenilor, animalelor, fiinţelor inventate, ființelor mitice, 

triburilor și popoarelor, țărilor, râurilor, munților, așezărilor umane.111 După 

Y. Karpenko, «onomastica este o parte a lingvisticii, care își studiază numele 

proprii, esența, specificul, structura, gruparea, regularitățile de funcționare, 

originea și dezvoltarea lor».112 

Substantivele proprii sunt marcatori specifici ai persoanei în societate în 

diferite perioade istorice, posedând diverse informații atât de caracter lingvistic cât 

și extralingvistic. Se poate spune că substantivele proprii formează un fel de zonă 

intermediară în care factorii lingvistici și extralingvistici se intersectează în 

interacțiune strânsă și funcționează în camp lingvistic istorico-cultural atât în cel 

sincronic, cât și în cel diacronic. Valoarea lingvistică a materialului onomastic este 

coexistența denumirii arhaismelor și a inovațiilor care încorporează cele mai 

importante tendințe ale dezvoltării lingvistice și reflectă interacțiunea puternică a 

onimelor cu sistemul lingvistic comun.113 

Multe lucrări lingvistice sunt dedicate studiului unităților onomastice. 

Printre acestea se numără operele oamenilor de știință celebri Alefirenko N. F., 

Verbici S., Karpenko Yu.A., Karpenko O.Yu., Zubkov M., Krupeniova T., Fomina 

L. și alții. 

Studierea și cercetarea ştiinţifică a substantivelor proprii, pe de o parte, fac 

parte din sistemul lingvistic, respectă legile lui și, pe de altă parte, are o serie de 

caracteristici datorate unor factori non-lingvistici (conțin informații istorice, 

culturale, sociologice, psihologice, etnice). 

                                                           
111Podolskaia N.V.,Dicționardeterminologieonomasticărusă, Moscova, Știința, 1988, 189 pag. 
112KarpenkoO.Yu.,Problemede onomasticăcognitivă. Monografie,Odesa, Astroprint, 2006, 325pag. 
113VerbiciS., Lexiculonimelorucrainene: aspectulfuncțional, BuletinulAcademieiNaționalede ȘtiințeaUcrainei, 2008, 

Nr. 5, pag. 54. 
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O parte semnificativă a vocabularului onomastic al oricărui limbaj îl 

constituie toponimele (de la cuvântul grecesc topos «loc» și onoma/onyma»nume, 

denumire»). Se poate menţiona cu încredere că este imposibil să ne imaginăm 

lumea modernă fără nume geografice. Fiecare toponim poartă anumite informații 

necesare pentru lumea din jur: geografice, lingvistice, istorice. Aceste unități 

lexicale conțin, în primul rând, o cantitate mare de informații despre reinstalarea și 

migrația vechilor grupări etnice, despre particularitățile vieții și relațiile 

popoarelor, despre viața culturală și spirituală, despre atitudinea strămoșilor noștri, 

care, la rândul lor, sunt transmise strict din generație în generație. 

În lingvistica modernă, există două clasificări ale toponimelor: 

1) după tipul de obiecte geografice desemnate; 

2) după structură. 

Conform primei clasificări, se disting următoarele tipuri de toponime: 

hidronime, oronime, oiconime, urbanonime, macrotoponime, microtoponime. 

Conform clasificării structurale (morfologice), toponimele sunt împărțite în 4 

tipuri: a) simple, b) derivate, c) compuse, d) integrante. 

Mulți cercetători (A. V. Superanskaia, A. K. Matveev, V. I. Suprun, 

R. Couts, A. Smith, G. Steward, V. Watson, O. Padel etc.) acordă o atenție 

deosebită unei dintre speciile toponimelor – hidronimele. Hidronimele sunt adrese 

concrete ale obiectelor geografice (râuri, lacuri, mări, pârâuri). Ca și numele 

geografice, hidronimele sunt o limbă specifică a geografiei. Hidronimia reflectă 

realitățile naturale, particularitățile dezvoltării teritoriului, percepția mondială și 

viziunea oamenilor asupra lumii, contactele etno-culturale, etno-lingvistice şi 

ideologia lor. 

Hidronimia este o colecție de nume de obiecte de ape, iar hidronimica este 

ramura onomastică (știința numelor proprii), care studiază hidronimele. 

Obiectivele de studiu pentru hidronimică pot fi hidronimele în general, ca un 
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anumit tip de nume propriu-zis, hidronimele unui anumit teritoriu (hidronimia 

regională) și numele de ape separate.114 

Interesul sporit față de studiul hidronimelor se datorează faptului că, în 

primul rând, de-a lungul anilor, râurile au jucat un rol crucial în viața culturală și 

economică a popoarelor: oamenii s-au stabilit întotdeauna pe malurile râurilor mari 

și mici, ele fiind surse de apă și de alimente, rute comerciale și de transport. În 

plus, pentru așezările vechi, ele îndeplineau şi o funcție defensivă, fiind un 

obstacol natural pentru inamici. În al doilea rând, hidronimele sunt mai puțin 

susceptibile la schimbări de-a lungul timpului, ceea ce, în unele cazuri, face 

posibilă detectarea unor urme de existență a limbilor dispărute pe un anumit 

teritoriu și dezvăluirea unor episoade importante din istoria relațiilor antice ale 

limbilor și grupurilor etnice. Jacob King a remarcat că «există o legătură între 

calitățile fizice ale unui râu și calitățile lingvistice ale denumirii și descrierii 

sale».115 

Studiul hidronimelor din literatura artistică, în opinia noastră, are o valoare 

lingvistică suplimentară și urmărește mai multe obiective: pe de o parte, utilizarea 

unui anumit hidronim de către autor permite cititorilor să se orienteze și să 

stabilească poziţia obiectelor și chiar a evenimentelor. Pe de altă parte, folosind 

mesajele lingvistice criptate ale imaginii hidronimelor, pentru cititor este mai ușor 

să înțeleagă conținutul cultural și istoric al obiectelor lumii umane existente 

anterior, mai real să-şi imgineze intenția autorului de a descrie evenimentele care 

au avut loc. Prin intermediul hidronimelor, autorul operei îl ajută pe cititorul său să 

cunoască trecutul și să înțeleagă prezentul, căutând legături între condițiile de teren 

descrise și reflectându-le în numele geografice. 

Actualitatea acestui articol constă în examinarea idiostilului autorului bazat 

pe diferite microstructuri lexicale ale textului în condiționalitatea lor specifică 

estetică și stilistică; analiza utilizării tehnicilor stilistice în descrierea hidronimului 

                                                           
114Kuzneţov, S. A., Mareledicționar al limbii ruse. - I ediție, SPb, Norint, 1998, URL: 

http://endic.ru/kuzhecov/Alljuzija-58323.html 
115 KingJacob,Analytical Tools for Toponymy: Their Application to Scottish Hydronymy.  – University of 

Edinburgh,  2008.  Access Mode: https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/ 

 

http://endic.ru/kuzhecov/Alljuzija-58323.html
https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/
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Dunărea permite să înțelegem toate particularitățile limbii unei anumite lucrări sau 

a lucrării scriitorului în general. Este de remarcat faptul că cercetarea și analiza 

caracteristicilor lingvistice și stilistice ale utilizării hidronimului Dunărea în 

literature artistică nu a fost încă obiectul unui studiu lingvistic special [Figura 1]. 

 

Figura 1. Harta bazinului fluviului Dunărea 

 

Prin urmare, scopul acestui articol este realizarea un studiu cuprinzător al 

trăsăturilor lexicale și stilistice ale imaginii fluviului Dunărea în opere de 

beletristică, descrierea caracteristicilor funcționării mijloacelor figurative și 

expresive ca trăsături de idiostil ale textui artistic. 

Studierea idiostilului unui anumit autor este interesantă nu numai în ceea ce 

privește monitorizarea dezvoltării limbii naționale, ci și în determinarea 

contribuției personale a scriitorului la procesul de dezvoltare a limbajului. Soarta 

oricărei opere de artă depinde de capacitatea autorului de a-și formula exact 

gândurile, de gradul de stăpânire a cuvântului, de cunoașterea legilor funcționării 

sale, de virtuozitatea în folosirea mijloacelor de exprimare plastică ale limbii. 
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Reprezentarea artistică a personajelor principale, a localității și a obiectelor 

este, în primul rând, poziția autorului, intenția lui de a construi acea lume ficțională 

de realitate artistică, care va captiva ulterior cititorul cu neobișnuitul și originalul 

său. Prin reprezentarea obiectelor din lumea artistică, apare imaginea autorului 

despre lumea în sine. Putem vorbi despre expresia textului artistic – poze ale lumii 

unei persoane reale, autorul însuși, imagini ale lumii personajelor fictive care 

trăiesc în lumea de referință fictivă, cu prezența obligatorie a unor unități 

toponimice reale, hidronimice. Prin urmare, putem vorbi despre analiza utilizării 

hidronimului, ca modalitate de a cunoaște imaginea individuală a autorului, 

creatorului lucrării.  

Tehnicile stilistice în orice lucrare de artă sunt folosite pentru o descriere 

coloristică și mai emoționantă a evenimentelor, acțiunilor, precum și pentru 

exprimarea atitudinii personale a autorului față de obiectele descrise în roman. 

Pentru a arăta rolul tehnicilor stilistice utilizate în descrierea hidronimului 

Dunărea, am ales pentru analiză operele de artă în care râul Dunărea este cheia de 

bază și principala cheie locală. Astfel, pentru analiză au fost luate romanul lui Jules 

Verne «Frumoasa Dunăre galbenă» (Figura 2), povestirea scriitorului austriac 

Franz Kain «Dunărea trece pe alături» (Figura 3) și povestirea scriitorului englez 

Algernon Blackwood «Sălciile» (Figura 4). 

   

Figura 2 

Romanul lui Jules Verne 

«Frumoasa Dunăre galbenă» 

Figura 3 

Povestirea scriitorului austriac 

Franz Kain «Dunărea trece pe 

alături» 

Figura 4 

Povestirea scriitorului englez 

Algernon Blackwood 

«Sălciile» 
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Începem analiza utilizării hidronimului Dunărea, cu lucrările scriitorului de 

talie mondială Jules Verne. Fiecare dintre noi a recitit în mod repetat și a fost 

captivat de lucrările acestui scriitor remarcabil. Elementul de apă din romanele lui 

Jules Verne, este reprezentat, în general, de expansiunea maritimă și oceanică. Ne-

am îndreptat atenția asupra lucrării «Frumoasa Dunăre galbenă» («Le Beau 

Danube Jaune»), care în 1908 a fost publicată sub numele «Pilotul Dunării» («Le 

Pilote du Danube»). 

Protagonistul operei «Frumoasa Dunăre galbenă» este câștigătorul 

concursului pescarilor, fostul pilot Ilia Kruş, care a decis să-și consolideze victoria 

finală în competiția Ligii Dunării, cu lunga sa călătorie de la izvoarele Dunării 

până la delta ei. El dă cuvântul să mănânce în timpul călătoriei exclusiv peștele 

prins de el – sau să achiziționeze produse pe banii din vânzarea peştelui prins. 

Călătoria distractivă de-a lungul Dunării este puțin complicată de faptul că, de-a 

lungul întregului râu, poliția caută o bandă misterioasă angajată în jafuri de castele, 

ferme și sate, situate pe malurile Dunării. Este de remarcat faptul că intenția inţială 

a autorului romanului Jules Verne a fost redactată în mod semnificativ de către fiul 

său, Michel, şi anume în această formă romanul a devenit cunoscut pe scară largă. 

Un centru semantic special al întregii opere «Dunărea galbenă frumoasă» 

este utilizarea cuvintelor concrete, a cuvintelor-caracteristici în text. Astfel, 

împreună cu vocabularul de carte folosit în lucrarea analizată, există cuvinte 

diferențiate stilistic asociate cu activitățile profesionale ale protagonistului, pilotul 

Ilya Kruş. De-a lungul romanului, terminologia de vânătoare și de pescuit este 

reprezentată pe scară largă: «fiecare deținea un set complet de diverse dispozitive 

enumerate în «Ghidul pescarului»: coadă de undiţă, plase de aterizare, linii de 

pescuit, ambalate în coperți de piele, șireturi, frânghii florentine, plutitoare, plumb 

de la undiţă de diferite dimensiuni, pietricele artificiale...; Peștii adormiţi deja în 

plase au fost aceia care se găsesc numai în Dunăre: costrăţi, babuşte, porcuşori, 

bibani, lini, ştiuci, crapi ș. a.».116 

                                                           
116Jules Verne. Dunărea galbenă frumoasă. Moscova: Ladomir, 2003, p.142. 
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Istorismele și arhaismele au fost folosite de scriitor în măsura necesară 

pentru a crea o imagine plauzibilă a evenimentelor și chiar pentru descrierea 

Dunării: «... toată regiunea balcanică se afla atunci în foc. În vara anului 1875, 

Herțegovina s-a răzvrătit împotriva opresiunii feudale și naționale a Turciei, iar 

trupele turcești nu au putut să o liniștească. În mai 1876 s-a ridicat; la rândul său, 

Bulgaria, Porta a răspuns răscoalei prin concentrarea unei mari armate în 

triunghiul, vârfurile căruia erau Ruşciuk, Vidin și Sofia ...». Caracteristicile 

stilistice reduse se disting prin vorbirea populară cu ușurința, familiaritatea sa, 

uneori, prin expresii grosiere, de exemplu: «hoh!», De fapt! Hei, acolo, asta e un 

gând! Bah!».117 

După cum vedem, folosirea vocabularului unei anumite direcții în 

descrierea fluviului Dunărea face ca limba întregii lucrări să fie diversificată 

stilistic și în același timp informativă pentru cititor. Ecte de remarcat că stilul 

artistic al scriitorului în această lucrare vizează formarea valorilor spirituale și 

morale cât mai aproape de viața unei persoane obișnuite (pescarul), reflectând 

lumea lui interioară și dorința de a fi vizibil pentru toată lumea. Propunerea finală a 

acestui roman mărturisește tot ceea ce a fost declarat: «Această intersecție este 

reverență pentru tată, sensibilitate pentru mama, dragoste pentru patria 

bulgară».118 

Vocabularul folosit în descrierea râului, ca și în întreaga operă de artă, este 

un fel de sistem de mijloace imaginative lexicale folosite pentru a exprima intenția 

artistică a autorului, atitudinea emoțională și evaluarea. Folosirea abilităților 

diferite ale vocabularului de către autor este principala formă de exprimare a 

atitudinii autorului față de acțiunea descrisă și crearea expresivității imaginii 

fluviului Dunărea, contribuind la luminozitatea modului narativ al textului studiat. 

Imaginea Dunării, ca un segment local important, este caracterizată și de o 

abundență de mijloace grafice și expresive și de utilizarea diferitelor tehnici 

stilistice. Astfel, din primele rânduri ale lucrării, cititorul poate observa o descriere 

                                                           
117Ibidem, p.18. 
118Ibidem. 
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neobișnuită a nașterii unui râu puternic: «Dunărea s-a născut în grădina prințului 

Furstenberg. Leaganul său era parcă un bazin de marmură în care numeroși 

turiști își umpleau potirele ... a fost formată de confluența a două pârâuri, Breguet 

și Brigach, care cad de la o înălțime de opt sute șaptezeci și cinci de metri și curg 

prin Pădurea Neagră. Apele lor sunt amestecate la Donaueschingen, la câteva 

mile mai sus de Zigmaringen și se unesc sub numele comun Dunărea».119 

Pluralitatea stilistică a imaginii principalului fluviu european Dunărea este 

reprezentată în text de numeroase epitete: «Marele râu internațional, Dunărea 

brăzdată, malurile marelui râu, în partea superioară a celui mai mare râu al 

Europei Centrale, puterea incomensurabilă, apele purpurii, pasajele blazonice și 

bancurile de nisip înfricoșătoare ale Dunării».120 Utilizarea acestor unități lexicale 

de către autorul lucrării, permite cititorului să-şi prezinte cu siguranţă toată puterea 

și panoramica celui mai lung râu al Uniunii Europene. 

Epitetul, ca dispozitiv stilistic, exprimă atitudinea emoțională a scriitorului 

față de subiectul imaginii. Acestea sunt epitete tradiționale și metaforice. 

În opinia noastră, în paleta tuturor mijloacelor grafice care descriu fluviul 

Dunărea în textele prezentate, epitetele ocupă un loc central și dominant. În orice 

lucrare de artă rolul epitetului constă în descrierea subiectivă de către autor a 

realității înconjurătoare asociate cu fluviul Dunărea. De exemplu, în povestea 

«Sălciile»: «Dunărea ajunge în deșert, locuri necomfortabile (the Danube enters a 

region of singular loneliness and desolation); valurile albe de argint ale râului 

(waves of water …silvery white); un tovarăș încântător și fermecător de călătorie; 

(a delightful and charming traveling companion); vârtej gâlgâitor (gurgling 

whirlpools); râu furtunos(a rising river)».121 

Exemplele de mai sus demonstrează faptul că toate epitetele prezentate mai 

sus, împreună cu substantivele pe care le definesc, îl ajută pe cititor să se cufunde 

în atmosfera specială a misterului, puterii și a inconstanței marelui râu. 

                                                           
119Ibidem, p.5. 
120Ibidem. 
121 Blackwood Algernon. TheWillows. URL: http://www.gutenberg.org/ebooks/11438 

http://www.gutenberg.org/ebooks/11438
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De asemenea, atrage atenţia folosirea epitetelor cu o caracteristică 

coloristică, care este creată folosind termeni de culoare, în principal adjective, 

combinate cu hidronimul Dunărea: apă verzuie, galbenă, albastră, neagră-auriue, 

Dunărea cu ape galbene acoperite cu nenumărate vase de toate dimensiunile. 

Una dintre modalitățile de a percepe și de a crea o anumită imagine a 

realității, care este refracționată în procesul de creare a unei imagini fictive a lumii 

și este folosită în mod activ de scriitori, este metafora. 

Metafora, ca procedeu stilistic, conține o comparație ascunsă, o asemănare 

figurativă a fenomenelor, este un transfer al sensului unui cuvânt și cel cu care un 

obiect sau subiect este comparat în interpretarea evenimentelor de către autor. În 

metaforă, anumite cuvinte dobândesc un înțeles nou sau, cum este numit uneori, 

extins, figurativ. 

În crearea fondului emoțional al operelor analizate, în transferul diferitelor 

nuanțe ale experiențelor eroului sau a atitudinii scriitorului față de hidronimul 

descris, un loc special este ocupat de metaforă. Autorii, folosind experiența 

personală și comparațiile asociative, creează o realitate de referință specială, care 

simultan diferă de viața reală a cititorului și o surprinde. De exemplu: «Apele 

Dunării se revarsă în lumina lunii; Razele solare se aprindeau în valurile Dunării 

lin curgătoare; Lumina lor slabă aruncă umbre bizare pe apă, iar Dunărea 

curgătoare a început să strălucească duios. Un val de ceaţă se ridică deasupra 

apei – râul părea că este acoperit cu o țesătură subțire; râul puternic pare a fi luat 

în ţepe. Cu pieptul cade pe ele și ia cu sine tot tărăboiul târgului Urfari. Râu mare, 

care de obicei, absoarbe totul şi pe toţi».122 Aceste exemple demonstrează măreția 

portretului fluviului Dunărea, dar, în același timp, confruntarea neobișnuită a 

«strălucirii blânde» și a «căderii ei cu pieptul» creează o atmosferă de pericol. 

Analiza utilizării metaforelor întru descrierea râului Dunărea arată că acest 

procedeu stilistic este caracterizat de unitatea tematică. Astfel, râul dobândește 

caracteristici umane: râul se naște, își începe mișcarea, se maturizează, etc.: «Slava 

acestor concursuri transformate în sărbători era mare pe parcursul marelui râu; 
                                                           
122Kain Franz, Pe alături curge Dunărea // Nuvelă contemporană a Austriei. [Resursă electronică]. URL: 

https://royallib.com/read/ayhinger_ilza/mimo_techet_dunay_sovremennaya_avstriyskaya_novella.html#389120 
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ziarele din bazinul fluviului Dunărea i-au dedicat comunicările reporterilor; nu 

există nici o îndoială că Dunărea, Istrul vechi; Să aruncați undiţa exact acolo 

unde prima picătură de apă dunăreană începe să se rostogolească spre Marea 

Neagră; Dunărea s-a născut în grădina prințului Fürstenberg; un ușor tremur, 

asemănător cu tremurul frunzelor agitate de briză, i-a atins urechea».123 

Intenția și stilul autorului de a ilustra hidronimul Dunărea pot fi găsite și în 

paginile povestirii scriitorului austriac Franz Kain «Pe alături curge Dunărea». 

Povestea se desfășoară într-un orăşel de pe malul Dunării. Principalul personaj al 

povestirii este Katharina Kitzberger, o chelneriță într-o tavernă, în vârstă de 17 ani, 

locuieşte într-o cameră mică, cu ferestrele spre râu. De fiecare dată când se 

cufundă în meditație, se apropie de fereastră și privește apele Dunării. Fata, ca şi 

râul, ale cărei stare de spirit și sentimente se schimbă în fiecare zi: «Înainte de a 

începe lucrul, ea merge la fereastra mansardei și se uită în jos, la Dunăre ... 

Acum, aşa de devreme, doar cinci a lovit – râul este liniștit, blând».124 

Analizând această lucrare, putem remarca faptul că, pentru descrierea 

fluviului Dunărea, scriitorul utilizează pe scară largă elemente de vocabular 

descriptiv, care reflectă în mod direct starea de spirit a autorului: «Mirosul greu al 

apei; Dunărea și țărmurile ei par atât de misterioase, încât te trec fiorii; Dunărea 

îi părea o mare fără margini «.125 La începutul povestirii, starea de spirit a 

autorului este transmisă printr-o descriere directă a râului: «... ziua, Dunărea este 

cu totul altfel. E ca o stradă largă. Totul bubuie, este atât de mult fum … la 

această oră devreme – doar cinci a bătut – râul este liniștit, duios și își duce încet 

apele spre pod».126 Aceleaşi simţăminte sentimentale îl cuprind pe cititor și la 

sfârșitul operei, unde relația tânărului cuplu Katharina și Lukinger îl deranjază pe 

Loibeneder, unul dintre prietenii Katharinei, toate visele și bucuriile căruia de a se 

bucura de viață comună plină de bucurii cu Katharina se distrug pe maluri și se 

scurg ca apa: «La parapetul de piatră plescăie valurile Dunarii. De la felinare, un 

palet luminos de reflexii cade pe apă, iar râul puternic pare să fie prins de ţepe. 
                                                           
123Jules Verne, op.cit., p. 24. 
124Kain Franz, op.cit., p. 20. 
125Ibidem, p. 22-25. 
126Ibidem, p.20. 
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Cu pieptul cade pe ele și duce cu sine tot tărăboiul târgului Urfari. Și tot acolo, la 

pajiștile cântânde, zboară visele oamenilor și spre același loc se îndreaptă perechi 

de îndrăgostiţi».127 

Exemplele de mai sus demonstrează că în povestirea lui Franz Kain «Pe 

alături curge Dunărea», precum și în romanul lui J. Verne «Dunărea galbenă 

frumoasă», hidronimul Dunărea dobândește caracteristici umane, exprimate prin 

folosirea lexemelor descriptive și a tehnicilor stilistice pentru a desemna 

sentimente umane – iubire, căsătorie și suferință. 

Una dintre caracteristicile specifice ale descrierii fluviului Dunărea este 

folosirea de către autori a procedeului stilistic numit aluzie. Potrivit dicționarului 

explicativ al lui S.A. Kuzneţov, aluzia [de la fr. allusion – «sugestie»] este un 

procedeu stilistic, care constă în folosirea unei insinuaţii de fapte și evenimente 

reale cunoscute. Aluzia ca procedeu artistic care îmbogățește imaginea cu alte 

caracteristici suplimentare de similitudine sau diferență, se formează intuitiv de 

către autorul lucrării, pentru o imagine mai veridică a subiectului operei. 

Compararea Dunării cu marea în lucrarea «Pe alături curge Dunărea» este un 

mijloc de a relaționa starea interioară a personajului principal al povestirii, 

Katharina Kitzberger: «Dunărea nu poate fi comparată cu marea, cu toate acestea, 

este destul de largă».128 

Baza pentru această compatibilitate fluviu-mare sunt, în opinia noastră, în 

primul rând, proprietățile obiective ale denotatorilor – râul Dunărea este cel mai 

mare și mai important râu din Europa. În al doilea rând, corelația dintre lățimea 

Dunării și lărgimea sentimentelor umane este posibilă numai în reinterpretarea 

artistică. 

O situație similară este observată în opera scriitorului englez Algernon 

Blackwood «Sălciile». Datorită dimensiunilor sale enorme, Dunărea este 

comparată de autor cu marea: «Dunărea intră în zona singurătății și pustiirii ... 

acoperită cu o vastă mare de tufișuri de salcie joasă; valuri de frunze în loc de 

valuri de apă, valuri verzi, precum marea (the Danube enters a region of singular 
                                                           
127Ibidem, p.26. 
128Kain Franz, op.cit., p.21. 
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loneliness and desolation… covered by a vast sea of low willow-bushes; waves of 

leaves instead of waves of water, green swells like the sea.».129 

Râul Dunărea este considerat de către autorul operei ca o ființă umană și 

este descris în corelare directă cu acțiunile, gândurile și sentimentele umane: «Nu 

am călătorit împreună pentru prima dată, dar acest râu ne-a iumit dintr-o dată cu 

energia sa. (We had made many similar journeys together, but the Danube, more 

than any other river I knew, impressed us from the very beginning with its 

aliveness)». Dunărea este o ființă vie, este identificată cu o ființă vie, fapt care este 

subliniat de către autorul lucrării, folosind pronumele personale «ea»: «Ea rătăcea 

atât de încet sub soarele scânteietor de iunie, (she wandered so slowly under the 

blazing June sun); ne arunca la mal; ea cântă un cântec lunii, un fluierat special; 

seamănă cu marea verde furtunoasă».122 

Dunărea este reprezentată ca o creatură periculoasă și încordată, iar însuşi 

numele râului este folosit mai mult în sens nominal. Astfel, rădăcina din limba 

germană dun-dan înseamnă pur și simplu «apă, râu». Astfel, eroii operei sunt nu 

numai în mijlocul unui râu adevărat, ci și în centrul simbolic al elementului de apă, 

încercând să erodeze, să devoreze, să dizolve în sine toate elementele stabile ale 

vieții vii, începând cu o bucată de pământ uscat, unde este instalat cortul 

călătorilor, şi terminând cu neînțelegerea lor a lumii. 

Hidronimul Dunărea în povestirea «Sălciile» este o sursă de viață, un 

mijloc de purificare și renaștere, dar anume ea, în aspectul său negativ, 

simbolizează și impulsurile subconştiente ale sufletului, dorința de distrugere și 

moarte «Dunărea a devenit mai gravă. Dintr-o data ea a devenit adultă ... S-a 

despicat în trei mâini ... Inundația stacojie năvalnică, cu un zgomot răgușit…(the 

Danube became more serious. It became suddenly grown-up,… It broke out into 

three arms… the impetuous crimson flood bearing down with a shouting roar)».130 

Povestirea «Sălciile» este construită, după cum remarcă unii critici literari, 

în baza simbolicii «Feng Shui» [Yuri Stefanov]. Imaginile «apei și vântului» 

scaldă și pătrund întregul text. Astfel, începând cu primele rânduri, cititorul se 
                                                           
129Blackwood Algernon, op.cit., p.2-4. 
130Ibidem, p.3. 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  174 
 

cufundă în descrierea fluviului Dunărea și a zonei înconjurătoare: «După Viena, cu 

mult înainte de Budapesta, Dunărea ajunge în locuri pustii și neprietenoase, unde 

apele sale se revarsă pe ambele maluri ale canalului, formând mlaștini, o mlaștină 

întreagă acoperită cu tufișuri de salcie. Pe hărțile mari, aceste locuri pustii sunt 

pictate în culoare albastru palid, care, dispare depărtându-se de mal (the Danube 

enters a region of singular loneliness and desolation, where its waters spread 

away on all sides regardless of a main channel, and the country becomes a swamp 

for miles upon miles, covered by a vast sea of low willow-bushes)».131 

Ajunşi pe o insulă minusculă înverzită cu salcii în mijlocul Dunării 

furioase, eroii povestirii simt că, din neatenție, au întărâtat forțele puternice și 

misterioase care îi țin în puterea sa. Groaza inexplicabilă vine de la pădurile de 

salcie, «aceşti acri și acri de sălcii, mulțimi, privesc, așteaptă, ascultă (these acres 

and acres of willows, crowding, watching, waiting, listening)».132 Ei surprind eroii 

cu numărul lor și reprezintă pentru ei o nouă putere, foarte mare și, în special, 

destul de ostilă «Sălciile s-au combinat subtil cu indispoziția mea, atacând perfid 

mintea cu numărul lor imens și reușind, într-un fel sau altul, să-i prezinte 

imaginației o forță nouă și puternică, o forță, de altfel, nu prea prietenoasă pentru 

noi (the willows connected themselves subtly with my malaise, attacking the mind 

insidiously somehow by reason of their vast numbers, and contriving in some way 

or other to represent to the imagination a new and mighty power, a power, 

moreover, not altogether friendly to us».133 

Urmărind ceea ce se întâmplă, personajele principale înțeleg că au invadat 

o lume străină, că sunt oaspeți nedoriţi aici și sunt în mare pericol «am încălcat 

granițele unei alte lumi, lume în care eram infractori, lume în care nu ne doreau 

sau nu ne-au invitat să rămânem - unde, probabil, am fost expuși unor riscuri 

grave! (we had trespassed here upon the borders of an alien world, a world where 

we were intruders, a world where we were not wanted or invited to remain-where 

we ran grave risks perhaps!)».121 

                                                           
131Ibidem, p. 5-6. 
132Ibidem. 
133Ibidem, p.5. 
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După cum s-a menționat mai sus, metaforicitatea este o caracteristică 

integrală a multor scriitori. Imaginea Dunării din povestirea lui Elgernon 

Blackwood «Sălciile» este abundată de metafore și epitete: «Dunărea se află în 

zona singurătății, unde apele-i se răspândesc din toate părțile, indiferent de 

canalul principal. (…the Danube enters a region of singular loneliness and 

desolation, where its waters spread away on all sides regardless of a main 

channel».134 Cea mai frecventă este metafora, datorită căreia autorul creează 

imaginea Râului-Om, care se poate mișca, ridica, urla și distruge. 

Astfel, se poate observa că îmbinareaa neobișnuită de cuvinte, folosirea 

diferitelor construcții metaforice, epitete face posibilă atragerea atenției nu numai 

asupra fenomenului desemnat, ci și constituie cel mai direct mod de descriere a 

caracteristicilor de portret al imaginii acestui obiect și, în acest caz, a hidronimului 

Dunărea, creând imaginația limbajului unic a autorului, ideostilul său. 

Caracteristicile descrierii hidronimului Dunărea sunt, de asemenea, 

caracterizate prin utilizarea procedeului stilistic comparația. 

Termenul «comparație / similar» este folosit pentru numirea mijloacelor 

figurative folosite în text (în special în textul artistic) pentru a arăta asemănarea cu 

obiectele conform unuia dintre semnele lor sau pentru a dezvălui proprietățile 

obiectelor comparate care sunt importante pentru subiectul discursului. Această 

tehnică stilistică este adesea folosită în jurnalism și beletristică, și deseori servind 

drept tehnică compozițională şi drept bază pentru desfășurarea imaginii. 

Comparațiile tradiționale se bazează pe semantica imaginilor mistice și 

religioase, a imaginilor lumii naturale, «anumitor» imagini (adică imaginile 

înțelese doar de către oameni), imaginilor puternice din punct de vedere emoțional 

(permit să «zguduie» cititorul și să prezinte viu descrierile). Există, de asemenea, 

comparații ale obiectelor stabile; imagini marine, spontane, precum și imagini 

exotice, cu ajutorul cărora scriitorii au ocazia să creeze o dispoziție romantică și să 

atragă atenția cititorului. 

                                                           
134Ibedem 
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De regulă, comparațiile sau chiar construcțiile comparative sunt folosite în 

textul artistic pentru transmiterea asemănări, asemănări a două obiecte. Datorită 

acestei tehnici, autorii operelor de artă pot crea picturi și imagini mai certe, mai 

realiste. Acest lucru facilitează în mare măsură percepția subiectului operei de 

către cititor și-l ajută la crearea și prezentarea unei imagini mai integrale a 

principalelor personaje sau a obiectelor principale ale descrierii. 

Astfel, baza narației tuturor operelor studiate este fluviul Dunărea, al cărui 

magnific este ilustrat creativ prin obiecte care îl înconjoară. Comparațiile utilizate 

în lucrările analizate sunt unul dintre principalele mijloace artistice și grafice ale 

limbii. Aşadar, în povestirea lui Elgernon Blackwood «Sălciile» există un număr 

semnificativ de comparații și modele comparative. Cele mai multe comparații sunt 

asociate cu mediul, situaţia, asociate cu imaginea scenei din lucrare. De exemplu, 

primele constatări asupra fluviului Dunărea le alarmează imediat pe personajele 

principale: «Ea (Dunărea) a început să joace jocul mare de râu, încercând să se 

piardă în mlaștinile pustii, ca și cum ar fi urmat fiinţe adulte; ea se rostogolea ca o 

creatură uriașă lichidă prin toate țările prin care am trecut (it began to play the 

great river-game of losing itself among the deserted swamps,… like following the 

grown of some living creature; it rolled, like some huge fluid being, through all the 

countries we had passed)».135 

În povestirea lui Franz Kain, «Pe alături trece Dunărea», construcțiile 

comparative ale Dunării sunt legate cu compararea orașului sau străzii în care 

trăiește personajul principal: «Iar ziua, Dunărea este complet diferită, este ca o 

strada largă».136 

Analiza arată că structurile comparative sunt formate în principal cu 

ajutorul cuvintelor de serviciu «la fel cu, ca şi cum, parcă, ca», sunt mult mai puțin 

utilizate cu cuvintele «de mărime cu, de măsură cu, dimensiunea unui», a cărui 

utilizare stilistică este condiționată de context. 

Comparațiile din aceste texte îndeplinesc diverse sarcini, care, mai presus 

de toate, reflectă intențiile autorului și idiostulul său. Astfel, în povestirea 
                                                           
135Ibidem, p,2. 
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«Sălciile», comparațiile servesc la stabilirea unei legături directe cu cititorul, 

pentru a face naraţiunea mai intensă și mai interesantă pentru cititor. În povestea 

«Pe alături trece Dunărea», acest procedeu stilistic servește pentru transmiterea 

descrierii comportamentului și a experiențelor personale ale eroinei. 

Referindu-ne la procedeul stilistic comparația, utilizat de autori pentru a 

descrie râul Dunărea, putem spune că această tehnică este folosită în text nu numai 

ca o tehnică stilistică independentă, ci și în combinație cu alte tehnici care oferă o 

imagine mai elocventă, expresivă, asociativă hidronimului Dunărea. 

Este demn de remarcat faptul că enumerarea joacă un rol semnificativ în 

descrierea lumii înconjurătoare. În ceea ce privește frecvența utilizării în lucrările 

analizate, această tehnică ocupă locul al doilea. După I.R. Halperin, «enumerarea 

este un procedeu stilistic prin care obiectele, lucrurile, fenomenele și acțiunile 

individuale sunt numite unul după altul astfel încât să formeze un lanț, legăturile 

căruia au un statut sintactic egal într-o propoziție (de cele mai multe ori ele sunt 

părți omogene ale discursului) și unele unități semantice, deși la prima vedere este 

imperceptibilă».137 

Principalele funcții ale enumerării sunt funcțiile de caracterizare a eroului 

sau a obiectului și funcțiile de instanțiere figurativă a imaginii. Expresivitatea 

enumerării este de a crea o expresie puternică. Enumerarea, ca și cum saturează 

imaginea narativă și aduce frumusețea și strălucirea descrierii. 

Polisindetonul și asindetonul pot fi atribuite enumerării stilistice. Asindeton 

(fără conjuncţii) este construirea unei sentințe în care membrii omogeni sau părți 

ale unei sentințe complexe sunt conectate fără ajutorul conjuncţiilor. Analizând 

aceste lucrări, putem observa că asindetonul, ca tip de transfer, este adesea folosit 

în lucrările studiate la descrierea hidronimului Dunărea. De exemplu: «Știam toate 

sunetele și vocile lui, rostogolirile și spumele ei, stropirea ei inutilă a podurilor; 

această discuție timidă când erau dealuri la care putea să se uite; demnitatea 

atinsă a discursului ei, când trecea prin orașe mici, prea importante pentru a râde; 

(We knew all its sounds and voices, its tumblings and foamings, its unnecessary 
                                                           
137GalperinI.R., English Stylistics, Moscova:  LIBROKOM, 2014, Ediţia a VI-a, 336 pag. 
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splashing against the bridges; that self-conscious chatter when there were hills to 

look on; the affected dignity of its speech when it passed through the little towns, 

far too important to laugh)».138 

După cum observăm din exemplu, enumerarea dă întregii naraţiuni 

dinamism, hotărâre și contribuie la transmiterea unei schimbări rapide de imagini, 

acțiuni și impresii. 

Din cele de mai sus, putem concluziona că rolul mijloacelor stilistice în 

crearea oricărei descrieri onomastice este enorm. Aceste tehnici însuflețesc 

obiectele sau personajele descrise în operele beletristice, le fac colorate și 

misterioase și descriu, de asemenea, mai amănunţit şi detaliat imaginea 

evenimentelor, care cufundă cititorul într-o atmosferă de mister, dinamism și 

obiectivitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ume onomastice Dunărene ca marcatori al peisajului regional 

Natalia Kolțun 

                                                           
138King Jacob, Analytical Tools for Toponymy: Their Application to Scottish Hydronymy.  – University of 

Edinburgh,  2008.  –   Access Mode: https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/ 

https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/
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Unitățile sistemului onomastic modern din partea de sud a regiunii Odessa 

pot fi văzute din unghiuri  diferite: ca mijloc de comunicare, cunoașterea și 

transmiterea informațiilor, ca element etnocultural care reflectă cultura, viața de zi 

cu zi și tradițiile popoarelor din regiunea unică polietnică și multiculturală, dar și 

ca lexeme  informative despre particularitățile peisajului local. 

Într-un sens larg, peisajul natural include tot ce ține de atmosferă, aer, climă, 

topografie, floră și faună, soluri, ape de suprafață și subterane, roci etc. În plus, așa 

cum subliniază L. Martinenaite, «peisajul este un factor important în afirmarea 

unei persoane în spațiu, care formează imagini simbolice ale unui grup care trăiește 

într-un astfel de spațiu. Acest spațiu este semnificativ social și cultural și este 

determinat istoric»139. 

Interacțiunea umană cu natura creează un mediu unic în care sunt fixate  

trăsăturile istorice, geografice, culturale și etnografice ale unei anumite zone. 

Aceste caracteristici se reflectă în sistemul onomastic al unei anumite regiuni. 

Fondul onomastic al regiunii Dunărene (Podunavia) s-a format prin acțiunea a 

două procese care pot fi atribuite universalelor onomastice: transferul propriului 

nume de la un obiect la altul, adică transonimizarea, și onimizarea vocabularului 

apelativ. Prin definirea O.V. Superanska, universalii onomastici sunt  «niște 

trăsături specifice  inerente tuturor numelor  sau a mai multor nume în limbi 

diferite, și regularități generale conform cărora se dezvoltă sistemul onomastic. 

Aceste universale se bazează pe proprietatea omului de a selecta și consacra în 

propriile nume un fenomen tipic extralingvistic și pe tipicitatea sensurilor și 

relațiilor care sunt exprimate în orice limbă, dar prin diferite mijloace»140.  

Elementele de peisaj sunt înregistrate în vocabularul fiecărei limbi și sunt 

reprezentate de varietatea  lexicului apelativ (râu, mare, zonă de apă, piscină, deltă, 

lac, pădure, spațiu, stepă, munte, insulă, țărm, plante, copac, floare , vânt și altele), 

care pot completa în mod activ sistemul onomastic al limbajului și pot fi utilizate 

                                                           
 În materialele articolului, vom folosi, de asemenea, următoarele denumiri folosite în regiunea Odessa: Prâdunavia 

(Dunărea), interfluviul Dnistra (Nistru) și Dunai (Dunăre), Budjak (Bugeac) Pivdenna Bessarabia (Basarabia de Sud. 
139 Martinenaite, L. Peisajul  și interpretările teoretice // Arta și etnologia populară. № 3 2011.P.94.  
140 Superanska A.V. Universalii onomastici // Onomastica slavă estică. M., 1972, P. 347. 
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pentru nominalizarea unică ale realității înconjurătoare (așezări, străzi, magazine, 

hoteluri, restaurante, afaceri, agenții guvernamentale, complexe de divertisment 

etc.), formând o imagine onomastică unică a unei regiuni. O altă sursă de 

completare a fondului onomastic sunt deja numele proprii existente. 

Fondul onomastic al limbajului modern cuprinde patru grupuri principale de 

unități lexicale: antroponime, toponime, ideonime și pragmonime. Anume ultimele 

trei grupuri  oferă un material interesant pentru prezenarea  unor căi principale de 

apariție a lexicului onomastic, care se va numi peisajistic. 

Începând cu lucrarea lui A.M. Selișcev Din toponimia vechea și noua»141 de-a 

lungul secolului XX se desfășoară o activitate activă în studiul cercetării 

problemelor privind originea și clasificarea unităților toponimice (vezi lucrările lui 

V.N. Toporov, O.N. Trubaciov, E.M. Pospelov, V.A. Nikonov, V.D. Bondaletov, 

N. Podolska, O. Superanska, I.O. Karpenko, O.I. Karpenko etc.).  Astfel, analizând  

semnificațiile apelativului, fixate în numeroase toponime moderne, V.A. Jucikevici  

identifică, de exemplu, șapte tipuri de nume geografice: 1 / nume care au apărut pe 

bază de relief, 2 / nume apărutepe baza corpurilor de apă , 3 / fitoponime, 4 / 

zootoponime, 5 / nume care au apărut pe baza fenomenelor sociale și economice 

(compoziție etnică, legături familiale etc.), 6 / toponime patronimice și 7 / 

toponime care caracterizează trăsăturile obiectulu142. Dintre oiconimele care 

exprimă trăsăturile naturale și geografice ale zonei, I.I. Jilenkova numește 

următoarele grupuri tematice: 1 / oiconime, care se formează din numele râurilor; 2 

/ oiconime, care sunt formate din vocabularul geografic apelativ (nume geografice 

generale, nume formate din termeni hidrografici, nume care reflectă terenul și 

trăsăturile solului); 3 / oiconimie-fitonime; 4 / oiconime-zoonime143.  

O mare parte din numele instituțiilor sociale, diverse colective, obiecte 

geografice, elemente ale spațiului informativ dintre Nistru și Dunăre sunt grupate 

în jurul toponimelor cheie ale peisajului  (landșaftului) natural. Acestea sunt în 

primul rând coronime și hidronime. Baza motivantă pentru apariția numelor 
                                                           
141 Selișcev A.M. Din istorie și toponimie nouă // Lucrări selectate. M., 1968, P.97-128. 
142 Jucikevici V.А. Toponimie generală. Minsk, 1968, P.94. URL: toponimika.ru 
143 Jilenkova I.I. Toponimele regiunii Belgorod (analiză lingvistică sistematică a numelor așezărilor. Belgorod, 

2012, P.14-15. 
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obiectelor regionale sunt coronimele (din grecescul opac - semn de mărginire, 

margină (hotar) ca nume ale oricăror părți semnificative ale unui anumit teritoriu, 

administrativ, istoric, natural. Pentru sudul regiunii Odesa în mod activ sunt 

utilizate astfel de lexeme ca  Europa (Evropa), Marea Neagră (Ciorne More), 

Marea Neagră (Prâciornomoria, Ciornomoria), Basarabia (Bessarabia), Bugeac 

(Budjak), Dunărea (Podunavie, Prâdunavie), Izmail (Izmailșcina), Dunărea de Jos 

(Nâjnii Dunai).  

Aceste lexeme sunt folosite în diferite variante pentru desemnarea 

întreprinderilor private (Basarabia-B (Bessarabia-B), Basarabia Noă (Nova 

Bessarabia), Steaua Coastei Mării Negre (Zirca Prâcernomoria), Basarabia de 

Sud (Iujnaia Bessarabia), Pâine Basarabiană (Bessarabska paleanâțea), AK-

Dunărea (AK – Prâdunaviz)); străzi (Basarabeană (Bessarabska), Budjacului 

(Bujatska) în Ismail, Europeană (Evropeiska) în Chilia), organizații obștești (Casa 

Europei în Basarabia (Budânoc Evropî  u Bessarabii), Ismailul Nativ (Ridna 

Izmailșcina), Asociația Veteranilor Sportivi «Basarabia»(«Bessarabia), Asociația 

Morsei Dunării (Prâdunavia), Basarabia Europeană (Evropeiska Bessarabia), 

Legea Basarabeană ( Bessarabskâi) ; fundații caritabile («Renașterea Basarabiei» 

(«Vidrodjenea Bessarabii») și «Renașterea și dezvoltarea Dunării» (Prâdunavia)); 

ferme agricole (Pearla Mării negre (Ciornomorska Perlâna), Basarab (Bessarab), 

Bugeacul de Sud(Iujnâi Budjac); hoteluri, complexe de securitate, ziare, 

condominii, agenții  etc.  (Hotelul «Basarabia» («Bessarabia») Complexul de 

Securitate «Dunărea» («Podunavia»), ziarele «Știrile  

Basarabene»(«Bessarabskie»), «Vocea Dunării» («Podunavia»), condominii 

«Marea Neagră» («Ciornomoria»), Bugeac («Budjak») și 

«Basarabia»(«Bessarabia»), complexul turistic «Bugeac» («Budjak»), agenția de 

cooperare transfrontalieră «Euroregiunea» Dunărea de Jos («Evroreghion «Nijnii 

Dunai»). 

                                                           
 Exemple de unități onomastice sunt date cu păstrarea ortografiei originale ucrainene sau ruse. 
 OSBB -  Coproprietatea asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje. 
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Choronimele urbane interne (după numele unei părți ale teritoriului orașului) 

devin, de asemenea, baza apariției unui nou vocabular onimic. De exemplu, 

populația din Izmail folosește în mod tradițional nume neoficiale precum 

Baranovca (Baranovka), Poidovca ( Poidovka), Curățătorie chimică (Himcistka), 

Bulevardul Lipovean (Ploșciadi  Lipovanka), Copana Balca (Kopanaia Balka), 

Cetatea ( Creposti) etc. Aceste coronime (în versiunea ucraineană sau rusă) capătă 

o nouă viață în numele străzilor (Așezarea gării (Stanționnâi posiolok),  

Gudzovska (Gudzovskaya), a întreprinderilor private (Cetatea (Fortețea), 

Gudzovka-Solar-1), condominii  și complexe rezidențiale (Cetate (Fortețea), 

Gagarinsk (Gagarinskii), hoteluri  Orașul Vechi (Starâi Gorod), asociații 

cetățenești (Lipovenca (Lipovanka) , Poidivka, Baranovka, Sudică (Pivdenka), 

Kopana Balka, Cetatea Izmail (Fortețea Ismail)). 

Numele care folosesc coronime sunt formate în moduri diferite. Cel mai 

adesea folosite coronime sunt rezultatul transonimizării sau al formării de cuvinte 

complexe (combinate). Destul de des numele sunt structuri multicomponente în 

care unitatea principală este coronimul în cazurile nominative sau genitive 

(întreprinderi private «Basarabia Nouă» («Nova Bessarabia»), «Tărâmurile 

Basarabiei» («Zemli Bessarabii») ,  «Perla Basarabiei» («Perlâna Bessarabii»), 

«Frăția Basarabiei» («Zemleacestvo Bessarabii»)), precum și coronime aditive 

(ferme  agricole « Produse lactate Basarabene» («Bessarabskâi moșociar»), 

«Lanuri Dunărene» ( « Prâdunaiska Nâva»), organizație publică  «Consultația 

juristică Basarabeană» («Basarabskâi pravovâi constaling»), club cultural și 

sportiv» Vânători și pescari  Dunăreni» («Prâdunaiskii»)). Ca modalități 

productive  este necesar să se ia în considerare  elaborarea temeilor și a abrevierii  

(SRL «Bessarabbudenergopostaci» ). 

Pe teritoriul regiunii Odessa există lacuri de apă dulce și sărate (Ialpug, 

Kugurlui, Katlabug, Chitai, Sasic, Cahul, Kartal, Safianî), lacuri (lacurile Tuzlei), 

multe râuri curg, printre care în sudul regiunii – Dunărea, a doua după lungime și 

suprafață  bazinului hidrografic al Europei  (în partea de jos a râului  Dunărea 

formează o mare deltă). Trebuie remarcat faptul că hidronimele locale sunt o sursă 
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semnificativă pentru apariția multor onime peisagistice, ele sunt utilizate sistematic 

pentru a desemna diverse obiecte și instituții.  Jetonul Dunărea (Dunai) este cel 

mai adesea «exploatat». Observațiile noastre permit identificarea mai multor 

grupuri de nume hidronimice. 

În primul rând, acestea sunt unități oikonomice: satul  Zadunaivka (districtul 

Arțâz); Satul Safianî (după lacul cu același nume), satul Dunaiske (gârla  Dunării 

Chilia înconjoară satul pe trei laturi) și insula artificială Repida (de la numele 

Marelui și Micului Strâmtor Repida, care leagă Dunărea de Lacul Cahul și sistemul 

lacului Ialpug-Kugurlui din raionul Ismail); satul Strumoc al districtului Tatarbunar 

(după râul cu același nume). În aceeași zonă de pe malul vestic al lacului Tuzla 

Burnas se află satul Tuzla. 

În al doilea rând – numele diferitelor întreprinderi și organizații (GRA)  

«Catlabuh» raionul Tatarbunar, «Ialpug» raionul Bolgrad, «Lanul Dunării» 

(Dunaisca Nâva) raionul Chilia, «Dunărea» (Dunai), «Dunărea Albastră» 

(Golubâi Dunai), «Kartal» raionul Reni, condominii «Dunărea» (Dunai), 

cooperativa de locuințe «Dunărel» (Dunaeți) din raionul Ismail, clubul de fotbal 

pentru copii «Dunăre» (Dunai), club de box «Dunărel» (Dunaeți) , ÎPM «Steaua 

Dunării» (Dunaiska zirka) din Ismail, asociația «Lacul Chitai» din Chilia). 

În al patrulea rând – ideonimele (ziare «Dunaeți», «Știrile Dunării» 

(Dunaiski), «Zorile Dunării» (Dunaiska), «Vocea Dunării» (Prâdunavia)). Au fost 

inventate chiar și cazuri izolate de antroponime hidrodinamice. Astfel, în regiune 

locuiesc familii cu numele de familie Dunav (Dunaff)  și chiar câinele are porecla 

Dunăre (Dunai). 

O serie de formațiuni bine cunoscute continuă denumirile, a căror bază 

creativă sunt numele așezărilor regionale. Astfel, numele hotelului «Ismail» 

(Izmail), întreprinderile private (ÎP) «Ismail – Sud» (Izmail-Iug), «Ismail – 

                                                           
 Gospodărie rural (agricolă) 
 întreprindere privată mică. 
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Ugher», «Ismail – proect», «Vitraliu – Ismail», ziarele «Interlocutorul  Ismailului» 

sunt legate de orașul Izmail; orașul Bolgrad, la rândul său, le oferă pentru SRL  

 «Bolgradske», «Bolgradtrans», restaurantul «Bolgrad»; în orașele Arțâz, 

Chilia și Reni există cluburi de fotbal «Arțizeț», «Chilieț» și «Reni», ziare «Arțzki 

Visti», «Reniiskâi Visnâk» și asociația de producție agrară «Chilia»; așezările și 

satele de tip urban (Tarutino (Tarutine), Suvorov (Suvorovo), Dolinscoe 

(Dolânske), Orlovca (Orlivka), Caraclia (Karaklia), Cubei  (Kubei), Banovca 

(Banivka), Troianî, Uspenovca (Uspenivka), Culevcea , Șevcencove, Strumoc, 

Crânâcine etc.) devin de asemenea baza, de exemplu, pentru nume precum clubul 

de fotbal «Tarutâne», GRA  «Suvorovo», «Orlovskii», «Dolânske», «Prâval 

Orlivka», «Culevcea», «Cubei», «Serghiivka», «Perlâna Strumka», «Krânâcine», 

SRL «Șevcenkove», «Orlivka Agro»,»Troianî»,»Uspenivske» și altele. 

Conceptele geografice locale reprezintă un strat semnificativ de vocabular 

apelativ care ia parte activă la crearea onimelor regionale. Aceste unități notează  

obiectiv realitățile înconjurătoare și ficsează astfel trăsăturile peisajului regional. În 

cadrul câmpului lexical-semantic «peisaj» («landșaft») se pot distinge mai multe 

grupuri lexico-tematice (GLT). În primul rând, sunt «apa» și «pământul». Sudul 

regiunii Odessa este o zonă cu un număr mare de râuri, lacuri, canale, precum și 

Marea Neagră (Ciorne More). Este firesc ca imaginea onomastică a regiunii să 

includă onimuri apelative, care pot fi combinate cu conceptul de bază al «apei». 

Pentru nominalizare sunt utilizate atât unitățile nucleare, cât și cele periferice. 

Printre toponime se numără cele mai frecvente jetoane cu elemente de mare, lac, 

râu, estuar. În raioanele Belgorod-Dnistrovski, Chiliia și Tatarbunar există sate 

numite Primorskoe (Prâmorske) (lângă Marea Neagră (Ciorne more)); Satul 

Prioziornoe (Prâozerne) este situat pe malul lacului Chitai (raionul Chilia), iar 

satul Oziornoe (Ozerne) este situat pe malul lacului Ialpug (raionul Ismail). Satul 

Nadrecinoe (Nadricine) din raionul Tarutino și-a luat numele din locația de-a 

lungul râului Saki, la frel  localizarea satului este indicată de numele Zaricine 

(raionil  Tatarbunar). În raionul Tatarbunar se află satul Liman, în raionul Ismail – 

                                                           
 Societate cu răspundere limitată. 
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Limanske, în or.  Vâlcov (Vilkove) strada – Prâmorskaia, în sat. Karakurt (raionul 

Bolgrad) – strada Limanska. În denumirile diferitelor organizații și întreprinderi 

este  folosit, de asemenea, vocabularul apelativ GLT al «spațiului de apă»,  

subliniind astfel domeniul de activitate sau locația: GRA și centrul de recreere 

«Prâmorie», întreprinderile de stat «Morreciservis» (servicii mare-râu), «Lacul  

Argimntiu» (Sribne), ziarul «Lacul» («Lâman»), întreprindere mică 

«Marea»(More) , GRA «Cartal» (sub același nume al lacului). 

Caracteristica semantică «spațiul apei» include și unități lexicale periferice 

care denotă  realitățiile obiective, care într-un fel sau altul sunt asociate cu diferite 

corpuri de apă: mare, râu, lac sau estuar. Se stabilesc conexiuni asociative: 

«rezervor-apă și elementele sale», «rezervor-teren», «rezervor-om», «apă-floră și 

faună». Percepția localnicilor cu privire la rolul unui astfel de element ca apa în 

viața lor este cea care dă naștere unui număr semnificativ de onimuri cu semința 

comună «spațiul apei». Termenii «apă» îndeplinesc literalmente o funcție 

nominativă în raport cu obiectele omogene și, ca onime – se referă la obiecte unice. 

Astfel, procesul de onimizare al lexecului delta (gura ) râului cu numeroasle insule 

și strâmtori în zonele joase nămolite; în partea de jos Dunărea se împarte în estuare 

și la confluența cu Marea Neagră (Ciorne More) formează o mare deltă în partea de 

jos ) este prezentat în sudul regiunii Odessa în nume de întreprinderi private «Delta 

– Loțman», «Const-Delta», «Delta « în or.Ismail), diverse centre (centru ecologic 

«Delta» în or. Vilcovo, centru de agrement și centru comercial «Delta» în or. 

Ismail), GRA « Delta « în orașul Reni și în orașul Bolgrad). 

În partea ucraineană a Deltei Dunării (gura Dunării) este un oraș mic, dar unic 

prin structura sa – Vilkovo. Datorită numeroaselor canale (localnicii le numesc  

erezii) care sunt săpate de-a lungul străzilor orașului, se mai numește «Veneția 

ucraineană», uneori «Veneția Dunării». Prin urmare, este destul de logic existența 

unei societîți pe acțiuni închisă pentru lucrări hidraulice «Canal» și unui club de 

sport și sănătate «Ust-Dunaisk». Denumiri ale societăților horticole «Prâboi 

(Surf)» și «Volna (Valuri)», bază turistică «Prâboi (Surf)», cafenea «Volna (Valul» 

                                                           
 Denumirea portului comercial maritim al Ucrainei, situat în Delta Dunării. 
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(or.Ismail), SRL «Hvâlea (Valul)» ( or. Reni), grup comercial «Briz», centru de 

recreere «Volna (Valuri)», «Prâboi (Surf)» , «Laguna» (satul Primorskoe, raionul 

Tatarbunar) este, de asemenea, rezultatul tranziției la unități onimice din 

vocabularul apelativ, indicând o parte din spațiul apei (val  (hvâlea) – un val de apă 

format la suprafața apei144, surf (prâboi) – valuri de mal145, briză – vânt ușor de 

mare, care suflă din mare ziua și noaptea de pe uscat146, lagună – un golf de mică 

adâncime, format ca urmare a separării unei părți a mării printr-un landform cu 

nisip147. 

Conexiunile asociative «rezervor-teren» generează, de asemenea, un număr 

semnificativ de denumiri de așezări (satul Plavni, raionul Reni: plavni  – câmpii 

inundabile – mlăștinoase, acoperite cu maluri joase ale râurilor iubitoare de 

umezeală inundate în timpul inundațiilor148; satul Prâberejne, raionul Bilgorod-

Dnistrovski) , întreprinderi private («Priceal-Plus»), GRA («Berega» («Maluri»), 

«Prâstani» («Dig»)), condominii («Portovik», «Maiak»), or. Ismail, cafenea 

«Bereg» («Malul»), or. Tatarbunar. 

O parte a grupului lexical-tematic «spațiul apei» sunt jetoane care denotă 

obiecte și activități umane în această zonă. De exemplu, pescar, plutitor, marinar,  

navă cu plase, căpitan, brigantin, corvetă. Acest vocabular apelativ și unități 

similare acționează ca baze motivante pentru multe nume de obiecte de activitate 

practică ale locuitorilor din regiunea Dunării (Prâdunavia). În or. Ismail sunt 

străzile Korabelna, Matroska, Parohodnaia, Portova,  Sudoremontnikov, există un 

complex de locuințe «Capitan», o cooperativă de locuință «Moriac-2», o societate 

horticolă «Seiner», o cafenea «Brigantina», un restaurant «Neptun», un bar și o 

bază turistică «Poplavoc», întreprinderi private «Corvet», «Seiner», GRA 

«Moriac» (Marinar)», ziarul «Moreac (Marinarul) Ukrainei», în raionul Ismail – 

ÎP «Pesxar» (Râbac») , GRA «Râbnâi (de pește)  maestru « în or.Vilkovo. 

                                                           
144 Dicționarul limbii ucrainene: în 11 volume / Academia de Științe a URSS, Institutul de Lingvistică; editat de 

I.K.Bilodid. K., 1970-1980, vol. 11, P. 40. 
145 Ojegov S.I.  Dicționar al limbii ruse/ Ed. Dr. Științ. filol., Prof. N.I. Șvedova. M., 1984, P.520 
146 Dicționarul limbii ucrainene: în 11 volume / Academia de Științe a URSS, Institutul de Lingvistică; editat de 

I.K.Bilodid. K., 1970-1980, vol. 1, P. 235. 
147 Tot acolo, vol. 4, P. 432. 
148 Dicționarul limbii ucrainene: în 11 volume / Academia de Științe a URSS, Institutul de Lingvistică; editat de I.K. 

Bilodid. K., 1970-1980, vol. 4, P. 557. 
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O serie de onimuri peisagistice locale sunt completate de jetoane, care se 

bazează pe termenii de floră și faună din spațiul acvatic. Astfel, în raioanele Ismail 

și Saratov există sate numite Komâșivka ( komâș -stuf – o plantă înaltă de apă sau 

mlaștină a familiei de rogoz149, GRA «Ivușka» (Sălcioară) (satul Krânâcine, 

raionul Bolgrad), «Iva» (Salcie)  (or. Arțâz), «Verba» (Salcie) ( satul Bilolissia, 

raionul Tatarbunar). În raionul Tatarbunar  pe litoralul Mării Negre (Ciorne More), 

în or. Katranka, sunt centre de recreere «Pescărușul» (Ciaica), «Pelicanul» 

(Pelican), «Delfinul» (Delfin), în raionul Bolgrad operează GRA «Pește» (Râba), 

în or. Vilkovo operează SRL «Vilkovo Pelican Tur», în raionul Ismail – 

întreprinderea privată «Pescărușul» (Ciaica). 

Imaginea onomastică a sudului regiunii Odesa reflectă, de asemenea, 

particularitățile resurselor funciare din această regiune. Din punct de vedere istoric 

și geografic, sudul regiunii Odessa este un district agricol. Solurile din Cernozem 

cu fertilitate naturală ridicată combinate cu un climat cald de stepă formează un 

potențial agroindustrial ridicat al regiunii. Agrarii din regiunea Dunării 

(Prâdunavia) cultivă cereale, fructe, legume și oleaginoase, un loc semnificativ îl 

ocupă industria cărnii și a laptelui, viticultura dezvoltată, vinificația și apicultura. 

«Dunărea (Podunavia) ucraineană» este o regiune agrară, a cărei dezvoltare 

este strâns legată de utilizarea rațională a potențialului resurselor naturale. De mai 

bine de șaizeci de ani al istoriei sovietice a interfluviului, – afirmă V. Todorov, – 

nivelul de dezvoltare economică a teritoriului a crescut semnificativ. De la 

începutul anilor 1870, interfluva Dunăre-Nistru s-a caracterizat prin specializarea 

culturilor și a creșterii animalelor în producția agricolă. Acum baza complexului 

agroindustrial din regiune este producția de cereale și leguminoase, floarea 

soarelui, struguri, carne, lapte și produse de prelucrare a acestora ... Specificitatea 

cultivării cerealelor este cultivarea orezului pe câmpiile inundabile din Delta 

Dunării (raionul Chilia)»150. 

                                                           
149 Tot acolo,v. 4, P. 245. 
 Pe malurile Dunării și lacurilor de acumulare din sudul regiunii Odessa crește în număr mare de salcii cu frunze 

ascuțite (salcie). 
150 Todorov V. Aspecte socio-economice și socio-politice ale dezvoltării populației bulgare din Basarabia de Sud / 

Spațiul cultural al bulgarilor basarabeni (monografie) / Ed. Resp. Șevciuk T.S. Ismail-Bolgrad, 2018, P.145. 
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În numele întreprinderilor publice și private este utilizat în mod activ ca 

elemente de definire a sferei activităților: 

- rădăcină greacă agros (câmp) SRL «Dunai (Dunărea)-Agro», «Agrotreid», 

«Exportul Agro sudic», «Agro-Uniunea-Ismail», «Basarabia (Bessarabia)-Agro», 

«NikaInvest Agro», «Agro Vita», «Agro Dunărea de Sud (Pivdeni Dnai)», FG  

«Agrovod», «Troianî-Agro», ÎP «Budjakagrotehservis», «Iugagroservis», 

«Agroservisul Sudic (Pivdeni) «); 

- unități de apeleative cu lexeme comune «cereale și oleaginoase / sol, teren» 

(GRA «Terra», «Urojai (Recoltă)», SRL «Câmpul albastru (Blacâtna Nâva)», 

«Câmpul Dunărean (Prâdunnaiska nâva)», «Fermierul Dunărean (Dunaiskii 

zemlerobeți)», «Dunaăzernoexport», «Stepa (Step)», «Orez din Basarabia (Râs 

Bessarabii)», GRA «Colos (Spicul)», «Floarea soarelui (Soniașnâc)», 

«Colos(Spicul) de aur», «Început de aur (Zolotâi pociatoc)» , «Produs de câmp 

(Poleproduct)», ÎP «Pașnia (Pîmânt arabil)», «Spicul (Colos)», «Semințe 

(Nasinnea)»); 

- jetoane, care denumesc culturi de fructe și legume (ÎP «Vânogradari» și 

întrprinderea «Vinogradar»,  SRL «Dunaff-viticultură», «Vinograd-Agro», «Vița 

de Aur», GRA «Vinogradne», «Sinior Pomidor (Rosii)»); 

- vocabular apelativ cu elemente care indică tipul activității economice SRL 

«Nectarin», «Albină (Pcela)», «Fermier (Fermer)», «Asociația întreprinderilor de 

pescuit și prelucrare a peștelui», GRA «Produse lactate basarabene», «Flora 

Mini», «Mucomol», «Tutun (Tabac)»). 

Particularitățile peisajului regiunii Odesa de Sud sunt descrise în numele 

așezărilor. Cel mai adesea, baza motivantă a oikonimului este utilizarea unuia, care 

va include: 

- Nume de plante, extinse pe un anumit teritoriu: satele 

Vinogradivka, Sadove, raionul Arțâz, s. Abrikosove din raionul  Bilgorod-

Dnistrovskii, s. Liski raionul Chilia, Orihivka, Topolina din raionul 

Bolgrad, s.Vișneve, raionul Tatarbunar și s. Pșenicne, raionul Sarata; 

                                                           
 GA- Gospodărie agricolă 
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- asupra unicității reliefului (satele Lugove, Krâva Balka din 

raionul Sarata, Naghirne și Kotlovina din raionul Reni, Pidghirne din 

raionul Tarutino, Polianka din raionul Bilgorod-Distrovskii, Holmsk din 

raionul Arțâz). 

În plus, trebuie remarcate cazuri de utilizare a vocabularului apelativ pentru a 

crea oikonime, care indică activitățile locuitorilor așezării (satul Râbalske 

(Pescari), raionul Tatarbunar). 

Una dintre secțiunile parcului lacurilor Tuzla se numește Juravlâne Pole 

(Câmpul Macaralelor). Acest lucru se datorează faptului că această zonă este 

utilizată în timpul zborurilor de primăvară și toamnă de către păsări pentru odihnă, 

recuperare și nutriție, inclusiv macarale gri de stepă. 

Astfel, analiza unităților onomastice ce țin de păiezaj în sudul regiunii Odesa 

confirmă opinia despre faptul reflectării în sistemul onomastic al elementelor 

regionale ale spațiului local. Contactul prelungit al omului cu natura contribuie la 

semantica numelui ideii realității înconjurătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Râul Dunărea ca factor de activizare a componentului etnopedagogic în 

competența culturală generală a bacalaureaților în ştiințe naturale 

Nadiia Gramatyk 

 

O caracteristică semnificativă a educației moderne este dominanta culturală, 

ca o componentă a competenței culturale generale a individului. Necesitatea 

                                                           
 Cea mai mare parte a materialului a fost publicată într-o revistă științifică “ EUREKA: Social and Humanities». 

№ 2, р. 44-51. 
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formării unui specialist competent, capabil să desfășoare o activitate pedagogică 

eficientă într-un mediu multinațional este o prioritate pentru formarea profesională 

a viitorilor profesori de științe naturale în parametrii standardelor europene. 

Întrucât competența culturală ca o componentă a competenței profesionale a 

viitorilor licențiaţi în științele naturii este stabilită în vârsta de student, deci 

instruirea orientată spre practică ar trebui să fie îndreptată către implementarea 

componentei etno-culturale a conținutului educației și să ofere experiență etno-

pedagogică, ca bază a integrării profesiilor în sistemul relațiilor sociale și 

profesionale. În plus, aspectul etno-pedagogic al pregătirii subiectelor moderne a 

viitorilor licențiaţi de științe natural acționează nu numai ca un proces de influență 

intenționată asupra personalității, ci și asupra spațiului relațiilor interpersonale, în 

care se formează culturaintegră a personalităţii și identitatea profesională a 

acesteia. Trebuie adăugat că astăzi problema particularităților regionale ale 

interacțiunii interculturale este în centrul atenției comunității pedagogice largi. 

În planul prezentat, pare logic să se țină seama de aspectul regional în 

procesul de pregătire naturalistă a viitorilor licențiaţi de științe naturale, ca agent al 

dezvoltării culturale și un factor care determină eficacitatea satisfacerii solicitărilor 

educaționale ale elevilor – reprezentanți ai diferitelor etnii, un specialist capabil să 

realizeze în mod competent potențialul educațional al regiunii151. Având în vedere 

acest lucru, zona dunăreană din Ucraina ca sursă de relații culturale transnaționale, 

se deosebeşte doar prin resursele naturale diverse, care se referă pe deplin și la 

Dunăre, ca unul dintre cele mai importante râuri ale Europei, ci și acționează în 

celitate de mediu etno-educativ înntru îmbunătățirea pregătirii naturaliste a 

viitorilor profesori. 

Astfel, cercetare a competențelor culturale ale viitorilor licențiaţi în științele 

naturii în contextul unei abordări axiologice de predare a cursului integrat școlar 

«Științe naturale», actualizează solicitarea de perfecționare a sistemului de 

pregătire profesională, având în vedere strategiile actualizate ale sistemului 
                                                           
151Н.Граматик, Регіональний вектор природничої підготовки майбутніх учителів початкових класів у 

параметрах європейських стандартів вищої освіти // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді: зб. наук. праць, Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору», Вип. 21, Кн.3, Том ІІ (76), К.: Гнозис, 2017, С. 100-113. 
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național de învățământ, una dintre acestea fiind crearea unui mediu etno-cultural, 

care ar promova difuzarea valorilor umane şi naționale ucrainene. 

Analiza cercetărilor științifice arată că, la etapa actuală, atenția atât a 

savanţilor naţionali, cât și a celor de peste hotare, este tot mai concentrată pe 

aprofundarea ideilor științifice despre modalități de îmbunătățire a pregătirii 

profesionale a viitorului profesor de științe naturale, în special, biologie 

(N. Kalinicenko, S. Kasearum, O. Lavrentieva, O. Ptaşenciuk, L. Rîbalko, 

A. Stepaniuk, O. Sorocinska, P. Dung, I. Palmberg, K. Tanner, S. Hasse, S. Singer, 

S. Lockwoodta și alții). În schimb, nu a fost utilizat segmentul etno-pedagogic al 

materialului etnografic a populaţiei din Delta Dunării în procesul de formare 

profesională a viitorilor licențiaţi de științe naturale, unde Dunărea este un 

catalizator specific pentru interacțiunea interculturală. 

Doar schimbarea paradigmei pedagogice în etapa actuală necesită pregătirea 

profesională a viitorului profesor ca purtător al culturii societății. Aceasta din urmă 

este interpretată de o serie de savanți ca o filozofie a vieții (V. Andruşcenko, 

O. Buleiko, V. Kremen, V. Kuzneţov, V. Lutai, V. Movcean etc.). Rezumând 

opiniile savanţilor asupra problemei anunţate, se poate susține că întărirea 

aspectului axiologic al educației pedagogice actuale prevede formarea competenței 

culturale de ansamblu a viitorilor profesori cu pregătire special organizată a 

subiectului în contextul identificării resurselor umane de valoare. O importanță 

deosebită a fost problema ridicată referitor la conceptul de dezvoltare durabilă a 

umanității, care vizează actualizarea dimensiunii valorice a ființei socio-culturale 

umane. În această privință, se distinge M. Grineva prin constructivitatea sa, unde 

poziţia-cheie este ideea aplicării sistematice a etno-tradițiilor în educația naturalistă 

a componentei valorice emoționale. 

Problemele pregătirii etno-pedagogice a viitorului profesor și formarea 

competenței culturale generale a lui a obținut o interpretare largă în domeniul 

cercetărilor științifice ale savanţilor de peste hotare (M. Vacariuk, N. Silistraru, 

S. Stoian, L. Tomilin), care au subliniat importanța cultivării culturii etnice a 
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individului. În special, savanții au cercetat cunoaștinţele etno-pedagogice drept 

bază a formării spirituale și morale a cadrelor pedagogice. 

Astfel, după B. Șerbănescu, folclorul ca valoare etno-pedagogică reflectă 

psihicul uman și acționează ca o formă de conștiință socială, care generează norme 

de comportament în diferite situații de viață, susține existența tradițiilor, 

influențează formarea credințelor personalității. 

S. Stoian a cercetat aspectul etno-pedagogic al formării profesionale a 

viitorului cadru didactic ca incluziune primară a personalității în sistemul 

conexiunilor sociale care influențează formarea calităților personale ale elevilor. 

La rândul său, N. Silistraru, de exemplu, interpretează educația etno-pedagogică a 

viitorilor educatori ca o variant a educației sociale. 

Astfel, revizuirea analitică a lucrărilor științifice privind formarea 

profesională a viitorilor profesori, sugerează că interesele științifice ale savanţilor 

din ţară și străini sunt tot mai concentrate pe problema formării unui dominant 

cultural al activităților pedagogice ale viitorilor profesori în calitate de organizatori 

ai activităților educaționale. În acest sens, este destul de evident că problema 

utilizării motivate și sistematice a unei resurse specifice de idee etno-pedagogică 

capătă o actualitate deosebită, mai cu seamă că determină un astfel de factor, 

precum Dunărea. 

Având în vedere cele de mai sus, scopul articoluluieste activarea componentei 

etno-pedagogice a pregătirii profesionale a viitorilor licențiaţi în științele naturale 

pe exemplul simbolismului vegetal în tradițiile calendaristic-rituale ale grupurilor 

entice din Delta Dunării. 

Educația modernă se caracterizează printr-o creștere a componentei 

axiologice în toată diversitatea sa, un indicator al acesteia fiind competența 

culturală generală a individului ca cheie în contextul interacțiunii interculturale. În 

acest context, în condițiile de profilare a liceului ucrainean, pregătirea culturală 

este piatra de temelie în pregătirea profesională a viitorului profesor, care 

determină capacitatea individului de a se orienta în spațiul multicultural, de a 
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aplica realizările culturii naționale și mondiale în procesul formării valorilor 

comune ale elevilor. 

Trebuie subliniat faptul că strategia actualizată modernă a educației naturale 

implică stăpânirea studenților nu numai a științei fundamentale, ci și a înțelegerii 

aspectului etnocultural al conținutului lor. 

Este incontestabil faptul că interesul pentru subiect se formează sub influența 

personală și profesională directă a profesorului însuși, capacitatea sa de a transmite 

elevilor nu numai propria sa atitudine față de conținutul predării, ci și de a oferi 

caracterul creativ al activității pedagogice, în special în domeniul etnopedagogiei. 

În acest context, natura subiectivă a viitorului profesor de științe naturale ca 

trăsătură integratoare a competenței culturale universale se manifestă în capacitatea 

de a interacționa cu succes într-un mediu multicultural. La aceasta adăugăm că 

baza competenței profesionale a viitorului profesor este în primul rând cultura 

personalității (M. Rozov). După N. Bibik, în contextul noii filozofii a educației, 

abordarea axiologică are un rol important în dezvoltarea societății ucrainene prin 

formarea competențelor culturale generale la tineretul şcolar152. 

Prin urmare, în contextul studiului nostru, conceptul etno-pedagogic de 

pregătire a subiectelor pentru viitorii licențiaţi de științe naturale este o condiție 

necesară pentru educația profesională și servește ca strategie pentru formarea și 

dezvoltarea competenței culturale generale a subiecților procesului educațional. 

Cele menționate mai sus, actualizează problema pregătirii viitorilor bacalaureaţi în 

științele naturale pentru realizarea componentei valorice emoționale a conținutului 

cursului școlar «Științele naturale» prin asigurarea integrării competențelor și 

abordărilor etno-pedagogice. 

Astfel, sarcina prezentată modelează nevoia unei activări semnificative în 

procesului formării competenței culturale a viitorilor licențiaţi de științe naturale, 

prin interacțiunea și cooperarea direcționată a tuturor participanților la procesul 

educațional pe baza principiilor etnopedagogiei. În plus, având în vedere 

intensificarea proceselor de integrare în spațiul educațional european, fenomenul 
                                                           
152Н. Бібік, Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування // Компетентнісний підхід у сучасній 

освіті: світовий досвід та українські перспективи, К.: К.І.С., 2004,С. 47-50. 



Spațiul cultural românesc din Budgeac  194 
 

competenței culturale universale este în mare măsură privit precum capacitatea 

individului de a se angaja în interacțiuni interetnice, păstrând în același timp 

identitatea națională, care se bazează pe combinarea calităților personale, științelor 

naturale sintetizate, tradițiilor, stereotipurilor153. 

Considerăm oportun să afirmăm că alfabetizarea naturală ca componentă a 

culturii personalității generale stă la baza formării competenței culturale generale a 

viitorilor licențiaţi de științe naturale în procesul de pregătire orientată spre 

practică. Prin urmare, componenta etno-pedagogică a conținutului disciplinelor 

orientate vocațional ca urmare a activității cognitive a elevilor, servește ca bază 

conceptuală pentru dezvoltarea poziției profesionale a viitorului profesor, care 

acumulează experiența umană din diferite sfere ale vieţii. 

Trebuie menționat că nu se poate educa cu succes o persoană fără a o implica 

în cultura pedagogică inițială a poporului său. Prin urmare, având în vedere 

prezentul, strategia școlii naționale recunoaște implicarea tinerilor în culturile 

etnice, naționale și mondiale ca parte a procesului de pregătire pentru viață într-un 

mediu multinațional. 

Având în vedere acest lucru, ideea de a încorpora o componentă etno-

pedagogică în conținutul științelor naturale este o condiție prealabilă pentru 

formarea profesională a viitorilor licențiaţi de științe naturale, care activează 

procesul dobândirii experienței etno-pedagogice de interacțiune în mediul natural 

și social. În plus, cunoașterea națională ca resursă puternică pentru înțelegerea 

beneficiilor fundamentale ale etno-pedagogiei are un impact semnificativ asupra 

perspectivelor morale, credințelor și identității profesionale a viitorului educator. 

Pe baza celor de mai sus, vom examina câteva aspecte ale experienței etno-

pedagogice în pregătirea naturalnaturalistă a studenților Universității Umaniste de 

Stat din Ismail, la specialitatea 014.15 Învățământul secundar (științe naturale), 

având în vedere originalitatea regională. Trebuie menționat că multiculturalismul 

Delteii Dunării ucrainene este studiat în mod activ de istorici, etnografi, filologi și 

                                                           
153О. Березюк, Формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасному освітньому 

просторі //Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць, 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013,С. 10-19. 
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educatori (E. Bazarov, I. Verhovţeva, O. Luniova, V. Kokoş, V. Teleuţa, A. Cirva, 

L. Ţîganenko, T. Șevciuk, P. Kiseolar) și de mulți ani este considerat un avantaj al 

regiunii, care demonstrează un model de comportament tolerant al reprezentanților 

diferitelor grupuri etnice 

Trebuie menționat că râurile internaționale au jucat întotdeauna un rol 

important în aspectele economic, politic și social ale vieții regiunilor 

transfrontaliere. Este firesc ca Dunărea, care este a doua după lungime din Europa, 

să fie în același timp principala sursă nutritivă a Deltei Dunării ucrainene, care 

adăpostește aproximativ jumătate de milion de oameni și un simbol specific care 

guvernează cele mai multe relații interculturale și transfrontaliere. Anume rolul 

consolidator al Dunării în menținerea legăturilor interculturale asigură durabilitatea 

tradițiilor etno-culturale și multiculturalismul zonei. 

În acest context, implicarea moștenirii culturale a diferitelor etnii din regiune 

în procesul de formare profesională a viitorilor licențiaţi în științe naturale va ridica 

semnificativ nivelul de competență culturală și va oferi studenţilor o conștientizare 

a misiunii culturale a profesorului. 

Astfel, pentru a îmbogăți competența culturală și subiectivă a viitorilor 

licențiaţi în științe naturale, am implementat în mod activ ideea includerii 

componentei etno-pedagogice a materialului de istorie locală în conținutul 

disciplinelor orientate profesional, în special în botanică și biogeografie. Anume 

acest context al pregătirii profesionale a viitorilor profesori asigură dialogul 

culturilor, conservarea și crearea noilor valori culturale și implicarea practică a 

studenților în dobândirea experienței etno-pedagogice, prin conștientizarea 

aspectelor filozofice, morale și estetice ale conținutului educației naturale. 

Baza fundamentală a etnopedagogizării pregătirii profesionale a viitorilor 

specialişti de științe naturale a fost poziția științifică a savantei L. Glazunova, 

conform căreia direcția culturală a conținutului educației presupune activitate 

creativă în promovarea celor mai bune exemple de cultură națională și integrare a 

comunității de studenți etnici într-o națiune modernă extrem de dezvoltată. 
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Simbolurile etnice ca imagine sau obiect servesc ca o componentă structurală 

a oricărei moșteniri culturale, reprezentând o idee abstractă care influențează sfera 

emoțională și subconștientă a omului. Trebuie menționat că simbolismul în 

structura abordării etnoculturale a predării disciplinelor naturale are o importanță 

educațională și educativă deosebită și se dezvoltă în timp împreună cu cultura. 

Având în vedere că simbolismul din structura abordării etnoculturale a predării 

disciplinelor naturale are o importanță educațională și educativă deosebită și 

evoluează în timp împreună cu cultura, ne-am concentrat pe căutarea unei plante a 

cărei expresie simbolică ar uni diferite grupuri entice din Delta Dunării. 

Bazându-ne pe rezultatelor cercetărilori savantei H. Dubîna, trebuie subliniat 

faptul că etno-pedagogia popoarelor slave ocupă un loc proeminent, mai ales 

geografic (nume de așezări, râuri, mări). Cercetatoarea analizează cu atenție 

materialul folcloric, în special, conținutul natural al cântecelor rituale în care 

distinge cel mai des utilizat nume – râul Dunărea, care era bine cunoscut slavilor ca 

imagine personificată a «pământul strămoșilor și a bogăției»154. În plus, savanta 

subliniază ambiguitatea interpretării numelui râului, de către diferite grupuri etnice 

din teritoriile limitrofe ale Dunării, unde îndeplinea o funcție pur nominativă, 

legată într-o măsură mai mare de particularitățile zonei. Astfel, în cea mai mare 

parte, utilizarea epitetului «rapid» de către grupurile etnice care locuiesc în nordul 

Dunării este asociată cu caracteristicile reliefului zonei în discuţie, în special partea 

de munte a albiei râului. Este cunoscut că pentru râu este caracterică marcarea mai 

naturală «liniștit». Pe lângă aceasta, diverse interpretări ale simbolismului Dunării 

sunt detaliate, în special, interpretând râul ca un simbol al iubirii, al despărțirii sau 

al întâlnirii, precum și al morții155. 

În același timp, detalierea atentă a sensului semantic al numelui propriu al 

râului nu a fost scopul propriu al studiului nostru. Prevăzând spectrul filosofic și 

cultural al cunoștințelor etno-naturale anume euroregiunii «Dunărea de Jos», i-a 

fost posibilă realizarea unor sarcini specifice – căutarea în partea ucraineano-

                                                           
154Ю. Карпенко, Тихий Дунай.// Восточноукраинский лингвистический сборник, Донецк, 1999, Вип.5,С. 3-9. 
155Н.Дубина, Функції топонімів у веснянках // Записки з ономастики: зб. наук.праць ОДУ ім. І.І. 

Мечникова,Вип.4,Одеса: Астропринт, 2000. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3710 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3710
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române a zonei Dunărenea celor mai puternice simboluri naturale care reflectă 

vitalitatea și dezvoltarea durabilă a națiunii. 

Având în vedere acest lucru, printre multe simboluri ale mediului 

multicultural apropiate după sens, locul de frunte în activitatea folcloristică îl 

ocupă strugurii, a căror imagine a supraîncărcatamenajareasălilor etnografice, 

expoziţiile, sălile culturii populare, atelierele creative, deși în diferite centre etnice 

semnificația sa este diferită. În plus, pentru a înțelege simbolismul plantei 

conturate, care face parte din bazeele de secole ale popoarelor din Delta Dunării, 

este necesară implicarea tineretului studențesc în procesul de autoidentificare 

etnică prin studierea și compararea principiilor spirituale și morale ale diferitelor 

culturi. 

La cele spuse mai sus adăugăm că specificul regiunii transfrontaliere 

«Dunărea de Jos» constă în faptul că fiecare grup reprezentat care locuiește în acest 

teritoriu este, de asemenea, un purtător al unei componente culturale regionale, 

care influențează identitatea etnică a diasporei și determină existența unui astfel de 

fenomen precum transculturalitatea. Astfel, este este vorba despre importanța 

teoretică și practică a interacțiunii culturale a asociațiilor național-culturale, care 

asigură durabilitatea și dezvoltarea acestora, tradițiile etno-culturale ale regiunii 

fiind în strânsă legătură cu alte diversităţi de cultură și cu partea integrantă a 

procesului unic de activitate multiculturală, acționând ca o nouă formare integră a 

lumii social-spirituale a individului. 

După I. Balaşenko, etnocultura ca fenomen sistemic al relațiilor umane, 

pătrunde principalele varietăți ale culturii generale a individului și îndeplinește o 

funcție integrativă, deoarece permite păstrarea în mintea oamenilor unicitatea și 

irepetarea culturii naționale a fiecărui grup etnic și determină imperativul interior 

al activității comunităților etnice156. În cele din urmă, cunoașterea etno-culturii este 

                                                           
156И.Балашенко, Этнокультура в контексте развития языкового пространства //Культура народов 

Причерноморья, 2006, № 89, С. 95-99.URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36656 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/36656
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un proces de acumulare și transfer al experienței sociale a dezvoltării popoarelor, 

cu scopul de a consolida în acest proces cele mai valorase și avansate fapte157. 

Ținând cont de faptul că după numărul locuitorilor din Delta Dunării, 

majoritatealor sunt reprezentanți ai grupurilor etnice ucrainene, bulgare și române, 

a fost luat în considerare simbolismul original al strugurilor din tradițiile, 

obiceiurile și ritualurile populare, care într-un fel sau altul îndeplinesc o funcție de 

unificare între trecut și viitorul poporului. Astfel, unul dintre cele mai vechi 

simboluri ale fertilității, abundenței și bogăției ale acestor culturi etnice sunt 

strugurii. 

Comună în reprezentarea naționalităților este interpretarea că o tufă de vița de 

vie este omenirea, o viță de vie – țara , o grămadă de struguri – familia și o boabă – 

omul. Prin urmare, din cele mai vechi timpuri, a fost o atitudine respectuoasă față 

de struguri ca simbol al renașterii, iar etnomotivul caracteristic al compozițiilor 

ornamentale de decorațiuni interioare este imaginea viței de vie, care în cultura 

populară simbolizează putereavieții de familie, fertilitatea, bunăstarea, bogăția și 

validitatea. Și până în zilele noastre, s-a păstrat tradiția de a împleti coroane de 

viță-de-vie, în special, în riturile tradiționale ale bulgarilor. În special, un exemplu 

de interacțiune interculturală este vechea sărbătoare balcanică «Trifon Zarezan», 

care este sărbătorită nu numai pe podgoriile din zona Dunării, ci și de pomicultorii, 

grădinarii și proprietarii industriei vinicole. În plus, vița-de-viemai este prezentă ca 

simbol al belşugului și prosperității pecolacii de nuntă ale grupului etnic 

moldovean. Deși în tradițiile zonei Dunării ucrainene, ciorchinul de struguri 

simbolizează spiritualitatea interioară, a cărei sacralitate este de a renaşte viața. 

Reieşind din faptul că diverse componente ale etno-pedagogiei implică tinerii 

în relațiile umane, componenta de cercetare a cursului de bază «Bazele botanice» a 

inclus studierea surselor etnografice, studierea originalităţii contextului natural al 

celor mai răspândite tradiții, a riturilor care ocupă un loc de frunte în activitățile 

etnice ale populației din Delta Dunării. De menționat, că implicarea în relațiile 

umane a viitorilor bacalaureaţi în științele naturale contribuie la formarea nu numai 
                                                           
157О.Чебан, Етнокультурне у свідомості людей поліетнічного соціуму (на матеріалі Придунав’я),Автореф. 

дис. канд. філос. наук: 09.00.03, Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2001, 20 с. 
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a competenței subiectului ca definire a activității lor profesionale, ci și la trezirea 

conștiinței naționale la tinerii, a cărei manifestare se reflectă în principiile morale și 

în idealurile umaniste ale poporului. 

Organizând tinerii studenți spre stăpânirea componentei etno-naturale a 

patrimoniului cultural din regiunea multiculturală, cele mai frecvente forme de 

muncă au fost: excursii la muzeele de istorie locală, curțile etnice, atelierele de artă 

și creative, centrele culturale în care viitorii specialiști au participat la pregătirea 

zilelor tematice, serbărilor, tradiţiilor, au organizat ateliere de studiu privind 

identitatea etnică a comunităților. 

Astfel, interesant este faptul că printre tradițiile populare bulgărești, de regulă, 

în așezările etnice, se păstrează încă obiceiul de a identifica persoana în funcție de 

tipul său de activitate. Conform cercetărilor lui R. Iamleev cu privire la esența 

sensului semantic al numelor etnice, inclusiv al grupului etnic bulgar, de exemplu, 

numele lui Gostun nu este altceva decât cuvântul sumerian «struguri», modificat de 

pronunţarea dialectică și scris în chiriliţă, care a fost moștenit pe baza principiului 

ereditar a transmiterii cunoștințelor despre viticultură158. La rândul lor, vorbitorii 

de limbă română interpretează simbolul strugurilor în felul lor. În special, urmând 

stilul specific tradițional al așezărilor moldovenești din zona Dunării, strugurii ca 

plantă, istoric, au fost un mijloc de plată și trofeu în lupte, fapte care au contribuit 

la naționalizarea sa ca produs. În plus, conform datelor neoficiale, partea de sud a 

Republicii Moldova, este considerată locul de origine al viței-de-vie, iar imaginea 

sa geografică este identificată cu ciorchina. Viticultura în cultura moldovenească a 

devenit atât de răspândită, încât, istoric, s-a fondat postul de vinificator, ale căror 

îndatoriri includeau îngrijirea viilor și controlul calității vinului.Până în prezent, pe 

teritoriul Deltei Dunării ucrainene se păstrează gospodăriide viticulturăamenajate 

specific, care își păstrează tradițiile vechi de secole. 

În percepția personală a studenților despre componenta interioară a valorilor 

culturale, sunt deosebit de importanți cele care actualizează spiritul național,, 

asigură conștientizarea esenței morale și etice a ideii naționale. Ținând cont de 

                                                           
158Р.Ямлеев, Виноград в жизни тюркских народов, Молодой ученый, 2010, №12, Т.2, С. 39-47. 
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concluziile O. Nadîbska159, conform cărora conștiința națională are componente 

cognitive și emoționale, viitorii licențiaţi în științe naturale au studiat simbolul 

strugurilor prezentat în motivele broderiei și caracteristicile distribuției sale 

biogeografice în cadrul euroregiunii «Dunărea de Jos». 

Cercetările științifice au descoperit că alegerea modelului pentru cămașa 

bărbătească era determinată, în primul rând, de cel pentru care era brodată.Pentru 

băieți, erau fost alese, de obicei, combinații de forme geometrice, în mare parte 

cruci, iar la fete dominau motive vegetale, în principal de flori. Femeile-mame 

împodobeau marginile cămașei cu vițe de vie împletite cu frunzeși struguri, care 

erau simbolul fertilității feminine. În plus, având în vedere faptul că existența 

culturilor multidimensionale pe un singur teritoriu nu este posibilă fără 

întrepătrunderea componentelor sale individuale, există desenecu struguri pe 

cămășile masculine de culoare albastră. Un astfel de ornament eraconsideratcă 

serveşte drept protecție pentru sugari. 

Dimpotrivă, în așezările ucrainene din zona Dunării, ciorchinele de struguri 

brodate pe prosoape reprezintă bucuria asociată cu crearea familiei.Ornamentul 

livadă-struguri pe atributele îmbrăcămintei naționale simbolizează câmpul vieţii, 

unde bărbatul îndeplinește rolul de semănător, iar femeiapăstrează şi prețuie pomul 

genealogic al familiei. 

Vizitând atelierele creative ale artiștilor locali (O. Kara, I. Şişman, V. Dudnik, 

I. Pastâr), precum și Muzeul de Istorie și Etnografie din Ismail din Delta Dunării, 

observăm că majoritatea tablourilor, autorii cărora sunt purtători de culturi diferite, 

conțin simboluri precum pâinea și strugurii, care se identifica cu munca grea a 

agricultorului ca activitate tradițională a locuitorilor din Euroregiune. Pe lângă 

aceasta, viţa-de-vie de pe pânzele pictorilor bulgari este marcată ca simbol al 

bucuriei vieții și tinereții. În același timp, specificitatea desemnării cârceilor și a 

frunzelor de struguri pe tablourile pictorilor ucraineni este un simbol al 

spiritualității înfloritoare a oamenilor. 

                                                           
159О.Надибська, Національне у самосвідомості поліетнічного соціуму, Автореф. дис. канд. філос. наук: 

09.00.03,Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2002,19 с. 
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Astfel, un rol decisiv în conturarea conștiinței naționale a reprezentanților 

societății multiculturale îl joacă conștiința etnică a viitorilor profesori, care se 

bazează pe valori etno-culturale, în cmponenţa cărora limbajul, stereotipurile, 

experiența istorică, religia, arta populară, viața tradițională. 

Unul dintre factorii de consolidare a interacțiunii interculturale a grupurilor 

etnice din Dunărea de Jos este religia și simbolismul atributelor sale. Astfel, pe 

teritoriul Deltei Dunării ucrainene, cel mai răspândit a devenit creștinismul, 

conform căruia imaginea viței-de-vie este caracteristică pentru reprezentanții 

tuturor grupurilor etnice și este elementul cel mai expresiv al atributicii religioase, 

care are un sens secret. În special, vița-de-vie cu ciorchini, ca simbol al izbăvirii și 

a vieții noi, este reprezentată pe scară largă sub forma unor picturi murale ale 

pereților interiori ai templelor, precum și ca element decorativ pe iconostas. În 

plus, tema strugurilor decorează îmbrăcăminteibisericeşti ca simbolism al 

înfrumuseţării sufletelor umane. Este interesant faptul că anume vița-de-vie în 

textele și imaginile religioase este tratată ca arborele vieții, iar ciorchina 

simbolizează rezultatele vieții umane. Unele tradiții creștine legate de boabele de 

struguri până astăzi sunt prezente în acțiuni ceremoniale atât ale bulgarilor, 

moldovenilor, cât și ucrainenilor și a altor grupuri etnice din Delta Dunării. În 

special, boabele uscate ale strugurilor sunt folositr ca simbol al morții în 

preparatele comemorative tradiționale. 

Astfel, imaginile naționale, stereotipurile de comportament, colorarea 

emoțională a tradițiilor, reflectarea mentalității etnice sunt trăsăturile definitorii și 

dovada incontestabilă a integrității interetnice atât a Deltei Dunării ucrainene, cât și 

a Ucrainei în ansamblu. 

Trebuie menționat că arta populară creează o bază puternică pentru 

dezvoltarea nu numai a culturii naționale, ci și a celei spirituale.În acest sens, 

viitorii licențiatiîn științe naturale au fost implicaţi într-un tip de creaţie populară, 

cum ar fi încondeierea, caracteristică numai poporului ucrainean. Combinarea 

trecutului istoric, a tradițiilor sale culturale cu conținutul cursului școlar integrat 

«Științele naturale» permite viitorilor profesori să extindă granițele stăpânirii 
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subiectului său, să implice în procesul de predare a elevilor elementele imaginilor 

naturale prin utilizarea stilisticii populare. Astfel, studenții studiind simbolurile 

regionale ale încondeierii ouălor de Paște, au descoperit că pentru partea de sud a 

Ucrainei este caracteristică gama de culori albastre, ca simbol al iazurilor – surse 

vitale ale zonei. 

Ouăle de Paște ale Deltei Dunării se disting prin imagini, care includ flori de 

trifoi, lăcrimioare, lalele, frunze de stejar și multe altele. În cea mai mare parte, 

acest fapt este legat de identitatea florală a regiunii. Printre motivele florale 

ornamentale, pe ouăle de Paște au fost găsiţi şi strugurii – simbol al înțelepciunii și 

nemuririi. Astfel, activarea componentei etno-pedagogice a componentei culturale 

în pregătirea naturalist a viitorilor profesori contribuie la dobândirea experienței lor 

etno-pedagogică de predare. 

Competența interculturală este o parte integrantă a formării profesionale a 

viitorilor profesori ai Noii Şcoli Ucrainene. În special, implicarea viitorilor 

licenţiaţide științe naturale în valorile umane naționale și universale contribuie la 

dobândirea experienței practice a dialogului interetnic în procesul de formare a 

ideilor de științe naturale ale elevilorilor.Plus la aceasta, eficiența dezvoltării 

culturii relațiilor etnice între tineretul şcolar depinde în mare măsură de nivelul de 

pregătire etno-culturală a profesorului, de nivelul său de competență culturală. Prin 

urmare, pregătirea viitorilor licențiaţi de științe naturale pentru activitatea de obiect 

în spațiul policultural al unei instituții de învățământ este o condiţie pedagogic 

specifică pentru dezvoltarea identității etnoculturale a personalității elevului și 

pentru implementarea unei noi strategii de educație naturalistă – integrarea 

cunoștințelor umane și științifice. 

În dimensiune personală, formarea competenței culturale generale a viitorului 

profesor de științe naturale, îl identifică ca purtător al ideilor, normelor și tradițiilor 

naționale, care afirmă identitatea națională și etnică a personalității profesorului de 

nouă generație. 
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Ouăle de Paște din sudul Ucrainei sunt caracterizate de semne de apă – linii ondulate și 

paralele, majoritatea fiind dominate de albastru 

 

 

Strugurii sunt simbolul sacramentului creării unei noi familii. Este brodat pe prosoape de 

familie. Viabilitatea viţei-de-vie înseamnă fertilitatea genului 
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