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RECUNOŞTINŢA ŞI MULŢUMIRILE NOASTRE 
 
 
Au văzut lumina tiparului primele 10 numere 

ale almanahului istorico-cultural „Sud-Vest”, 
editat în limba română pentru cititorii din sudul 
Basarabiei. Apariţia-i a fost posibilă, în primul 
rând, graţie efortului neobositei doamne Areta 
Moşu, preşedintele ASTREI ieşene, care, în 
urma unui apel Avem nevoie de ajutor, semnat 
de Tudor Iordăchescu (Hagi Curda, raionul 
Ismail), a reuşit, cum numai ea ştie, să pună la 
cale lucrurile şi să ofere confraţilor sud-
basarabeni şansa de a citi o tipăritură în limba 
română. Una despre istoria, cultura, durerile şi 
năzuinţele lor. Una care are încă să evolueze ca 
profunzime şi amploare, lucru, de altfel, firesc. 

Modestul nostru almanah, într-un chip 
simbolic, a unit eforturile unor buni români, în 
primul rând – oameni de cultură şi patrioţi ai 
neamului. Mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi de 
spaţiul Basarabiei istorice, toţi ei au fost uniţi de 
ideea de a realiza ceva important pentru confraţii 
lor dintre Nistru, Dunăre şi Marea Neagră. Le 
mulţumim din suflet că au fost, sunt şi vor fi 
(sperăm) cu noi în continuare. 

„Bucătăria” la care este pregătit Almanahul 
„Sud-Vest” are specificul său. Aşa se face că, 
mergând înainte, trebuie să ne acomodăm 
posibilităţilor de care dispunem. 

 

Încă o dată – recunoştinţa şi mulţumirile 
noastre celor care ne-au susţinut până acum, cum 
au putut şi cât au putut, necunoscându-ne 
personal, dar cunoscând situaţia confraţilor din 
sudul Basarabiei (regiunea Odesa). Cel mai bine, 
despre fiecare din noi vorbesc nu vorbele ce le 
rostim, ci faptele pe care le săvârşim. 

Vom merge înainte, pentru că sunt încă 
multe de făcut. Prin cele scrise şi publicate în 
„Sud-Vest” vrem să-i oferim conaţionalului 
nostru sud-basarabean şansa de a evolua, adică 
de a se schimba. Indiferent de faptul cum îşi 
spune el, român sau moldovean, am vrea să-l 
facem, în primul rând, să cunoască pagini noi 
din istoria adevărată şi cultura națiunii române, 
ca prin cunoaştere să-şi poată schimba unele 
păreri şi convingeri. Păreri şi convingeri rămase 
din trecutul comunist, care, de fapt, ne şi ţin în 
trecut, pe când lumea se schimbă vertiginos, 
depăşindu-ne. 

În mersul nostru înainte sperăm să-i avem 
alături în continuare pe oamenii care ne susţin şi 
ne ajută pe teren: la Borisăuca şi Ismail, Babele 
şi Ceamaşir, Hagi Curda şi Frumuşica Veche, 
Barta şi Satu-Nou, în celelalte localităţi din ţinut. 

 
Vadim BACINSCHI 

 

SĂ NU-I UITĂM! 
Despre situația românilor din Ucraina opinia publică din România cunoaşte 

puţine lucruri. Presa din regiunile Cernăuți sau Odesa nu ajunge la Iași, necum la 
București ori în alte zone ale României. De altfel, presa românească din Ucraina 
este aproape inexistentă. În condiţii vitrege, din vara anului 2012, cunoscutul 
jurnalist și scriitor Vadim Bacinschi a reluat editarea, la Odesa, cu sprijinul unui 
restrâns, dar inimos colectiv de colaboratori, almanahului istorico-cultural în 
limba română intitulat „Sud-Vest”. 

Parcurgând număr de număr această publicație, adevărată tribună de apărare 
a valorilor cultural-lingvistice ale românilor („moldoveni” este termenul cu care 
sunt denumiți de către autoritățile ucrainene) din regiunea Odesa, ni se relevă o 
situație deosebit de critică în care se află românii, limba și spiritualitatea 
românească în spațiul mai sus-citat. 

Învățământul în limba română, încurajat și protejat prin articolul 13 al 
Tratatului de Bază încheiat între România și Ucraina în anul 1997 (referitor la 
protejarea minorității românești din țara vecină), a primit lovitură după lovitură, 
în momentul de față existând doar 6 școli cu predare în limba română în regiunea 
Odesa, la care se adaugă încă 10 cu predare în limbile română și ucraineană (sau 
rusă). Potrivit unui alt acord încheiat şi asumat de Ucraina, se planifica 
deschiderea unor licee cu predare în limba română în raioanele Reni și Sărata, 
proiect nematerializat. 

Pe de altă parte, numărul studenților de la cursurile în limba română din 
cadrul Universității din Ismail este în continuă scădere, iar înfiinţarea unui Centru 
Regional de Cultură Românească este subminată de autorități și de către 
Asociația Moldovenilor din Ucraina, avându-l în frunte pe Anatol Fetescu, 
invocându-se numărul mic al românilor din această regiune! Rezultat al politicii 
ucrainene de stat privind minoritatea românească, Secţia de Limba Română de la 
Universitatea din Ismail va fi, la finalul acestui an universitar, desfiinţată. Datele 
oficiale ale recensământului din anul 2001 din Ucraina, arată că în regiunea 
Odesa locuiau doar 724 de români… pe lângă 123.700 de moldoveni. 

În școlile de cultură generală din zona Odesa, limba română este 
desconsiderată, fiind studiată ca „limbă moldovenească”, iar săptămânalul 
„Luceafărul”, editat de către asociația moldovenistă mai sus-pomenită, susține – 
încă de la fondarea sa, în anul 2003 – o campanie antiromânească, prezentând 
România ca pe un „dușman”, având ca unic scop al politicii sale 
„deznaţionalizarea prin românizare” a „moldovenilor” din Ucraina. 

Recent, am parcurs un articol publicat în revista „Luceafărul”, intitulat 
Eminescu este folosit în scopuri politice?, mostră a propagandei antiromâneşti. 
Autoarea, L. Mihailova, deplângea „amestecul” Consulatului român din Odesa 
în legătură cu sărbătorirea poetului Mihai Eminescu la data de 15 iunie 2013. 
„Marele clasic al literaturii moldovenești și universale” urma să fie omagiat de 
către filiala ieşeană a ASTRA şi în localitatea Satu-Nou, raionul Sărata, locuită 
majoritar de români, la cererea expresă a consulului român de la Odesa. Pe 
linia promovată de această publicație, autoarea preciza că „moldovenilor, pe 
care conducerea de la București nu-i recunoaște ca popor de sine stătător, 
permanent li se propun excursii, odihnă în tabere de vară a tineretului, 
pașapoarte românești și toate gratuite. Dacă am sta și ne-am gândi puțin, atunci 
am înțelege că România nu și-ar putea permite să facă asemenea cheltuieli fără 
un interes specific”. 

Concluzionând, L. Mihailova sublinia că România jigneşte „naţiunea 
moldovenească” nerecunoscând-o, dar îi implică pe moldoveni în acțiuni de 
ordin cultural, mai mult sau mai puţin voit, contribuind la „politica mârșavă de 
românizare”. Faptul că bustul lui Mihai Eminescu a fost amplasat la Odesa, pe 
data de 31 mai 2011, la inițiativa și prin râvna Despărțământului ASTRA 
„Mihail Kogălniceanu” din Iași, reprezintă un moment remarcabil, dar din păcate 
izolat, în procesul de apărare și consolidare a valorilor românești din zona 
menționată. Este nevoie ca românii de peste tot, dar mai ales autorităţile de la 
Bucureşti, să susţină elementul etnic al congenerilor din Ucraina, care, deşi poate 
mobilizaţi şi încurajaţi acum prin vocea distinctă şi hotărâtă a publicaţiei păstorită 
de neobositul Vadim Bacinschi, se simt părăsiţi, deznaţionalizaţi şi lipsiţi de 
valorile ethosului propriu. Iar reacţiile mult prea anemice la evenimente precum 
cel de la Adâncata (Hliboca), unde bustul poetului Mihai Eminescu a fost 
decapitat în puterea nopţii, contribuie la această stare de spirit negativă. 

 

G. IUTIȘ 

Mică poveste de nota 10… 
 

„Sud-Vest” a trecut de al 10-lea număr. Deşi nu pare, este, însă, şi o publicaţie de nota 10. Prin menirea 
sa. Prin dorinţa vie a păstrării unor repere fireşti. Prin încăpăţânarea de a mai crede în necesitatea unui efort 
şi în capacitatea de regenerare şi de justiţie istorică. 

De la bun început, „Sud-Vest” a trebuit să înfrunte multe obstacole. Trăind, uneori, poveşti desprinse, 
parcă, dintr-o lume a umbrelor şi a semiclandestinităţii, a izbutit să le depăşească. Patru pagini scrise în 
limba română pot constitui, uneori, o adevărată problemă, din numeroase puncte de vedere. Trist, dar aşa 
este! E o realitate pe care mulţi dintre noi, cei din România actuală, nici măcar nu o cunosc. Iar dacă o 
cunoaştem, nu o putem percepe şi înţelege la adevăratele sale dimensiuni. Chiar dacă am mai fost pe acolo, 
prin zonele în care astăzi limba română îşi aşteaptă, resemnată, parcă, obştescul sfârşit... 

Or, în atari condiţii, e greu de crezut că patru pagini în limba română pot face mare lucru; reprezintă, 
însă, o luminiţă, care arată că mai există o plăpândă şi umilă speranţă. Fantasmele şi închipuirile din minţile 
unor cozi de topor ale neamului românesc, hrănite şi proteguite fără preget de culori străine firescului de 
altădată, sunt cele care îşi pregătesc încruntate puterile şi se sforţează spre a sufla hotărâtor şi nimicitor 
asupra acestei luminiţe. Foarte probabil o vor stinge, mai ales dacă flăcăruia va rămâne singură şi 
neajutorată în faţa tăriilor întunericului… 

În cazul în care se va ajunge la al 20-lea număr din „Sud-Vest”, va fi cu adevărat o surpriză, un rezultat 
neaşteptat. Însă, în aceste momente, să ne bucurăm că s-a trecut de al 10-lea şi să nădăjduim că limba 
română, aflată în cumplită suferinţă chiar pe tărâmuri de lângă noi, va putea să reziste inclusiv datorită 
acestei modeste publicaţii. 

Mircea-Cristian GHENGHEA 



Uniți de Eminescu 
La nord de Delta Dunării, în Bugeac, localnicii au păstrat 

statuile cu Lenin. Cine vorbește românește a început să ridice 
fruntea și să întrebe unde este bustul lui Eminescu. Printre 
ucraineni, când amintești de poetul românilor, trebuie să 
vorbești neapărat despre poetul Taras Șevcenko și să te 
gândești la tovarășul Lenin. 

 
Înainte de Denii eminesciene 
În 23 și 24 mai 2013, președintele Despărțământului 

ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, Areta Moșu, și preotul 
Cătălin Urserescu din Iași au vizitat Bugeacul, sudul vechii 
Basarabii istorice, astăzi parte a regiunii Odesa din Ucraina. 
Delegația ieșeană a străbătut traseul pe care l-au urmat, în 
perioada 13-16 iunie a.c., 45 de delegați ai ASTRA, 
cuprinzând ansamblul folcloric „Hudișteanca” din județul 
Botoșani, în cadrul manifestării culturale Denii eminesciene, 
aflată la a XIX-a ediție. În Galați, Areta Moșu a vizitat 
impecabila Bibliotecă Județeană „V.A. Urechia”, unde s-au 
desfăşurat conferințele ASTREI din cadrul Deniilor. La 
Arhiepiscopia Dunării de Jos, delegații l-au întâlnit pe Lucian 
Petroaia, consilier în cadrul Sectorului Învățământ și Activități 
cu Tineretul. Părintele consilier a promis că va angrena, în 
cadrul Deniilor de la Galați, corul Seminarului Teologic 
alături de școli și reprezentanți ai Colegiului „V. Alecsandri”, 
ai Universității „Dunărea de Jos”. Areta Moșu a subliniat 
că un rol important îl vor avea elevii și profesorii de la 
Colegiul Național „Costache Negri” din Galați – primul 
director al liceului pedagogic „Costache Negri” a fost 
profesorul de limba română Grigore Petrovan (1893-1907), 
născut la Ismail, în Bugeac. 

 
Vămi cu nemiluita 
Delegații astrişti au plecat din Galați către Reni, 

parcurgând în patru ore cei 26 de km. Au trecut pe rând prin 
vamile românească, moldovenească și ucraineană. Republica 
Moldova stăpânește o fâșie îngustă, cu acces la Dunăre. Fâșia 
e atât de subțire încât, undeva printre vămi, traficul devine 
haotic – pe o singură bandă se întâlnesc camioanele și 
autoturismele care intră sau ies din Republică.  

Vameșii ucraineni au încruntat privirea când au găsit 
sub scaune și în portbagajul mașinii cărțile donate de către 
Asociația „Danubiana” Galați. „Aveți cărți din 1950? 
Scoateți cutiile să verificăm cărțile”, a tradus colegul 
moldovean vorbele ucraineanului. Soarele strălucea în 
crug, briza bătea dinspre Dunăre, țipătul unor păuni se 
auzea repetat în difuzoarele vămii. Să nu te chinui să 
înțelegi de ce cântă păunii la vamă sau de ce nu e voie să 
treci cărți din anii ’50.  

 
Multiculturalism da, românism ba 
La Consiliul Raional Reni, reprezentatul autorității locale 

ne-a întâmpinat cu o carte de poezii ale etniilor conlocuitoare; 
în Reni, românii sunt majoritari trăind alături de ucraineni, 
găgăuzi, ruși. Administrația orașului Reni a răspuns pozitiv la 
propunerile astriste de a fi, în iunie, gazdă primitoare 
mesagerilor culturii de la noi. Ghidul delegaților a fost Eugen 
Răuță, președinte al unei asociații culturale din zonă. „Orice 
proiect cu bani europeni trebuie aprobat la Kiev, unde aș fi 
nevoit să fac multe drumuri costisitoare. Pentru cei din 
Republica Moldova aprobarea pentru proiecte trasfrontaliere 
vine de la Chișinău, mult mai aproape”, a explicat Eugen 
Răuță de ce nu ajunge la sacul cu bani europeni. Birocrația 
ucraineană are picioare de lut și mai mult împiedică avântul 
economic al regiunii, unde Reni și Ismail sunt porturi la 
Dunăre, iar Odesa, la Marea Neagră.  

 
Slavă agriculturii 
Din goana mașinii, nu zărești pământ nelucrat prin 

vechea Basarabie – spre deosebire de pârloaga prezentă 
peste tot în România. Localnicii din Bugeac se agață de 
agricultură ca înecatul de un pai. Terenurile, până în zare, 
se țin mănoase, înverzite, acoperite cu grâu, porumb sau 
plante medicinale. 

 

Radu ȚUȚUIANU 
 

(continuare în pagina 4) 

 Când am citit programul celei de a XIX-a ediţii a Deniilor  
eminesciene, organizate, ca în fiecare an, în preajma zilei de 15 iunie de 
ASTRA ieşeană, ideea unor spectacole oferite de fanfara şi formaţia de 
dansuri a ansamblului de copii „Hudişteanca” din judeţul Botoşani, pe 
traseul Iaşi – Galaţi, cu prelungire în câteva localităţi cu populaţie 
preponderant românească din zona Odesei, raioanele Reni, Sărata, 
Tatarbunar, Ismail, încheiate apoi la Colibaşi, în Republica Moldova, mi 
s-a părut o ofertă culturală deosebit de importantă şi generoasă. În 
spiritul unor relaţii de bună vecinătate şi interes reciproc dintre statele 
român şi ucrainean, sub semnul unificator al culturii şi al artei, mi-a 
apărut de asemenea deosebit de tentantă propunerea doamnei Areta 
Moşu, preşedinta Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, de a 
prezenta, în deschiderea spectacolului folcloric din Ucraina, scurte 
expuneri cu o paralelă privind viaţa şi activitatea celor doi mari poeţi 
romantici contemporani, Taras Şevcenko şi Mihai Eminescu. Tema nu e, 
la noi, cu totul nouă. Comparaţii între destinul uman, apoi, între opera 
artistică, orizontul de cultură, locul şi rolul de exponenţi şi mesageri în 
plan naţional ale celor doi scriitori s-au mai făcut, fie de  cercetători literari 
precum profesorii Ioan Rebuşapcă, Dan Horia Mazilu, mai de curând şi 
mai insistent de suceveanul Ion Cozmei, recent traducător al 
„Cobzarului” ucrainean în limba română. Să reţinem, dintre demersurile 
acestuia din urmă, amplul şi semnificativul studiu Mihai Eminescu şi 
Taras Şevcenko – sub semnul unei sintagme viabile: poet naţional, 
publicat în nr. 2 din 2012 al revistei „Mantaua lui Gogol”, editată de 
Asociaţia Cultural Creştină a Ucrainenilor din România „Taras 
Şevcenko”. Eminescu şi Şevcenko, în tandem, au apărut de asemenea 
evocaţi în luările de cuvânt cu ocazia numeroaselor festivităţi organizate 
în cinstea poetului ucrainean, în România, mai ales cu prilejul sărbătoririi 
celor 150 de ani de la moarte, în preajma monumentelor sale din 
Negostina, Baia Mare, Tulcea, Bucureşti, dar şi cu ocazia unor 
simpozioane, şezători literare, serbări şi festivaluri de la Siret, Suceava, 
Rona de Sus, Ruscova, Sighet, Caransebeş… Ecouri de caldă preţuire 
au ajuns pînă în Parlament, la Camera Deputaţilor, prin cuvântul omagial 
al lui Ştefan Buciuta, reprezentant al Uniunii Ucrainenilor din România. 

Era, dar, firesc, în pandant cu atâtea dovezi româneşti de preţuire 
pentru poetul ucrainean, un răspuns pe măsură al vecinilor noştri 
răsăriteni faţă de iniţiativa doamnei Areta Moşu de la ASTRA ieşeană. 
Cu cât entuziasm, mărturisesc, mi-am imaginat expunerea mea despre 
Şevcenko şi Eminescu – doi poeţi romantici lângă busturile lor din faţa 
Şcolii generale, în Satu-Nou (Novoselivka Săratei). Şi cu câtă bucurie 
aşteptau copii din Hudeşti să se desfăşoare în faţa colegilor şi sătenilor 
din aceeaşi localitate. Din păcate, n-a fost să fie. Cu toate că au fost 
îndeplinite formalităţile cerute de oficialităţile ucrainene, de Consulatul 
român din Odesa, de liderii locali, n-am putut înnopta la Reni şi nici vorbă 
de susţinerea vreunui spectacol în această localitate. Am dormit la Galaţi 
şi, în dimineaţa zilei de 15 iunie 2013, am pornit spre Ucraina. La Satu-Nou 
(Novoselivka), unde am ajuns în după-amiaza aceleiaşi zile, nici ţipenie 
de om. La Borisăuca (Borisovka), în raionul Tatarbunar, nu ne-a aşteptat 
nimeni din partea organelor locale, dar am fost bine găzduiţi (şi păziţi!) la 
o mănăstire, prin grija inimoasei maice stareţe, moldoveanca Olena 
Grosu. Nici aici nu s-a putut desfăşura vreo manifestare în cinstea lui 
Eminescu. În aer plutea un iz de îngrijorare şi de teamă, pe care le-am 
simţit nu atât în cuvintele, cât mai ales în privirile şi în gesturile unor 
băştinaşi şi ale unor reprezentanţi ai filialelor locale ale ASTREI. 
Totul pe un fundal de anacronice şi ridicole manifestări recente 
xenofobe: pichetarea de către protestatari „moldoveni” a 
Consulatului român din Odesa, decapitarea statuii lui Eminescu la 
Adâncata (Hliboca) – Cernăuţi. 

 

 Dar copiii noştri, în frumoasele lor costume tradiţionale, sfidând 
prejudecăţi şi meschine calcule politice, s-au oprit dimineaţa la biserica 
românească a satului, cu rugăciuni, lumânări şi colaci de pomenire, bun 
prilej de cunoştinţă şi schimb de impresii cu oameni ai locului, miraţi şi ei 
de atâtea absurde greutăţi şi oprelişti. În sfârşit, în 16 iunie, la amiază, la 
Erdec-Burnu (Utkonosvka), din raionul Ismail, intrăm într-un cămin 
cultural, unde suntem aşteptaţi de primăriţă şi de vreo zece localnici, 
la care se adaugă un grup de prieteni de la Universitatea din Cahul, 
în frunte cu decanul Facultăţii de Filologie și Istorie, Victor Axentii. 
Abia acum se desfăşoară, conform programului, spectacolul folcloric 
Se-ntâlneşte dor cu dor, susţinut de formaţia locală „Dor basarabean” şi 
de ansamblul „Hudişteanca”. „N-am venit să revendicăm teritorii, n-am 
venit să vă ocupăm – a spus în cuvântul ei de salut de pe scena 
căminului, cu lacrimi în glas, d-na Areta Moşu – am venit să vă aducem 
un mesaj de pace şi de prietenie, deopotrivă pentru români (fie că-i 
numiţi români ori moldoveni) şi pentru ucraineni, prin mijlocirea poeziei, a 
cântecului şi a dansului, a artei care nu cunoaşte graniţe de loc şi de 
timp…”; „Unde sunt oamenii atât de mulţi – se întreba în final domnia-sa 
– cu  care ne-am întâlnit şi am petrecut altă dată pe aceste meleaguri, în 
zile de sărbătoare, tinerii pe care i-am primit în ţară, la studii, în tabere de 
odihnă la munte ori la mare, părinţii şi rudele ce i-au însoţit, toţi cei pe 
care i-am primit în casele noastre şi i-am omenit?” 

Într-adevăr, ne întrebăm şi noi, de cine se tem atât de mult 
naţionaliştii ucraineni şi susţinătorii lor din umbră? Am venit cu bună 
credinţă, însoţiţi de două simboluri sfinte ale popoarelor noastre 
întruchipate de poeţii lor titulari, să aducem un mesaj de frumoasă şi 
rodnică vecinătate, de înfrăţire. Şi de încredere într-un viitor comun, dorit 
mai prielnic, într-o Europă prosperă. Nu cu intenţii războinice am venit. 
Soldaţii noştri: o doamnă idealistă, un profesor septuagenar, un grup de 
copii între 7 şi 12 ani. Singurele noastre arme: cântecele, dansurile, 
versurile despre dragoste şi despre frumuseţea locurilor natale: Mai am 
un singur dor, Pe lângă plopii fără soţ... Gloanţele noastre: florile, pe care 
le-am aşezat cu aceeaşi dăruire, preţuire şi pioşenie, la impozanta şcoală 
din Satu-Nou (Novoselivka Săratei), pe postamentele busturilor gemene 
ale celor doi scriitori. Când am făcut-o, alături de noi, nici dintre oficiali, 
nici dintre oamenii locului, nu s-a aflat nimeni. Ce explicaţii puteam să 
dăm, în faţa ochilor miraţi şi întrebători ai copiilor din Hudeştii Botoşanilor, 
care şi-au susţinut, totuşi, cu conştiinciozitate, programul lor, pe dalele de 
piatră din faţa şcolii amintite. Dar în tremurul aerului încins de vară mie mi 
s-a părut că, printr-o minune, cei doi barzi naţionali clătinau a mustrare 
frunţile lor, către umbrele ce se bănuiau de după perdelele ferestrelor 
lăcaşului de învăţământ, apoi, dincolo de el, către casele ermetic închise 
ale românilor din satul dintr-o dată pustiu şi, mai departe, către zările 
largi, spre zarva politicianistă a Cernăuţilor şi a Odesei. Mi s-a părut, 
Doamne!, la plecare, că în colţul ochilor busturilor de metal, izvorâseră 
câţiva stropi de lacrimi. La Satu-Nou, eu cred că şi acum statuile plâng. 
Va veni însă, oare, o vreme, când ele îşi vor şterge tristeţea şi vor râde în 
soare? Poate că atunci când va avea loc miraculoasa „ocupaţie”, 
proorocită de un alt scriitor, reputat poet, prozator, eseist şi traducător, 
suceveanul Ştefan Tcaciuc, fost preşedinte al Uniunii Ucrainienilor din 
România, deputat în parlamentul român: „Taras Şevcenko reprezintă 
pentru ucraineni ceea ce reprezintă Mihai Eminescu pentru români. În 
ziua când România va fi ocupată de Taras Şevcenko şi Ucraina de Mihai 
Eminescu, în ziua aceea Cobzarul şi Luceafărul vor străbate braţ la braţ 
lumea în lung şi-n lat şi tot la braţ vor urca în împărăţia celor două limbi 
materne, ucraineana şi româna, iar Ucraina şi România vor rămâne cele 
mai frumoase icoane în memoria umanităţii”. Să dea bunul Dumnezeu ca 
zilele acestei utopice ocupaţii reciproce să vină cât mai curând!  

 

Doru SCĂRLĂTESCU 
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Bustul lui Mihai Eminescu din Satu-Nou 

Pe scena Căminului Cultural din Erdec-Burnu (Utkonosovka) 

 
 

R o m â n i i  d i n  
Basarabia istorică,  

î n t r e  L e n i n  ș i   
„ S a r a  p e  d e a l ”  

 

ÎN SATU-NOU STATUILE PLÂNG 



(urmare din numărul precedent) 
 
Despărţământul „Batalionul de Vânători Tighina” a fost 

întemeiat în luna august a anului 1925 şi timp de patru ani, 
până la autodesfiinţare din cauze financiare, a activat sub 
preşedinţia maiorului Tamiescu. În cadrul său funcţionau 
patru cercuri culturale, câte unul de fiecare companie, având 
în dotare patru biblioteci populare, volumele fiind trimise de 
Comitetul Central din Sibiu. Ca şi în celelalte cazuri 
asemănătoare („Matei Basarab” şi „Regimentul 28 Infanterie 
Ismail”), acţiunile filialei s-au manifestat în cadrul unităţii, 
sub formă de conferinţe, prelegeri populare ş.a. 

După un an de lucru în funcţia de comisar general al 
ASTREI, Onisifor Ghibu constata în lucrarea Cuvinte către 
tineretul intelectual basarabean (Chişinău, 1927): „Menta-
litatea ţăranului basarabean a rămas aproape aceeaşi ca pe 
vremea lui Alexandru cel Bun. Această stare de lucru ne 
obligă să punem problema ridicării satelor în fruntea 
programului nostru de activitate. Basarabia are un popor 
admirabil. Ţărănimea basarabeană e un pământ sănătos care 
poate da roadele cele mai bune, el are însă nevoie de un 
cultivator priceput. Poporul basarabean are însuşiri nobile şi 
sănătoase; trebuie să ne apropiem însă de ele cu chibzuială şi 
cu multă înţelegere”. 

Despărţământul Lăpuşna s-a întemeiat la începutul 
lunii iunie 1933, după ce, în prealabil, funcţionau 4 cercuri 
şi 50 de cămine culturale încă din deceniul al treilea, iar 
alte 32 erau pe cale de constituire. 

Despărţământul Orhei a luat fiinţă la 10 noiembrie 
1933, centralizând activitatea celor aproape 100 de cămine 
existente în județ. 

Printre primele măsuri luate de Onisifor Ghibu a 
reprezentat-o şi aceea de înfiinţare de cămine culturale în 
cadrul cercurilor. De obicei, ele au fost ridicate în zone în care 
manifestările spirituale practic nu existau. O astfel de instituţie 
se întemeia cu largul concurs al primăriilor, iar fondurile 
necesare proveneau de la Comitetul Central din Sibiu, de la 
bugetele diferitelor ministere, din donaţii, cotizaţii etc. Fiecare 
cămin purta un nume, de regulă ales dintre personalităţile 
naţionale sau locale şi avea în componenţă  o sală de şedinţe, 
o bibliotecă cu sală de lectură şi un depozit pentru diferitele 
obiecte. La conducerea sa se afla un preşedinte ales prin vot 
de ceilalţi membri, care era obligat să participe la toate 
Adunările generale ale despărţămintelor. 

Numărul acestor cămine din Basarabia a crescut continuu: 
dacă în iunie 1932 erau 130, la sfârşitul anului următor 
funcţionau 345, din care peste 200 „deplin organizate”; la 
încheierea anului 1934 îşi desfăşurau activitatea 567 de 
cămine în tot atâtea localităţi rurale. În cadrul lor au fost 
înfiinţate 518 biblioteci, 426 de coruri, 130 de muzee cu 
exponate ce prezentau istoria şi tradiţiile locale, 170 de echipe 
teatrale „bine organizate”, 18 fanfare ţărăneşti, cooperative, 
„farmacii de casă”, cercuri literare şi altele. 

Însă viaţa căminelor gravita în jurul bibliotecilor, 
adevăratul centru spiritual. După un an de activitate intensă, 
Onisifor Ghibu a reuşit să înfiinţeze 7 asemenea biblioteci, 
toate având cărţi selectate cu grijă, multe legate în piele şi 
aşezate în mobilierul pus la dispoziţie de Societatea Sibicescu 
din Turnu-Severin. O parte din operele literare şi ştiinţifice a 
fost achiziţionată chiar de profesorul clujean, care a mai donat 
şi 236 de cărţi Bibliotecii Regionale Basarabene de la 
Chişinău. Aceasta deţinea la sfârşitul anului 1928 un număr de 
1726 de volume, provenite din donaţiile ministerelor, 
Mitropoliei şi episcopiilor din întreaga ţară, iar unele au fost 
cumpărate. Din mai multe localităţi basarabene – 73 – s-au 
primit solicitări privind înfiinţarea de astfel de locaşuri, însă au 
fost deschise doar 15, în toate ţinuturile provinciei. 

Constatându-se că ţăranul basarabean citea foarte puţine 
cărţi, comisarul a luat hotărârea să tipărească un Calendar al 
ASTREI, care să conţină diferite sfaturi folositoare, curiozităţi 
etc., pentru a atrage către lectură populaţia rurală. Calendarul 
a fost tipărit şi distribuit gratuit de „Universul” la 5.000 de 
familii ţărăneşti. O adevărată profesiune de credinţă a lui 
Onisifor Ghibu în ceea ce priveşte menirea căminelor 
culturale a apărut în paginile „Cuvântului Moldovenesc”  
(6 martie 1932): „Scopul lor este unirea tuturor în acelaşi 
gând, în aceleaşi simţiri şi aceleaşi fapte bune, pentru toţi şi 
pentru obşte; este a ţine trează conştiinţa naţională. Pentru 
împlinirea acestui scop înalt şi sfânt, căminele culturale 
ASTRA de la sate trebuie să lupte, să muncească fără odihnă, 
sistematic, dârz şi cu nădejdea adâncă în izbândă. Căminul 
ASTRA e a doua Biserică şi stă alături de cea creştină ortodoxă 
strămoşească. În căminul ASTRA membrii lui se strâng pentru 
a se sfătui asupra nevoilor sufletului şi inimii, asupra hranei 
minţii potrivită vremurilor. În căminul cultural ASTRA sătenii 
vin să prindă şi poftă de muncă, să înveţe lucruri bune şi să se 
înţeleagă pentru munca comună. În el se tâlcuiesc planurile de 
luptă şi mijloacele trebuitoare pentru asta. 

În el tineretul ia pildă de la cei mai bătrâni şi mai păţiţi, de 
la cei mai cuminţi şi cărturari, felul cum trebuie să se poarte, 
să muncească şi să se unească. În căminul ASTRA nu-i voie să 
se facă niciun fel de politică de partid”. 

În vederea unei mai judicioase funcţionări a Regionalei, la 
1 octombrie 1926 Comitetul Central a trimis o „Adresă” 
tuturor prefecturilor şi primăriilor oraşelor basarabene, prin 
care se solicita să se acorde sprijin material despărţămintelor. 
După o scurtă trecere în revistă a scopurilor urmărite de 
ASTRA şi a rolului său cultural, documentul preciza că 
toate judeţele şi oraşele din Transilvania au alocat în anul 
respectiv sume cuprinse între 150.000-300.000 de lei, ceea 
ce a contribuit la o bună desfăşurare a manifestărilor 
programate. Conducătorii administrativi erau rugaţi să 
binevoiască să înscrie în bugetul anului următor o sumă de 
bani corespunzătoare, ce urma să fie expediată la Chişinău 
pe adresa Regionalei. 

Onisifor Ghibu credea că, în ceea ce priveşte propaganda 
românească, ar fi fost necesară o prezenţă mai activă în presă, 
cu prilejul sărbătorilor naţionale şi comemorărilor, în 
prelegerile susţinute la sate etc. El a solicitat forurilor 
competente, în 1927, tipărirea celei de a doua ediţii a 
Enciclopediei române (prima ediţie, apărută la Sibiu în anii 
1898-1905 sub egida ASTREI, era epuizată). Dr. Ghibu 
sublinia că ruşii aveau o Enciclopedie de 85 de volume, care 
se găsea frecvent în Basarabia şi perpetua influenţa slavă, în 
dauna latinităţii. De aceea, era necesar, în opinia sa, ca toate 
societăţile culturale, fie de stat, fie particulare, să-şi 
coordoneze acţiunile în favoarea românismului, sub 
conducerea Academiei şi a celor mai reprezentativi 
intelectuali. În primul rând, el dorea „naţionalizarea oraşelor”, 
prin creşterea semnificativă a numărului de români în 
localităţile urbane, în vederea unei însănătoşiri a vieţii publice. 

Influentul cotidian „Dimineaţa” a remarcat în termeni 
elogioşi opera culturală a acestei instituţii de importanţă 
naţională: „După Unire, ASTRA şi-a înţeles rostul, tot aşa de 
bine ca şi înainte de marele act al Unirii. Din 1919, ASTRA 
şi-a întins acţiunea pe întreg cuprinsul ţării şi a devenit un 
admirabil instrument de unificare, o afirmaţie viguroasă a 
unităţii noastre sufleteşti. Acţiunea desfăşurată de secţia 
basarabeană a ASTREI este, între Prut şi Nistru, una din 
mândriile noastre. Dorim acestei asociaţii să-şi continue 
activitatea atât de profund necesară, cu acelaşi elan, cu 
aceeaşi putere ca şi până acum”. 

Efortul Asociaţiunii s-a concretizat, până în 1932, prin 
înfiinţarea a 550 de cămine culturale şi au fost susţinute 
7.856 de conferinţe şi prelegeri, majoritatea încadrate în 
programe artistice. Un gen de manifestare culturală des 
întâlnit în acţiunile ASTREI îl reprezenta şezătoarea, ce era 
însoţită uneori de o serbare şi o etalare de costume 
populare. Şezătorile artistice cuprindeau, în general, o 
conferinţă de propagandă, cor, teatru, cântece interpretate 
de o orchestră, recitări, filme de propagandă, iar la sfârşit – 
două ore de dans (fără consum de alcool). Pe lângă 
membrii Asociaţiunii, participau la reuniuni şi diferiţi 
localnici şi invitaţi. 

 În iarna anului 1928, cu ocazia Crăciunului, s-au 
organizat două echipe de colindători, sub conducerea a doi 
profesori de muzică din Chişinău, „pentru reînvierea 
datinelor strămoşeşti”, ştiut fiind faptul că autorităţile ţariste 
au împiedicat sistematic astfel de manifestări. Tot acum 
începe colaborarea cu „Societatea basarabeană Temperanţa”, 
„pentru combaterea alcoolismului”, viciu care făcea ravagii 
în rândul populaţiei; în acest scop, s-au ţinut conferinţe 
susţinute de medici şi profesori de liceu, s-au tipărit broşuri, 
au apărut articole în presă ş.a. 

Chiar din primul an de activitate (1926-1927) au fost 
invitaţi preşedinţii Secţiilor din Ardeal şi alţi intelectuali 
pentru a dizerta şi îndruma acţiunile Regionalei. Dintre 
conferinţele publice, găzduite de Sala Eparhială din Chişinău, 
remarcăm: Nicolae Iorga – Începuturile învăţământului 
superior la români; Tiberiu Brediceanu – Muzica şi 
compozitorii români în Transilvania; Gala Galaction – Între 
1821 şi 1921; Dimitrie Gusti – Cum trebuie să fie cea dintâi 
Universitate creată de România Mare; Ioan Nistor – Originea 
şi dezvoltarea Universităţii din Cernăuţi; Ion Marin 
Sadoveanu – Un mistic italian al secolului al XIII-lea; Simion 
Mehedinţi – Universităţile din Apusul Europei; Onisifor 
Ghibu – A cincea Universitate a României: Universitatea din 
Chişinău; Ion Pelivan – Drepturile României asupra 
Basarabiei în lumina dreptului internaţional. Observăm 
preocuparea acestor personalităţi de a crea un institut de 
învăţământ superior la Chişinău, precum şi integrarea 
Basarabiei în civilizaţia română. 
 

III 
 

În vederea stimulării susţinerii de conferinţe, scriau 
Onisifor Ghibu şi Pan. Halippa rectorului Universităţii din Iaşi 
la 9 octombrie 1927: „În stăruinţa noastră de a răspândi cât 
mai sistematic cultura românească în oraşele şi satele 
Basarabiei, după începutul făcut în cursul anului 1926/7 la 
Chişinău, unde s-au ţinut peste 80 de conferinţe din partea 
membrilor ASTREI şi a mai multor profesori de la cele patru 
Universităţi ale noastre, intenţionăm să ducem în anul 1927/8, 
aceasta cu un pas mai departe, extinzând-o şi asupra altor 
oraşe, cu cari comunicaţia este relativ uşoară” (se referea la 
Tighina, Orhei şi Bălţi). În continuare, se cerea Universităţii 
din Iaşi „să binevoiască a ne trimite ca conferenţiari pe cei 
mai destoinici apostoli ai ei, cari prin cuvântul lor magic, 
prin sufletul lor cald şi prin înţelepciunea lor adâncă să 
deştepte din amorţire şi să desţelenească din înstrăinare 
oraşele acestei părţi de ţară atât de părăsite şi de înapoiate. 
[...] Ne exprimăm numai dorinţa ca, pe cât va fi posibil, 
conferinţele să îmbrăţişeze chestiuni cât mai apropiate de 
nevoile actuale ale Basarabiei şi ale românismului şi să fie 
într-o anumită legătură cu preocupările şi cu tradiţia 
ASTREI”. Erau solicitaţi câte 6 conferenţiari pentru fiecare 
oraş, declarându-se că acest pas „va însemna pentru 
Basarabia începutul unei activităţi de extensiune universitară 
care, cu timpul să rivalizeze cu acea desfăşurare în 
Transilvania de Universitatea din Cluj în colaborare cu 
ASTRA”. Cele mai multe conferinţe au fost prezentate în 
1934/1935, numărul lor impresionant ajungând la 7.856. 

Una dintre metodele ASTREI de a comunica cu 
populaţia locală a reprezentat-o apropierea tinerilor 
basarabeni de activitatea acestei instituţii, urmând ca, mai 
târziu, ei să devină adevăraţi mesageri culturali români peste 
Prut. Aşa cum s-a subliniat la Adunarea generală de la Arad 
(8-9 noiembrie 1924), ASTRA a avut pentru intelectuali 
„rolul unei academii îndrumătoare, ocrotitoarea limbii 
literare şi a ştiinţei, făcând legătura de unitate culturală cu 
fraţii din Regatul liber...”, prin acest ultim termen 
înţelegându-se România înainte de reîntregire. La această 
temă s-a referit Vasile Goldiş, în cadrul unei şedinţe a 
Comitetului Central din 1924, propunând ca din partea 
fiecărui despărţământ basarabean să fie aleşi doi membri 
care să participe la Adunările generale, iar, în sens 
complementar, câte doi astrişti ardeleni să fie prezenţi în 
reuniunile despărţămintelor, pentru a păstra  neschimbat 
spiritul patriotic al ASTREI. În ceea ce priveşte făurirea altui 
ideal, „întregirea geografică a românismului”, i se alătura un 
al doilea scop fundamental: „lupta de dezrobire a românilor 
prin cultură.” De asemenea, se dorea ca Asociaţiunea să fie 
echivalentă cu „primul Parlament cultural al ţării”. 

S-a propus, de către luminaţii basarabeni, trimiterea 
tinerilor de perspectivă la studiu în ţările occidentale, cu 
scopul de a învăţa o anumită filosofie de viaţă şi un mod de 
comportare de nivel european, pentru a se elibera de 
influenţa dăunătoare din perioada respectivă. Începând cu 
1933 şi-a deschis porţile la Bucureşti un Centru Studenţesc 
al ASTREI Basarabene, care îşi propunea să coordoneze 
activităţile tinerilor studioşi. 

 

Dragoș-Ștefan PETRESCU 
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ASOCIAȚIUNEA ASTRA, „O ACADEMIE MILITANTĂ” ÎN BASARABIA (1919-1940) 



(urmare din pagina 2) 
 
Prin sate, băștinașii și-au construit sere de legume, plătesc 

împreună instalații de irigat și cultivă roșii, varză, produse pe 
care le vând samsarilor cu tiruri rusești. În anii când Rusia nu 
primește pătlăgele și curechi din Ismail, prețul legumelor 
scade odată cu profitul și atunci locuitorii se jeluiesc de se 
aude la Odesa. Preocupați de comerț, puțini mai țin seama la 
ce limbă vorbesc. În satul Babele (Oziornoe), românii 
conviețuiesc în armonie cu celelalte nații. Ultimele tensiuni 
s-au stins după ce statuia unui vultur a fost amplasată în 
centrul satului, întru amintirea soldaților căzuți în Marele 
Război. În perioada interbelică, prin orice localitate mai 
răsărită din Bugeac, monarhii României „dodoloațe” au ridicat 
monumente cu vulturi de fier purtând cruce în cioc. În satul 
Babele (Oziornoe), fostul primar și profesor Petru Șchiopu a 
avut grijă ca vulturul să țină iarăși aripile desfăcute. 

 
Legături cu Iașul 
În satul Erdec-Burnu (Utkonosovka), tradus Cioc-de-Rață, 

Anatol Popescu, președinte al Asociației „Basarabia” a 
Românilor din regiunea Odesa, a prezentat starea presei din 
regiune, nevoia de emisiuni radio în limba maternă și 
problemele pe care le întâmpină ansamblul său folcloric, 
căruia i se interzice să mai țină spectacole. Ucraina s-a angajat 
în fața României și a Uniunii Europene că va proteja 
minoritățile naționale, însă reflexele naționaliste o împiedică 
să se țină de cuvânt. Copiii lui Anatol se uită la desene 
animate în limba rusă, în vreme ce tatăl lor sfătuiește 
delegația astristă să evite orașul Odesa, unde românii sunt 
percepuți drept „ocupanți”.  

Pe blogul său, www.utkonosovka.blogspot.ro, Anatol 
prezintă istoria satului natal:  „Localitatea Utkonosovka / 
Erdec-Burnu este o aşezare rurală, situată pe malul drept al 
lacului Cătlăbuga, care la randul său face parte din biosfera 
Delta Dunării. Anume pe malurile acestui lac, la 16 noiembrie 
1485 domnitorul Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt învinge 
armata turcească, documentele istorice şi cronicarii 
menţionând acest eveniment drept «Bătălia de la Cătlăbuga». 
În cinstea acestei victorii asupra păgânilor, Ştefan cel Mare 
construieşte o biserică în târgul Iaşilor. Această biserică cu 
hramul «Sf. Nicolae Domnesc» există şi azi în capitala 
judeţului Iaşi”. Aproape de Ciocul-de-Rață se află cetatea 
Ismail. Ștefan cel Mare a dezvoltat fortăreața, dar în 1484, 
Baiazid al II-lea a cucerit orașul, care a intrat sub stăpânire 
otomană. Pe locul bastionului, regii României Mari au 
construit un monument renovat astăzi de rusofoni. În preajma 
piramidei cu cruce flutură panglici negru-portocalii, 
reprezentând un reinventat ordin militar sovietic. 

 
„Moldoveanul” supărat 
În regiunea Odesa activează o mișcare a moldovenilor care 

nu vor să fie confundați cu românii. Condusă de un domn 
Fetescu, Asociația național-culturală a moldovenilor din 
Ucraina își transmite mesajele prin organul de presă 
„Luceafărul”. În numărul din mai 2013, Asociația a publicat o 
scrisoare deschisă către secretarul general al Consiliului 
Europei, dl. Thorbjorn Yangland, căruia îi aduce la cunoștință: 
„Moldovenii din Ucraina sunt cuprinși de indignare că 
Parlamentul român a adoptat Legea care încalcă Declarația 
Universală a Drepturilor Omului la auto-identificare, 
incluzându-i prin lege în «români de pretutindeni» pe 
cetățenii din diferite țări și deferite naționalități (aromâni, 
basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, herțeni, maramureșeni, 
moldoveni, moldovlahi ș.a.)”. 

 
 Creștinii de lângă Lenin 
În localități precum Ismail sau Borisăuca, tovarășul 

Ulianov, care a adus revoluția bolșevică în estul Europei, 
are statui chiar în fața instituțiilor de învățământ sau 
administrative. La mică distanță de monumentul leninist se 
înalță mândră câte o biserică. Două entități își dispută aprig 
tutela fiecărui lăcaș de cult: Mitropolia Moldovei și 
Patriarhia Moscovei. Patriarhia Română dă doar semne de 
prezență discretă. 

În 1991, în regiunea Odesa erau 16 școli generale cu 
predare integrală în limba română, la toate materiile, iar astăzi 
au mai rămas doar șase, celelalte zece au devenit mixte, adică 
au predare în română, ucraineană sau rusă. Chipurile, aceasta 
ar fi alegerea părinților, care vor să își dea copiii în școlile de 
limbă ucraineană, mai performante, fiind monitorizate de către 
stat. Se spune că școlile etniilor sunt lăsate de izbeliște, 
profesorii având grija salariilor mici sau neplătite. Statul 
ucrainean nu dă fonduri pentru activitățile culturale ale etniilor 
din regiunea Odesa și rezultă o calitate scăzută a limbii 
române vorbite de băștinașii din Bugeac. 
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Cronicarul sportiv Ioan Chirilă a marcat presa 
românească la fel cum Brâncuși a influențat arta 
universală. După apariția lui nea Vanea, gazetăria sportivă 
nu a mai fost la fel. Jurnaliștii de sport îl numesc Maestrul, 
iar aspiranții la meseria de cronicar îl citesc ca altădată 
miile de români. „Pentru că, dincolo de întâmplările 
fotbalului, Chirilă oferea românilor accesul la un univers 
fabulos, al geografiei, istoriei şi lumii repovestite. Era ca şi 
cum cineva deschidea brusc fereastra unei închisori”, scrie 
Cătălin Tolontan, redactor-șef al „Gazetei sporturilor”, 
publicație care a editat Integrala Chirilă. 

Ioan Chirilă a murit acum 14 ani la București. S-a născut 
pe 25 octombrie 1925 în orașul Ismail din sudul Basarabiei, 
localitate inclusă, în prezent, în Ucraina. Tatăl său era 
agricultor și industriaș lipovean, „primar al comunei 
Cairaclia, președinte al Băncii Populare din aceeași comună, 
decorat cu Meritul Comercial Clasa I, Ordinele Coroana 
României și Steaua României în Gradul de Cavaler. Mama 
sa, Caliopi Alaman, era de origine greacă, familia ei fiind 
venită în România din Insula Andros”, se menționează în 
enciclopedia online Wikipedia.  

Într-un articol apărut în „Opinia studențească”, chiar în 
zilele următoare decesului marelui cronicar, jurnalistul 
Alexandru Savitescu scria: „Ioan Chirilă și-a găsit vocația de 
călător într-un mod nu tocmai fericit: în vara anului 1940, 
când Basarabia a fost ocupată de trupele sovietice, părinții săi 
s-au văzut nevoiți să plece în România. Astfel, după ce a 
îndurat prigoana războiului, Chirilă a locuit, pe rând, la Galați 
și la Brăila, unde a absolvit cursurile liceului. În 1949, a 
absolvit Facultatea de Drept din București, iar în 1974 și-a 
luat diploma pentru cursurile de perfecționare în ziarisitcă, de 
la Universitatea «Ștefan Gheorghiu»”.  

Ioan Chirilă a scris 27 de volume, șase dintre ele au 
prezentat Campionatele Mondiale de Fotbal, unul a descris 
performanța Nadiei Comăneci, iar altul l-a portretizat pe Ilie 
Năstase. „Fapt fără precedent în istoria gazetăriei sportive 
românești, aproape toate lucrările sale au fost premiate de 
Asociația Presei Sportive de la noi din țară”, scrie 
Alexandru Savitescu în articolul publicat în 1999. 

Redăm o parte din prefața compusă de Ioan Chirilă, la 
Frumoasele noastre duminici, cartea sa despre Mondialul din 
Mexic ’86: „Masa Presei, mai ales când are o mie șase sute de 
locuri ca pe Azteca, e mai zgomotoasă decât «potecile» 
bazarului de la Istanbul. (…) Și toate acestea în jurul unei 
mingi nevinovate. Dar o minge care angrenează întreg 
globul… o minge care scoate din hangare avioane adormite 
(„Concorde”) pentru a traversa întreg Oceanul în chiar ziua 
finalei, cu numai o sută de pasageri la bord, o minge care 
salvează guverne. În preziua finalei din Mexic, cronicarii au 
primit un frumos cadou din partea Federației italiene – un 
album al tuturor «Mundialelor», în care e scris negru pe alb că 
în zilele finalei de la Madrid, 1982, guvernul Spadolini a 
evitat căderea în urma victoriei squadrei azzura”. 

Din 1951, Ioan Chirilă, refugiatul din Ismail, a lucrat la 
București ca redactor sportiv la Editura Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, iar din 1959 a activat ca jurnalist la 
cotidianul „Sportul popular” – transformat după Revoluție 
în „Gazeta sporturilor”. Din 1997 a lucrat ca senior editor 
la cotidianul „Pro Sport”. A participat la nouă turnee 
finale ale Campionatului Mondial de Fotbal și la două 
ediții ale Jocurilor Olimpice de vară. În anii ’70, a deținut 
la Radiodifuziunea Română o rubrică permanentă în 
calitate de comentator.  

Ioan Chirilă a fost căsătorit cu actrița și directoarea de 
teatru Iarina Demian și a avut doi copii: Ionuț și Tudor 
Chirilă, ultimul fiind actor și muzician, solist în cadrul 
trupei Vama Veche.  

Radu ȚUȚUIANU 
 

(articol publicat în „Revista română”,  
anul XIX, nr. 2(72), Iași, iunie 2013, p. 31) 
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între Lenin și „Sara pe deal” 
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