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VIN SPIONII, 
VIN PUHOI...

 

 
Lupta cu spionii străini este o ocupaţie mai veche, 

moştenită de societatea noastră de la tătuca Stalin. Pe 
vremea lui, sub pretextul luptei cu spionii, au avut de 
suferit sute de mii de suflete nevinovate – savanţi, 
oameni politici şi de cultură, comandanţi de oşti. Se 
schimbă timpuri şi generaţii, iar lupta cu spionii rămâne 
la ordinea zilei. 

Aflăm că în sudul Basarabiei îşi fac de cap spionii 
români. Cine sunt ei şi cum acţionează am aflat nu 
demult, după o manifestaţie de protest din 11 iunie curent, 
organizată în faţa Consulatului General al României din 
Odesa de către reprezentanţii comunităţii moldoveneşti 
din regiune. O televiziune din Odesa a pregătit un reportaj  
de la manifestaţie. În cele vizionate, l-am auzit şi văzut pe 
un tânăr participant la miting cu următoarea explicaţie. În 
ajunul zilei de 15 iunie, când îl omagiem pe Mihai 
Eminescu, de peste Prut vin mai multe autocare cu 
români. Cazaţi în familiile cetăţenilor ucraineni, ei 
desfăşoară acţiuni subversive, românizându-i şi 
cumpărându-i pe toţi, dându-le cetăţenie românească şi 
paşapoarte româneşti. Despre aceasta a vorbit un alt 
participant, de la Cetatea Albă, dacă nu greşesc. 

Nu e a bine, dacă la tot pasul ţi se năzar spioni români. 
Daca în nişte ansambluri muzicale de copii vedem echipe 
diversioniste (diversiune ideologică) şi ne ferim de ele ca 
dracul  de tămâie, înseamnă că se întâmplă ceva cu noi, 
ceva rău de tot. Dacă vom continua tot aşa, riscăm să 
transformăm localităţile noastre în teritorii izolate de 
civilizaţie, de parcă ar fi undeva în junglele Amazoniei. În 
fata aşa-zisului pericol românesc uităm şi de bunul simţ şi 
de elementara ospitalitate omenească. 

Membrii Asociaţiunii ASTRA, Despărțământul 
„Mihail Kogălniceanu” din Iaşi – oameni de cultură, 
profesori universitari – veniţi în regiune cu prilejul 
tradiţionalelor Denii eminesciene în iunie curent, au 
rămas, bunăoară, şocaţi de primirea ce li s-a făcut la Satu 
Nou, raionul Sărata, sau la Reni. Avuseseră acolo 
înţelegeri prealabile să fie primiţi cu programul pregătit. 
Mitingul moldovenilor din Odesa a pus în gardă 
autorităţile locale. Li s-a adus aminte de vigilenţa şi de 
riposta pe care trebuie s-o dea uneltirilor spionilor străini. 

Nu vi se pare, fraţilor, că, aşa stând lucrurile mai 
departe, am putea să ne dezvăţăm a comunica în mod 
normal cu lumea ce ne înconjoară? Înţeleg că ni-i bine în 
găoacea noastră şi nu ne place când cineva îndrăzneşte să 
ne tulbure liniştea la care ţinem atât de mult. Vedeţi, însă, 
că nu mai trăim în evul mediu ca să ne ascundem de 
restul lumii după zidurile feudei noastre. Şi mai zicem că 
am vrea să ne integrăm în Europa mileniului trei… 

Cronicar 

(urmare din numărul precedent) 
 

Muncitori şi vrednici au fost hagicurdenii, ca şi toţi 
basarabenii. De multe ori îmi aduc aminte de povestirile 
celor mai în vârstă, de întâmplările din viaţa lor de când erau 
şi ei tineri. Timpurile se schimbă, generaţiile se înnoiesc şi 
rămân neştiute mii de momente din viaţa sătenilor. Vreau să 
redau câteva din aceste momente. 

Am avut şi oameni puternici în sat. Unul din ei a fost 
moş Samoilă Negruţă. 

Moş Samoilă era gospodar, avea dulap, vie frumoasă şi 
se ocupa cu legumăritul. Într-o vară, încarcă el căruţa cu 
zarzavaturi, împreună cu moş Cărpuşor Alexeenco, vecinul 
său, cu rogojini de papură pe la mărgini, ca să încapă mai 
mulţi chiperi în căruţă şi o pornesc, din noapte, la Bolgrad, 
ca până dimineaţă să ajungă la piaţă. Drumul cotea printr-o 
vale, nu departe de Valul lui Traian (Traian-val îi spun 
bulgarii de primprejur). Bătrânii povesteau că din vechi 
timpuri în valea aceea ieşeau în cale hoţii şi le luau bieţilor 
ţărani tot ce aveau cu ei, până şi caii. Şi iată, în cale, din 
desiş apar hoţii. Moş Samoilă sare, scoate oiştea de la căruţă 
şi începe a o învârti, gonind hoţii. Dar moş Cărpuşor, tot 
ferindu-se şi el de hoţi, ajunge mai aproape de moş Samoilă 
şi, fiind noapte, a nimerit bietul moşneag sub oişte. Cam 
toată vara ceea s-a vindecat moş Cărpuşor la spital.  

Povestea moş Samoilă: «Când am văzut hoţii, şmulg 
oiştea şi, când am dat să dău în hoţi, îl ţâcnesc pe Carp». 

La o nuntă (de-a fratelui mai mare), când a chiuit, a stins 
lampa. Lumină electrică încă nu era şi noaptea foloseau 
lămpile cu gaz. Cu moş Samoilă tata trăia bine, ba şi vecini 
eram, şi pe la zile mari se întâlneau. Ţin minte, atunci, la 
nuntă, moş Samoilă, la Masa cea Mare, a dăruit seminţe de 
parale, aşa se spune la noi, trei ruble. Le-a pus în vază, şi două 
a luat înapoi, n-avea mărunte, dar şi o baniţă (baniţa avea 16 
kg, un pud) de grâu şi o vadră (10 litri) de vin le-a dat. Atunci 
mai mult se dăruiau produse alimentare, oi, vaci, viţei. Şi pe 
masă, printre farfuriile cu mâncare, ici-colea se punea câte o 
lampă, ca să lumineze. Moş Samoilă, cu glasul lui puteric, 
chiuind, a stins-o pe una, din faţa lui. Glasul lui uriaş mai în 
fiecare dimineaţă ne trezea din somn toamna, când se cocea 
poama. Lângă casă avea şi o vie, aranjată bine pe şpaleră 
(sârmă), şi în fiecare dimineaţă alunga graurii de la poamă, 
strigând: uga-a-ga şi pocnind din harapnic. Harapnicul 
aproape că nu se auzea, dar glasul lui ne tresărea prin somn. 

Într-o vară, la seceriş, o biată mânză, de-acum bună de 
înhămat, fiind slobodă, s-a apropiat de sulul de grâu şi a 
gustat din el.  O vede moş Samoilă. Moşul înhaţă în grabă 
parul, pregătit pentru făţare (mai jos voi explica ce-i asta) şi 
o loveşte pe sărmana iepuşoară, că aceea nu s-a mai mişcat – 
i-a rupt şalele. Ian cată, bre, spunea moş Samoilă, am ţâcnit-o 
cu o znişică (vărguţă) şi ea a întins picioarele... 

Nu era înalt moş Samoilă, dar era apăsat, spătos. Când se 
aşeza să mai zacusească, mânca odată o pâine de casă, o 
găină, două diujini (20) de ouă şi un burlui cu zăr (3 kg.). 
Când era timpul de lucru, moşul vin nu folosea. Sculându-se, 
se netezea pe burtă şi zicea: iaca m-am zacusât oleacă. 

Am pomenit parul de făţare. Fiecare gospodar, am în 
vedere perioada de până la kolhozuri, creştea pe lanurile lui 
tot ce vroia, însă pâinica – în primul rând. Grâul adunat se 
băga prin hambare, iar paiele trebuiau prefăcute în pleavă, ca 
hrană pentru vite. De aceea în mijlocul ogrăzii se îngropa un 
par de salcâm, ce se numea parul de făţare. Făţarea era locul 
dimprejurul parului şi era netedă ca masa. Pentru pregătirea 
ei se cerea nu puţină chibzuială: se îndreptau gropicelele, 
deoarece făţarea o pregăteau pe pământ curat, se scoteau 
pietricelele, dacă erau, se stropea cu apă de câteve ori, se 
nivelea, se mătura, ca să nu aibă gunoaie şi ţărână şi numai 
atunci pe făţare se aşternea un strat de paie de orz sau grâu 
de vreo 30-40 cm grosime, aşa ca să nu se ia după picioarele 
cailor. Calul se înhăma la un butuc turnat din beton, de o 
formă specială, cu muchii, care în drumul lui fărămiţa paiele. 
De par se lega o funie de lungime până la căpiţeala calului, 
după mărimea făţarei (la noi în ogradă încăpea o făţare cu 
diametrul de până la 10-12 m). Calul se rotea în jurul parului, 
iar funia se sucea pe par, tot trăgându-l spre centru, spre par. 
De aici a provenit zicala populară se suceşte ca funia la par, 
pe care deseori o vorbesc bătrânii, având în vedere că li se 
scurtează viaţa  vrei-nu-vrei, ca funia sucită pe par. După ce 
ajungea în centru (la par), calul se lega de cealaltă parte a 
capiţelei şi, disucindu-se funia, treptat, se prelucra toată 
făţarea, de la mijloc până la margină. Apoi se punea în funcţie 
dicania, o scândură lată, îmbourată, cu multe segmente de 
piatră tare, de cremene li se spunea, care, trecând peste paie, le 
tăia, fărămiţându-le. Şi tot aşa, calul se apropie de par şi 
înapoi, şi pleava-i gata. 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
 (va urma) 

Aşa a declarat pentru Telecompania Academia, din Odesa, 
într-o emisiune din 14 iulie curent, A. Fetescu, preşedinte al 
Asociaţiei Naţional-Culturale a Moldovenilor din Ucraina. „Mi 
v sostoianii zascititi sebea ot rumanskogo nasestviia” – aşa sună 
cele spuse de el în limba rusă, precum au fost rostite. Ni s-a dat 
de înţeles că cele declarate de liderul moldovean pornesc de la 
întreaga comunitate a moldovenilor din Ucraina, pe care o 
reprezintă. Să ştiţi că nu este chiar aşa. Cunoscând cum stau 
lucrurile de ani de zile, putem afirma, fără teama de a greşi, că 
în regiunea Odesa conaţionalii noştri trăiesc cu grijile şi nevoile 
lor grele, iar Asociaţia Moldovenilor cu sarcina ideologică pe 
care o are de la fondarea sa – de a lupta împotriva aşa-numitei 
românizări a etnosului „moldovenesc”. Din punct de vedere 
naţional-cultural şi sub aspectul păstrării identităţii etnice, 
situaţia românilor sud-basarabeni este jalnică, fără exagerări. Au 
fost deznaţionalizate mai bine de două treimi din şcolile cu 
predare în limba română (moldovenească). 

În localităţile populate preponderent de confraţii noştri, în 
bibliotecile şcolare şi săteşti, ca şi cu ani în urmă (în perioada 
sovietică), predomină literatura în grafie chirilică. Un spectacol 
de teatru sau o lansare de carte aici sunt percepute ca ceva 
descendent din spaţiul extraterestru. Nişte proiecte culturale cu 
adevărat valoroase pentru conaţionali, cum n-au existat, aşa nici 
nu există până în prezent. Valoroase, adică capabile să 
depăşească nivelul amatorismului şi superficialului ce domină, 
de cele mai multe ori, la nivel local şi raional în regiune. 

Această situaţie nu-l nelinişteşte câtuşi de puţin pe A. 
Fetescu. Faptul de ce nu-l nelinişteşte se explică foarte uşor. 
Asociaţia pe care o conduce, în tandem cu administraţiile locale, 
nici nu-şi propune, prin ceea ce face, să creeze condiţii în care 
moldoveanul din sudul Basarabiei ar evolua ca nivel de cultură, 
inteligenţă, percepere a valorilor naţionale, în primul rând. Ei au 
nevoie să menţină comunitatea moldovenească izolată de restul 
spaţiului românesc, în prizonieratul nostalgiilor comuniste 
postsovietice. Ca membrii acestei comunităţi nu cumva să 
înceapă a vorbi corect limba maternă (fără rusisme),  ca nu 
cumva, în cântecele şi dansurile lor, să depăşească nivelul 
veseliilor de nuntă şi să promoveze valorile autentice ale 
cântecului şi dansului românesc.  

Ion MOLDOVANU 
 

(continuare în pagina 2) 
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„NOI SUNTEM ÎN STARE 
SĂ NE APĂRĂM DE 

INVAZIA ROMÂNEASCĂ”



(continuare din pagina 1) 
 
În fine, ca nu cumva, Doamne fereşte, să-şi dea seama 

că moldoveanul, ca şi dobrogeanul sau maramureşeanul, e 
viţă a aceluiaşi neam. 

Pentru a evita toate aceste fenomene nedorite, se impune 
ca moldoveanul sud-basarabean să fie scutit de orice influenţe 
nedorite, în primul rând de peste Dunăre, iar de câţiva ani – şi 
din partea Chişinăului. Se cere ca el să fie ţinut aici, între 
Dunăre şi Marea Neagră, în stepa strămoşească, cu 
tradiţionalele sărbători şi festivaluri moldoveneşti, organizate, 
fireşte, de Asociaţia Moldovenilor. Nişte schimburi culturale 
efective, la nivel de şcoli, biblioteci, case de cultură, între 
comunitatea moldovenească şi restul spaţiului românesc, 
practic nu există. Din lipsa de mijloace, colective aparte nu-şi 
pot permite să plece la Galaţi, Iaşi sau Brăila, pentru a 
participa la vreun festival sau concurs. 

Mai rămâne un lucru. Mai rămâne ca nimeni de dincolo de 
stepa Bugeacului să nu-i tulbure liniştea patriarhală, să zacă tot 
(sau aproape tot) aşa cum zace acum, cu gândul la vremea de 
odată, când salamul şi vodca costau o nimica toată şi ne era 
aşa de bine sub conducerea înţeleaptă a partidului comunist. 
Pentru ca străinii de peste Dunăre să nu se abată asupra 
noastră cu viziunile şi ideile lor infecte, ei sunt catalogaţi drept 
duşmani, iar A. Fetescu, ca un brav comandant de oşti, declară 
că moldovenii din regiunea Odesa sunt în stare să se apere de 
invazia românească. Cine, aşadar, sunt duşmanii de care ne 
apărăm de ne sar capacele... Chiar în primăvara trecută a 
încercat să ne atace un detaşament de vreo 70 de inşi – Corul 
Academic G. Musicescu al Filarmonicii din Iaşi. Le-am dat 
riposta cuvenită. Au să ţină minte mult şi bine aflarea în sudul 
Basarabiei, cu mai mulţi ani în urmă, artiştii renumitului teatru 
bucureştean Nottara. Sălile caselor noastre de cultură au fost 
goale. De istoricii, scriitorii de dincolo nici nu mai vorbim. 
Înainte mai reuşeau ei, câte unul-doi, să ajungă pe la Reni sau 
Ismail, cu activităţile lor suspecte. Acum nu mai ajung, că noi 
ne apărăm cu îndemânare. 

La modul serios, ar fi de spus că, de fapt, comunitatea 
moldovenească din regiunea Odesa suferă nu de invazia 
românilor, ci de invazia inculturii şi a degradării intelectuale, 
în condiţiile în care se face tot posibilul pentru a o izola de 
orice contacte civilizatoare cu confraţii din spaţiul românesc 
european. Lucru după care şi A. Fetescu, şi autorităţile locale 
de diferite niveluri vorbesc, fără a se sinchisi, despre 
necesitatea de a respecta caracterul neaoş, specificul irepetabil 
al comunităţii moldoveneşti din regiune, dreptul 
moldoveanului de a se autoidentifica, ca etnie, aşa cum 
găseşte el de cuviinţă. Aşa este, orice cetăţean are asemenea 
drept. Am ajuns, însă, la situaţia când moldovenii din regiunea 
Odesa, mai ales în Transnistria istorică (raioanele Kotovsk, 
Ananiev, Krasnae Okna), se declară cu uşurinţă, la 
recensămintele populaţiei, nu moldoveni, ci ucraineni. Lipsiţi 
de limba maternă în şcoli, de o viața culturală naţională 
autentică, de libera comunicare cu confraţii din alte zone 
geografice, ei au fost deznaţionalizaţi, adică asimilaţi, adică 
şi-au încetat existenţa ca grup etnic autohton. 

Exact aceleaşi procese au loc azi în raioanele regiunii 
Odesa din Basarabia istorică. Despre asta ar trebui să 
declarăm cu orice ocazie potrivită şi să tragem alarma, nu 
despre invazia românească. În starea la care s-a ajuns în 
prezent, nu mai este nevoie de nici o invazie. Procesele 
distructive, ce ruinează comunitatea moldovenească, n-au 
fost aduse de undeva de aiurea, ci au evoluat si au dat  rod 
acasă, în sânul comunităţii. Aşa ca haideţi să nu căutăm 
invazii şi năvălitori pe care am da vina. 

 
 
 
 
 

 Asociaţia pentru Dezvoltarea Creativă a Personalităţii 
,,Varto” (preşedinte Ghenadie Cepurnoi – Ucraina), Asociaţia 
Pedagogilor din regiunea Odesa (preşedinte Nicolai Fedoreţ – 
Ucraina), Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România 
(AGIRo) şi AGIRo – filiala Republica Moldova au organizat, 
în perioada 7-14 iulie 2013, la baza de odihnă Jubileu (oraşul 
Illicivsik, regiunea Odesa) Festivalul Internaţional psiho-
pedagogic ,,Perspectiva”, ediţia a IV-a. 

Este una dintre principalele activităţi ale Proiectului 
Internaţional Socio-Pedagogic Educaţia secolului XXI: 
schimbări în contextul dezvoltării societăţii informaţionale. 

Printre participanţii la Proiect/Festival au fost: Organizaţii 
Educaţionale de Stat şi cele Publice/non-guvernamentale, 
cadre didactice, psihologi, ziarişti, elevi şi părinţi din Ucraina, 
Republica Moldova, România şi Rusia. Majoritatea 
participanţilor a fost reprezentată de specialişti de înaltă 
calificare, profesori universitari, experţi în domeniul educaţiei. 

Scopul principal al Proiectului/Festivalului a fost crearea 
unui spaţiu cultural-educaţional european comun, asigurarea 
schimbului de experienţă şi abordarea aspectelor comune 
dintre sistemele educaţionale ale ţărilor vecine din CSI şi 
Uniunea Europeană. 

Alături de peste 200 de participanţi din Ucraina, 
Republica Moldova şi Rusia, din delegaţia noastră au făcut 
parte zeci de colegi, dintre care amintim pe Elena Mândru, 
Constanţa Matyas (Harghita) Viorel Dolha, Delia Micurescu, 
Florica Maxa, Ioana Micurescu (Arad), Lucia Glodean 
(Maramureş), Teodora Nicolau (Brăila), Elena Crîsta, Ana 
Nicolau (Caraş-Severin), Maria Ciubotaru, Lorena Bujor, 
Daniela Dumitraşcu (Iaşi), Oltea Preluca (Suceava), Aurelia 
Axentii, Maria Barbă (Universitatea ,,B.P. Hasdeu” Cahul), 
Vasile Hantea (Cahul), Elena Golovanova, (conf. dr., 
Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina), Ludmila 
Arnăut (profesoară de limba română la şcoala din satul 
Utkonosovka, raionul Ismail din regiunea Odesa, Ucraina) şi 
Mariana Marin (preşedinte AGIRo – Republica Moldova, 
prof. dr. la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Chişinău) și 
colegele sale. 

La deschiderea lucrărilor a fost prezent şi reprezentantul 
Consulatului General al României la Odesa. 

Am purtat discuţii cu reprezentatul Ministerului Educaţiei 
de la Kiev, lansând invitaţia către Ministrul Educaţiei 
ucrainean la congresul AGIRo de la Slatina din 21-23 august 
2013, cu preşedintele asociaţiei educatoarelor din Ucraina, cu 
directori de şcoli din Ucraina şi Republica Moldova. 

Am fost primiţi la Direcţia de învăţământ Illicivsik. 
Programul festivalului pedagogic a fost extrem de dens cu 

multe ateliere în care s-au realizat aplicaţii practice din cele 
mai noi direcţii de dezvoltare a psihologiei şi ştiinţelor 
educaţiei. Toţi colegii din delegaţia noastră am făcut 
prezentări pe teme educaţionale, prezentări de carte, 
prezentarea AGIRo, Imnul învăţătorilor etc. 

Colega maramureşeancă Lucia Glodean, care şi-a vizitat 
acum ţara-mamă, a prezentat învăţământul în limba maternă a 
ucrainenilor din România. Sala a fost emoţionată când colega 
ucraineancă din România a recitat şi cântat în ucraineană şi 
română. A plecat încărcată de manuale şi cărţi în limba 
ucraineană pe care le va folosi la catedră în România. 

Am prezentat cum în România se învaţă în toate şcolile 
aspecte pozitive ale culturii şi trecutului popoarelor vecine 
(vezi istoria pentru clasa a IV-a) sperând că şi în ţările vecine 
acest lucru ar fi un model de urmat. 

În Odesa am fost la busturile lui Puşkin şi Eminescu. 
Ne-am întâlnit cu jurnalistul Vadim Bacinschi. De 20 de 
ani, Bacinschi este cea mai autorizată voce care ne spune 
adevărul despre starea românilor din regiune. La Odesa, 
Vadim Bacinschi scotea, la începutul anilor ’90, revista 
culturală în limba română „Luceafărul”. A urmat un scenariu 
previzibil: revista n-a mai primit fonduri, Bacinschi n-a mai 
putut s-o scoată. Anatol Fetescu a transformat „Luceafărul” în 
„revistă moldovenească”, care tace atunci când se închid şcoli 
moldoveneşti, dar este vocal împotriva a tot ce este românesc. 
Bacinschi a fost apoi singurul corespondent pentru sudul 
Basarabiei al ziarului românesc „Concordia”, editat la 
Cernăuţi. Din 2012 scoate almanahul „Sud-Vest”. 

Am vizitat şi Catedrala Ortodoxă Ucraineană din Odesa, 
care a fost fondată în 1794 de către Gavriil Bănulescu-
Bodoni. După 1792 (data la care ruşii ating Nistrul), zona va 
aparţine bisericeşte de Ecaterinoslav, în fruntea căreia însă era 
românul Gavriil Bănulescu-Bodoni care, după anexarea 
Basarabiei, va reuni sub aceeaşi mitropolie Chişinăul, Hotinul 
şi Oceacovul, fiindcă ,,în ţinutul Oceacovului precum şi în 
Basarabia locuiesc moldoveni, vlahi, greci, bulgari şi colonişti 
de diferite neamuri, iar ruşi sunt foarte puţini”. 

Cu gust pentru numele antice, Ecaterina a II-a va construi 
puternice fortăreţe pe malul stâng al Nistrului: Tiraspol în faţa 
Tighinei şi Ovidiopol în faţa Cetăţii Albe. 

Marea majoritate a locuitorilor fiind de origine 
românească, aceeaşi Erhani, Soltani, Buşilă, Codreanu, 
Munteanu, Braşoveanu, Ardeleanu, Eşanu vor fi mâna de 
lucru la ridicarea Odesei, dar şi printre fruntaşii locali. 

Acordând scutiri de serviciu militar şi dări, acoperind 
cheltuielile de călătorie, asigurând autonomie, biserică 
românească, magistraţi români, şcoală de limba populară, 
tipărire de cărţi în limba română şi chiar pecete cu capul de 
zimbru, Ecaterina a II-a atrăgea deja români din principate. 
Doar din Transilvania reuşeşte la 1783 să aşeze chiar dincolo 
de Bug 2.000 de familii cu 15 biserici româneşti. În 1796, la 
Dubăsari ori Movilău s-a tipărit primul volum de versuri în 
limba română (versuri originale şi traduceri de I. 
Cantacuzino). În 1799, rusul Pavel Sumarcov notează că în 
Ovidiopol, Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Mălăieşti 
majoritatea locuitorilor este moldovenească. 

Guvernul rus refuză oferta lui Mihail Stroescu (fratele 
filantropului Vasile Stroescu) de a finanţa deschiderea unei 
catedre de limba română la Universitatea din Odesa. 
Academicianul sovietic S. Berg afirmă: „Moldovenii ce 
locuiesc în Moldova, Basarabia şi până în guberniile 
învecinate, Podolia, Herson, iar într-un număr mai mic în 
gubernia Ecaterinoslav sunt români”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gavriil Bănulescu-Bodoni, născut în Bistriţa-Năsăud, în 

anul 1746 în familia lui Grigorie şi Anastasiei Bănulescu-
Bodoni, şi-a absolvit studiile în Transilvania. Este cel care a 
ales capitala Basarabiei Chişinăul şi a sfinţit în satul 
moldovenesc Moldoveanca locul unde va lua naştere oraşul 
Odesa. Bănulescu este cel care sfinţeşte temelia oraşului 
Odesa şi contribuie la planul de organizare a oraşului, iar un 
Manole e menţionat ca arhitect pe lângă guvernator. Ecaterina 
a II-a numise iniţial mitropolia din teritoriul de la est de Nistru 
,,mitropolia Moldovei Noi” şi abia în 1798 o redenumeşte în 
cea de ,,Novorosisk”. Pe firmele Odesei apăreau ciobotarul 
Ştirbei, croitorul Sturza, restaurantul Catargi, iar suburbia 
„Moldovanca” populată cu români va deveni un oraş întreg cu 
peste 40.000 de locuitori. Prin rescriptul ţarului Alexandru I, 
din 27 martie 1808, a fost înfiinţat Exarhatul Moldovei, 
Valahiei şi Basarabiei. La conducerea noii unităţi bisericeşti 
teritorial-administrative, conform aceluiaşi decret, a fost numit 
mitropolitul Kievului Gavriil Bănulescu-Bodoni. La 21 august 
1813 ţarul Rusiei l-a numit în fruntea noii Arhiepiscopii a 
Basarabiei, cu reşedinţa în Chişinău, create la cererea sa şi 
unde a înfiinţat, la 31 ianuarie 1813, un Seminar teologic în 
care se preda în limba română până la moartea sa în 1821. În 
1814 fondase şi tipografia eparhială – cărţile tipărite de el în 
limba română fiind arse însă după 1871. 

Ghidul nostru în Odesa ne-a spus că nu există în oraş nici 
o şcoală în care urmaşii românilor/moldovenilor care au pus 
bazele Odesei să îşi înveţe limba maternă. Semne bune nu 
sunt nici la Universitatea din Ismail unde rectorul are de gând 
să nu acorde nici un loc studenţilor pentru catedrele de română 
şi bulgară. În ultima zi a festivalului, la iniţiativa gazdelor, 
participanţii au semnat un memoriu către dl. rector pentru a-l 
convinge să nu desfiinţeze aceste catedre. Au semnat 
următorii în numele asociaţiilor lor: Светлана БЕЛЯЕВА, 
зам. председатель Ассоциации педагогов Молдовы 
«Инновационная школа», Геннадий ЧЕПУРНОЙ, 
председатель Ассоциации развития творческой личности 
«Варто», Николай ФЕДОРЕЦ, председатель Одесского 
педагогического общества, Звиад АРАБУЛИ, президент 
Федерации ХАДУ. 

Ne-am făcut în Odesa multe cunoștințe, am învăţat multe, 
am găsit şi ucraineni şi ruşi – oameni şi intelectuali adevăraţi – 
care ne-au acceptat ca români, ca parteneri şi prieteni 

 

Viorel DOLHA 
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Gavriil Bănulescu-Bodoni 

 
 

Festival Pedagogic. Odesa, 7-14 iulie 2013 

„NOI SUNTEM ÎN STARE 
SĂ NE APĂRĂM DE 

INVAZIA ROMÂNEASCĂ”



În urmă cu 140 de ani, la 15/27 mai 1873, în oraşul 
german Heidelberg, se stingea din viaţă Alexandru Ioan 
Cuza. Fostul domnitor al Principatelor Unite închidea ochii 
departe de ţara sa, la a cărei propăşire contribuise ca puţini 
alţii până atunci. 

În data de 5/17 ianuarie 1859 a fost ales domn al 
Moldovei; apoi, ca urmare a rezultatului votului din 
Adunarea electivă de la Bucureşti, a devenit şi domn al Ţării 
Româneşti, la 24 ianuarie / 5 februarie 1859. Astfel, prin 
persoana sa, cele două principate româneşti extracarpatice se 
găseau reunite, de facto, sub o singură autoritate, în ciuda 
faptului că au existat, până în 1862, două guverne şi două 
adunări (la Iaşi şi la Bucureşti). Actul înfăptuit în 1859 
reprezenta primul pas din aşa-zisa politică a faptului 
împlinit, datorită căreia românii au izbutit, de mai multe ori, 
în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, să-şi împlinească o 
parte din obiectivele de esenţă naţională. 

De la bun început, Alexandru Ioan Cuza a fost posesorul 
unui mandat imperativ, încredinţat de reprezentanţii naţiunii 
române. Beneficiind de serviciile unor colaboratori apropiaţi, 
conştienţi, ca şi el, de importanţa deosebită a misiunii pe 
care o aveau în fruntea tânărului stat naţional român, fostul 
pârcălab de Galaţi a dat dovadă de pricepere, iscusinţă şi 
demnitate în ipostaza de domnitor al Principatelor Unite. S-a 
bucurat de o imensă popularitate în toate zonele locuite de 
români, fapt deloc bine văzut, mai ales la Viena şi la Sankt 
Petersburg. Badea Ion, cum îi spuneau românii transilvăneni, 
a fost în egală măsură preocupat atât de afirmarea şi 
dezvoltarea statului român, cât şi de problema naţională 
românească în ansamblul său. 

Deşi s-a aflat doar şapte ani la cârma ţării, Cuza a avut 
timpul necesar pentru a introduce şi a aplica numeroase 
reforme, care au contribuit la modernizarea societăţii 
româneşti. Destule din realităţile vremurilor noastre nu pot fi 
corect înţelese şi analizate fără cunoaşterea începuturilor, 
care se regăsesc tocmai în vremea lui Cuza-Vodă. 

După momentul februarie 1866, când a fost obligat să 
abdice şi, ulterior, să părăsească ţara pe care a slujit-o cu 
credinţă, Alexandru Ioan Cuza a fost nevoit să-şi ducă traiul 
printre străini. Deşi legăturile cu foşti colaboratori şi cu 
diverşi reprezentanţi ai românilor au existat în continuare, nu  
a mai revenit în Principatele Unite; un bun prilej ar fi 

fost chiar în anul 1870, când a fost ales ca reprezentant în 
Parlament din partea judeţului Mehedinţi. Înţelegând 
dificultăţile pe care le putea provoca statului român o 
eventuală revenire, Cuza a refuzat să se întoarcă. În exil, a 
dus o existenţă mai degrabă modestă, alături de familia sa; în 
mai multe rânduri a trebuit să se îngrijească de sănătate, an 
de an tot mai şubredă. În luna mai 1873, starea sa de sănătate 
s-a deteriorat grav şi, din cauza unui anevrism al aortei, în 
noaptea de 3/15 mai a încetat din viaţă, la hotelul Europa din 
Heidelberg. Sicriul cu trupul neînsufleţit a ajuns în ţară la 
sfârşitul lunii mai 1873; Alexandru Ioan Cuza a fost 
înmormântat în biserica palatului princiar de la Ruginoasa. 
Actualmente, rămăşiţele sale pământeşti se găsesc la Bise-
rica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iaşi. 

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza constituie o piatră de 
hotar în modernitatea românilor. Prin ceea ce a înfăptuit, 
împreună cu sfetnicii săi apropiaţi, a contribuit din plin la 
afirmarea şi recunoaşterea drepturilor statului naţional român 
în contexte politico-diplomatice adesea extrem de compli-
cate. A fost, cu adevărat, un conducător pentru ţară… 

 

Mircea-Cristian GHENGHEA 
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În data de 10 iulie curent s-au împlinit 15 ani de la 
tragicul sfârşit al celui care a fost Ştefan Lupu, intelectual 
sud-basarabean, fost director al Şcolii Medii generale din 
satul Cartal (Orlovca), raionul Reni. Am scris despre el în 
paginile almanahului nostru („Sud Vest”, nr. 6, ianuarie 
2013). Originar din Cartal, după ce obţine studii pedagogice 
superioare, din 1965 activează în cadrul şcolii de la baştină, 
mai întâi ca şef de studii, apoi director. 

Pe când era director, în septembrie 1995 şi în martie 
1996, dumnealui, ca reprezentant al Secţiei Raionale Reni a 
învăţământului public, a adus de la Cahul în raionul Reni 
primele loturi de literatură în grafie latină pentru şcolile cu 
predare în limba română din raioanele Reni, Ismail, Chilia, 
Sărata, Tatarbunar, Belgorod-Dnestovski. Era perioada când 
aceste şcoli, după exemplul celor din Republica Moldova, 
treceau de la grafia chirilică la cea latină. 

Aducerea cărţilor de la Cahul (cu camionul) s-a făcut în 
baza unui acord bilateral între ministerele de profil ale 
Ucrainei şi Republicii Moldova, fiind perfectate toate 
documentele necesare. Dar cum se întâmplă la noi – până 
ajungi la Dumnezeu, te mănâncă sfinţii. Ştefan Lupu, cu 
lotul de cărţi, a încăput mai întâi pe mâinile vameşilor din 
vama Reni, apoi ale băieţilor din serviciile speciale. Primii 
au stat morţiş că literatura adusă nu poate trece frontiera. 
După ce dl. Lupu aduce, totuşi, cărţile la Cartal, ceilalţi se 
pun pe capul lui, tratându-l ca pe un infractor ordinar în 
zona de frontieră. 

Despre cele întâmplate atunci a relatat în mai multe 
articole săptămânalul cernăuţean „Concordia” şi chiar presa 
de limbă rusă din regiunea Odesa. Mai cităm odată cele 
scrise de Şt. Lupu: „În acest răstimp am avut mari emoţii şi 
eu şi cei de acasă. Am fost supus unor presiuni psihologice 
inadmisibile faţă de un om nevinovat. Despre toate acestea 
am scris într-o scrisoare adresată procurorului raionului, la 
care n-am primit până astăzi răspuns” („Concordia”,  
7 septembrie 1996). 

Destinul omenesc al lui Şt. Lupu, de după 1990, ne 
aduce cu gândul la sutele de cadre didactice din satele cu 
populaţie preponderent românească (moldovenească) din 
regiunea Odesa. Şcoli care, în marea lor majoritate, au 
încetat să mai fie cu predare în limba română, având şi 
clase ucrainene sau ruseşti. 

Desigur, în ele au venit alte generaţii de pedagogi, cu alt 
nivel de pregătire şi alte viziuni asupra lumii. Ei au tot mai 
puţine posibilităţi de a se manifesta în şcoală nu doar ca 
„pedagogi ucraineni”, dar, în primul rând, ca reprezentanţi ai 
neamului din care se trag. Dependenţa substanţială de 
sistemul birocratic de stat (salarii, pensii etc.) îi determină să 
fie ascultători şi îngăduitori, fără ca să încerce măcar să se 
pronunţe în apărarea limbii materne în şcoală, împotriva 
deznaţionalizării. Dacă ar încerca, probabil ar risca să treacă 
prin ceea ce a trecut fostul director din Cartal. 

„Tata a decedat subit la 10 iulie 1998, în urma unei boli 
grave. Pentru noi, aceasta a fost o pierdere de nemaipomenit. 
Au trecut ani de când dânsul nu mai este cu noi, dar tot îi 
simţim lipsa. Am pierdut cel mai bun sfătuitor şi ajutor al 
familiei noastre. Foarte des, în clipe grele, ne gândim: «Oare 
ce-ar spune tata?». Câteodată, în momente de succes şi 
bucurie, am vrea să se bucure şi dânsul împreună cu noi, 
pentru că noi, copiii, am fost viitorul şi speranţa lui”. Sunt 
cuvintele Aureliei, fiica lui Şt. Lupu. 

Aducem şi noi un pios omagiu omului de omenie Ştefan 
al lui Afanasie şi al Dariei Lupu. Şi ne întrebăm: de ce n-ar fi 
ca şcoala din Cartal să-i poarte numele?... 

 

Conaționalii 

 

ALEXANDRU IOAN CUZA –  
140 DE ANI DE LA ÎNVEŞNICIRE 

talente sud-basarabene  
 

 
 
Ana TRIFONOV 
(Satu-Nou, raionul Reni) 

 
POEM MODERN 

 
Vai, ce moravuri amare, ce timp blestemat! 
Părăsesc copiii casa care i-a legănat, 
Părinţii părăsesc copiii, cărora suflet le-au dat. 
Batjocurit, pământul zace ruşinat. 
Vai, astăzi feciorii nu se mai duc la arat. 
  
Fără cântecul mamei adoarme copilul, 
Graiul dulce, străbun e stingher ca străinul, 
Toamna nu se mai calcă poama în linuri, 
Nu se mai prind fecioarele-n horă, ca-n vremuri. 
  
Cel străin ne-a săpat la rădăcini, 
Ca să nu mai creştem în sus. 
Icoana sufletului e aruncată-n mărăcini –  
Se clatină-n morminte neamurile, care s-au dus. 
 

Se schimbă Patria ca o marfă la piaţă... 
Cine s-audă vorba blajină a mamei ca o povaţă? 
Părinţii-s plecaţi în străini, 
Copii-i visează păn-dimineaţă. 
Graiul matern, iubirea de ţară cine-i învaţă? 
  
Mă închin ruşinată pământului ce m-a crescut, 
Plâng în mine doinele bătrâne  
şi neamul făcut de ruşine. 
Iertare cer pentru-acei, 
Ce sufletul şi-au călcat, şi-au tăcut, 
Cine-i întreabă acolo de unde vin şi unde se duc? 
 

Eu Patria pentru nici un ban din lume n-o vând, 
Vânzarea de Patrie înseamnă vânzarea de mamă, 
Voi creşte din mine şi alte rădăcini am să prind, 
Căci orice frunză, orice fir de iarbă mi-e sfânt 
Şi trăiesc pe lume numai să păzesc, 
Să moştenesc acest pământ.        

 
* * * 

 

Aliona BOIANGIU 
(Satu-Nou, raionul Sărata) 

 
SCRISOARE INIMII 

 
Vreau să-ţi spun, 
că totul cu timpul 
se vindecă. 
Rănile, 
săpate adânc în soartă, 
le astupă cenuşa sură, 
pe care vântul 
nu-i în stare 
s-o vânture. 
 

Între ideal şi cuget 
mi s-a bătut de gânduri 
o cărare. 
Am spus 
că nu voi mai merge pe ea 
nicicând, 
însă alt drum nu găsesc. 
Toate sunt întunecate, 
înguste, de nu încap pe ele... 
 
* * * 
 
Nu plânge, 
vor veni alţi îngeri, 
ce-ţi vor deschide ochii 
la dimineţi, 
cu sprâncenele ninse, 
cu soare şi vise. 
Ce decor nereuşit 
pictează soarta... 
Plictisit de tabloul decolorat,  
cerul lunecă-n uitarea 
acestei nopţi, 
în care la infinit 
se caută două iubiri. 

 

10 ANI FĂRĂ ȘTEFAN LUPU 
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Despre Renaşterea naţională şi bisericească 
Lucrurile s-au schimbat abia spre sfârşitul secolului al 

XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, când s-a produs şi o 
îmbunătăţire a relaţiilor diplomatice dintre România şi Rusia. 
Acest lucru coincide cu extraordinara dezvoltare în Rusia a 
unei spiritualităţi de inspiraţie ortodoxă, exprimată deopotrivă 
în mediul clerical, dar şi în cel laic, în studiile teologice de 
specialitate, dar şi în literatură. Era un demers care a lăsat 
deoparte academismul uscat şi formalismul impus Bisericii de 
către puterea politică după reformele lui Petru cel Mare. 

În acelaşi timp, a început, mai ales după mişcările din anul 
1905, o tot mai insistentă campanie de emancipare a Bisericii 
Ortodoxe Ruse de sub influenţa statului, de renunţare la rolul 
de agent al acestuia şi de regăsire a adevăratei misiuni, cea 
duhovnicească. Efervescenţa din cadrul societăţii ruse la 
începutul secolului al XX-lea a însemnat şi o afirmare a 
românilor din Basarabia, inclusiv pe plan bisericesc. Tot mai 
mulţi clerici basarabeni militează pentru utilizarea limbii 
române, limba poporului, în biserici.  

Este perioada de afirmare a unor mari clerici şi patrioţi 
români, precum Gurie Grosu, Dionisie Erhan sau Alexandru 
Baltaga. Lucrurile nu au trecut neobservate dincoace de Prut, 
unde începe să fie abordată tot mai îndrăzneţ chestiunea 
Basarabiei, inclusiv în presa bisericească. Problema 
emancipării naţionale în Basarabia a devenit şi mai acută după 
răsturnarea regimului ţarist în luna februarie a anului 1917 şi 
reconfigurarea dramatică a realităţilor politico-sociale din 
Rusia. Apoi, lovitura de stat dată de bolşevici şi eveni-
mentele istorice care i-au succedat au condus, în cele din 
urmă, la Unirea Basarabiei cu Regatul României şi la 
revenirea Bisericii Ortodoxe din teritoriul dintre Prut şi 
Nistru în cadrele Ortodoxiei româneşti. Nu este deloc lipsit 
de interes să marcăm pe scurt cronologia evenimentelor care 
au condus la reunificarea bisericească de după Primul 
Război Mondial, mai ales că încă se vehiculează ideea că 
atunci a avut loc un „rapt” neloial făcut de Biserica 
Ortodoxă Română pe seama unei Biserici-surori. 

Schimbări după prăbuşirea ţarismului 
În perioada 19-25 aprilie 1917, a avut loc la Chişinău, sub 

preşedinţia Arhiepiscopului Anastasie, „Adunarea extra-
ordinară a clerului şi mirenilor din Eparhia Chişinăului”, care 
trebuia să se pronunţe asupra viitorului Bisericii Ortodoxe 
într-o Basarabie care, deocamdată, se dorea autonomă în 
cadrele statului rus. Urmând procesul „revoluţionar” prin care 
trecea întreaga Biserică Ortodoxă Rusă – din ale cărei 
coordonate amintim: refacerea patriarhatului, emanciparea de 
sub controlul statului, ideea unei biserici a „poporului”, 
alegerea ierarhilor de organisme din care să facă parte şi 
credincioşii, cu alte cuvinte, „democratizarea” bisericii –, clerul 
basarabean a propus o serie de măsuri care se înscriau într-un 
proces de „naţionalizare” (termenul este contemporan) a 
Bisericii dintre Prut şi Nistru. Se afirma, deocamdată, 
păstrarea legăturilor canonice cu Biserica Ortodoxă Rusă, 
însă alegerea ierarhilor basarabeni urma să fie făcută de o 
adunare eparhială extraordinară, compusă din reprezentanţi 
ai clerului şi mirenilor. 

Basarabia urma să fie o mitropolie cu mai multe episcopii 
sufragane, toţi episcopii trebuind să fie oameni ai locului, 
cunoscători ai limbii „moldoveneşti”. În toate parohiile curat 
„moldoveneşti” slujbele urmau să se facă în limba română, iar 
în parohiile mixte, în română şi slavonă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 24 august anul 1917 s-a constituit Sfatul Superior 
Eparhial din Chişinău, organism cu replici în toate eparhiile 
din Rusia, expresie a spiritului „revoluţionar” al timpului. 
Treptat, numeroşi membri ai clerului au început să afirme din 
ce în ce mai limpede rolul naţional pe care trebuie să-l joace 
preoţii în Basarabia, autonomia Bisericii „moldoveneşti”, cu 
mitropolit moldovean în frunte, preeminenţa limbii române în 
actele de cult şi în învăţământul religios. 

La 21 noiembrie 1917, în urma dezbaterilor unui larg 
sobor, la care a luat parte şi arhiepiscopul Chişinăului, 
Atanasie, era înscăunat la Moscova patriarhul Tihon, care era 
de acord cu „democratizarea” Bisericii, însă se pronunţa 
pentru menţinerea unităţii Bisericii ruse, aşa cum fusese ea în 
perioada imperială. 

Preluarea puterii de către bolşevici şi evenimentele 
politice internaţionale au schimbat însă dramatic şi cursul 
evenimentelor pe plan bisericesc în Rusia. Tot la 21 
noiembrie 1917 se forma, la Chişinău, Sfatul Ţării, prilej cu 
care s-a ţinut o slujbă în limba română în catedrala din centrul 
oraşului, semn al schimbărilor care se preconizau, iar la 24 
decembrie, în condiţii istorice dificile, se proclama indepen-
denţa Republicii Moldoveneşti. 

 

Stelian GOMBOȘ 
(va urma) 

Scurtă retrospectivă şi incursiune istorică 
Teritoriul din stânga râului Prut, locuit de strămoşii 

românilor încă din secolele III-IV d.Hr., a depins, din punct de 
vedere canonic-duhovnicesc, de Patriarhia Ecumenică de 
Constantinopol. În anul 1401, când Patriarhia Ecumenică l-a 
recunoscut pe Iosif I Muşat ca Mitropolit canonic al 
Mitropoliei Moldovei (înfiinţată în anul 1386), acest teritoriu 
făcea parte din Mitropolia Moldovei, care era păstorită de 
ierarhi români, cu reşedinţa la Suceava şi apoi la Iaşi. Când 
Biserica Ortodoxă Rusă l-a ales, în anul 1448, pe Mitropolitul 
Iona (fără a avea binecuvântarea Patriarhului Ecumenic de 
Constantinopol), considerându-se ca fiind autocefală 
(recunoscută ca atare de Patriarhia Ecumenică de abia în anul 
1589, în timpul primului patriarh cu numele de Iov), aceasta 
nu avea jurisdicţie canonică asupra teritoriului dintre râurile 
Prut şi Nistru. Foarte târziu, în anul 1812 – anul anexării 
injuste de către Imperiul rus – acest teritoriu a fost inclus, în 
mod necanonic, în jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse, care, în 
anul 1813 a înfiinţat pe acest teritoriu (reorganizat ca o nouă 
gubernie, numită Basarabia) eparhia de Chişinău condusă de 
Gavriil Bănulescu-Bodoni, cu scopul rusificării populaţiei 
româneşti din partea de răsărit a Moldovei. După moartea lui, 
în anul 1821, Biserica Rusă nu a mai acceptat în Basarabia 
decât episcopi ruşi. În urma tratatului de pace de la Paris din 
anul 1856, Moldovei i-a fost retrocedată o porţiune din 
Basarabia de miazăzi: judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail, astfel 
că, în anul 1864, s-a înființat la Ismail Episcopia Dunării de 
Jos cu jurisdicţie asupra teritoriului eliberat. Această stare de 
lucruri a fiinţat până în anul 1878 când, în urma congresului 
de la Berlin, cele trei judeţe din sudul Basarabiei au fost 
încorporate din nou în Imperiul rus, iar bisericeşte acest 
teritoriu a trecut din nou sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe 
Ruse. Cu alte cuvinte, după cum bine se ştie, în anul 1812, 
prin tratatul de la Bucureşti, Rusia anexa teritoriul românesc 
dintre Prut şi Nistru, care a devenit cunoscut sub numele de 
Basarabia. Din punct de vedere al organizării bisericeşti, 
credincioşii ortodocşi din această regiune făcuseră parte din 
cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi al Mitropoliei Proilaviei, 
aflate sub ascultarea canonică a Patriarhiei de Constantinopol. 
Fără a lua în seamă vechile rânduieli, autorităţile ruse au creat 
o nouă structură eclesiastică, Arhiepiscopia de Chişinău şi 
Hotin, subordonată Sinodului rusesc, în fruntea eparhiei fiind 
instalat Gavriil Bănulescu Bodoni, român de neam, care a 
păstrat în timpul păstoririi sale caracterul românesc al 
Ortodoxiei din regiune. După moartea lui Gavriil, nici un 
arhiepiscop de Chişinău nu a mai fost român.  

Din anul 1839 eparhia pierdea teritoriile de peste Nistru şi 
se instaura un amplu şi aspru proces de rusificare a vieţii 
bisericeşti, fenomen care merge mână în mână cu dezvoltarea 
teoriei „moldovenismului” şi a afirmării ideii că Basarabia 
este parte a teritoriilor tradiţional locuite de slavii de răsărit. 
Basarabia devenea, prin urmare, un spaţiu rusesc, care trebuia 
în mod legitim să se afle sub jurisdicţia Sinodului rus. Toate 
aceste lucruri au fost completate cu o amplă campanie de 
colonizare a Basarabiei cu elemente alogene, care au schimbat 
dramatic profilul etnic al provinciei. Toate aceste probleme 
erau cunoscute românilor de dincoace de Prut, însă teama de 
ameninţarea rusească a făcut ca mult timp aceste chestiuni să 
fie trecute sub tăcere.  

În anul 1856, cele trei judeţe din sudul Basarabiei 
reveneau în hotarele Principatului Moldovei, fiind reintegrate 
şi din punct de vedere bisericesc în structurile eclesiastice 
româneşti (Cahulul în Episcopia Huşilor, Ismail şi Bolgrad în 
nou-înfiinţata Episcopie a Dunării de Jos, cu sediul la Ismail). 
În aceste teritorii s-a încercat renaşterea unei vieţi bisericeşti 
de expresie română, care însă a fost atentă la diversitatea 
etnică din zonă. În anul 1878, la presiunile ruseşti, România a 
fost nevoită să cedeze cele trei judeţe, în care s-a reinstaurat 
autoritatea Arhiepiscopiei Chişinăului. Atitudinea Imperiului 
rus faţă de România după Războiul de Independenţă din anii 
1877-1878 nu a fost de natură să încurajeze relaţiile dintre cele 
două părţi, fapt care a condus şi la răcirea raporturilor 
bisericeşti. Prutul devenea o barieră foarte greu de trecut, din 
voinţa Rusiei, fapt care nu încuraja deloc dezvoltarea relaţiilor 
bisericeşti şi naţionale dintre românii de pe cele două maluri 
ale râului devenit frontieră între fraţi. 

 

 Gurie Grosu 

Vechea catedrală a Chișinăului 

Seminarul Teologic din Ismail 
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