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DIN NOU DESPRE  
„PERICOLUL ROMÂNESC” 

 

 
Pe 15 septembrie, Telecompania „Academia” din Odesa 

a transmis un reportaj special din locurile dislocării de 
odinioară a unor unităţi militare din sudul Basarabiei 
(regiunea Odesa), lichidate în ultimele două decenii. A fost 
vorba despre renumita divizie aeropurtată din Bolgrad, o 
unitate de aviaţie din Arciz, nu mai puţin renumitul, în 
spaţiul european post-sovietic, poligon militar din Tarutino. 
Fostul ofiţer V. Sergaciov, în prezent activist public – s-a 
referit la unităţile militare inexistente azi, dislocate până 
relativ nu demult la Belgorod-Dnestrovski (Cetatea Albă). 

Demilitarizarea sudului Basarabiei, dezaprobată şi văzută 
totalmente negativ de către participanţii la emisiune, a fost 
prezentată pe fundalul aşa-numitului pericol românesc. S-a 
vorbit din nou despre mirificele tancuri româneşti care, dacă 
trec Dunărea, ar putea să străbată Bugeacul şi să ajungă la 
Nistru în numai două ore, fără a întâlni vreo împotrivire din 
partea  ucraineană. Am putea, la o adică, să ne punem 
întrebările: „Dar dacă, în toamna aceasta, Ucraina semnează 
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană şi dacă acest 
Acord intră apoi în vigoare, ce vor face tancurile româneşti? 
Şi despre ce vor mai vorbi atunci «pacifiştii» de la Odesa?”. 

 

Corespondentul nostru

Vineri, 24 mai a.c., în curtea şcolii vechi din Hagi Curda 
(Camâşovca), raionul Ismail, a fost organizată sărbătoarea 
Ultimul clopoţel. De pe umerii absolventului Vladimir Topal, 
eleva clasei întâi, Olga Alexeenco, a sunat din clopoţelul 
şcolii, anunţând elevilor, pedagogilor şi părinţilor sfârşitul de 
an şcolar 2012-2013. Sărbătoarea a fost deschisă de şefa de 
studii, profesoara Svetlana V. Covali. A răsunat imnul de stat 
al Ucrainei. Doamna directoare Vera I. Cocoş a făcut bilanţul 
muncii depuse de elevi şi de pedagogi în recentul an şcolar. 
A avut loc înmânarea diplomelor elevilor pentru succesele 
obţinute la învăţătură. Apoi a felicitat absolvenţii claselor  
a XI-a – trei de toate: A, B şi C – 35 de absolvenţi în total, 
dorindu-le viitor fericit şi Drum bun în viaţă. 

 Cuvânt de felicitare şi urări de bine în viitor le-a adresat  
absolvenţilor preşedintele consiliului sătesc, Mihail I. Dreglea. 

Programul festivităţii a fost condus de elevii claselor a X-a, 
Aliona Tostogan şi Mihail Ceban. Absolvenţilor li s-a legat 
câte o panglică albă pe care era scris cu litere aurii 
Випусник – 2013 (Absolvent – 2013), iar la piept fiecăruia i 
s-a prins câte un clopoţel simbolic cu o panglică mică, cu 
inscripţia: Останнiй дзвоник (Ultimul  clopoţel). 

Cu cuvinte călduroase, din toată inima, au venit să-şi 
felicite micuţii de cândva, acum absolvenţi, primele 
învăţătoare – doamnele Ana D. Manole, Ecaterina S. Şcuratova, 
Larisa C. Ciorîş, Svetlana A. Lischevici, Ala P. Muntean, care 
au fost onorate cu cadouri şi cu buchete de flori. Multe 
emoţii, până la lacrimi, au adus în omagiile de felicitare şi de 
rămas bun diriginţii claselor absolvente, doamnele profesoare 
Larisa M. Lotocovschi, Vituria I. Grosu, Inna P. Cocoş, 
primind buchete de flori de la absolvenţi şi câte o panglică cu 
inscripţia Класний керiвник – 2013 (Conducător de clasă – 
2013). Din când în când se repeta fonograma cântecului 
Detstvo (Copilărie) de Iuri Şatunov. Elevii clasei I A, 
ucraineană, sub conducerea învăţătoarei Larisa P. Cealenco, 
au intervenit cu un recital în limba ucraineană. Tot în limba 
ucraineană, elevii claselor a III-a – a V-a au interpretat 
dialogul vesel Prietenii mei absolvenţi, sub conducerea 
învăţătoarei Aurica S. Manea. La Hora fetelor au intrat în 
dans toţi elevii claselor a X-a, absolvenţii, precum şi 
diriginţii de clase. Au urmat iarăşi emoţii, lacrimi şi, prin 
podişorul de flori, organizat de viitorii absolvenţi, foştii elevi 
ai şcolii – 2012-2013, au ieşit pe Drumul vieţii. 

Am asistat împreună cu soţia Larisa la această frumoasă 
sărbătoare de sfârşit de an şcolar, mai ales că nepoţica 
Veronica îşi ia bun rămas, împreună cu colegii săi absolvenţi, 
de la şcoală. Stau acum şi mă gândesc, şi mă întreb: ce se 
petrece în viziunea noastră, în deplina noastră conştiinţă? 
Copiii, atât micuţii claselor întâi, cât şi absolvenţii şcolii 
noastre, sunt odraslele noastre, urmaşii noştri. Părinţii noştri, 
buneii şi stră-străbuneii totdeauna au dorit şi au educat 
urmaşii în aşa fel ca să le semene lor, să respecte tradiţiile, 
limba, credinţa neamului nostru românesc. Aşa a fost secole 
la rând. Nimeni nu poate să nege acest adevăr. 

Am ascultat cu atenţie dialogul vesel Prietenii mei 
absolvenţi. Recunosc că a fost un număr din program foarte 
bun. Dar l-au realizat în limba ucraineană. După reacţiile 
copiilor ce cunosc limba ucraineană, s-a văzut că a fost un 
număr binevenit, plăcut. Dar am observat, şi nu se putea aşa 
ceva să nu se observe, râdeau numai elevii. Părinţii şi ceilalţi 
spectatori, să-i numim aşa, rămâneau pasivi la toate glumele 
din program, fiindcă nu înţelegeau limba. Sau să luăm ceea 
ce au interpretat elevii clasei a I-a A. Sunt convins că unii 
dintre elevi, chiar şi dintre interpretatori, n-au înţeles ceea ce 
s-a vorbit. Dar numărul a fost... în limba ucraineană. Să am 
iertare de expresie, dar numai un debil nu poate vedea 
această tragedie umană, când, în văzul lumii, copilul se ia de 
la părinţi, se rupe legătura dintre copil şi părinţi, dintre 
generaţii. E drept că elevii trebuie să înveţe alte limbi, mai 
ales că ucraineana este limbă de stat. Dar nu este aceasta 
principalul. Principalul este: cu ce drept omenesc, juridic, 
internaţional, Statul Ucrainean îşi permite să smulgă cu forţa 
copilul din familia basarabeanului şi să-l împingă în larga 
Ucraină???!!! Unde, în ce ţară, se mai petrece aşa ceva? Dar 
noi ascultăm, privim, acceptăm şi aplaudăm! 

Da! După această nemulţumire a mea, aud, îmi imaginez 
nemulţumirile multora şi multora: mata eşti pensionar, dar 
noi, de rămânem fără de lucru, cu ce să hrănim familiile 
noastre? Şi întrebarea corespunde adevărului. În regiunea 
Odesa, din pricină că nu au mers pe linia impusă de Statul 
Ucrainean, au fost daţi afară din funcţia de director de şcoală 
Zinaida Pinteac, din Frumuşica Veche, raionul Sărata, Sava 
Antohi, din Dumitreşti, raionul Chilia, Nina Bujor din 
Camâşovca noastră – odată, într-o convorbire cu Nina 
Bujor, dânsa mi-a zis: „... am avut numai de pierdut cu  
Alianţa voastră”. Da, într-adevăr, doamna Nina Bujor a fost 
unul din  primii şapte membri ai ACDR-ului (Alianţa Creştin-
Democrată a Românilor din Ucraina). Dar câţi profesori, 
învăţători, educatori astăzi buchesc, făcându-şi planurile 
obligatorii de lucru în limba necunoscută pentru ei – 
ucraineană. Şi asta numai ca să nu fie scoşi din funcţie, 
numai ca să-şi poată hrăni familia. Credeţi-mă, că-i aşa. 

Dar mai este un motiv nu mai puţin important în ceea ce 
priveşte tendinţa de abatere de la tot ce-i românesc, naţional. 
Acum câţiva ani, un miliţian, originar din Hagi Curda, venit în 
sat împreună cu şefii săi pentru a participa la o adunare a 
comunităţii religioase (biserica aparţine canonic de Mitropolia 
Basarabiei a Patriarhiei Române), s-a exprimat cam în felul 
următor: „Eu nu vreau ca fiicei mele să i se spună doamnă...”, 
linguşindu-se înaintea şefilor săi (de parcă în Ţara 
Românească la fiecare lepădătură i se spune doamnă). Adică 
gospodin şi gospoja se poate, dar domn şi doamnă – nu. Ce 
vreau să explic prin acest exemplu? Înjosirile, dispreţuirile 
batjocoritoare ale basarabeanului de secole l-au făcut ca el 
singur să se înjosească în faţa mai-marilor săi, mai-marii fiind, 
ca de obicei, ruşii, iar acum şi ucrainenii. 

Pe vremuri se spunea în popor: Capul plecat sabia nu-l 
taie. Atunci, când viaţa unui om nu costa decât o lovitură de 
sabie în mâna unui hun, avar, cuman, tătar, turc, capul, poate, 
într-adevăr trebuia să fie plecat, ca să-şi păstreze familia, 
neamul, naţiunea. Dar în zilele noastre, când vrem drepturi 
egale cu toată lumea civilizată şi avem toată posibilitatea să 
le obţinem, mi se pare, nu facem bine. Nu ne-or înţelege cei 
ce pot să ne ajute, în schimb adversarilor li-i pe plac. De 
aceea ne laudă la tot pasul, ne netezesc pe cap, numai ca 
noi să rămânem aşa cum suntem – umiliţi, dezbinaţi între noi 
şi ascultători. 

Şi încă una. Mulţi dintre consăteni se tem de cuvintele: 
român, românesc. Ei refuză de a se numi români, ştiind 
totodată că părinţii, buneii şi străbuneii noştri au fost anume 
români. Se pune întrebarea: pentru ce îi hulim, îi urâm, ne 
depărtăm de originea noastră, de tată şi de mamă?  

Şi iarăşi despre Останнiй дзвоник. Oare numai copiii 
ruşilor iubesc să zborotăiască porumbeii de pe acoperişurile 
caselor, oare numai în ruseşte şi ucraineşte trebuie să cânte, 
să se veselească copiii noştri? Cât de frumos au vorbit 
absolvenţii, elevii claselor a X-a, cât de frumos şi 
pătrunzător, în inimile tuturor, au vorbit învăţătoarele, 
profesoarele, diriginţii de clase în limba maternă? 

Doamnă directoare Vera Ignatievna! De ce atât de mult 
îndrăgiţi veneticii sau, în cuvintele Marelui Eminescu – 
străinii? Poate răspundeţi la următoarele DE CE. De ce, de 
exemplu, ne-au interzis abonarea la presa din Republica 
Moldova; de ce ne-au blocat posturile de radio şi TV din 
Republica Moldova; de ce nu vin ansamblurile de artişti din 
România şi Republica Moldova; de ce nu-s valabile în 
Ucraina diplomele absolvenţilor tuturor instituţiilor de 
învăţământ din România şi Republica Moldova; de ce au 
rupt traficul de pasageri cu oraşele din Republica Moldova 
şi încă multe, multe de ce.  

Acum mă adresez tuturor profesorilor, învăţătorilor, 
educatorilor din satele româneşti din regiunea Odesa cu o 
aşa întrebare: Dumneavoastră aţi participat vreodată la vreo 
sărbătoare de felul acesta, sau la alte sărbători în Republica 
Moldova, ori România? Dacă da, povestiţi ce frumuseţe, ce 
spirit, ce veselie aţi văzut acolo... la noi. Şi iarăşi un de ce. 
De ce nu vreţi să fie şi la noi ca la ei (la noi)?... 

 
 

Tudor IORDĂCHESCU 

SIMPOZION INTERNAȚIONAL 
 
 

În perioada 15-20 octombrie 2013, pe traseul Iaşi – Alba 
Iulia – Bor (Timocul sârbesc) – Vidin (Timocul bulgăresc), 
se va desfăşura, în organizarea Despărțământului ASTRA 
„Mihail Kogălniceanu” Iași, Simpozionul internaţional 
„Românii din afara graniţelor ţării. Perspective culturale 
europene”. 

Secţiuni: 
I. Istorie, cultură şi civilizaţie românească 
II. Minoritatea ignorată: românii din Serbia, Bulgaria și 

Ucraina 
III. Religie și spiritualitate 
În cadrul Simpozionului se va derula și proiectul „Carte 

românească pentru românii din Serbia și Bulgaria” – 
donație de carte românească (în special abecedare) pentru 
bibliotecile comunităților românești din Bor și Vidin. 

Catedrala Mitropoliei  
din Iași 
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„ULTIMUL CLOPOŢEL”  
LA ŞCOALA MEDIE DIN HAGI CURDA 



Pe la sfârşitul anului 2011 aflasem o veste îmbucurătoare 
pentru mine. Mă învrednicisem, pentru prima oara în viata, 
de un premiu în domeniul jurnalismului. Premiul se numea 
În linia întâi şi mi-l conferise Asociaţia Jurnaliştilor şi 
Scriitorilor de Turism din România (AJTR). Organizatorii 
concursului dăduseră de mine graţie colegului Valentin 
Ţigău, de la Radio România Internaţional, cu care ne 
cunoaştem de ani buni şi care a poposit nu numai o dată la 
etnicii români din regiunea Odesa. 

Gala premiilor AJTR avu loc pe 14 ianuarie 2012, în 
ajunul zilei naşterii lui Mihai Eminescu, în localitatea Horezu, 
judeţul Vâlcea – capitala ceramicii româneşti şi cunoscut 
centru turistic. Evenimentul fusese organizat de revistele 
„România Pitorească” şi „Vacanţe şi călătorii”, cu sprijinul 
prefecturii Vâlcea şi al primăriei Horezu. În total, au fost 
înmânate vreo 25 de premii. 

Urma să merg la Bucureşti, ca de acolo,împreuna cu alţi 
colegi de breaslă, să mă deplasez la Horezu. Era timp de iarna, 
cu ninsori abundente pe la noi şi cu drumuri greu practicabile 
la acea vreme. Nu m-am încumetat să fac cu autocarul, prin 
Sărata şi Tatarbunar, vreo 300 de kilometri de la Odesa până 
la Reni, ca de acolo, în ziua scurtă de ianuarie, cu o maşină de 
ocazie (altfel nu poţi), să răzbat spre Galaţi şi să iau de acolo 
drumul Bucureştiului. Valentin mă îmbărbăta şi îmi promitea 
toata susţinerea, dar n-am îndrăznit să mă pun în poară, pe 
timp de iarnă, cu drumurile medievale ucrainene (cum le 
califica cineva) din actuala stepă a Bugeacului. 

Nădăjduiam sincer că premiul În linia întâi oricum mă va 
găsi. Mai târziu, l-am rugat pe un bun prieten gălăţean, aflat de 
mai multe ori la Bucureşti, cu numerele de telefoane la mână 
(luate de la mine), să se intereseze pe unde mi s-a rătăcit 
premiul. N-a mai reuşit să afle. 

Adeseori stau şi mă gândesc că, într-un fel, e şi firesc ca 
premiile să nu ajungă în linia întâi. Mulţi dintre cei care le 
împart, sincer vorbind, adeseori nici nu prea ştiu pe unde se 
află Tatarbunarul, cu Valul lui Traian Inferior, sau 
străvechiul Cartal, cu ceea ce a mai rămas din Piatra 
Cartalului. Cum nu cunosc dezastrul prin care trece 
actualmente comunitatea românească din sudul Basarabiei, 
marginalizată şi brutalizată în mod obraznic de către 
autorităţi, sfidându-se şi legi şi principii democratice. Cei din 
linia întâi nu au nevoie de premii. Ei sunt lăsaţi să se zbată,  
să-şi irosească puterile şi nervii, până cad pradă decepţiei şi nu 
mai vor nimic. Menirea lor, dacă sunt în linia întâi, e să lupte 
pentru nişte idealuri. Cum pot şi cât pot. Dacă mai pot. Că 
premiile, lucru ştiut, de izbelişte nu rămân niciodată. Cineva 
întotdeauna le poartă părinteşte de grijă. (V.B.) 
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Între 3 şi 6 septembrie a.c., în regiunea Odesa s-a aflat o echipă de telejurnaliști din Bucureşti, ce lucrează asupra unui 
film documentar de scurt-metraj despre românii din Ucraina. Până a ajunge la Marea Neagră şi în Bugeac, telejurnaliştii 
bucureşteni au poposit în regiunea Cernăuţi, unde au luat cunoştinţă de situaţia actuală a comunităţii româneşti de acolo, 
dialogând cu liderii ONG-urilor ce o reprezintă, cu scriitorii şi cu oamenii de cultură din nordul Bucovinei. 

În oraşul Odesa, echipă condusă de Ana Vlad a filmat locuri legate de aflarea aici a poetului Mihai Eminescu, în august – 
septembrie 1885, şi amplasamentul pe cale de demolare al primului bust al Poetului, instalat în 1995 şi dispărut în 1999, pe o 
alee de pe Bulevardul Francez. Le-au trezit interesul, de asemenea, clădirile istorice legate de numele fraţilor Ruxandra şi 
Alexandru Sturdza – renumiţi filantropi şi oameni de cultură, ce au locuit în Odesa în prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
Camera de luat vederi a poposit şi pe locul unde, la 1765, meşterii valahi, încă până la ofensivă rusească şi întemeierea 
Odesei, construiau cetatea (castelul) Enidunia în aşezarea medievală Hadjibei, stăpânită de turci. Astăzi, aici se găsesc Palatul 
Voronţov şi stradela cu acelaşi nume. 

Deplasându-se în raionul Tatarbunar, telejurnaliștii de la Bucureşti au fost ghidaţi de Nicolae Moşu, preşedintele 
Asociaţiei Naţional-Culturale „Valul lui Traian” a Românilor din acest raion. Au avut loc filmări pe extremitatea estică a 
Valului lui Traian Inferior (între satele Borisăuca şi Eschipolos), în faţă Şcolii Medii din Borisăuca, lângă monumentul lui 
Lenin, şi pe malul lacului Sasâc, unde, cu mai mulţi ani în urmă, se afla un renumit sanatoriu. Pe întreg acest itinerar 
dominantă a fost tema situaţiei etnicilor români din partea locului sub diverse aspecte: învăţământ, cultură, ecologie etc. 

Încă o destinaţie a vizitei echipei a constituit-o localitatea Hagi Curda, raionul Ismail. Acolo telejurnaliştii au ajuns 
trecând prin mai multe sate cu populaţie preponderent românească: Fumanca, Chitai, Ceamaşir. La Hagi Curda, ei au avut în 
centrul atenţiei două obiective: Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae a Mitropoliei Basarabiei şi biblioteca 
de carte românească deschisă nu demult pe lângă biserică.  

Corespondentul  nostru 

Hagi Curda – imagine panoramică 

 
 

pe linia întâi 
premiile nu ajung 

 Evenimentele din vara trecută au vrut, parcă, 
să pună la îndoială existenţa, în regiunea Odesa, a 
unei minorităţi etnice româneşti. Se ştie că in iunie 
derularea Deniilor Eminesciene în raioanele Reni 
şi Sărata a fost blocată de către autorităţile locale. 
La sfârşitul lui august, Sărbătoarea Limbii Române 
s-a redus la două concerte de muzică populară, 
susţinute în două sate din Bugeac de către artişti 
amatori din Republica Moldova şi din raionul 
Ismail. Fără nici o expoziţie de carte românească, 
fără nici un scriitor sau om de artă din România. Şi 
dacă, din câte se vede, fugim de românism ca 
dracul de tămâie, poate că în regiunea Odesa nici 
nu există o minoritate etnică românească? 

Ba, ca să vedeţi, există. Şi mai mult chiar – ea 
este recunoscută oficial de către autorităţile 
ucrainene, prin recunoaşterea rezultatelor recen-
sământului populaţiei Ucrainei din anul 2001. 
Aceste statistici sunt „piatra de temelie” pe care în 
Ucraina (ca şi în Republica Moldova) se sprijină 
sacramentala divizare în români şi în moldoveni. 
Dacă n-ar exista această împărţire, moştenită încă 
de la regimul stalinist, în Ucraina românii ar fi, 
numeric, a treia etnie, cu o comunitate de circa 
400.000 de cetăţeni. 

Vasăzică, autorităţile ucrainene de la Kiev şi 
Odesa recunosc că, în regiunea Odesa, în 
decembrie 2001, când a avut loc recensământul 
populaţiei, locuiau 724 de cetăţeni ucraineni de 
etnie română, precum dânşii s-au declarat. Şapte 
sute douăzeci şi patru. Acesta este numărul oficial 
recunoscut de către autorităţile ucrainene. Nu 
discutăm aici în jurul numărului (e veridic sau nu). 
Îl luăm aşa cum este, pentru a afirma următoarele: 
autorităţile ucrainene recunosc existenţa minorităţii 
româneşti din regiunea Odesa. Dacă n-o recu-
noşteau, nu erau înregistrate oficial mai multe 
organizaţii obşteşti ce o reprezintă la nivel regional 
şi raional. Dar recunoscând-o, o consideră 
neimportantă, comparativ cu alte minorităţi, în 
primul rând cu cea moldovenească, de circa 
124.000 de persoane. Lucrul acesta a fost declarat 
nu numai o dată. 

L-am auzit şi eu, cu mai mulţi ani în urmă, de la 
un funcţionar din Administraţia Regională Odesa, 
când venise vorba de necesitatea unui Centru  
Regional pentru Cultura Românească. 

Respectivul funcţionar a opinat atunci că în 
regiune există minorităţi etnice mult mai mari decât 
cea românească, care nu au centre culturale 
naţionale. Ni i-a adus drept exemplu, dacă nu 
greşesc, pe afgani sau coreeni. Cam acesta este 
nivelul perceperii, la nivel oficial, a noţiunii de 
minoritate naţională, când migranţii sunt puşi pe 
acelaşi cântar cu băştinaşii Basarabiei istorice 
(dacă ne referim la aceasta). 

Deoarece în regiunea Odesa există o minoritate 
românească oficial recunoscută aici, înseamnă că 
faţă de ea pot fi aplicate prevederile articolului 13 
al Tratatului de Bază semnat între România şi 
Ucraina în 1997, de care se pare că am uitat de-a 
binelea cu toţii.  Anume în baza acestui document 
România poate şi ar trebui să ia apărarea celor 
724 de cetăţeni ucraineni care au avut curajul şi 
înţelepciunea de a-şi asuma etnia românească.  
Atitudinea instituţiilor abilitate ale Statului Român 
faţă de aceşti 724 de inşi ar trebui să fie similară 
cu atitudinea mişcărilor ecologiste faţă de speciile 
biologice pe cale de dispariţie. 

Se impun măsuri eficace de protejare, mai întâi 
de toate la nivel comunitar, aceasta implicând 
obligatorul deranj al autorităţilor ucrainene şi 
punerea în aplicare, odată şi odată, a prevederilor 
mai sus pomenitului Tratat. Ducem lipsă de 
asemenea acţiuni din partea Statului Român. Ar 
putea ele urma vreodată? Greu de spus. Să 
vedem cu ce ne vom alege după semnarea 
Acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea 
Europeană, al cărei membru, din câte ştim, este 
România. Dacă, fireşte, respectivul Acord va fi 
semnat şi va intra în vigoare. 

Deocamdată, însă, ne putem referi la cele 
spuse, într-un interviu, de către senatorul Viorel 
Badea, vicepreşedinte al Comisiei pentru Românii 
de Pretutindeni din Senatul României. Dânsul 
declara: „Interesul nostru nu este acela de a trăi 
într-o eternă pace politică cu cei din jur, ci acela 
de a-i identifica pe conaţionalii noştri oriunde ar fi 
ei şi de a le proteja şi promova drepturile”.  

Cuvinte de aur. Dea Domnul să le vedem 
realizate în fapte! 

 
Vadim BACINSCHI 

Există, totuşi, o minoritate românească 
recunoscută oficial în regiunea Odesa 

Românii din Ucraina: filmări în regiunea Odesa 

Coperta cărții scrise de George Damian și Cătălin Florințiu Vărzaru 
București, Centrul de Studii pentru Resurse Românești, 2010 
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ANADOL / DOLINSIKE (DOLINSKOE) 
 
În rândul satelor româneşti din Basarabia istorică, 

Anadolul este nu numai cap de listă, ca ordine alfabetică, dar 
şi un exemplu singular, când românii nu numai că au 
supravieţuit, ci au devenit majoritari, asimilându-i pe bulgari, 
împreună cu care au întemeiat localitatea. 

Astăzi, satul, numărând 926 de familii (circa 3000 de 
locuitori), este situat la câţiva kilometri depărtare de oraşul 
Reni, spre nord-est, pe drumul ce duce de la Reni la Frecăţei 
(Limanskoe). Panta uşoară, pe care stă localitatea, continuă 
spre nord, prin Valea Bujorului, iar spre sud – prin litoralul 
lacului Cahul, care formează o peninsulă numită Cotul 
Bugeacului. E vorba de un Bugeac cu carater local, cum sunt 
mai multe în Basarabia istorică. 

Tezaurul 
Anadolul a intrat în istoria ţinutului prin tezaurul de 

monede de aur (stateri) ale regilor Filip al II-lea, Alexandru 
Macedon, Filip al III-lea, Lisimah, Demetrius I Poliocerte şi 
Seleucus I Nicator: în total peste 2000 de exemplare, puse 
grămadă într-un vas de bronz sau aramă. Tezaurul este 
discoperit pe 23 ianuarie 1895, de patru ţărani anadoleni, ce 
scoteau piatră dintr-o râpă din centrul satului. Locul cu pricina 
se numeşte şi azi Râpa lui Sasi, după numele unuia din cei 
patru – Nichita Sasi – a cărui casă se găsea alături.  

După ce împart monedele între ei, doi ţărani – Zaharia 
Cerneanu şi Nichita Cucu – vând partea lor din tezaur 
negustorului Mihail Mâinea, din Reni. Acesta din urmă le 
vinde şi el, informând poliţia despre cele întâmplate. Comisia 
arheologică imperială reuşeşte să achiziţioneze doar 979 
stateri, găsiţi la Anadol, care nimeresc în Ermitaj. 

Despre descoperire scrie, în 1903, revista „Izvestia 
arheologhiceskoi komisii” (în limba rusă) din Petrograd. 
Apropo, o perioadă de timp tezaurul de la Anadol a fost 
cunoscut ca „basarabean, de la Reni”, legat fiind, probabil, 
de numele negustorului Mâinea, cel care semnalează 
descoperirea. Ulterior apar detalii despre tezaur. Bunăoară, 
un oarecare Zaporojan, negustor de antichităţi, scria că au 
fost găsite în total 2004 monede, dintre care o parte au fost 
vândute cu câte 3, 5, 10 şi 25 de ruble bucata. 

S-au făcut afirmaţii că tezaurul a conţinut de asemenea 
monede de argint ale barbarilor şi stateri bătuţi de Olimpia, 
mama lui A. Macedon. În Lista tezaurelor monetare 
greceşti, publicată în 1973 la New York de către secţia 
americană a Comisiei numismatice internaţionale, sunt 
date 1200 monede din tezaurul de la Anadol. Se presupune 
că el a fost îngropat prin anii 229-228 î.Hr., iar monedele 
au fost emise atât în timpul vieţii regilor, cât şi mai târziu, 
în centre ale antichității, ca Alexandria, Tomis ş.a.  

Monedele din tezaurul de la Anadol se păstrează în 
colecţiile Ermitajului, muzeelor din New York şi Odesa, în 
colecţii private. Detaliile de mai sus ne-au fost oferite, cu vreo 
20 de ani în urmă, de regretatul Valeriu Cojocaru, care, pe 
lângă arheologie şi etnografie, mai era pasionat şi de 
numismatică. 

Nu cea mai veche aşezare. Cea mai tânără 
Drept dată a întemeierii Anadolului este considerat anul 

1771, când pe locurile respective ajung turcii, originari din 
Anatolia (Asia Mică). Despre aceasta citim în Dicţionarul 
geografic al Basarabiei al lui Zamfir Arbore. 

 

V. Cojocaru îl citează pe cărturarul basarabean, 
protoiereul Mihail Ceachir, care scria: „Anadolul este un 
sat turcesc. După emigrarea turcilor, aici locuiesc bulgarii 
şi românii în egală măsură”. Refugierea turcilor din 
împrejurimile lacului Cahul o legăm de începutul 
războiului ruso-turc din 1806-1812. În locul lor se stabilesc 
cu traiul bulgarii şi românii (moldovenii). După cum 
afirma V. Cojocaru, bulgarii locuiau pe atunci într-o 
aşezare nu prea mare – Bujor – situată la 3 kilometri la 
nord de Anadolul de azi. Ei se mută cu traiul pe malurile 
lacului Căţelul Mare şi, împreună cu românii, întemeiază 
satul Anadol. Toponimul propriu-zis ar proveni de la 
bulgărescul „na dolu” (pe vale), evoluat în Anadol. Într-un 
fel, el ne aduce aminte şi de Anatolia – provincie a Greciei 
antice, din Asia Mică. 

O mărturie a istoriei originale a Anadolului o constituie 
numele actualilor săi locuitori. Ele sunt atât de origine română, 
cât şi turcească şi bulgară. 

V. Cojocaru consemna: istoriografia oficială, recunos-
când anul 1791 drept an al întemeierii satului Anadol, ne 
prezintă localitatea drept cea mai veche aşezare rurală din 
raionul Reni, ea fiind, de fapt, cea mai tânără. 

În acest context, să ne întoarcem, de la 1791, cu încă mai 
bine de un secol şi jumătate înapoi. Iată, deci, în 1621 
otomanii cuceresc Renii. Sultanul Osman al II-lea construieşte 
la Isaccea o moschee, iar pentru întreţinerea instituţiilor 
religioase din jurul ei formează un vacuf – fundaţie 
musulmană autonomă faţă de stat –, din care fac parte 
Renii, numit Tomarova, împreună cu satele din stânga 
Dunării. Într-un registru fiscal din 25 iulie 1645 sunt 
trecute aceste localităţi – toate supuse Isaccei: Tomarova 
(Reni), Cerceluş (Giurgiuleşti), Barta, Ienichioi (Satu Nou), 
Cartal, Brânza, Hendec Derbent, Câşla Ceauşului şi Deniz 
aga, ultimul – cu populaţie musulmană. Putem presupune 
că, dacă la 1645 Anadolul ar fi existat, ca localitate 
populată, îl întâlneam în registrul fiscal pomenit mai sus, 
împreună cu Renii, Cartalul, Satu Nou şi Barta – sate 
româneşti din actualul raion Reni. Nu-l găsim. 

Românii – primii locuitori ai satului 
Anadolul face parte din cele 19 localităţi din stânga 

Dunării în care imigranţii români transdunăreni (din sudul 
Dunării) s-au stabilit încă în 1795. De obicei, se consideră 
că de acolo au venit, în Basarabia istorică, în perioada 
respectivă, etnicii bulgari. Istoricul contemporan I. Chirtoagă, 
de la Chişinău, afirmă că din totalul imigranţilor trasdună-
reni, aflaţi la 1811 în sud-estul Moldovei, românii alcătuiau 
40%. El citează datele statistice ruseşti publicate la 1816, 
1818 şi 1827 de către V. Kabuzan şi Komilovici. Aceste 
date ne spun că, în 1806, în Anadol puteau locui 148 de 
persoane. Peste 10 ani, în 1816, aici se numărau 374 de 
locuitori. În 1827 Anadolul avea 479 locuitori de origine 
română. De atunci încoace, confraţii noştri de aici au ştiut 
să păstreze limba română, ca limbă de comunicare, cultura 
naţională, tradiţiile şi obiceiurile neamului. Anadolul n-a 
devenit sat bulgăresc, şcoala medie din localitate a fost cu 
predarea în limba română decenii la rând. Dar procesele de 
asimilare şi deznaţionalizare n-au ocolit-o. Iată ce ne spun 
totalurile monitorizării respectării drepturilor minorităţilor 
etnice din regiunea Odesa, efectuată în 2002 de către 
Oficiul Ombudsmanului (împuternicitul pentru drepturile 
omului) Radei Supreme (Parlamentul) de la Kiev. În anul 
de învăţământ 2001-2002, în şcoala din Anadol funcţionau 
11 clase cu predarea în limba română, cu un contingent de 
262 elevi şi 10 clase cu predarea în limba rusă (213 elevi). 
În anul de învăţământ 2002-2003, numărul de clase rămâne 
neschimbat, în limba română îşi fac studiile 243 de elevi, 
iar în limba rusă – 222. 

... Şi tot aşa, an de an. În fine, s-a ajuns ca, în ultimii 
câţiva ani, din câte am fost informaţi, la Anadol în genere 
nu s-au deschis clase cu predare în limba română. Din 
diverse motive, băştinaşii renunţă la limba maternă, ca 
limbă de studiu pentru copiii lor în şcoală. Renunţarea la 
limba română în şcoală ar putea să însemne, pentru mulţi, 
renunţarea la identitatea etnică, cum se întâmplă azi în 
Transnistria istorică (raioanele Kotovsk, Ananiev, Krasnâe 
Oknî ale regiunii Odesa). O bună parte din confraţii noştri 
de acolo se autoidentifică nu drept români, sau moldoveni, 
ci drept ucraineni. Cum se va autoidentifica Anadolul peste 
10-20 de ani? 

Vadim BACINSCHI 
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O ISTORIE ACTUALIZATĂ A SATELOR NOASTRE 
DIN BASARABIA ISTORICĂ (REGIUNEA ODESA) 

VETRE STRĂMOŞEŞTI 

Amintirii lui Valeriu Cojocaru (1957-2010), 
etnograf şi arheolog din Satu Nou, raionul Reni

 

Valeriu Cojocaru: 
aventura unei vieţi... 

 
 

Dacă nu se grăbea atât 
de mult să părăsească lumea 
asta, cu toate ispitele şi 
păcatele ei, pe 28 octombrie 
2013, Valeriu Cojocaru 
împlinea 56 de ani. Nu este 
o aniversare rotundă, dar o 
consemnăm, pentru că e 
vorba de o persoană (şi o 
personalitate)  cunoscută nu 
numai prin părţile Reniului 
şi  Ismailului şi nu numai 
printre conaţionalii noştri, 

dar şi printre bulgarii, găgăuzii, ucrainenii din sudul 
Basarabiei. Nu exagerez deloc. Ca etnograf şi 
arheolog, era cunoscut la Odesa, Galaţi şi Tulcea, iar 
ca un bon vivant, adică om de viaţă, l-au cunoscut şi 
bulgarii, şi găgăuzii. Şi cu unii şi că alţii se putea 
înţelege în limba lor. Vorbea curent ucraineană şi 
franceză, pe care o studiase la Institutul Pedagogic 
din Ismail (Facultatea de Limbi Moderne) şi, 
bineînţeles, rusă. 

Valeriu Cojocaru a fost, întâi de toate, un 
intelectual, spirit analitic, dotat cu o intuiţie bogată şi 
cu o capacitate de muncă de invidiat. A mai fost un 
bun organizator al activităţilor cu caracter şcolar şi 
extraşcolar, fire sociabilă, întreprinzătoare. Greşeala 
lui cea mare a constat în aceea că, în relaţiile cu 
consătenii, cu toţi cei care îl cunoşteau, el a preferat 
să se poziţioneze (să zicem aşa) drept „băiat de-al 
nostru”, gata să găsească limba comună cu oricine, 
nu drept intelectual pasionat de istorie, arheologie, 
adică de lucruri deosebite, mai puţin obişnuite pentru 
Reni sau Satu Nou. La un pahar (sau mai multe) de 
vorbă, el devenea sufletul companiei, coborând, în 
comportamentul sau, până la nivelul celui mai de 
rând satnoian. Oamenii aşa şi l-au perceput – ca pe 
un tip vesel, bun de gură şi de anecdote, iubitor de 
petreceri, de vin şi femei frumoase. Aşa a rămas el în 
memoria marii majorităţi a celor care l-au ştiut. Nu 
ca un rar cunoscător al istoriei malului stâng al 
Dunării de Jos, cu descoperiri ce îi aparţin, demne de 
atenţie, nu ca fondator al muzeului şcolii din Satu 
Nou, în fine, nu ca patriot al neamului. 

Născut la Satu Nou, raionul Reni, absolvește 
Şcoala Medie din localitate şi Institutul Pedagogic 
din Ismail (azi – Universitate), lucrează un timp nu 
prea îndelungat învăţător într-un sat din regiunea 
Jitomir, apoi, căsătorit deja, se stabileşte cu traiul în 
oraşul Reni. Conduce Clubul Şcolar de cercetări 
istorice Istros şi, în 1984, împreună cu discipolii săi, 
descoperă vatra satului medieval Roşcani. Acolo, în 
vara anului 1574, în războiul cu turcii, căzuse 
domnul Moldovei Ioan Vodă cel Cumplit. 

La începutul anilor ’90 îl găsim director al 
Muzeului de Istorie şi Etnografie din Reni. Se mută 
apoi cu familia în ograda părintească din Satu Nou, 
unde va conduce mai târziu Centrul Zonal de 
Etnografie şi Turism al Tineretului Şcolar, cu sediul 
în şcoala din localitate şi va ctitori muzeul şcolii, 
clădindu-i singur, din cărămidă şi olane, peretele de 
la intrare. 

Cercetează, în colaborare cu arheologii de la 
Odesa, Valurile lui Traian de la Satu Nou şi de la 
Cartal, microtoponimia acestei zone geografice. 
Publică în Ucraina, în Republica Moldova şi în 
România, de-a lungul anilor, peste 30 de articole şi 
studii despre istoria (în special, cea medievală) 
malului stâng al Dunării de Jos. Nu ne-a lăsat, însă, 
nici o monografie, nici o carte din consistentul 
material pe care îl acumulase, nu s-a pricopsit cu nici 
un titlu ştiinţific, cu toate că l-ar fi meritat. 

 Pentru Valeriu Cojocaru viaţa a fost o aventură. 
O aventură frumoasă, plină de tumult şi de impresii 
tari de tot felul – pentru trup, minte şi suflet. 
Aventura ia sfârşit în decembrie 2009, când  un atac 
cerebral îl doboară. Moare în noaptea de 12 spre 13 
ianuarie 2010 şi este înmormântat în cimitirul din 
Satu Nou, alături de părinţi şi de unica sa fiică, Vita. 
Să ni-l aducem aminte… 

 
Conaţionalii 
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La Chişinău, pe 14 septembrie, a avut loc 
vernisajul unei noi expoziţii – a 37-a la număr – a 
pictorului Pavel Guţu, originar din satul Hagi Curda, 
raionul Ismail. Din anul 2002 el locuieşte în oraşul 
Sondrio, în nordul Italiei. Din cele 64 de lucrări 
prezentate publicului spectator, cele mai multe au fost 
create acolo, în aer liber. Cei prezenţi la vernisajul 
expoziţiei au vorbit despre Pavel Guţu ca despre un 
plastician polivalent, aflat mereu în căutarea unor noi 
forme de exprimare şi preocupat  de realizarea 
creativă a acestor forme. Este autorul unei concepţii 
teoretice de artă metafizică contemporană. 

Născut pe malul lacului Chitai, Pavel Guţu a 
înglobat în creaţia sa moştenirea spirituală de secole 
a românilor sud-basarabeni din ţinuturile Ismailului şi 
Chiliei, actualizând-o şi depăşind, cu ea, limitele 
tradiţionalului. Până a ajunge pe tărâmurile oniricului, 
în creaţia sa, el a explorat teme legate nemijlocit de 
trecutul Basarabiei istorice, de destinul conaţionalilor 
săi – băştinaşi ai ţinutului – în perioada regimului 
stalinist totalitar. 

Ne referim aici la asemenea lucrări ca Avântul lui 
Ieremia Golia, Încă-i lungă noaptea-n rezervaţie, Pro-
ducerea mancurtului, Formula dictaturii, La marginea 
latinităţii sau Sfântul Nicolai trist ş.a. Aceste lucrări ne 
dovedesc legătura vitală, indispensabilă a artistului 
plastic cu baştina, poziţia şi retrăirile sale pentru 
destinul actual al confraţilor sud-basarabeni, supuşi în 
continuare proceselor de deznaţionalizare şi asimilare. 

Între 21 martie şi 7 aprilie curent, în Centrul Expo-
ziţional „Constantin Brâncuşi” al Uniunii Artiştilor 
Plastici din Republica Moldova, a avut loc expoziţia 
personală a lui Pavel Guţu, De la artă critică la artă 
onirică, ce a cuprins 140 de lucrări. 

Cu studii superioare făcute la Kiev, Pavel Guţu s-a 
afirmat ca artist plastic la Chişinău. A efectuat stagii în 
Rusia (Sankt Petersburg) şi în Franţa, pentru ca în 
ultimii 10 să trăiască în Italia. Este membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din Republica Moldova (1993) şi al 
Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Profesionişti (1996). 
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Pavel Guţu, la a 37-a expoziţie personală 
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Octavian GOGA 

 

NOI 
 

La noi sunt codri verzi de brad 
Şi câmpuri de mătasă; 
La noi atâţia fluturi sunt, 
Şi-atâta jale-n casă. 
Privighetori din alte ţări 
Vin doina să ne-asculte; 
La noi sunt cântece şi flori 
Şi lacrimi multe, multe... 
 
Pe boltă, sus, e mai aprins, 
La noi, bătrânul soare, 
De când pe plaiurile noastre 
Nu pentru noi răsare... 
La noi de jale povestesc 
A codrilor desişuri, 
Şi jale duce Murăşul, 
Şi duc tustrele Crişuri. 
 
La noi nevestele plângând 
Sporesc pe fus fuiorul, 
Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng 
Şi tata, şi feciorul. 
Sub cerul nostru-nduioşat 
E mai domoală hora, 
Căci cântecele noastre plâng 
În ochii tuturora. 
 
Şi fluturii sunt mai sfioşi 
Când zboară-n zări albastre, 
Doar roua de pe trandafiri 
E lacrimi de-ale noastre. 
Iar codrii ce-nfrăţiţi cu noi 
Îşi înfioară sânul 
Spun că din lacrimi e-mpletit 
Şi Oltul, biet, bătrânul... 
 
Avem un vis neîmplinit, 
Copil al suferinţii, 
De jalea lui ne-am răposat 
Şi moşii, şi părinţii... 
Din vremi uitate, de demult, 
Gemând de grele patimi, 
Deşertăciunea unui vis 
Noi o stropim cu lacrimi... 

  
 

„Poeziile d-lui Octavian Goga au avut darul să deștepte 
o deosebită luare-aminte a publicului român. Mai toate 
ziarele și revistele noastre le-au consacrat dări de seamă 
amănunțite, și unele din ele văd în apariția noului volum 
«evenimentul literar» al anului din urmă. Efectul produs 
asupra marelui număr de cetitori credem că provine mai 
întâi din forma frumoasă în care autorul a știut să exprime 
cuprinsul «patriotic» al multora din versurile sale. În 
adevăr, emoțiunile ce le simte și ce ni le transmite tânărul 
poet sunt izvorâte din viața națională a acelei părți a 
României în care s-a născut și în mijlocul căreia a trăit, din 
viața românilor transilvăneni în faza ei de astăzi, 
caracterizată prin lupta împotriva tendințelor de asuprire 
etnică predomnitoare în statul lor. Ce e drept, patriotismul, 
ca element de acțiune politică, nu este materie de artă, 
oricâte abateri s-au comis și se mai comit în contra unei 
regule așa de simple. Mai ales cei ce n-au destul talent 
literar caută să-și acopere lipsa prin provocarea unor 
dispoziții sufletești foarte importante în alte priviri, dar nu 
în cele estetice. Cu toate acestea, patriotismul este în 
inimile sincere, în afară de orice tendință politică, un 
simțământ adevărat și adânc, și întrucât este astfel, poate fi, 
în certe împrejurări, născător de poezie. Și în asemenea 
împrejurări excepționale ne pare a se afla autorul nostru 
când, într-o parte a poeziilor sale, reprezintă și rezumă 
iubirea și ura, durerile și speranțele unui neam amenințat în 
existența sa”. 
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