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Aho, aho, părinţi, copii şi fraţi,  
Staţi puţin şi nu mânaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi: 
Am plecat să colindăm, 
Pe la case să urăm, 
Pluguşorul românesc, 
Obiceiul strămoşesc. 
 

Hăi, Hăi, Hăi… 
 

Vă urăm cum se cuvine 
Pentru anul care vine       
Holde mari, 
Cu bobul des, 
Şi pe creste, 
Şi pe şes! 
 

Hăi, Hăi, Hăi… 
 

Câte mere în livezi, 
Atâtea vite-n cirezi; 
Câtă apă în izvoare, 
Atâta lapte-n sistare; 
Să ne fie-ndestulată 
Casa toată! 
 

Hăi, Hăi, Hăi… 
  
La anul şi la mulţi ani! 
 

(Plugușor primit de la  
Nicolae MOȘU din Tatarbunar) 

 
 
 

 

 

LECŢIILE RECENSĂMÂNTULUI (II) 
 
 

În contextul unui nou recensământ al populaţiei 
Ucrainei, care urma să aibă loc (dar n-a avut) la  sfârşitul  
anului trecut, ne referim la concluziile pe care ar trebui 
să le tragem vizavi de comunitatea românească, din 
totalurile recensămintelor precedente. 

Statistica oficială ucraineană spune că, în intervalul 
de timp dintre ultimele două recensăminte ale populaţiei 
(1989-2001), adică, practic, în primii 10 ani de 
independenţă a Ucrainei, numărul conaţionalilor noştri, 
declaraţi moldoveni, s-a redus de la 324.500 până la 
258.600 în ansamblu pe ţară, şi de la 144.500 până la 
123.800 în regiunea Odesa. O reducere numerică de 
65.900 şi, respectiv, de 20.700. Nimeni din conducerea 
Asociaţiei Naţional-Culturale a Moldovenilor din 
Ucraina (ANCMU) n-a reacţionat atunci la acest bilanț, 
fără exagerări, catastrofal pentru comunitatea etnică.    
N-au făcut-o nici însufleţitorii ideologici de la Chişinău 
ai ANCMU. În februarie 2003, după publicarea 
totalurilor recensământului, au luat atitudine faţă de 
situaţia creată doar executivul Filialei Regionale Odesa a 
Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina şi 
Consiliul coordonator al Asociaţiei Naţional-Culturale 
„Valul lui Traian” a Românilor din raionul Tatarbunar. 
În Declaraţia adoptată de către cele două organizaţii şi 
publicată în nr. din 22 februarie 2003 al săptămânalului 
cernăuţean „Concordia” se fac unele concluzii și 
generalizări. 

Printre altele, se spune: „Nu putem trece cu vederea 
faptul că cea mai mare scădere numerică a populației 
românofone a fost înregistrată în nordul regiunii Odesa. 
Acolo unde de mai mulţi ani nu mai există şcoli cu 
predarea în limba maternă a băştinaşilor şi unde 
procesele de deznaţionalizare au avansat. În raioanele 
Ananiev, Kotovski, Krasnie Okni, cu localităţi mari, 
populate compact de conaţionalii noştri, numărul 
acestora din urmă a scăzut cu peste 20%  faţă de nivelul 
anului 1989. În raionul Kodima scăderea e de 45,5%. În 
sudul Basarabiei cea mai mare reducere a numărului 
moldovenilor a avut loc în raioanele Tarutino (cu 32,2%) 
şi Tatarbunar (cu 22% faţă de anul 1989)”. 

 

Totalurile recensământului din 2001, pe regiunea 
Odesa, stabilesc cu certitudine corelaţia directă între 
dispariţia şcolilor de cultură generală cu predarea în 
limba română (moldovenească, cum i se spune de 
obicei aici) şi reducerea numărului conaţionalilor noştri 
declaraţi moldoveni, în special în Basarabia istorică. În 
raioanele în care mai funcţionează şcoli unde se 
studiază limba română (chiar şcoli mixte) numărul celor 
declaraţi moldoveni fie rămăsese la nivelul anului 1989 
(raioanele Ismail, Sărata), fie avusese o reducere mai 
mică de 1%  (raioanele Reni și Chilia). 

În raionul Tarutino, pomenit mai sus, doar într-o 
localitate (Cioara-Murza, azi Nadrecinoe) în şcoala se 
mai studiază, ca disciplină, limba română. La fel ca şi în 
raionul Tatarbunar, la Eschipolos şi Borisăuca. La 
Borisăuca nu contenesc încercările de ucrainizare a 
şcolii cu predarea în limba română – singura de acest 
fel rămasă în raion. Cu aproape 20% faţă de nivelul 
anului 1989 se redusese numărul celor declaraţi 
moldoveni în raionul Belgorod-Dnestrovski (Cetatea 
Albă), unde mai funcționează o singură şcoală cu 
predarea în limba română – în satul Crutoiarovca (fosta 
comună Moldova). 
Şi încă un moment esenţial. Nu este adevărat că 

reducerea numerică a celor declaraţi moldoveni în 
regiunea Odesa a fost cauzată de procesele migraţiei 
populaţiei. Bunăoară, în aceeaşi regiune Odesa, spun 
datele recensământului, numărul bulgarilor n-a suferit 
schimbări esenţiale (erau 160.700), iar al găgăuzilor 
chiar a cunoscut o creştere neînsemnată (erau 27.600). 
Şi bulgarii, şi găgăuzii locuiesc preponderent în sudul 
Basarabiei, în aceleaşi raioane cu confraţii noştri – Reni, 
Ismail, Chilia, Bolgrad, Sărata, Tarutino, Tatarbunar. 

Rădăcinile situaţiei create trebuie căutate, fără doar 
şi poate, în mutaţiile grave ce au avut loc în conştiinţa 
comunitară, când apartenența etnică printre conaţionalii 
noştri se pomeneşte anihilată şi lipsită de importanţă 
pentru individ. Cultivarea sentimentului naţional a ajuns 
pe la noi ocupaţie de prost gust sau chiar suspectă, şi s-a 
pomenit (bunăoară, în viziunea ANCMU) înlocuită prin 
aşa-numita integrare a moldovenilor în societatea 
ucraineană. Integrarea se face prin ucrainizarea şcolilor, 
prin reducerea la minimum a manifestărilor vieţii 
culturale naţionale în localităţi, prin neadmiterea unor 
contacte, culturale în primul rând, cu românii de peste 
hotare. „Roadele” unei asemenea politici „le culegem” 
deja în raioanele din nordul regiunii Odesa (Transnistria 
istorică), unde mulţi moldoveni se declară ucraineni, 
încurcând cetăţenia (ca cetăţeni ai Ucrainei) cu 
apartenenţa etnică.  Fără îndoială că acest proces se va 
extinde şi în raioanele din sudul Basarabiei. Se şi 
extinde, de fapt, după cum vom vedea în continuare. 

 
 

Corespondentul nostru 
 

„Bate vântul dinspre țară,  
suflă-n răni cu sare și pelin...”                                                                                  

 

Scriu aceste rânduri în seara de Crăciun, după ce am ascultat (pentru a câta 
oară) un tulburător cântec interpretat de Tudor Gheorghe, de pe albumul Iarna 
simfonic. În el se vorbește (se cântă) despre retrăirile unui bătrân român, 
însingurat, aflat printre străini, în noaptea de Crăciun. Refrenul melodiei conține 
asemenea cuvinte: „Bate vântul, bate dinspre țară, suflă-n răni cu sare și pelin...”. 
Pentru mine unul, aceste cuvinte constituie un veritabil epigraf al existenței 
actuale a confraților noștri sud-basarabeni, ca etnici români. 

Nu e o taină pentru nimeni că românii din afara granițelor Țării, din punct de 
vedere comunitar, au anumite trăsături caracteristice, ce îi deosebesc pe unii de alții. 

 

Vadim BACINSCHI 
(continuare în pagina 2) 

 

 

Tudor GHEORGHE  



(urmare din pagina 1) 
Să zicem, cei din nordul Bucovinei și Maramureșul 

istoric (Ucraina) sunt mai descurcăreți, mai mândri, dacă 
vreți mai orgolioși, știu să-și sublinieze virtuțile pe care le 
au (chiar dacă nu le au), să le impună celor care îi 
înconjoară. Românul sud-basarabean e mai modest din 
fire, mai omenos, mai îngăduitor. De aici, în fond, i se trag 
toate năpastele ce îl apasă. El se lasă mai ușor manipulat și 
dominat. Asta pe de o parte. Pe de alta, în regiunea Odesa, 
a te manifesta ca etnic român, dacă ești în serviciul statului 
(învățător, medic, jurist), înseamnă a-ți face probleme. 
Cum și le-au făcut bunăoară, soții Pinteac, din Frumușica 
Veche, raionul Sărata. Ca să te manifești, ca etnic român, 
în regiunea Odesa, dacă vrei să te manifești, trebuie, cel 
puțin, să ieși la pensie, pentru a nu fi legat, funcțional, de 
sistemul birocratic de stat, prin care se acționează pentru a 
te pune la punct. Este ceea ce a trebuit să facă Tudor 
Iordăchescu, din Hagi-Curda, raionul Ismail, pentru a 
putea lucra asupra paginilor din istoria baștinii sale. 

Suprapunem portretul colectiv al românului sud-
basarabean, creionat mai sus, peste realitatea sud-
basarabeană  și ne alegem cu un tablou deloc încurajator.  
Putem declara mult și bine, cum o fac oficialii de la 
București, că românii sud-basarabeni trebuie singuri să 
lupte pentru drepturile ce le sunt garantate de către 
legislația ucraineană. Sincer vorbind, nu prea are cine 
lupta. Tăvălugul antiromânismului în stepa Bugeacului, 
după 1990, dar și în ultimii ani, a făcut ceea ce trebuia să 
facă. Unii dintre liderii de odinioară ai comunității 
românești au plecat în genere din Ucraina (Anatol Cocoș și 
Constantin Bulgaru, bunăoară, s-au stabilit în România), 
alții (Valeriu Cojocaru, bunăoară) și-au dat obștescul 
sfârșit. Locurile lor, la Ismail, Anadol, Satu Nou, raionul 
Reni, nu le-a ocupat cam nimeni până azi. Din păcate. 

Dacă nu exagerăm, trebuie să recunoaștem că foarte 
puțină lume, prin satele noastre, are azi îndrăzneala să-și 
asume etnia românească și să se manifeste, ca etnic român, 
făcând ceva bun pentru comunitate. Lucrurile, cred eu, ar 
putea să se schimbe în bine (măcar cât de cât) dacă 
persoanele care mai au azi în sudul Basarabiei bărbăția de a 
se numi români ar simți că Patria lor istorică îi sprijină și le 
ia apărarea. E nevoie de un sprijin care să fie declarat la  
nivel meritoriu, de stat, capabil să aibă greutate și printre 
conaționalii noștri, și printre oficialii ucraineni. Problema e 
că de-a lungul anilor nici parlamentarii, nici senatorii, nici 
funcționarii din cadrul M.A.E. de la București, nici șeful 
Statului Român, n-au reacționat, deschis și clar, la mesajele  
reprezentanților comunității românești din sudul 
Basarabiei. Mesaje au fost mai multe, cu diverse ocazii și 
toate au rămas fără răspuns. Sare și pelin... 

În seara de Crăciun mi-i aduc aminte pe confrații din 
satele cu populație preponderent românească din sudul 
Basarabiei, pentru care, precum afirma zicala, sângele apă 
nu se face. Mă gândesc la ei și îi văd ca pe niște izvoare ce 
mai clipocesc în Bugeac, numai că apele lor seacă și se 
pierd în stepa aridă. Aș vrea ca Tudor Gheorghe să cânte 
pentru ei altă melodie. El, însă, cântă: „Bate vântul, bate 
dinspre țară,/ Suflă-n răni cu sare și pelin...”.  
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ȘI TOTUȘI, MUSICESCU...                                                                                                                                                                                                       
 

În după-amiaza zilei de 22 decembrie, în incinta Palatului 
Culturii „Taras Șevcenko” din Ismail, a avut loc un concert 
susținut de Corul Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii  
de Stat din Iași. Consacrat celei de-a 110-a aniversări de la 
moartea marelui compozitor basarabean (20 martie 1847 – 
21 decembrie 1903), concertul a fost organizat cu concursul 
Institutului Cultural Român și al Asociației Național-Culturale 
„Basarabia” a Românilor din Regiunea Odesa. 

Inițial, organizatorii ar fi vrut ca manifestarea să aibă loc în 
luna martie a anului trecut, când marcam ziua nașterii lui G. 
Musicescu. Au apărut, însă, probleme cu oferirea sălii pentru 
concert de către autoritățile orașului Ismail și evenimentul a 
trebuit să fie amânat. 

În fine, evoluarea corului ieșean pe scena din Ismail, în 
fața unui numeros public spectator (sala a fost plină), a 
demonstrat că un eveniment cultural de anvergură rămâne 
doar eveniment cultural și nu trebuie plasat în alte contexte, 
cum se întâmplă pe la noi.  

La concertul din 22 decembrie a asistat și dl. Emil 
Rapcea, Consul General al României la Odesa. 

 

Corespondentul nostru 
 

 

 

„Bate vântul dinspre țară, 
suflă-n răni cu sare și pelin...”                                                                                                                                           

 

Cu mai mulţi ani în urmă, fiind deputat în Consiliul 
raional Ismail, am depus o cerere către primăria satului 
Oziornoe cu rugămintea de a-şi da acordul pentru a instala 
un bust al Mareşalului Alexandru Averescu, care s-a 
născut în sat la noi. La şedinţa deputaţilor Consiliului local, 
în prezenţa a trei deputaţi ai Consiliului raional – 
subsemnatul, directorul şcolii din sat, dna Maria Pascali şi 
dl Ion Arnăut, maior de miliţie – în urma discuţiei, s-a luat 
hotărârea cu următorul conţinut: „Din hotărârea sesiunii 
Consiliului sătesc din satul Oziornoe (Babele), raionul 
Ismail, din data de 20.07.2000, nr. 96 a sesiunii a 16 de 
legislatura a XXIII-a. S-a hotărât: (extras) Să se permită, 
în centrul satului Oziornoe (Babele), instalarea bustului 
Mareşalului României, fost Prim-Ministru, originar 
din satul Oziornoe (Babele), judeţul Ismail, Domnului 
Alexandru Averescu. Cheltuielile le suportă partea 
română. Preşedinte al Consiliului sătesc A.P.Moraru. 

Mai târziu, când primar devine dl Grigore Cozma, se 
descoperă că o atare hotărâre nu există. Când am arătat 
hotărârea, cu număr de înregistrare, dată, semnătură şi 
ştampilă, doamna secretară Ana Moraru a zis că mai bine 
se pierdea această hârtie, iar eu am fost învinuit că umblu 
cu documente false şi tulbur lumea. Păcatul este că nimeni 
nu a îndrăznit să-mi ia apărarea. 

Pe data de 8 septembrie 2005 am depus o cerere către 
executivul Consiliului sătesc cu rugămintea de a primi 
ansamblul folcloric „Balada” din  România. Executivul 
adopta o hotărâre pozitivă. Convins că totul va fi bine,   
n-am luat în scris această hotărâre. Cu o zi înainte de 
venirea ansamblului, primesc răspuns oficial, cu ştampilă,  
semnat de dl primar A. Zaporojan, cu următorul conţinut: 
„în legătură cu pericolul îmbolnăvirii de gripă aviară, 
executivul sătesc hotărăşte să renunţe de a da acordul 
pentru primirea ansamblului folcloric „Balada” din 
România, pe teritoriul satului Oziornoe, până la primirea 
aprobării oficiale din partea organelor de stat sanitar-
epidemologic şi veterinar”. 

Pe 9 martie 2009 s-au împlinit 150 de ani de la naşterea 
Mareşalului Alexandru Averescu. Societatea Ecologică 
„Ialpug”, al cărei preşedinte sunt, iniţiază o sesiune de 
comunicări şi se adresează Consiliului raional Ismail cu 
cererea de a permite desfăşurarea sesiunii în sala de 
festivităţi a şcolii din sat. Prin scrisoarea cu nr. 01/09-25, 
semnată de preşedintele Consiliului raional, dl Serghei 
Mazur, din data de 03.03.2009, mi se comunică: 
„organizarea acestui eveniment în şcoală contravine legii 
Ucrainei despre învăţământ şi Consiliul raional nu are 
dreptul de a da aprobarea pentru desfăşurarea acestui 
eveniment”. Prin scrisoarea nr. 66, din 05.03.2009, 
semnată de preşedintele Administraţiei  raionale de stat, dl 
Serghei Nicolaev, Mareşalul Alexandru Averescu este 
calificat drept „ocupant al Basarabiei”, iar eu – ca 
„falsificator de documente”. Şi ce-i de mirare, se interzice 
desfăşurarea sesiunii în baza documentului semnat de 
Andrei Gromâko, fost preşedinte al Sovietului Suprem al 
URSS (secretar – T. Mentesaşvili, Moscova, Kremlin, 
28.07.1988, nr. 9306-11). 

 

Ştiind bine că totu-i o provocare, am decis depunerea 
de flori la placa comemorativă de pe zidul şcolii. Cu 
părere de rău, nici primarul satului, dl G. Cozma, nici 
directorul şcolii, dna M. Pascali, n-au participat la 
mitingul închinat Mareşalului Al. Averescu. Au 
participat doar preotul din sat, protoiereul Ion Capaclî, 
cu un grup de enoriaşi şi delegaţiile invitate. Aflându-se 
prin apropiere, reprezentanţii Administraţiei raionale nu 
s-au implicat în cele desfăşurate. 

În baza Adeverinţei OD nr. 2145 din 01.03.2012, 
semnată de şeful Departamentului Cultură şi Turism al 
Administraţiei Regionale de Stat, dl V.M. Stancov, 
Asociaţia Naţional-Culturală „Basarabia” a Românilor 
din regiunea Odesa a organizat un turneu prin satele 
româneşti din regiunea Odesa a ansamblului de muzică 
populară „Dor basarabean” din satul Utconosovca 
(Erdec-Burnu), raionul Ismail, şi a Teatrului de Păpuşi 
„Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, România. În 
ordinea stabilită şi aprobată de organele de resort 
regionale, la Oziornoe (Babele) spectacolul trebuia să 
aibă loc în data de 27 martie 2012. În toate satele, 
stabilite în program, spectacolele au fost organizate 
după posibilităţi: pe unde bine, pe unde foarte bine. 
Ceea ce a avut loc la Oziornoe este greu de crezut. 
Primarul satului, dl Ion Arnăut, a refuzat categoric să 
primească spectacolul, despre care ştia din timp, 
motivând că nu are unde să-i primească. Deşi Casa de 
Cultură este după o reparaţie capitală, n-are scaune şi 
decor de scenă. Directorul şcolii, dna Maria Pascali, a 
refuzat să-i primească în şcoală, fără ordin scris de la 
secţia de învăţământ din raion şi, din acest motiv, n-a 
permis derularea spectacolului nici în faţa şcolii. Cei de 
la raion, pesemne, dăduse bir cu fugiţii, deoarece nu 
puteam găsi pe niciunul dintre ei. În urma unei discuţii 
foarte aprinse cu primarul, mi s-a interzis să afişez 
anunţurile. Lumea n-a fost înştiinţată şi la spectacol au 
venit foarte puţini copii. Odată ce motivul principal era 
că nu avem spaţiu, contrar voinţei primarului, 
spectacolul a fost prezentat în sala de antrenament 
pentru lupte libere din sat, o încăpere de 10 pe 10 metri. 

A doua zi a urmat un val de învinuiri în adresa 
persoanei mele, începând de la interese personale şi 
terminând cu expansiunea românească. 

Modul in care au acţionat autorităţile locale şi raionale 
de la Ismail în cazurile despre care am pomenit mai sus 
(dar şi în altele, pe care nu le-am nominalizat, din lipsă de 
spaţiu) vorbeşte de la sine. Acest mod este foarte departe 
nu numai de civilizaţia europeană, despre care se vorbeşte 
atâta în ultimul timp pe la noi, dar şi de cele prevăzute de 
legile Ucrainei. Lucrul de care ne ciocnim este mai mult 
decât rea-voinţă. Mai mult decât un banal voluntarism şi 
lipsă de cultură elementară. Mai mult. Lucrul de care ne 
ciocnim noi este starea de degradare etico-morală a celor 
care deţin puterea şi decid ce ni se poate nouă, ca etnici 
români, la noi acasă, şi ce nu ni se poate. 

 

Petru ȘCHIOPU 

ce ni se poatece ni se poatece ni se poatece ni se poate... ce nu ni se poate ce nu ni se poate ce nu ni se poate ce nu ni se poate...    
cum se iau deciziile la noicum se iau deciziile la noicum se iau deciziile la noicum se iau deciziile la noi    

    

 Nicolae LABIȘ 
 

NOI, NU! 
 

O parte din noi ne-am învins 
Greșeala, minciuna și groaza, 
Dar e drum, mai e drum necuprins 
Până-n zarea ce-și leagănă oaza. 
Generații secate se sting, 
Tinerii râd către stelele reci – 
Cine-și va pierde credința-n izbândă 
Pe-aceste mereu mișcătoare poteci? 
 
Cine din noi va muri 
Înainte ca trupu-i să moară? 
Cine-o să-și lepede inima-n colb  – 
Insuportabil de mare povară? 
Ca un vânt rău, ori ca o insultă 
Intrebarea prin rânduri trecu. 
– Ascultă, ascultă, ascultă! 
Noi, nu! Niciodată! Noi, nu! 



(urmare din numărul nr. 7, februarie 2013) 
 
Privirea fumului şi a roatelor vaporului, mișcarea lui, 

întorsătura lui, manevrele marinarilor, sunt pentru fraţii 
Ismaileni un spectacol de plăcere. 

Apoi vederea persoanelor ce sosesc, coborârea lor din 
vapor, descărcarea lucrurilor felurite ce se aduc, întâlnirea 
persoanelor pe care nici le aşteaptă cineva, toate acestea fac 
pentru fraţii Ismaileni o oră de petrecere plăcută şi voioasă. 

Cu toată mulţimea călătorilor ce văzurăm sosind cu 
vaporul şi aceea a oamenilor ce ieşiseră la port, oraşul 
Ismailului este departe de a fi însufleţit ca Galaţii, Brăila şi 
alte oraşe de pe Dunăre. Nimeni nu ar zice că aici este un 
port de comerţ şi că sunt patruzeci mii locuitori, precum 
figurează în statistici. 

Este de adevăr că Ismailul se află încă în starea unui 
pian disacordat.  

Nu se mai poate zice că aici este Ismailul acela atât de 
înflorit sub dominarea Turcilor.  

Ismailul turcesc nici se mai ştie cum era. 
Acum se vede un Ismail rusesc: cu alţi locuitori, cu altă 

arhitectură, cu altă viaţă, cu altă menire. 
Aice Rușii avură concentrată toată puterea lor de pe 

Dunăre. 
Comerţul, ce e dreptul, nici sub ei nu avea aşa mare joc, 

fiindcă avantajele ce le-ar fi putut avea, ca port al 
Basarabiei, erau mărginite şi împedicate în folosul porto-
francului de la Odessa. 

Dar locuitorii ce formează oraşul trăiau din daraverile 
sau comerțul ce avea cu numeroasa cinovcinime 
(birocraţie) rusească ce era aici. 

În adevăr, o mie patru sute de familii, funcţionari civili 
şi militari, s-au ridicat din Ismail când l-au părăsit 
Muscalii. 

Uşor este dar de înţeles că locuitorii ce au rămas, 
văzându-se acum reduşi a avea a face numai cu vreo 
treizeci familii de funcţionari români ce au venit în locul 
celor ruseşti, au rămas deodată loviţi în toate interesele lor. 

Aceştia se află încă uimiţi, ameţiţi de prefacerea soartei 
lor: cată să cugete a-şi croi o altă carieră, un alt sistem de 
viaţă şi subzistenţă. 

Dar dacă Ismailul a fost înfloritor pe când Turcii erau 
domni pe râpa stângă a Dunării, ca unul ce era punctul 
principal al puterii Tătarilor ce ocupau Bugeacul şi 
marginile mării; dacă el, după căderea sa în mâna Ruşilor, 
avu iarăşi oarecare viaţă  prin aşezămintele cele tari 
militare ce erau aici, care este oare de acum înainte 
perspectiva viitorului său. 

Va putea el oare fi tot punctul de tărie militară? 
Îngăduiţi vom fi oare a reconstrui cetatea şi a ne face 

aici aşezăminte ca acelea ce aveau Ruşii? 
Iată o întrebare care trebuie să fie rezolvată de Tratatul 

de la Paris şi care Divanurile noastre ad-hoc, dacă vor avea 
bărbăţie, trebuie să facă a se pune pe tapet la viitoarele 
conferinţe; mai ales fiindcă aici nu poate fi vorbă exclusivă 
numai pentru Ismail, ci pentru toate marginile României, ca 
pentru un principu de autonomie şi de apărare în contra 
agresiunilor din afară. 

Dacă Ismailul va fi redus la soartea de simplu port 
comercial, atunci el nu are nici un viitor de înflorire; nu numai 
el, ci toate celelalte porturi de pe Dunăre până în Mare. 

Într-adevăr ce joc de comerț poate să fie în porturile 
acestea, când partea Basarabiei, ce ni s-a dat după 
Tratatul de la Paris, este atâta de îngustă aici şi atâta de 
puţin populată? 

Prin porturile acestea nu se pot exporta decât produsele 
judeţului Ismail, care nu are mai mult decât cincizeci, 
șesezeci sate; fiindcă acelea din judeţul Cahulului se 
coboară  mai de-adreptul la Reni, iar acele din Basarabia 
Rusească nu vor fi îngăduite a se trage spre export decât 
către gura Nistrului, la Akerman şi alte porturi rusești. 

Dar destul cu privirile politice şi economice. 
– Birjar! La cetate! 
 
Cetatea Ismailului; istoria sa 
 
O distanţă ca de 1000 stânjeni, loc deschis, desparte 

orașul de cetatea Ismail. 
Apucând calea spre cetate, închipuirea mă transportă 

prin secolele care au trecut peste dânsa. 
Câte seminţii de popoare, câte rânduri de locuitori au 

trecut şi s-au preschimbat pe aici!  
Câte drame sângeroase au văzut locurile aceste! 

După toată probabilitatea, Românii au fost cei dintâi 
fondatori ai acestei cetăţi. Să fie oare adevărat că din 
origine, ea s-a numit Zmeil, sau cetatea Zmeilor? 

Să aibă oare numele acesta de la Turci, sau de la 
Tătari, care au stăpânit-o atâtea sute ani? 

Istoria nu ne-a lăsat date destul de exacte despre 
aceasta. 

Pe la 1400 vedem că Iuga Vodă a întărit din nou 
cetăţile de pe Dunăre. 

Dar domnii Basarabi îşi disputau drepturile asupra 
Basarabiei meridionale. 

Cetăţile de pe Dunăre erau nişte puncte de ceartă între 
ei cu domnii Moldoveni: după lupte sângeroase, aici le 
luau, aici le scăpau.  

Mircea cel Bătrân de mai multe ori a purtat pe aici 
armele sale. 

Dar de ce oare în istorie vedem vorbindu-se mai mult 
de Akerman, Bender şi Chilia? 

Exista oare pe atunci Ismail, sau că era o cetate cu 
totul secundară? 

După luarea Constantinopolei, Turcii întinzându-se cu 
cuceririle lor şi peste Dunăre, puseră mâna cu destule 
sacrificii pe cetăţile de la Dunăre. Aceasta făcu un motiv 
perpetuu de lupte între Români şi Turci. Ștefan cel Mare 
purtă cele mai mari războaie, căci în cetăţile de la 
marginile ţării vedea siguranţa dinlăuntru. După el însă, la 
1540, cetăţile române, de mai multe ori luate şi iar lăsate, 
se declarară proprietăţi turceşti. 

Tătarii, care pe atunci încă formau un stat neatârnat în 
Crimeea şi pe litoralul Mării Negre şi Mării de Azov, 
aflându-se în legături intime şi naturale cu imperiul 
otoman, şi formând oarecum o santinelă a puterii turceşti, 
aflară timp şi cuvânt ca să ocupe şi ei Bugeacul. 
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 Aici întemeieseră sate şi orașe, şi întreţineau numeroasele 
lor turme de vite. 

Domnii Moldoveni, când se aflau în pace cu Turcii, 
primeau de la Tătari un fel de tribut, ca recunoștinţă că ei 
acolo erau numai arendatori. 

Iar când cea mai mică neînţelegere era între Turci şi 
Moldoveni, dreptul acesta era contestat, şi Moldova se 
făcea teatrul terorilor celor mai înfricoşate. 

Avaniile cele crude ale Tătarilor şi suferinţele ţărilor 
noastre au rămas şi până astăzi proverbiale în popor. 
Acestea făcură pe Domnii Cantemir şi Brâncoveanu a se 
alia cu Petru cel Mare şi a se urma evenimentele acelea 
cunoscute de istorie şi atâta de fatale pentru ţările noastre. 

După venirea Domnilor Fanarioţi, Tătarii, făcându-se 
sprijinitorii lor în contra răsculărilor dinlăuntru, îşi 
creaseră cele mai mari drepturi, şi ţările noastre le 
socoteau ca feuduri (fiefs) ale lor. 

Precum ţara era dezorganizată şi fără putere armată, 
urdiile tătăreşti se preumblau pe aici ca la vânătoare: 
nimic sacru nu era înaintea lor; jefuirea și omorul erau 
crimele cele mai comune; prindeau femei şi copii, îşi 
îndestulau cu nepedepsire ticăloasele lor pofte, şi apoi le 
târau după ei în Bugeac, de unde nu le eliberau decât prin 
răscumpărare. 

Iată consecința pierderii cetăţilor de pe marginele ţării. 
Dar la anul 1789, pe când la apusul Europei prin 

revoluțiunea franceză se zguduiau temeliile lumii vechi, la 
răsăritul ei geniul lui Petru cel Mare lucra la sfărâmarea 
Imperiului Otoman, spre a pune mâna pe scaunul 
Bizanţului, Caterina II făcea un război de exterminare a 
Turcilor. 

După ce prin războaie şi diplomaţie, încorporase 
Crimeea către imperiul său, începură şi cetăţile de pe 
marginile Moldovei a cădea una după alta. 

Cel mai înfricoşat război fu acela de la Ismail, căci aici 
era cheia puterii turceşti de pe Dunăre. 

Cetatea era apărată de un preşez (garnizonă) de 
cincizeci de mii de Turci cu o numeroasă artilerie şi cu o 
tare cavalerie. 

După ordinele lui Potemkin, Suvorov, faimosul general 
al Ruşilor, fără a precugeta la pierderi sau nenorociri, şi 
fără a face un asediu mai prelungit, dete asaltul cu cea mai 
mare impetuozitate. 

Soarta armelor favoriză pe Muscali şi toată oştirea 
Turcească fu trecută sub sabie. 

Un singur turc, ca prin minune, scăpă înnot şi trecu 
Dunărea dincolo.  

Trei zile oraşul fu lăsat în prada soldăţimii muscăleşti, 
iar murii cetăţii fură raşi de pe fața pământului. 

Peste puţin făcându-se pace între Ruşi şi Turci, toate 
locurile luate de la aceştia se deteră înapoi; iar ţările 
noastre fură silite a reconstrui cetăţile sfărâmate. 

Pacea însă nu ţinu mult: un nou război se încăieră între 
Ruşi şi Turci care se curmă la 1812 când ni se luă cu totul 
Basarabia; atunci şi cetăţile de pe Dunăre trecură în 
stăpânirea Ruşilor. 

Iată pe scurt istoria şi peripeţiile Ismailului. 
Dar să vedem ce este el astăzi. 
 

Tudose TATU 

••  
  

Notă: faţă de textele reproduse din Suvenire de călătorie în 
Basarabia (1857), în numerele 5/2012 și 7/2013 ale almanahului 
nostru, pentru o mai bună înțelegere, fragmentul reprodus mai sus 
a fost transcris după regulile actuale ale limbii române. 

 

 

Gheorghe Sion cel neasemuit 

Asedierea Ismailului de către ruși la 22 decembrie 1790. Pictură de Aleksei Kivșenko (1851-1897) 
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Până în Ismail, deși străbătusem toate orașele basara-
bene și bucovinene, nu reușisem să văd o cameră de tortură și 
de execuție. Toate erau distruse cu dinamită și arse. Iată, 
acum aproape de sfârșitul acestei călătorii, aveam să văd și o 
cameră din acestea faimoase, pe care se sprijinea ordinea 
regimului bolșevic.  

Pe strada Bolgrad, în imediată vecinatate, se aflau casele unui 
comerciant unde își avusese unul din sedii, N.K.V.D.-ul din 
Ismail. Magazinele erau transformate în închisoare, iar camerele 
în birouri.  

Cum am intrat în casă, ne-a lovit un miros acru: era peste 
tot o murdărie de nedescris. Geamurile sparte, hârtiile 
aruncate pe jos și arse, ciorapi murdari, lenjerie într-un hal 
groaznic de murdărie, șepci rupte, ziare, registre, fotografii și 
călimări vărsate. (Trebuie să notăm că bolșevicii nu 
întrebuințează deloc stilourile. Ei scriu cu condeie și cu 
cerneală violetă și toate birourile lor sunt pătate de cerneală 
din aceasta ieftină. Chiar și birourile celor mai importante 
instituții).  

După ce trecem prin aceste camere de jalnică murdărie și 
dezordine, din care se vedeau limpede condițiile de igienă și 
gradul de civilizație al celor care lucrau în ele, coborâm o 
scară nouă de ciment, în pivniță.  

– Asta este intrarea în camera de execuție... îmi spune 
plutonierul care mă conducea. E o cameră construită recent. 
Pereții erau umezi. 

Bâjbâiam prin întuneric. Am aprins lanterna și am 
continuat coborârea. La capătul scărilor era o ușă de fier 
masiv, cu încuietori zdravene. Nu știu de ce simțeam un fior 
rece care îmi străbatea prin tot corpul. Era suficient să cobori, 
aceste scări, pe lângă pereții umezi și prin întuneric și te apuca 
groaza. E lesne de închipuit starea în care se aflau nefericiții 
români arestați când coborau în camera de tortură și de 
execuție. Deși sunt extrem de curios să văd această încăpere, 
dacă aș fi singur, aș renunța imediat de a o mai vedea.  

Simt că mă doare capul la gândul că acolo au fost coborâți 
și împușcați atâția oameni de-ai noștri, atâția români 
nevinovați, atâția oameni. Dar acum nu mai pot să mă întorc. 
Mi-e rușine să spun că nu am puterea sufletească de a vizita 
camera de execuție. Așa că îmi continui drumul. Plutonierul 
de jandarmi apasă clanța ușii și împinge cu putere. Ușa se 
deschide scârțâind sinistru. Scrâșnetul ei face să ne treacă un 
fior prin șira spinării. Camera de execuție este complet 
obscură. Nu vedem nimic înăuntru, totuși în obraji ne lovește 
un miros tăios și un aer rece vine dinăuntru. Aprindem încă o 
lanternă și coborâm cele trei scări de piatră, în camera în care 
bolșevicii omorau oameni. Pereții sunt de o culoare cenușie 
închisă și sunt vopsiți cu ulei.  

– Sunt spoiți cu ulei ca să se poată spăla mai ușor de... 
sânge, ne spune cineva dintre călăuze.  

Tăcem cu toții.  
Călăuza continuă:  
– Am găsit și un burete aici. Era probabil buretele cu care 

călăul spăla de sânge pereții acesteia, după fiecare execuție.  
Nici unul dintre noi nu deschide gura.  
Privim cu atenție arhitectura camerei. Pe jos e ciment. Un 

ciment rece și umed. În mijlocul camerei este un grătar care 
are legătură cu canalul. Prin el se scurge apa.  

– Încă nu am cercetat acest canal, ne spune plutonierul de 
jandarmi.  

Se poate ca bolșevicii să fi aruncat în canalul acesta și 
cadavrele victimelor, întrucât nu s-a putut stabili ce au făcut 
cu ele, căci crematoriu nu există în Ismail. Dar asta nu este 
decât o presupunere. Rămâne de văzut dacă este aici o 
instalație specială de aruncat cadavre sau nu. 

 

Deocamdată nu anticipăm, ne mulțumim să credem că 
prin grătar se scurgea în canal, apa cu care se spăla pe jos. 
Numai atât.  

În jurul pereților se află un șanț adânc de vreo șapte 
centimetri. Șanțul acesta care e săpat de jur-împrejurul 
camerei, e făcut pentru a se scurge prin el apa de pe pereți. Și 
sângele celui executat tot pe aici se scurgea... 

În fundul camerei se află un perete de scândură roșie în 
dosul acestui perete se află un spațiu de vreo câțiva 
centimetri. Un spațiu gol, apoi urmează un perete de pământ. 
Cel condamnat la moarte era așezat lângă peretele de 
scândură și împușcat. Glonțul trecea prin trupul victimei, apoi 
prin peretele acesta roșu de scândură pe care noi îl atingem 
acum cu mâinile, apoi se pierdea în peretele de pământ. 
Sângele care curgea din trupul executatului se scurgea prin 
șanțul de beton, pe lângă pereți, în canal. Sângele care stropea 
pereții era spălat cu buretele, ca și sângele de pe jos.  

Deasupra ușii, la intrare, se află un bec. Atunci când este 
aprins, el luminează numai peretele de scânduri și fundul 
camerei. Scările și ușa, adică locul unde ședea călăul, erau 
întunecate.  

Tot lângă ușă, în partea stângă, se află un robinet. În cazul 
când cel condamnat la moarte nu ar fi încetat din viață, din 
cauza glonțului și ar fi trebuit să i se aplice câteva lovituri în 
cap cu patul armei, desigur că ucigașul i le dădea, și apoi își 
spăla mâinile de sânge, la acest robinet.  

Probabil că această cameră servea și de cameră de tortură. 
Aici arestatul putea să fie chinuit în cele mai groaznice 
moduri, căci oricât de tare ar fi țipat, strigătele lui s-ar fi 
pierdut în adâncul acestei pivnițe, fără ca să fie auzite de 
nimeni altcineva decât de călău.  

Cercetăm totul în această încăpere, cu emoție și cu 
deamănuntul. Umezeala camerei de execuție a N.K.V.D.-ului 
ne pătrunde până la piele, odată cu fiorul groazei. Oare mai 
există în vreo țară din lume astfel de camere de execuție și de 
tortura? Nu cred. Acestea sunt numai specialitățile din raiul 
bolșevic.  

Ieșim din această cameră și când ajungem la lumină, 
simțim o bucurie grozavă. Îmi iau rămas bun de la cei care 
mi-au arătat închisoarea cu câteva zeci de celule și cu această 
cameră de execuție a N.K.V.D.-ului, apoi pornesc spre port.  

 

(Fragment din cartea Reportaje de război. Ard malurile 
Nistrului. Am luptat în Crimeea. Cu submarinul Delfinul la asediul 
Sevastopolului, Editura Agaton, Făgăraș, 2008, p. 140-142 a lui 
Constantin Virgil GHEORGHIU). 
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CLOPOTUL TĂMĂDUITOR 
DE LA HERȚA 

 

Adevărată sărbătoare pentru românii din Herța 
Bucovinei! Cinstirea ocrotitorului bisericii – Sfântul 
Ierarh Spiridon – dar și sfințierea clopotului adus 
de frații români din Țară, prin eforturile 
conducătorilor Asociațiunii ASTRA din Sibiu 
(președinte prof.univ.dr. Dumitru Acu) și din Iași 
(președinte prof. Areta Moșu) și al Universității 
Creștine „Dimitrie Cantemir” din București (rector 
prof.univ.dr. Corina Dumitrescu). 

Mulțime de oameni din zona Herței – biserica 
și curtea bisericii sunt pline, inclusiv drumul din 
dreptul bisericii. Preotul locului, Nectarie Balan, 
înconjurat de iubirea și slujirea confraților, preoți 
de pe meleagurile românești ale Bucovinei 
ucrainiene și preoți din România veniți cu 
delegația ASTREI din Iași. Slujba în limba română 
este arhierească, săvârșită de arhiereul Mihail Jar 
de la Mânăstirea Bănceni, de lângă Herța.  

Cu puțin timp în urmă, biserica din Herța avea 
doar un clopot mic ce anunța, cu glas firav, mersul 
sfintelor slujbe. Apoi, unul rudimentar realizat din 
patru butelii de aragaz. Astriștii din România s-au 
străduit să le facă o bucurie prin dăruirea unui 
clopot adevărat. Între timp, enoriașii ortodocși din 
Herța au primit pentru biserica lor încă două 
clopote, după cum știu, din partea comunităților și 
instituțiilor locale. 

 Clopotul adus din România, de ASTRA, mare, 
confecționat din aliaj de argint, are un sunet care a 
pătruns direct în sufletul românilor din Herța. La 
început, timid, sfios, rezervat, parcă își căuta locul, 
spre a se fixa definitiv în armonia de sunete ale 
celorlalte, pentru a fi în duhul locului, pentru a 
pătrunde în inima creștinilor ortodocși români ce 
trăiesc de veacuri pe meleaguri românești astăzi 
înstrăinate. Ei tot români au rămas, prin limbă, prin 
credință, prin tradiții și prin obiceiuri. 

Clopotul dăruit lor de frații din România, prin 
muzica sunetului lui, îi va veghea și le va aminti de 
sunetul clopotului de la Putna, de unde ne 
stăpânește pe toți duhul Sfântului Ștefan cel 
Mare. Sunetul clopotului le va tămădui sufletul. 
Privindu-le ochii, în adâncimea lor, observi o 
anume tristețe. Nici bucuria acestui dar de la frați 
nu și-au putut-o manifesta pe deplin.  

Mă întreb – a fost mai mult cinstirea hramului 
decât sfințirea noului clopot? De ce aceasta din 
urmă nu s-a evidențiat? Parcă cuiva i-ar fi fost frică 
de... urmări. De ce? Pentru că a fost adus din 
România? 

Auzim bătăile clopotului și ne simțim martorii 
unei tămâieri care alungă cele rele, care te îmbie, 
te atrage și te dezmiardă.  

Un clopot care dăruiește putere, lumină și 
frumusețe deopotrivă tuturor! 

Românii din Herța îi vor simți puterea și inima 
ce bate pentru ei. Vor simți puterea și inima 
fraților. Muzica sunetului de clopot românesc îi va 
purta întru nostalgie prin negura vremurilor și întru 
bucurie pe cărarea iubirii, știind bine că puterea 
iubirii este de o mie de ori mai mare decât puterea 
care vine din teamă și amenințare.   

Un clopot aninat cu dragoste de inima 
românilor din Herța! 

Luminița CORNEA 
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/ memoria pământului strămoșesc 
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