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 UN RĂSUNET  
 

de Andrei MUREŞANU 
 

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 
În care te-adânciră barbarii de tirani! 
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte, 
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani. 
 
Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume 
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman 
Şi că-n a’ noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 
Triumfător în lupte, un nume de Traian. 
 
Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine, 
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii; 
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne, 
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii. 
 
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine, 
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi, 
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine, 
„Viaţa-n libertate ori moarte!” strigă toţi. 
 
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate 
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi 
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate, 
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi. 
 
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare 
Pretinde de la fii şi-azi mână d-ajutori, 
Şi blastămă, cu lacrămi în ochi, pe orişicare 
În astfel de pericul s-ar face vânzători. 
 
De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă, 
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, 
Când patria sau mama, cu inima duioasă, 
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc. 
 
N-ajunge iataganul barbarei semilune, 
A’ cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim; 
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, 
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim. 
 
N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie, 
Al cărui jug de seculi ca vitele-l purtăm; 
Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie, 
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm. 
 
Români din patru unghiuri, acum ori niciodată, 
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri. 
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată 
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri. 
 
Preoţi, cu crucea-n frunte, căci oastea e creştină, 
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt. 
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, 
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ. 

 

ÎN CUMPĂNA ANILOR 
 

La hotarul dintre ani omul se schimbă. Devine mai bun, mai îngăduitor, mai înţelept. Ştiind cum a 
trăit şi prin câte a trecut în anul ce se sfârşeşte, nu-i rămâne decât să se împace şi cu cele bune, şi cu 
cele rele, zicând: „Cele bune să se-adune, cele rele să se spele!”. Are înainte un an nou, ce abia îşi 
deschide numărătoarea zilelor şi îşi leagă de el toate speranţele. Crede că va fi mai bun, mai rodnic, 
mai cu noroc decât cel trecut. Dorinţele omului la început de an sunt simple. Să-l ocolească bolile, 
năpastele şi dezamăgirile! Să-i fie sănătoşi ai casei! Să-l însoţească numai bucurii şi împliniri! Să fie 
pace şi înţelegere în ţară! Să aibă parte cu toţii de bunăstare şi bunăvoinţă! Să aibă spor la trebi! Toate 
acestea ţi le urăm şi noi, iubite cititor! 

Îţi mai dorim să nu-ţi uiţi obârşia, rădăcinile pe lumea asta, neamul din care te tragi. Şi să faci ceva, 
cât de puţin, pentru binele acestui neam, pentru supravieţuirea lui! Mulţi ani înainte!  

 

LECŢIILE RECENSĂMÂNTULUI (I) 
 
 

Almanahul nostru consemna, în numărul trecut, un 
eveniment destul de important ce urma să aibă loc la 
sfârşitul anului 2013, dar n-a avut loc. Era vorba de 
recensământul populaţiei Ucrainei, cel de al doilea în 
statul ucrainean independent (primul s-a produs în 
2001). Amânarea lui pentru doi ani are explicaţiile sale. 
În primul rând, conducerea de la Kiev, probabil, speră 
că, până în 2016, populaţia Ucrainei va creşte numeric, 
depăşind numărul de 46-47 de milioane. Această 
creştere ar putea fi oficializată, prin totalurile 
recensământului, după alegerile prezidenţiale, pe care 
Partidul Regiunilor, aflat la putere, vrea să le câştige încă 
o dată. În al doilea rând, este evident că regresul în 
economie şi, respectiv, criza financiară, nu permit 
alocarea zecilor de milioane de grivne necesare pentru 
efectuarea recensământului. 

În ansamblu pe ţară, recensământul din 2001 a 
atestat 258.619 moldoveni şi 150.989 români – a patra 
şi, respectiv, a opta etnie din Ucraina. Luaţi împreună, 
moldovenii şi români (peste 400 de mii) constituie a treia 
etnie din ţară, după ucraineni şi ruşi. Şi încă un detaliu 
important: în perioada trecută după 1989, când a avut loc 
ultimul recensământ al populaţiei în URSS, numărul 
etnicilor români în Ucraina a crescut cu peste 16.000, pe 
când al moldovenilor s-a redus cu aproape 66.000. 

Datele oficiale spun că, practic, jumătate din 
cetăţenii ucraineni declaraţi moldoveni locuiesc în 
regiunea Odesa (123.800), iar 67.200 – în regiunea 
Cernăuţi. Marea majoritate a etnicilor români se află în 
regiunea Cernăuţi (114.600) şi în regiunea Transcarpatia 
(32.200). 

Divizarea în români şi moldoveni, din câte se vede, 
rămâne actuală pentru autorităţile ucrainene. Pe de o 
parte, ea nu permite ca populaţia românofonă să ocupe, 
numeric, locul al treilea printre etniile conlocuitoare azi 
în Ucraina. Pe de altă parte, intervine o problemă mai rar 
nominalizată în ultimul timp: creşterea numerică a 
comunităţii româneşti din Ucraina şi reducerea 
îngrijorătoare a numărului celor declaraţi moldoveni, 
precum spuneam mai sus.  

 

În întreaga perioadă sovietică, începând cu 1959, 
numărul etnicilor români, ne spun recensămintele, a 
fost în creştere: de la 100.900 în 1959, la 112.100 în 
1970 şi la 121.800 în 1979. Numărul celor declaraţi 
moldoveni a crescut şi el, atingând cota maximă la 
recensământul din 1989: 324.500. Numai că, în statul 
ucrainean independent, până în 2001, acest număr s-a 
redus cu peste 60.000. Vina o poartă mai mulţi factori, 
în primul rând, deznaţionalizarea şi asimilarea, cărora 
moldovenii, spre deosebire de români, nu sunt în stare 
să-i ţină piept. Pentru Ucraina, reducerea numărului 
moldovenilor şi creşterea comunităţii româneşti este un 
proces nedorit, care parcă ar consolida prezenţa 
românească. Şi atunci se merge pe calea separării celor 
declaraţi români în nord (Bucovina şi Transcarpatia), 
iar a celor declaraţi moldoveni în sud (regiunea Odesa). 
Această separare capătă conturul unei dogme, fiind 
impusă opiniei publice în primul rând prin mediile de 
informare. Se ajunge la situaţia în care s-ar subînţelege 
că, în regiunea Odesa, nici nu poate fi vorba de cetăţeni 
ucraineni care se declară de etnie română. Aici, 
chipurile, domină moldovenii. Şi când la recensământul 
din 2001, totuşi, se declară români 724 de confraţi de-ai 
noştri, ei sunt ignoraţi şi pe seama lor se fac glume (că 
ar fi o minoritate prea din cale afară de mică, care nu 
poate pretinde ceva substanţial, cum ar fi, să zicem, un 
centru regional pentru cultură românească). 

Într-o declaraţie a organizaţiilor publice româneşti 
din regiunea Odesa, de după publicarea totalurilor 
recensământului din 2001, citim: „În listele cu 
rezultatele recensământului din 2001, date publicităţii, 
în regiunea Odesa românii nu figurează ca naţionalitate, 
nici măcar în cele 18 sate unde există şcoli cu predare în 
limba română. Explicaţia statisticienilor e următoarea: 
în liste nu au fost incluse etniile ai căror reprezentanţi 
constituie mai puţin de 0,2% din numărul total al 
locuitorilor raionului respectiv” (săptămânalul 
„Concordia” din februarie 2003). În declaraţie se mai 
spune: „Divizarea artificială în români şi moldoveni, 
preluată de statistica oficială ucraineană de la regimul 
comunist totalitar, ne face un deserviciu, soldat cu 
dispersarea şi dezbinarea noastră”. 
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Ne asociem la Uniunea Europeană! Nu ne mai asociem. 
Deocamdată... Suntem, când scriu aceste rânduri, la mijloc de 
noiembrie. Summit-ul de la Vilnius urmează, încă, să aibă loc. După 
el vom şti cu destulă certitudine: se asociază Ucraina la UE în anul 
acesta sau evenimentul rămâne pentru anii viitori. Oricum, există 
nişte întrebări esenţiale pe care nu putem să nu ni le punem, în 
contextul acestei teme. 

De ce are nevoie UE de Ucraina? O întrebare rezonabilă. De ce 
are nevoie UE de una dintre cele mai mari ţări europene, făcută, chiar 
teritorial, după model sovietic, cu probleme grave, şi ele de origine 
sovietică? De o ţară măcinată de corupţie şi zdruncinată azi de 
conflicte de tot felul, avându-i în vest pe ultranaţionaliştii ucraineni, în 
Crimeea – pe tătari, iar în est – pe filoruşii nesăbuiţi. De o ţară cu o 
economie defectuoasă, legată până azi de resursele naturale şi de 
potenţialul industrial rusesc. În fine, de o ţară ce se declară stat unitar, 
dar are în componenţă o republică autonomă (cea din Crimeea)... 

De ce şefii de azi ai bătrânei Europe doresc, aşadar, numaidecât să 
pună mâna pe Ucraina? Pentru a ferici poporul, scoţându-l pe drumul 
larg al propăşirii şi primenirilor civilizatoare? Pentru a oferi 
mărfurilor ucrainene, cum se afirmă la noi, cea mai largă piaţă de 
desfacere? Pentru a promova aici normele şi standardele europene? 
Ba să ştiţi că nu. Aceste norme şi standarde le vor implementa tot 
funcţionarii ucraineni, aşa cum îi cunoaştem în totalitatea lor: corupţi, 
inculţi, uneori agramaţi, dar cu pofte imense. Povestea cu piaţa 
europeană de desfacere a mărfurilor ucrainene e cu adevărat poveste. 
Am văzut la TV cum, în semn de protest, fermierii francezi (sau 
belgieni, nu mai ţin minte) vărsau laptele de vacă în plină stradă, iar în 
Bulgaria legumicultorii aruncau în drum pătlăgelele. Europa suferă de 
supraproducţie şi în agricultură, şi în industrie, aşa că mărfurile 
ucrainene, adeseori inferioare din punct de vedere calitativ, nu au ce 
căuta acolo. Atunci la ce-i trebuie, totuşi, Europei Ucraina? Răspunsul 
e simplu. Ca să stâlpească (de la „a stâlpi” – a pune semne 
despărţitoare) teritoriul acesteia, cât cuprinde el, şi să-l scoată de sub 
influenţa Rusiei. În mulţimea de probleme cu care se confruntă azi 
ţările membre ale UE, cred că destinul de mai departe al celor 46 de 
milioane de cetăţeni ai Ucrainei îi interesează puţin de tot pe înalţii 
comisari europeni. Ce va fi mai departe? Semnarea Acordului de 
asociere cu UE nu înseamnă, cum cred unii pe la noi, că Ucraina 
devine membru al Uniunii Europene. Nu. Va trebui ca Acordul de 
asociere să fie parafat de către toate ţările membre ale UE. Unele 
dintre ele, din câte se ştie, nu ard de dorinţă s-o facă. Va urma o 
perioadă de tranziţie, în care ţara noastră, prin reforme de tot felul (de 
regulă, nepopulare), trebuie să se pregătească pentru a corespunde 
standardelor europene. Se zice că, pentru Ucraina, această perioadă ar 
putea dura 10 ani. Dar ar putea dura şi 20, dacă punem la socoteală 
îndârjirea cu care birocraţia ucraineană, tradiţional, se opune reformelor. 
Economia Ucrainei nu va putea reacţiona altfel decât dureros la 
implementarea normelor şi nomenclatoarelor tehnice impuse de către 
UE. Greu de spus ce va fi atunci cu salariile şi pensiile ucrainenilor de 
rând. De unde se vor lua bani pentru ele? Poate doar din împrumuturi 
externe, de care Ucraina şi azi e plină, ca broasca de râie. Concomitent, 
piaţa internă a ţării va fi invadată de mărfurile produse în ţările 
membre ale UE, iar vecinii slavi din est ne vor întoarce spatele cu 
desăvârşire. De fapt, ni l-au şi întors: volumul schimbului de mărfuri 
între Ucraina şi Federaţia Rusă în anul 2013 s-a redus cu 25%.  

Culmea e că etapa de tranziţie poate dura mult şi bine, răstimp în 
care multe se pot întâmpla. Şi în Ucraina, şi în Uniunea Europeană. 
Ucraina are şanse să rămână suspendată în starea de tranziţie, 
pomenită mai sus, pentru o perioadă de timp foarte îndelungată. 

Pe 21 noiembrie, cu o săptămână înainte de summit-ul de la 
Vilnius, Cabinetul de miniştri al Ucrainei a adoptat hotărârea de a 
suspenda programul de asociere a ţării la UE. Se ia decizia de a pune 
în prim-plan reanimarea relaţiilor economice cu Federaţia Rusă, ce au 
avut de suferit în ultima perioadă de timp. Tot pe 21 noiembrie, aflat 
la Viena, Preşedintele Victor Ianukovici declara, cu zâmbetul pe buze, 
că integrarea europeană rămâne prioritară pentru Ucraina, oricare ar fi 
greutăţile în această ascensiune. Cam cu o săptămână mai înainte, 
Ianukovici, în cadrul unei vizite la Moscova, despre care pe la noi nu 
s-a ştiut nimic, s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Probabil că atunci au şi 
fost puse toate la cale. Cu adevărat: nu aduce anul cât aduce ceasul. 
Toată foiala eurointegraţională de ani de zile s-a dus pe copcă şi 
nimeni nu poate şti ce va urma mai departe. Ucraina şi-a confirmat 
reputaţia de stat imprevizibil. 

Cronicar 

În data de 2 decembrie, președintele Asociației Național-
Culturale a Moldovenilor din Ucraina (ANCMU), Anatol 
Fetescu, a susținut la Odesa o conferință de presă. În fața 
celor câtorva ziariști adunați,  dânsul, în fond, n-a comunicat 
nimic nou, din câte ne putem da seama din cele puse pe post 
de Telecompania „Reporter” în seara zilei de 2 decembrie. A 
cerut demiterea Consulului General al României din Odesa, 
care, chipurile, se amestecă în treburile interne ale 
comunității moldovenești din regiune și contribuie la 
„românizarea forțată” a „etnosului moldovenesc”: un motiv 
neschimbat, de ani de zile, al discursurilor dlui Fetescu. Nu 
mai are rost să comentăm spusele liderului moldovean. Ar fi, 
poate, cazul să ne întrebăm de ce interviul său „s-a întâmplat” 
cu doar o zi după Sărbătoarea Națională a României, în toiul 
tulburărilor „eurointegraționale” de la Kiev? 

Ar putea fi de vină următoatea împrejurare: la recepția 
oficială din 29 noiembrie, organizată la Odesa de Consulatul 
General al României, au participat artiștii amatori din Satu 
Nou, raionul Sărata. Aceștia au reprezentat de mai multe ori 
Asociația Moldovenilor la diverse manifestări culturale la 
nivel regional și central (la Kiev). Și dacă oamenii de 
încredere ai Asociației Moldovenilor au ajuns să 
participe la acțiunile organizate de Consulatul General 
al României, înseamnă că lucrurile stau prost de tot și 
trebuie trasă alarma.  
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UN TRIST JUBILEU, 
TRECUT CU VEDEREA 
 
În 2013 s-au împlinit 10 ani de la înregistrarea oficială 

a săptămânalului „Luceafărul” de la Odesa ca „ediţie în 
limba moldovenească” a Asociaţiei Naţional-Culturale a 
Moldovenilor din Ucraina. Certificatul de înregistrare este 
emis pe 24 mai 2003. S-a mai scris despre activitatea 
acestui periodic. Consemnând în rândurile de mai jos 
centenarul de la înregistrare, merită atenţie modul în care 
el promovează valorile naţional-culturale printre confraţii 
noştri din Ucraina. Pentru a-l identifica, vom înşira titlurile 
unor articole publicate în „Luceafărul”: Banii secreţi ai 
Bucureştiului (în limbă rusă, nr. 2, din ianuarie 2008), 
Cruciadele şoviniste româneşti (nr. 25, din iunie 2008), 
Intervenţia armatei române şi anexarea Basarabiei    
(nr. 26, din iunie 2008), Încă un diplomat român prins cu 
pantalonii în vine. De fapt, fără ei (nr. 28, din iulie 2009), 
Oul clocit al lui Băsescu (nr. 19, din mai 2009), 
Preşedintele României atacă la baionetă această ţara, dar 
şi UE (nr. 22, din mai 2009), La 150 de ani de la alipirea 
forţată a Moldovei la Muntenia (Ţara Românească) (în 
limbă rusă, nr. 47, din noiembrie 2009), Diaspora 
moldovenească din Ucraina: noi nu suntem români (în 
limbă rusă, nr. 19, din mai 2009). 

Cam aşa, la Odesa, ziarul unei organizaţii obşteşti 
promovează valorile naţional-culturale. Citind articolele 
de mai sus şi neştiind de unde sunt luate, ai crede că e 
vorba de publicaţia unei organizaţii politice antiromâneşti, 
ce îşi propune să cultive printre cititorii săi ura faţă de 
români şi faţă de tot ce este românesc. Mai rămâne de 
adăugat că în 2008-2009, când au văzut lumina tiparului 
în „Luceafărul” materialele citate mai sus, unul dintre 
cofondatorii săptămânalului era Comitetul de Stat al 
Ucrainei pentru Naţionalităţi şi Culte. Greu de crezut una 
ca asta, dar aşa este. 
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Suita de manifestări consacrată Zilei Naționale a României –   

1 Decembrie – la Odesa a început pe 27 noiembrie, la Biblioteca 
Municipală „I. Franko”. Aici a avut loc serata literar-muzicală „Bună 
ziua, România!” („Zdravstvui, Rumania!”), pregătită de 
colaboratorii bibliotecii, Consulatul General al României și 
organizația obsteașcă „Forul intelectual al Odesei”. În sala mare a 
bibliotecii au fost prezenți reprezentanți ai Consulatelor Generale ale 
Bulgariei, Poloniei, Greciei, Turciei, Gruziei, Federației Ruse, 
Republicii Belarus, Armeniei, reprezentanții unor consuli onorifici ai 
unor țări ca Germania, Republica Sud-Africană, Siria, Kazahstan – 
toți din orașul Odesa. N-au lipsit oficialități din cadrul Primăriei și ai 
Administrației Regionale de Stat. Marea majoritate a publicului 
prezent a constituit-o studenții Facultății de Istorie a Univesității 
Naționale „I. Mecinikov”. Cu un cuvânt introductiv, manifestarea a 
fost deschisă de către dl. Emil Rapcea, Consul General al României 
la Odesa. Dumnealui a precizat că intercomunicarea și buna 
înțelegere între popoare au la bază, în primul rând, valorile culturale 
și schimbul cultural. O continuare a celor spuse de dumnealui a 
constituit-o programul propriu-zis al manifestării, prezentat, în 
limbile rusă și ucraineană, de colaboratorii bibliotecii. 

După prezentarea succintă a României, ca țară vecină, au fost 
evocate mari personalități ale culturii române în două domenii-
cheie: literatură și muzică. Au răsunat versuri de Mihai Eminescu, 
Tudor Arghezi și arii din George Enescu. Surpriza cea mare a 
întâlnirii din 27 noiembrie a constituit-o interpretarea a două 
melodii în limba italiană interpretate de dl. Consul Emil Rapcea. În 
atenția publicului s-a aflat și o expoziție de materiale cu caracter 
cognitiv despre România. 

 

*** 
 

În seara zilei de 29 noiembrie, Consulatul General al României 
la Odesa a oferit o recepție oficială cu prilejul Zilei Naționale a 
României. La ea au participat reprezentanți ai autorităților ucrainene 
din Odesa, diplomați straini acreditați în Odesa, intelectuali și 
jurnaliști, oameni de afaceri, etnici români (moldoveni) din Odesa și 
regiune. Printre cei invitați s-a aflat și dna Areta Moșu, președintele 
Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” Iași al Asociațiunii 
ASTRA. Cu acest prilej a fost vernisată și o expoziție de pictură din 
creația artiștilor plastici contemporani din Odesa. 

 

*** 
 

În ziua de 6 decembrie, ca și anul trecut, reprezentanții misiunii 
consulare românești au vizitat, cu daruri „de la Sfântul Nicolae”, 
Casa de copii nr. 2 din Odesa, sponsorizând prestația aici a unui 
ansamblu muzical.                                  

Pe 30 noiembrie, în biblioteca de carte românească de pe lângă 
biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel și Sf. Ierarh Nicolae din Hagi 
Curda, raionul Ismail, a avut loc o întâlnire de suflet a 
reprezentanților organizațiilor publice ale etnicilor români din satele 
Erdec-Burnu, Babele, Hagi Curda, raionul Ismail, Borisăuca și 
Eschipolos, raionul Tatarbunar. La întâlnire au participat: dna Areta 
Moșu, președintele ASTREI ieșene, istoricul Tudose Tatu, de la 
Galați, scriitorul Vadim Bacinschi, moderatorul întâlnirii, de la 
Odesa. Cei prezenți l-au omagiat pe regretatul poet Pavel Boțu, 
originar din Ceamașir, raionul Chilia (mama sa era originară din Hagi 
Curda), care în iulie 2013 ar fi împlinit 80 de ani. Au răsunat versuri 
ale poetului popular Anatol Manole, născut în Hagi Curda, în lectura 
autorului. Detalii în numărul următor.  
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Vara trecută am marcat 155 de ani de la întemeierea 
unei instituţii de învăţământ, renumită pe timpuri, pe care, 
ca liceu, au absolvit-o, mai ales în perioada antebelică, 
numeroşi reprezentanţi ai literaturii şi culturii româneşti din 
Basarabia istorică. Numele lor sunt trecute azi sub tăcere, 
la fel ca şi faptul deschiderii propriu-zise a instituţiei. 

 
Cine a deschis-o, totuşi? Am căutat stăruitor răspuns la 

această întrebare cu cinci ani în urmă, când se împliniseră 
150 de ani de la fondarea gimnaziului din Bolgrad (poartă 
azi numele revoluţionarului bulgar Rakovski, conferit în 
1999). Atunci, în presa regională, au apărut mai multe 
articole la temă, dar nici unul nu indica documentul oficial în 
baza căruia, cu un secol şi jumătate în urmă, a apărut această 
instituţie de învăţământ. Atunci s-au scris multe şi de toate: 
că ea, de-a lungul istoriei, şi-a schimbat de nouă ori statutul, 
că după 1990, mai precis în 1993, este transformată din 
şcoală medie generală în gimnaziu, cu studierea aprofundată 
a limbii, literaturii şi istoriei bulgare. S-a mai spus că aici îşi 
făceau studiile (în 2008) circa 350 de copii, funcţiona un 
corp didactic din 45 de persoane, inclusiv trei profesori sosiţi 
din Bulgaria. 

Şi absolut nimic despre în ce împrejurări istorice, prin 
ce act oficial, emis de către cine anume, au fost puse 
începuturile renumitului gimnaziu. Semnificativ rămâne 
faptul că l-au deschis nu ruşii, care, mai ales după 1812, 
au favorizat colonizarea Basarabiei istorice cu etnici 
bulgari de peste Dunăre. Ruşii le-au dat coloniştilor nu 
carte, ci pământ, şi i-au ajutat să sloboadă rădăcini în 
Bugeac şi să se considere autohtoni. 

 

De la Şcoala Centrală bulgară... 
 

S-ar cuveni s-o începem cu acea că, în anul 1858, 
teritoriile cuprinse între Valul lui Traian Inferior, Marea 
Neagră şi Dunăre, potrivit păcii de la Paris, din 30 martie 
1856, fuseseră deja retrocedate de către Rusia Principatului 
Moldova. Încă prin 1821, potrivit unor statistici, numărul 
coloniştilor bulgari (împreună cu găgăuzii) în ţinut alcătuia 
32.000. Către anul 1862, în 43 de colonii bulgăreşti locuiau 
48.216 persoane (împreună cu găgăuzi şi români). 

Conducerea Principatului Moldova (de până la Unirea 
Principatelor) nu a putut ignora prezenţa masivă în 
teritoriul său a emigranţilor bulgari. Hrisovul guvernului 
Moldovei din 10 iunie 1858 permite deschiderea, la 
Bolgrad, a Şcolii Centrale Bulgare (Bâlgarsko Ţentralno 
Ucilişte). Inaugurarea acesteia are loc la 1 mai 1859. Cel 
care a pledat pentru introducerea învăţământului în limba 
bulgară în localităţile coloniştilor bulgari, inclusiv pentru 
deschiderea Şcolii Centrale din Bolgrad, a fost Sava 
Radulov, cărturar, autor de manuale, unul din cei care au 
stat la începuturile Academiei de Ştiinţe Bulgare. 

Apropo, manualele şi materialele didactice elaborate de 
Sava Radulov erau tipărite la tipografia deschisă în 1860 
pe lângă Şcoala Centrală. 

În anii următori, la Bolgrad sunt editate mai multe 
periodice în limba bulgară: în 1862, revista „Duhoven 
procit”; în 1864, revista „Duhovni knijki” (ambele 
redactate de R. Blâskov); în 1869, ziarul „Citalişte”. Toate 
acestea fuseseră anticipate de hrisovul emis de caimacamul 
Moldovei Nicolae Vogoride (caimacamul îl înlocuia atunci 
pe domnitor) la 6 iunie 1858, prin care coloniştilor bulgari 
le erau garantate drepturile şi privilegiile oferite până în 
1856 de către autorităţile ţariste în timpul administrării 
ruseşti a provinciei. Peste 20 de ani, când jocul istoriei va 
aduce din nou Bugeacul în „sânul” Imperiului Rus, 
bulgarilor nu li se va mai permite ceea ce le permiteau 
românii. Şcoala Centrală din Bolgrad va fi trecută la 
predarea în limba rusă şi va funcţiona după aceleaşi 
programe de studiu ca şi alte gimnazii ruseşti de opt clase. 
Limba bulgară va putea fi studiată doar facultativ. 

 

Dmitrii Mutev, Gheorghii Mirkovici şi toţi ceilalţi... 
 

Semnificativ rămâne faptul că primul director al Şcolii 
Centrale (din 1859 până în 1864) a fost Dmitrii Mutev, 
originar din Bulgaria, doctor în filozofie. Este înmormântat în 
Bolgrad şi a fost primul bulgar care şi-a susţinut teza de 
doctorat. În 1860 dânsul pune începutul bibliotecii 
Şcolii, făcând personal o donaţie de carte. 

Din 1864 director al Şcolii Centrale este numit 
Gheorghii Mirkovici, doctor în medicină. În trei ani de 
directorat, el, pentru prima oară, organizează sărbătorirea   
Sf. Kiril şi Metodiu şi deschide pe lângă Şcoală un pension 
pentru elevii veniţi la studii din satele îndepărtate şi din 
Macedonia, Bulgaria (erau, se vede şi de aceştia). 

Am spicuit datele de mai sus dintr-o retrospectivă – 
Gimnaziul în persoane (rus.) – semnată de Snejana Scorici, 
adjunct al directorului gimnaziului din Bolgrad şi publicată 
în anul 2008 în cotidianul „Odesskie izvestia”. Dânsa 
remarcă faptul că printre primii directori ai Şcolii Centrale 
doar unul singur – Titus Pârvu – a fost român (putea fi dintre 
românii transdunăreni). El a condus instituţia între anii 1867-
1870. Toţi ceilalţi, până în 1878, au fost bulgari: Teodosii 
Ikonomov, scriitor, Vasilii Beron, folclorist, autor de 
manuale, unul din fondatorii arheologiei bulgare moderne, 
Pavel Teodorovici, candidat în ştiinţe, traducător, fondator al 
Comunităţii elevilor „Deşteptarea”, care mai deschide o 
bibliotecă gimnazială. 

Merită atenţie personalitatea lui Pavel Teodorovici. 
Dânsul (înmormântat, de altfel, în Bolgrad) a condus 
gimnaziul în perioada reorganizării sistemului de învăţământ 
în România (1876), când Şcoala Centrală Bulgară a fost 
transformată, pentru scurt timp, în liceu. Urmează războiul 
ruso-româno-turc din 1877-1878 şi sudul Basarabiei trece 
din nou în componenţa Imperiului Rus. 

După 1878, Şcoala Centrală Bulgară devine gimnaziu 
rusesc de 8 clase. Bulgarii au încercat să apere tradiţiile şi 
statutul naţional al Şcolii lor, dar nu reuşesc. Directorul 
Pavel Teodorovici este destituit din funcţie. Îl înlocuieşte, 
în 1881, Gheorghii Stamenov. Din 1885, director este dl. 
Ohrimenko, iar instituţia pe care o conduce, precum scrie 
S. Scorici, îşi pierde importanţa ca centru naţional-
cultural bulgar. 

După Unirea Basarabiei cu România, din 1918, fosta 
Şcoală Centrală Bulgară devine liceu cu limba de predare 
română. Directorul, dl. Valuţă, avea o atitudine loială faţă 
de localnici. Către mijlocul anilor ’30, majoritatea 
corpului didactic era alcătuită din etnici bulgari, iar din 
1922 doritorii puteau studia limba bulgară. 

După 1937, când în postul de director al Liceului 
vine, de la Galaţi, Ioan Botez, în Bolgrad se stabilesc cu 
traiul profesori din Vechiul Regat al României, care 
completează corpul didactic al instituţiei şi, prin 
activitatea lor, asigură un grad înalt de pregătire a 
discipolilor. 

Absolvenţi ai Liceului din Bolgrad au fost: Vladimir 
Cavarnali, Chiril Cuţarov-Aldea, Iacob Slavov, Ioan 
Sulacov, Theodor Nencev ş.a. Originari din sudul 
Basarabiei, ei s-au afirmat pe tărâmul poeziei, prozei şi 
jurnalismului, rămânând, totuşi, mai puţin cunoscuţi. La 
drept vorbind – la fel ca şi istoria Liceului din Bolgrad, la 
care vom mai reveni. 

Vadim BACINSCHI 

sud-vest 3 

Legea asupra Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului  
şi a Maramureşului cu Vechiul Regat al României  

Stema interbelică a orașului Bolgrad (adoptată în 1932) 

Alba Iulia, 1 Decembrie 1918: Cardinalul Iuliu Hossu citește  
Declaraţia Unirii Transilvaniei cu Regatul României  

 

GIMNAZIUL DIN BOLGRAD, ÎNTEMEIAT PRIN HRISOVUL 
GUVERNULUI MOLDOVEI DIN 10 IUNIE 1858 

 

95 de ani de la Unirea Transilvaniei  
cu Regatul României  

(18 noiembrie / 1 decembrie 1918) 

din istoria Basarabiei
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Acum, câteva zile, la al 69-lea an de viaţă pe lumea asta, 
m-am întâlnit cu bătrâneţile. Eram cu soţia. Mergeam pe 
stradă. Înaintea noastră mergeau doi băieţi şi trei fete de vreo 
16-18 ani. Era spre seară. Probabil se duceau la barul lui 
Cocoş – cel mai solicitat loc de odihnă pentru sătenii noştri. 
Acei tineri ce mergeau înaintea noastră se jucau, ghiontindu-
se şi fugărindu-se unul pe altul, călăuziţi de un hohot fericit. 
Mi-am amintit că şi eu, parcă nu demult, eram ca ei. Privind 
cu dragoste copiii dinaintea noastră, am înţeles că am 
îmbătrânit şi parcă voiam să-i ajung şi să le spun: copii, viaţa 
e foarte scurtă, nu vă grăbiţi, chibzuiţi de pe acum cum s-o 
trăiţi mai din plin, să folosiţi fără pierderi tot ce se poate lua 
de la ea. Întorcându-mă acasă, m-am afundat într-o sferă de 
gânduri şi amintiri din viaţa mea. Mi-am amintit anii 
copilăriei şi anii de şcoală, armata şi anii de facultate, 
momentele grele şi chiar critice de pe tot parcursul vieţii, 
bucuriile care, din păcate, n-au fost prea multe şi, desigur, 
greşelile făcute. Şi m-am întrebat: oare, am luat din viaţă tot 
ce a fost de luat, am folosit, oare, toate șansele, am dovedit  
să-mi realizez visele? 

Cel mai important, pentru un bărbat, mi se pare, este să-şi 
găsească jumătatea sa – soţia. Am găsit-o. M-am căsătorit la 
vârsta de 24 de ani. Se mai spune în popor că un bărbat 
vrednic trebuie să zidească o casă, să sădească o livadă şi să 
sape o fântână. Le-am făcut pe toate: am construit casa în 
locul celei părinteşti (casa părintească a fost construită în anii 
1952-53 din ceamur (lut cu paie), fără  fundament de piatră şi, 
prin irigarea abundentă a lotului de lângă casă, pentru 
creşterea legumelor, s-a distrus), am sădit două vii şi o 
mulţime de pomi, am săpat o fântână. Se pare că am dovedit 
să le fac pe toate. Am mai ajutat copiii pe unde am putut şi 
cum am putut. Acum iarăşi mă întreb: le-am făcut, oare, pe 
toate? Sunt mulţumit de viaţă, sunt fericit? Pentru a răspunde 
la aceste întrebări trebuie să lămuresc multe. 

M-am căsătorit pe când eram student la Institutul Agricol 
din Chişinău. Larisa, soţia mea, studentă şi ea, cu un an mai 
mare, mi-a dăruit o fetiţă – Natalia. Peste 5 ani s-a născut 
Andrei.  Fiica ne-a dăruit două nepoţele – Olesea şi Veronica 
şi un nepoţel – Alexei. Nepoţica Olesea ne-a fericit cu un 
strănepot – Daniel (Dănuţ îl alintăm, că ne place mai mult). 
Feciorul ne-a dăruit un nepoţel – Dan (iarăşi Dănuţ). O 
fericire este să-ţi vezi urmaşii – nepoţii şi strănepoţii – venind 
la bunel şi la bunică deodată, cât ambii suntem în viaţă, trăim 
împreună, cu zâmbetul lor drăgălaş. O fericire pe care numai 
buneii (străbuneii) o simt. Pe lângă toate acestea, am înţeles 
doar acum că am ignorat ceva foarte important pe parcursul 
vieţii şi aş dori ca generaţia tânără să nu scape acest moment. 
Omul, Dumnezeu dăruindu-i harul de a gândi şi a cunoaşte, ar 
trebui să facă mult mai mult, de exemplu, decât am făcut eu. 
El are nevoie de cunoştinţe permanente, pe care le 
acumulează din diverse surse, dar cel mai mult din cărţi, ziare, 
reviste. Ce se citeşte, pentru totdeauna se-ntipăreşte, spune o 
zicală. Cu cât omul citeşte mai mult, cu atât mai multe 
cunoştinţe acumulează, cu atât devine mai deştept, mai 
descurcăreţ în viaţă, mai folositor societăţii şi neamului. Poate 
din neglijenţă sau din lipsă de timp, eu am citit foarte puţin, 
fapt pe care îl regret. 

Aici am ajuns la un punct pe care ar trebui să-l cunoaştem 
cu toţii. Toată literatura care ni se oferă pentru a ne îmbogăţi 
are o anumită orientare, un scop. Să-i punem în mână unui 
cititor două ziare: un exemplar din „Luceafărul”, periodic al 
moldoveniştilor de la Odesa (şi Tiraspol) şi un exemplar din 
„Literatura şi Arta”, sau „Ziarul de Gardă”, sau „Timpul”, sau 
„Sud-Vest”. Scopurile acestor ziare (sau sisteme de ziare) sunt 
diametral opuse. „Luceafărul” de la Odesa, precum şi alte 
periodice procomuniste şi proruseşti, vrea să demonstreze, în 
cele scrise, că există două naţiuni – românească şi 
moldovenească, cu istorii diferite, două limbi – limba română 
şi limba moldovenească. Se face aceasta pentru a păstra 
ambiţiile coloniale ruseşti, care au început în secolul al    
XIX-lea. Celelalte ziare, pomenite mai sus, dovedesc 
realitatea istorică a existenţei unei singure naţiuni – naţiunea 
română, cu aceeaşi limbă, istorie, cu aceeaşi obârşie. 
Lucrurile se explică astfel: ruşii au pus în funcţie toate 
modalităţile posibile pentru a-şi păstra colonia lor – 
Basarabia, subjugată în anul 1812, pe când, în celelalte zone, 
popoarele subjugate de mult au rupt lanţurile robiei. Numai 
noi, românii din Basarabia, am rămas o relicvă istorică – o 
colonie rusească pentru secolul al XXI-lea. Iată ce 
propovăduiesc ziarele procomuniste şi proruseşti. Aceste ziare 
au un singur scop: de a nu permite ca noi să scăpăm din 
ghearele coloniştilor ruşi. 

Tot aşa, dacă luăm două cărţi de istorie: Istoria 
contemporană a Ucrainei şi Istoria Românilor. Acelaşi 
antagonism. În prima dintre ele aceleaşi „dovezi” – prostii. 
Dar după ele ne educă copiii noştri, ni-i abat de la adevărul 
istoric, ni-i rup de la adevăratele lor origini, de la strămoşi. Iar 
noi, generaţia matură, parcă suntem unşi cu „mir” rusesc, 
tăcem şi petrecem nepoţii şi strănepoţii pe drumuri opuse 
dorinţei noastre, îi facem duşmani ai propriului neam. 

Avem greutăţi. Trăim într-o societate democratică. Eu i-aş 
spune comercială, unde fiecare se zbate pentru a face un ban. 
Toţi înţelegem că timpurile sunt grele. Dar, oare, pentru a 
câştiga bucata de pâine mai uşor trebuie să-ţi vinzi părinţii, 
strămoşii, neamul? 

Fraților! Dacă vom ceda de bună voie duşmanului, tot ce 
au dobândit cu sudoare şi sânge părinţii şi buneii noştri, acolo, 
Sus, nu vom fi iertaţi. Nu vom fi iertaţi că tot ce se petrece azi 
se petrece în ochii noştri, cu aprobarea noastră. De aceea cred 
că a venit timpul să ne spunem cuvântul contra celor ce ne 
duc copiii, nepoţii şi strănepoţii în eroare, contra celor care ne 
mint copiii, ca să-i abată de la părinţi, de la neamul 
strămoşesc. O altă soluţie n-avem de unde aştepta. 

... La asta mă gândesc la bătrâneţe. Regret sincer că atâţia 
oameni din generaţiile mai în vârstă din Basarabia noastră au 
trăit viaţa fără a cunoaşte lucruri cu adevărat importante 
despre originile şi istoria noastră. Să le cunoască pentru a-şi 
educa copiii şi nepoţii în dragoste în primul rând pentru 
valorile naţionale şi istoria strămoşilor. Căci aici începe 
dragostea de ţară. Ar trebui să înceapă... 

SITE-URILE SATELOR NOASTRE
 
Internetul ne-a deschis noi posibilităţi de intercomunicare şi 

de accesare a informaţiei din cele mai diverse domenii. Este 
vorba şi de intercomunicarea între conaţionali, la nivelul 
comunităţilor locale. Unul dintre iniţiatorii mişcării de renaştere 
naţională în Basarabia istorică la începutul anilor ’90 ai secolului 
trecut, medicul Anatol Cocoş, e de părere că, în etapă actuală, 
fiecare localitate cu populaţie preponderent românească din sudul 
Basarabiei ar trebui să aibă site-ul său pe internet. Singur domnul 
Cocoş, actualmente stabilit în România, a creat pentru consătenii 
săi din Satu Nou, raionul Reni, un site căruia îi poartă de grijă – 
www.satu-nou.ro. Site-ul conţine mai multe materiale despre 
trecutul istoric al localităţii şi personalităţile originare de aici, 
despre Istoria Românilor şi a Basarabiei, informaţii utile. Satu 
Nou mai are un site – www.novoseliskoe.at.ua – cu caracter mai 
mult utilitar, conţinând diverse anunţuri, înştiinţări etc. 
(Novoseliscoe este actuala denumire oficială a localităţii – o 
traducere în ruseşte a îmbinării de cuvinte „satu nou”). Prezintă 
interes site-urile altor două localităţi – Barta (Plavni), raionul 
Reni şi Erdec Burnu (Utconosovca), raionul Ismail – 
www.plavni.od.ua şi www.utkonosovka.blogspot.com. Primul – 
cu informaţii despre prezentul, trecutul istoric, tradiţiile şi 
oamenii locului, celălalt – orientat spre elucidarea adevărului 
vizavi de divizarea în români şi moldoveni, la nivel central şi 
local, pe care o are la bază politica etno-naţională a statului 
ucrainean, în raport cu conaţionalii noştri. Opinia lui Anatol 
Cocoş merită, desigur, toată atenţia. E adevărat şi faptul că, 
pentru a crea site-ul unei localităţi, e nevoie de anumite cheltuieli, 
de un anumit nivel de pregătire şi, fireşte, de dorinţa de a realiza 
ceva important pentru confraţii noştri. De ce ducem lipsă mai 
mult: de bani, de competenţă, sau de dorinţa de a face ceva? 
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ÎN AFARĂ DE LACRIMI,  
CE MAI PUTEM FACE? 

 

După aflarea sa din vara trecută în regiunea Odesa, cu prilejul 
„Deniilor eminesciene”, profesorul Doru Scărlătescu, de la 
Universitatea din Iaşi, a publicat nişte note de călătorie pe care le-a 
intitulat La Satu Nou statuile plâng. Era vorba de localitatea Satu 
Nou, raionul Sărata, unde vizita delegaţiei ASTREI ieşene la 
busturile lui Mihai Eminescu şi Taras Şevcenko a fost ignorată şi de 
către conducerea şcolii şi de către cea a Consiliului local. 
Ansamblul de copii „Hudişteanca”, de prin părţile Botoşanilor, din 
componenţa delegaţiei, a susţinut acolo un concert în ograda şcolii, 
unde se aflau cele două busturi, fără nici un spectator din partea 
locului. Copiii au concertat singuri pentru sine şi pentru vârstnicii 
care îi însoţeau, sosiţi din România, iar lecţia pe care le-a oferit-o 
realitatea ucraineană de la Satu Nou a fost una vădit distructivă.  

În octombrie, o altă delegaţie a ASTREI s-a aflat în vizită la 
românii din Serbia, de pe Valea Timocului. Membrii delegaţiei au 
poposit la ruinele unei mănăstiri – Lapuşnea – nu departe de 
frontiera cu România, ctitorită în secolul al XVI-lea de către Radu 
cel Mare, domn al Ţării Româneşti. Autorităţile sârbe actuale au 
pus o poartă masivă, prinsă cu lacăt, pentru a nu admite 
pătrunderea în interiorul ruinelor bisericii. Impresiile Luminiţei 
Cornea, de pe urma celor întâlnite şi simţite acolo, au văzut lumina 
tiparului sub titlul Lacrimile unei biserici. 

Şi Lacrimile unei biserici şi La Satu Nou statuile plâng au fost 
publicate în Almanahul „Sud-Vest”, ca ecouri ale unor suflete 
sensibile la starea deplorabilă în care au ajuns comunităţile 
româneşti din afara României. Numai lacrimi! Lacrimi în 
Basarabia istorică, lacrimi pe Valea Timocului... Sufletul are legile 
lui, dumnezeieşti, cu care nu te poţi pune. Dar ce ne spune 
raţiunea? Raţiunea sănătoasă zice că după lacrimi, după decepţii 
şi resemnări, ar trebui să urmeze ceva. Adică altceva. Adică 
acţiuni. Acţiuni izvorâte din lacrimi şi din durerea pe care ai simţit-o 
pentru cei de un neam cu tine, nedreptăţiţi şi năpăstuiţi, acolo unde 
îşi duc existenţa. Exemplar, pentru noi toţi, rămâne gestul 
neobositei doamne Areta Moşu care, de aproape două decenii, în 
ciuda tuturor relelor, an de an, vine la românii din regiunea 
Odesa cu delegaţiile ASTREI ieşene, aducându-le conaţionalilor 
de aici cântecul şi datina străbună, istoria neamului, prin 
concerte, simpozioane, întâlniri de suflet. Acest almanah a fost şi 
el pus pe roate graţie insistenţei şi bunăvoinţei dumneaei. 

Uneori stau şi mă gândesc: câte s-ar fi putut realiza, dacă 
fiecare cadru didactic, profesor universitar, bibliotecar care a 
poposit la românii sud-basarabeni cu delegaţiile ASTREI, întors 
în Ţară, şi-ar fi propus să facă şi el ceva pentru confraţii din 
Basarabia istorică: o donaţie de carte, un schimb bilateral în 
domeniile culturii, învăţământului etc. 

Din păcate, drumul de la vorbe până la fapte este de cele 
mai multe ori lung şi anevoios, iar bunele intenţii se pierd în 
mrejele preocupărilor cotidiene. În septembrie am participat, la 
Galaţi şi Târgu Bujor, la Festivalul de Poezie „Grigore Hagiu”. 
Folosindu-mă de ocazie, le-am vorbit participanţilor la manifestări 
nu despre poezia sud-basarabeană contemporană, ci despre 
situaţia confraţilor noştri din regiunea Odesa. Pe parcurs, şi la 
Târgu Bujor, şi la Galaţi, mai multe persoane s-au arătat gata de 
a întinde o mână de ajutor comunităţii româneşti de la noi. Le-am 
dat adrese, numere de telefon. De atunci au trecut câteva luni. 
Nimeni nu m-a contactat. (V.B.) 
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