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   ÎN ACTUALITATE

VALORI NETRECĂTOARE

   EMINESCU LA ODESA

ALEXANDRU CANTEMIR

„Ai venit la mare, înapoi, 
sub salcâmi, în verdele azil...”

Prin afl area sa la Odesa, în 
1885 și 1886, Mihai Eminescu 
a completat lista marilor scriito-
ri care, în ultimele două secole 
trecute, au vizitat orașul-port 
la Marea Neagră, întemeiat la 
1794 de ruși și binecuvântat 
atunci de un român ardelean – 
mitropolitul Gavriil Bănulescu-
Bodoni. Cu diferite ocazii, aici 
au mai poposit rușii A. Pușkin, N. 
Gogol, polonezul A. Mickiewicz, 
bulgarul H. Botev sau românul 
Panait Istrati. Dintre locurile pe 

unde Eminescu şi-a 
purtat paşii, azi, la 
Odesa, în prim-plan 
se impune corpul de 
locuințe din strada 
Preobrajenskaia 
(Schimbarea la 
faţă) 7, unde, la 
vremea respectivă, 
se afl a apartamentul 
medicului-balneo-
log F. Iachimowicz, 
la care venea în 
ospeţie... Găsim şi 

presupusa clădire a fostului hotel 
„Strasbourg”, din strada Ekaterin-
skaia, unde poetul, în septembrie 
1885, se oprise în așteptarea bani-
lor de la Iași, pentru a se întoarce 
acasă....

Bustul lui Mihai Eminescu 
din Odesa a fost inaugurat pe 30 
iunie 1995 și a dispărut în a doua 
jumătate a lunii noiembrie 1999. 
Acest prim bust, așezat pe o alee 
laterală a Universității Naționale 
„I. Mecinikov”, a fost o lucrare a 
sculptorului Alexandru Pană din 
Germania și a fost amplasat prin 
eforturile Consulatului General 
al României, deschis tot în anul 
1995 (consul general fi ind, la acea 
vreme, Mircea Bonciu).

 Lucrarea lui A. Pană a fost adusă 
în Odesa nu ca o sculptură, repre-
zentând o anumită persoană, ci ca 
un simbol al națiunii române și al 
românismului, singurul de acest 
fel în orașul Odesa. Dispariția ei și 
„calmul” cu care s-a acționat (ba, 
poate, nu s-a acționat) pentru a 
o găsi și a o instala din nou (pe 
soclul devastat între timp) pot fi  
califi cate ca o adevărată ofensă 
adusă comunității românești din 
Ucraina.

În mai 2003, o delegație 
a Asociațiunii  ASTRA, 
Despărțământul „Mihail 
Kogălniceanu” din Iași, 
coordonată de doamna 
președinte Areta Moșu, a adus 
un alt bust al poetului Mihai 
Eminescu, creație a sculptorului 
Marcel Mănăstireanu, donație a 
Primăriei Botoșanilor. Consula-
tul General al României a cerut 
primăriei să ofere un loc în cen-
trul istoric, ferit de adversități, 
pentru a amplasa noul bust. Timp 
de 8 ani, bustul a rămas în curtea 
interioară a Consulatului Româ-
niei... până în vara lui 2011... 
în timpul mandatului consului 
Cerasela Nicolaș.

 „Azi, la 
Odesa, peste 
atitudinea față 
de Eminescu 
se suprapune 
atitudinea față 
de români, în 
general ca față 
de ocupanții 
orașului în Cel 
de-al Doilea 
Război Mon-
dial (octombrie 
1941 – aprilie 
1944). Expre-
sia „cotropito-
rii germano-
români” mai 
poate fi  auzită, 
în contextul evenimentelor 
ultimului război mondial. La 
nivel ofi cial și la modul cel mai 
serios, Statul român este privit 
azi, de la Odesa, ca principalul 
„românizator” al conaționalilor 
lui Eminescu, care locuiesc în 
regiune și se autoidentifi că drept 
moldoveni. „Românizându-
i”, prin diferite modalități de 
infl uență, Bucureștiul, chipurile, 
urmărește scopul de a redobândi 
sudul Basarabiei. Românizatorii 
instalează pe banii lor bustul lor. 

Ocupanții de odinioară ai Odesei 
vin și ne pun monumente. Din 
aceste raționamente (absolut 
reale și actuale) îți dai seama că 
bustul lui Eminescu din aleea 
de pe Bulevardul Francez, de la 
bun început nu prea avea șanse 
de a supraviețui”, - a declarat la 
inaugurare dl Vadim Bacinschi.

În ultima zi a lunii mai 2011, 
o altă delegație a Asociațiunii 
ASTRA, Despărțământul „M. 
Kogălniceanu” Iași, a venit la 
Odesa, în cadrul itinerariului 

cultural „Denii eminesciene”, 
ediția a XVII-a, sub coordonarea 
aceleiași Areta Moșu, pentru a 
dezveli cel de-al doilea bust al 
lui Mihai Eminescu, amplasat 
de această dată, pe teritoriu 
românesc, într-un spațiu, spe-
cial amenajat, prin decuparea 
gardului ce împrejmuiește Con-
sulatul General al României, la 
intersecția străzilor Bazarnaia cu 
Osipova. Se pare că, în cele din 
urmă, Eminescu s-a reîntors la 
Odesa. 

Pe tărâmul cultural naţional nu poate 
exista ocupaţie mai păcătoasă şi mai de 
nimic decât cea de a-l prezenta pe Mihai 
Eminescu – Poetul Nepereche al Tuturor 
Românilor – drept scriitor numaidecât 
moldovan, care şi-a scris opera în limba 
moldovenească. Are această ocupaţie 
săptămânalul „Luceafărul“ de la Odesa, 
care publică pe o pagină întreagă, în 
numărul 7 (414), din 11 februarie 2012, 
articolul „Ce limbă a vorbit Eminescu“, 
semnat de Tudor ChiĴ ac.

   Autorul adună claie peste grămadă 

aĴ rmaţii de felul: Eminescu a fost Ĵ u suĶ etesc 

al Moldovei, un adevărat moldovan, s-a tras 

din răzeşii Moldovei, a avut strămoşii moldo-

veni, a vorbit limba moldovenească. Toate 

ele aparţin oricui, numai lui Eminescu – nu. T. 

ChiĴ ac uită să se refere la opera eminesciană 

şi la poziţia lui Eminescu, care, din câte se 

ştie, ajuns la vârsta maturităţii, a scris şi a spus 

cu totul altceva. „Eu sunt născut în Bucovina, 

tată meu e bucovinean“. „Suntem români 

şi punctum“ – iată ce a spus Eminescu. T. 

ChiĴ ac se apucă să tălmăcească după bunul 

său plac cunoscuta maximă eminesciană cu 

punctum, punând-o în contextul româno-

maniei şi antonescomaniei, ce îl preocupă, 

se vede.

   Eminescu ne-a spus ce a vrut să spună: că 

suntem români şi că acest adevăr nu se mai 

discută. El a spus altceva decât ar Ĵ  vrut să 

audă T. ChiĴ ac şi părtaşii acestuia. 

   Ticăloasă obişnuinţă de a-l coborî pe 

Eminescu până la nivelul nostru (adeseori 

jalnic) de cultură, cunoaştere şi inteligenţă, 

prefăcându-l  într-un personaj comod şi mio-

ritic. „Luceafărul“, prin cele scrise de T. ChiĴ ac, 

ne povăţuieşte: Geniul lui Mihai Eminescu s-a 

manifestat în toată plinătatea în poezie, dar 

nicidecum în publicistica sa, în naţionalismul 

său feroce... 

   Ei îl vor pe Eminescu doar poet – Ĵ re 

romantică, scriind poezii de dragoste. 

Eminescu – publicistul şi omul politic nu le 

convine, pentru că cele scrise de el depăşesc 

viziunea şi scopurile lor. La vremea sa, Titu 

Maiorescu l-a vrut pe Eminescu tot numai 

poet şi, ca să-şi atingă scopul, l-a băgat într-o 

casă de nebuni. Suntem şi astăzi îndemnaţi 

să ignorăm publicistica şi „naţionalismul său 

feroce”, domenii în care dăm de un Eminescu 

incomod, de convingerile şi poziţia sa în 

probleme de istorie, politică, viaţa socială. 

Tovarăşii alde T. ChiĴ ac ar vrea ca cititorul 

de rând să nu cunoască aceste domenii ale 

gândirii eminesciene, pentru ca cineva să-i 

poată turna mai minciuni cu găleata. 

Scrie T. Chifiac: Dacă pe timpul lui 

Eminescu Moldova în graniţele ei istorice ar 

Ĵ  avut măcar independenţa politică a Mol-

dovei de azi [...] poetul, fără nici o îndoială, 

ar Ĵ  fost mereu înaripat şi inspirat numai de 

patriotismul moldovenesc. Dacă... dacă...

Vorbe de clacă. Istoria a fost cum a fost şi 

Eminescu a scris în ziarul „Timpul“ ceea ce 

ştim bine că a scris. Despre Moldova lui 

Ştefan cel Mare – „stat deosebit, deşi foarte 

trecător”, despre Basarabia istorică – „pământ 

românesc stăpânit de Domni români”, 

„bucată din patria noastră străveche  şi  

zestrea împărţitului şi nenorocitului popor 

românesc”. (Studiul „Basarabia“). Aşa a spus 

Mihai Eminescu. Nu taică-său sau bunelul 

său, nu criticii, sau istoricii timpului. Sunt 

cuvintele sale, poziţia sa, ele interesându-ne 

în primul rând. Toate celelalte păreri, presu-

puneri înseamnă prea puţin, sau chiar nimic. 

Inclusiv – ale lui T. ChiĴ ac.

   În cele semnate de dumnealui, însă, nu 

putem trece peste crâmpeiele cu caracter 

vădit xenofob, ce conţin aprecieri înjositoare, 

jignitoare la adresa României, a poporului 

român. Românii (rumânii) sunt prezentaţi 

drept „ţărani şerbi”. României actuale i se 

spune (ipotetic, ce-i drept) „Vitezenia sau 

Tanzania”, iar României (Ţara Românească) 

– „înrobirea ţăranilor“. Mai citim despre 

„mâncărimea românească” adusă în Mol-

dova „de peste munţi” şi despre „cele mai 

lingvistice ştiinţe atotromâneşti din cel 

mai mare spaţiu românesc de pe întreagă 

planetă Pământ”. Aşa scrie T. ChiĴ ac. În bătaie 

de joc, Ĵ reşte.

Ştim că obrăznicia omenească nu are 

margini. Mai ştim: în lumea civilizată 

manifestările xenofobiei nu trec neobser-

vate. Pe la noi, iese că trec.

   Mihai Eminescu şi-a scris opera literară 

şi publicistică în limba română, prin creaţia 

sa conferindu-i aspectul ei modern, cunoscut 

astăzi în întreg spaţiul românesc. Dacă ne 

referim la limba vorbită pe timpul vieţii 

sale, de marea parte a populaţiei, trebuie să 

remarcăm că ea avea speciĴ cul său în diferite 

provincii. Cum, de altfel, îl are şi astăzi.

T. Chifiac scrie că, venit în 1866 la 

Blaj, tânărul Eminovici dă aici de o limbă 

„păsărească, barbară de latinisme” şi că tinerii 

de acolo admirau frumoasa sa limbă, pe care 

el „a moştenit-o de la părinţi”.

   Haideţi să ne întrebăm: cam cum arată 

limba vorbită în primele două sferturi ale 

veacului al 19-lea pe la Botoşani, Dumbrăveni 

şi Ipoteşti, unde a locuit familia poetului?

   Când, în aprilie 1841, Gh. Eminovici, 

căsătorit la Dumbrăveni, îi scrie domnului 

Moldovei, M. Sturza, îşi începe scrisoarea aşa: 

„Din copilării m-am găsit slujind Patriei şi mai 

vârtos cu prilejul trecerii rosieneştilor oşti în 

transportarisire de zahirele şi a polcurilor”. 

Cam păsăreşte, nu vă pare?

Rezoluţia domnitorului a fost următoarea: 

„I se recomenduieşte pe iscălitul ca să să 

miluiască cu un rang potrivit”.

Constantin Iuraşcu, fratele Ralucăi Emino-

vici, scrie într-o „jalobă” din octombrie 1837: 

„Starea sănătăţii mele Ĵ ind atacarisâtă de un 

cumplit revmatism ci pătimesc”.

   Într-o poruncă a vornicului Niculai Dima-

chi, din august 1848, se spune, printre altele 

„...două polcuri de călărime şi câte 3 ghene-

rali, bez cealalţi ştab oĴ ţări şi ober oĴ ţări...”

   În documentele timpului, vizând 

ţinuturile Botoşani şi Suceava, întâlnim 

cuvinte de felul zapis, jalobă, sprafcă, otcup-

cic, nadvornic, sovetnic, a da în otcup, a 

raportui -  toate împrumutate din limba rusă.

   Dacă în părţile Blajului limba vorbită era 

barbară de latinisme, în nordul Moldovei ea 

era plină de rusisme, nu mai puţin barbare. 

Eminescu ne-a scăpat şi de unele şi de altele, 

lăsându-ne nouă moştenire limba română 

literară. 

Precum ne-a spus Eminescu,  
nu cum ar vrea cineva...
VADIM BACINSCHI  



  ROMÂNII DIN BUGEAC

IOAN RĂDUCEA
   
Cahul, Bolgrad şi Ismail (1856 - 1878)
Înfrîntă în Crimeea, de către Marile Puteri aliate 

Turciei, Rusia este nevoită, în 1856, să întoarcă 
Principatului Moldovei o bună parte din Bugeac: 
vestul şi toată linia Dunării, inclusiv o îngustă ieşire 
la mare în dreptul satului Jibrieni, cu o suprafaţă 
totală de 10.977 km2. Restituirea acestor teritorii 
s-a făcut în urma unor complicate negocieri între 
Franţa, Austria, Anglia şi Rusia (Imperiul Otoman, 
şi cu atît mai mult Principatele, erau spectatori).

Deşi cunoştea prea bine, ĩ e şi numai din rapoar-
tele consulului de la Iaşi, Victor Place, românitatea 
întregii Basarabii, Napoleon al III-lea al Franţei a 
dorit să menajeze Rusia, un posibil viitor aliat, şi 
nu a impus, ca de altfel nici Austria, părăsirea înt-
regului teritoriu ocupat cu cîteva decenii înainte, ci 
doar a malurilor Dunării. De altfel, Tratatul de pace 
de la Paris, din 30 martie 1856, a fost modiĩ cat 
printr-un protocol, care înapoia Turciei Delta şi 
Insula Şerpilor, atribuite iniţial Moldovei; memo-
randumul Adunării ad-hoc de la Iaşi, prin care se 
argumenta românitatea Deltei şi se cerea restituirea 
sa, a fost ignorat. Totodată, Rusia reuşea să recîştige, 
în schimbul oraşului Bolgrad, din care făcuse o 
chestiune de amploare europeană, 329 de verste 
pătrate (cca. 350 km2) din pămîntul basarabean 
retrocedat, iniţial, Principatului Moldovei.

În teritoriile revenite la Moldova s-au păstrat 
toate drepturile coloniştilor Bulgari şi Găgăuzi 
aşezaţi după 1812, precum şi posesiunile lor. 
Divanul a aprobat, prin lege, funcţionarea şcolilor 
primare de limbă Bulgară, avînd ca obiect de studiu 
şi limba Română. A fost sprijinită înĩ inţarea unei 
biblioteci şi a unei tipograĩ i la Bolgrad (1860). De 
asemenea, încă din 1858 s-a deschis Liceul Bulgar 
din Bolgrad, care a primit şi o bază economică, şi 
anume dreptul de exploatare a lacurilor dunărene. 
Acest liceu, deschis în Bugeac înaintea vreunei şcoli 
similare de limbă Română, a avut rolul cel mai 
important în formarea generaţiei care a restabilit 
statalitatea Bulgariei.

O vreme, atitudinea coloniştilor Bulgari faţă 
de administraţia Românească a fost de respingere 
violentă; s-au revoltat în 1860, au cerut guvernare 
directă de la Istanbul, iar către cancelariile diplo-
matice au redactat proteste şi au publicat broşuri 
precum “Les atrocites du gouvernement Moldave” 
(1861). Ele au fost primite cu răceală pentru că, 
aşa cum a recunoscut unul dintre autori, nu atît 
necazurile pricinuite de unii funcţionari, cît banii 
şi instigaţiile Imperiului Ţarist i-au îndemnat la 
agitaţii. În scurt timp, emiţîndu-se şi un decret 
ce întărea drepturile acestei minorităţi, tensiunea 
se risipeşte.

Bugeacul a făcut parte din Statul Român, con-
stituit în acei ani, prin dubla alegere, la Iaşi şi 
Bucureşti, a domnului Alexandru Ioan Cuza (1859 
- 1866). Reformele legendarului Cuza-Vodă şi ale 
primului său ministru, Mihail Kogălniceanu (ale 
cărui origini sînt într-adevăr legate de Cogîlnicul 
Bugeacului) au determinat stabilirea capitalei la 
Bucureşti, organizarea armatei şi a jandarmeriei, a 
învăţămîntului primar gratuit şi obligatoriu, a pri-
melor Universităţi (Iaşi şi Bucureşti); de asemenea, 
a fost secularizată averea mănăstirilor (care ocupau 
un sfert din pămînturi şi erau controlate de clerul 

Grec), s-a impus sistemul metric 
(“ocaua lui Cuza”) şi, mai ales, s-a 
realizat actul de împroprietărire 
cu pămînt a ţăranilor (1864). Doi 
ani mai tîrziu, primul domnitor 
al României a fost constrîns să 
abdice. Statul s-a menţinut sub 
forma unui principat, apoi (1881) 
a unui regat parlamentar, condus 
de Carol I de Hohenzollern (1866 
- 1914).

Ţinutul Basarabean redobîndit 
în 1856 a fost împărţit în trei 
judeţe: Cahul, Bolgrad şi Ismail, 
cuprinzînd comune urbane şi 
comune rurale. În ĩ ecare comună 
s-au înĩ inţat şcoli primare de băieţi 

şi de fete, precum şi şcoli secundare la Ismail (Şcoala 
normală de învăţători rurali, Seminarul ortodox, 
liceul, din 1873), Cahul (şcoală de catiheţi); ĩ inţa, 
de asemenea, Liceul Bulgar din Bolgrad. Cazinoul 
comercial din Ismail a întreţinut şi un gimnaziu de 
băieţi, cu proĩ l economic.

Tot la Ismail s-a organizat şi Episcopia Dunării 
de Jos (1864), aici ĩ ind intronizat eruditul ierarh 
Melchisedec Ştefănescu. Ea acoperea judeţele Ismail, 
Bolgrad, Covurlui şi Brăila, în timp ce judeţul Cahul 
depindea de episcopia de la Huşi. La început, situaţia 
bisericii din ţinut fusese mai mult decît precară: 
în 1857 consistoriul ecleziastic pentru Basarabia 
socotea nu mai mult de zece preoţi corespunzător 
pregătiţi. În acelaşi an s-a deschis la Ismail o şcoală 
primară şi seminarială, în limbile Română şi Rusă. 
Seminarul de pe lîngă Episcopia Dunării de Jos s-a 
deschis în 1864, formînd preoţi pentru judeţele mai 
sus amintite. Gavriil Muzicescu, originar din Ismail, 
a funcţionat cîţiva ani (1866 - 1871) ca profesor de 
muzică la acest seminar.

Între personalităţile care se ridică de aici amin-
tim şi pe Mareşalul şi omul politic Alexandru Aver-
escu (1859 - 1938). El s-a născut în satul Babele 
(azi Oziornoie) de pe malul lacului Ialpug, clasele 
primare urmîndu-le la Ismail. Lunga sa carieră 
militară a început cu voluntariatul în Războiul de 
independenţă şi a culminat cu apărarea Văii Oitu-
zului şi victoria de la Mărăşti, în vara anului 1917, 
după care s-a angajat în viaţa politică.

Bugeacul la 1900
Bugeacul a fost reocupat de către Imperiul Rus în 

1878. Trupele sale sosiseră în ţară cu permisiunea, 
riguros condiţionată, a României (convorbirile de 
la Balta - Liman) şi trecuseră Dunărea, într-un nou 
război Ruso-Turc. După ce Mihail Kogălniceanu a 
proclamat Independenţa (9 mai 1877), Armatele 
Româneşti au fost solicitate, în urma înfrîngerilor 
Ruseşti, să treacă Dunărea la rîndul lor şi să participe 
la lupte. Turcii au fost respinşi pînă aproape de Istan-
bul. Rusia şi-a însuşit o parte din teritoriul aliatei sale 
România, motivînd că Basarabia este pentru sine o 
chestiune de onoare, că minoritatea Bulgară de aici 
a fost prost tratată, că, în sfîrşit, cedează României 
o parte din Imperiul Otoman - Dobrogea, pînă la 
linia Silistra - Mangalia.

În ziarul “Timpul”, urmărind pas cu pas această 
tîlhărie, Mihai Eminescu indică termenii reali ai 
problemei; “Dacă Rusia voieşte într-adevăr să rea-
lizeze teoria graniţelor naturale, atuncea ar trebui 
să anexeze toată România, dacă cerinţa de graniţe 
naturale ar ĩ … un drept. Noi ştim că sub pretextul 
de-a avea graniţe naturale s-ar putea cuceri universul 
întreg”. În acelaşi timp, criticînd teama şi slăbiciunile 
politicienilor Români, el a stabilit poziţia de princi-
piu faţă de insolenţa imperială: “Rusia voieşte să ia 
Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ.”

În toamna anului 1878, în urma hotărîrilor Tra-
tatului de pace de la Berlin, la care România nu a 
putut lua parte decît printr-un protest al ministrului 
de externe, Mihail Kogălniceanu, colţul de sud-vest 
al Basarabiei este reîncorporat Rusiei. S-a suprimat 
legătura Românilor cu ţara, s-a interzis alfabetul 
latin şi apelativul de Român, Episcopia Dunării de 
Jos a fost retrasă la Galaţi, slujbele bisericeşti au fost 
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Şcoala Europeană de Vară 
ASTRA tinde să devină tradiţie

În perioada 8-12 august curent asociaţia “ASTRA-Anenii Noi” a orga-
nizat la Vadul-lui-Vodă, Republica Moldova, cea de-a III ediţie a Şcolii 

Europene de Vară „ASTRA”. Şcoala de vară reuneşte anual cca. 20-25 
de tineri din Republica Moldova, România (Iaşi) şi Ucraina (Ismail). Au 
participat 20 de tineri din aceste ţări, avînd în comun unitatea de limbă 

şi cultură.
O. ZELINSKI, Repu-

blic Moldova  
 În mod tradiţional, şcoala 

de vară se organizează în 
Republica Moldova, prima 
ediţie organizîndu-se în 2010 
la Ştefan-Vodă. În anul curent, 
noi, grupul organizatoric, am 
decis să organizăm şcoala de 

vară în Vadul-lui-Vodă, la o 
pensiune.

În cadrul şcolii de vară au 
fost organizate ateliere de 
lucru la tematici europene, 
scrierea de proiecte, stabilirea 
de parteneriate, lecturi în aer 
liber, vizite la muzee, vizionări 
de ĩ lme şi documentare (prin-
tre care şi primul documentar 
despre cein trei mari oameni 
de litere  Mihai Eminescu, Ion 
Creangă şi Veronica Micle, 
realizat în 1914), etc.

În cadrul activităţilor vom 
menţiona: Europa aproape 
(Istoria integrării europene, 
Simboluri ale Uniunii Euro-
pene) – Iulian Pruteanu-
Isăcescu; Perspective culturale 

europene (Ideea de Europa) 
– Alexandru Aioanei, Marian 
Hariuc ; Uniunea Europeană și 
Diplomația culturală – Mihaela 
Botnari; Comunicare şi nego-
ciere – Alex Ariciuc; Jurnalist 
pentru o zi – Octavian Zelinski.

În cadrul şcolii de vară a fost 
lansată prima ediţie a publicaţiei 

de limbă română cu graĩ e latină 
pentru vorbitorii de limbă 
română din raionul Ismail, 
Ucraina – “SUD-VEST”, 
editată cu susţinerea asociaţiei 
ASTRA Iaşi cu sprijinul logistic 
al asociaţiei “ASTRA-Anenii 
Noi”.

Programul distractiv a cuprins 
vizitarea celebrelor beciuri de la 
Cricova, care au impresionat 
mult tinerii participanţi.

Şcoala de vară a fost ĩ nanţată 
de Ministerul Tineretului şi 
Sportului din Republica Mol-
dova, în persoana dlui ministru 
Ion Cebanu, căruia îi mulţumim 
nespus. 

Iată cîteva spicuiri din opi-
niile participanţilor şcolii de 
vară:

TAMARA BOICO, elevă, s. 
Varniţa, Moldova: „Ne întoar-
cem acasă cu gîndul la Europa, 
cu senzaţii superbe. Ar ĩ  bine ca 
românii de peste Prut să viziteze 
mai des Basarabia, iar cei din 

Ucraina să nu uite nici ei de unde 
vin. Acesta e spiritul Europei, adus 
în Moldova de ASTRA!”

ALEXANDRU AIOANEI, 
student „A. I. Cuza”, Iaşi, Româ-
nia: „Îmi exprim convingerea că 
proiectul va continua, astfel încît 
şi alţi tineri, chiar peste ani, să se 
bucure de avantajele unor astfel 
de activităţi şi să se cunoască mai 
bine.”

ECATERINA TUDORAN, 
Universitatea din Ismail: „În cali-
tatea mea de participantă a taberei 
din partea Ucrainei, aş vrea să spun 
că pentru noi astfel de evenimente 
sunt decisive. Noi avem nevoie 
de astfel de ocazii de schimb de 
experienţă. Avem posibilitatea de a 
ne exprima liber, de a vorbi limba 
maternă, iar cei din jur ne înţeleg.”

Poză colectivă alături de reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului ai Republicii 
Moldova, care a Ĵ nanţat activitatea.

JUBILEE

   Pe 27 ianuarie curent, Ion Bâcu, din satul Barta, 
raionul Reni, a împlinit 40 de ani. Dintre cei care îl 
cunosc, până în prezent, unii l-au ştiut de miliţian de 
sector la Barta, iar alţii – de poet. Şi cum azi nu mai e 
în organele de interne, în el a rămas doar poetul – unul 
cu o voce originală şi singurul din sudul Basarabiei a 
cărui carte de debut a apărut în România, (la Galaţi): 
în 2000, acolo, este printre învingătorii Ediţiei a 9-a 
a Festivalului Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, cu 
drept de a-şi edita manuscrisul.

   ...Născut în satul Oprişeni, raionul Hliboca, după 
absolvirea Facultăţii de Filologie Română şi Clasică 
a Universităţii din Cernăuţi, în 1994, se stabileşte la 
Barta, unde lucrează inspector de sector până în 2011. 
Creaţia poetică şi activitatea sa profesională toţi aceşti 
ani au mers în cursuri paralele Poezia (şi asta-i prin-
cipalul), l-a însoţit cu fi delitate, cum miliţianul l-ar 
însoţi pe un făptaş, sau pe cel afl at în pericol. Poezia 
a rămas cu el, înscriindu-i numele în mai multe cule-
geri colective: Mănăstire de cuvinte (Hliboca, 1996), 
Ochiul Cuvintelor (Galaţi, 1997), Ieşire din Anoni-

mat (Râmnicu Vâlcea, 2000), Vagonul „Basarabia”, 
rătăcit în stepa sudică (Cluj-Napoca, 2001).

   În anul 2000 versurile îi apar în prestigiosul volum 
Pagini de literatură română, regiunea Cernăuţi. 1775-
2000, elaborat de Grigore C. Bostan şi Lora Bostan 
(Editura „Alexandru cel Bun”, Cernăuţi). În el, Ion 
Bâcu deschide compartimentul „Nouăzeciştii de 
Cernăuţi”.

   Manuscrisul cu care participă în 2000 la Festiva-
lul Naţional de Poezie „Grigore Hgiu” de la Galaţi 
este premiat şi apare la Editura „Geneze” într-o carte 
aparte, întitulată Toţi mă cred tânăr. Toreodor.

 Aşa că, adunate grămadă, cele realizate de I. Bâcu 
pe tărâmul poeziei înseamnă ceva pentru scrisul 
românesc din Basarabia istorică de după 1990. O 
spunem fără a exagera, cu speranţa că urmează încă 
să apară cărţile sale principale, care îl vor reprezenta. 
40 de ani e vârsta maturităţii, vârsta la care versul se 
coace, maturizat şi el.

   Mulţi ani înainte, Ioane, şi toţi – inspiraţi. 
                                       Confraţii şi prietenii tăi

 Ion BÂCU, la 40 de ani
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admise doar în Ruseşte, în învăţămînt au 
fost închise iarăşi toate şcolile Româneşti, 
adică liceul clasic complet de la Bolgrad, 
o şcoală normală, un gimnaziu cu semi-
nar, două gimnazii de fete, 7 şcoli primare 
urbane, 124 şcoli primare rurale. Pînă la 
prăbuşirea Imperiului ţarist, în 1917, nici 
o oră de curs nu s-a mai ţinut în Bugeac, 
de altfel ca în toată Basarabia, în limba 
Română.

Un fapt puţin cunoscut este că siste-
mul instituţional Românesc a persistat, 
într-o anumită măsură, şi după reanexarea 
din 1878. În Bugeacul Românesc s-a 
păstrat ca diviziune administrativă judeţul 
(judeţele Cahul şi Ismail), cu consilii, în 
loc de “zemstve”, comune, în loc de obştii 
şi “voloste”. S-a păstrat şi codul civil al 
României, în vigoare la data anexării.

Către 1900, cîmpia Bugeacului 
aparţinea, în cea mai mare parte, noilor 
veniţi. Ţăranii colonizaţi aici deţineau 
suprafeţe cu mult superioare mediei din 
“gubernia” Basarabiei: în judeţul Cetatea 
Albă 99.6% din proprietăţi cuprindeau 
peste 5 deseatine (5,5 ha) de teren, în 
timp ce în Basarabia centrală, cu populaţie 
aproape exclusiv Românească, această 
proporţie era de 6,7% în judeţul Orhei, 
19,9% în judeţul Lăpuşna.

Autoritatea ecleziastică duce aceeaşi 
politică anticreştină, în care se distinge 
acum un alt episcop, fost colonel în armata 
ţaristă şi fost infractor - episcopul Seraĩ m. 
Conĩ rmînd spusele lui Napoleon - “un 
arhiepiscop e în acelaşi timp şi un inspector 
de poliţie” - el a fost intronat, în 1908, ca să 
înlăture “moldoĩ lismul” unor preoţi, adică 
mişcarea de renaştere naţională, ce prin-
dea contur în anii de după Revoluţia Rusă 
din 1905. În Bugeac, pentru a contracara 
acest curent, s-au înĩ inţat un vicariat şi o 
mănăstire Rusă; Seraĩ m considera că s-a 
făcut puţin pentru aderarea acestei “părţi 
spălate de Dunăre” la “spiritul pravoslavnic 
Rus şi la cultura Rusă”. Totuşi, speriat de 
călugărul Inochentie de la Balta, care îi 
grupa pe Moldoveni în mişcarea sa, Seraĩ m 
a trebuit să admită susţinerea de predici şi 
discursuri de combatere în limba Română. 
Trebuie să adăugăm că “inochentismul”, 
cu toată cumplita prigoană, este activ 
pînă astăzi, mai ales în satele Româneşti 
de la est de Nistru, şi constituie un factor 
ignorat încă, deşi esenţial, de conservare a 
naţionalităţii.

Revoluţia de la 1905, care are drept 
explicaţie imediată înfrîngerea Rusiei 
de către Japonia, a rezonat puternic şi 
în conştiinţele Româneşti din Bugeac. 
În 1906, din Ismail s-a trimis către ţar 
următoarea telegramă: “Noi locuito-
rii oraşului Ismail şi ai mahalalelor ne 
declarăm solidari cu Duma (Parlamentul 
Rusiei - n.n.) cerem cu stăruinţă amnistie şi 
drepturi naţionale”. Însă, la alegerile pentru 
Dumă, Basarabia nu a trimis nici un depu-
tat Român (din 9 locuri). Explicaţia este 
simplă, dacă vom preciza că mulţi lideri 
Români - precum, în Bugeac, Mircea Bon-
dariu (învăţător din Cetatea Albă), Bolzuş 
şi Gălăţeanu de la Comrat, Captarencu şi 
Vornicu, din Gălileşti - Gheltova - au fost 
arestaţi şi eliberaţi în ajunul deschiderii 
Parlamentului, deja ales (27 aprilie 1906).

În Duma de la Sankt Petersburg s-a 
depus, în 1911, un proiect de lege pentru 
funcţionarea şcolilor primare. Deputatul 
(lipovean) al Basarabiei, Gulikin, a fost de 
părere ca şi Moldovenii să aibă dreptul la 
acest fel de învăţămînt. Consultaţi, ceilalţi 
deputaţi ai guberniei Basarabia s-au opus; 
în răspunsul său, deputatul Purişchevici (al 
cărui nume este legat de mai multe pogro-
muri organizate, cu sprijinul autorităţilor, 
în oraşele Basarabiei) a arătat că Moldove-
nii sînt nedemni de cultură, “sălbăticiuni”, 
ca de altfel şi Iacuţii, Bureaţii, Ceremîşii, 
Osteacii, ţiganii!

Cu toată politica de ignorare voită, 
asuprire şi dispreţ, ideea naţionalităţii s-a 
păstrat mereu vie între autohtoni. În satul 
Zaim din partea Tighineană a Bugeacului 
se forma în aceşti ani Alexei Mateevici, 
marele apostol al Românismului, autorul 
supremei deĩ niri poetice a limbii Române.

Etalonul de normalitate
Victoriile româneşti de pe Siret, din 

vara anului 1917, au ferit Basarabia de 
ocupaţia Puterilor Centrale, altminteri 
sigură, pentru că Rusia a fost cuprinsă de 
revoluţie, armatele sale au refuzat lupta 
şi s-au destrămat. Basarabia era colindată 
de bande de dezertori şi de jefuitori. 
Instituţiile civile au devenit, la rîndul lor, 
“colegiale” şi fără autoritate. În ciuda pro-
pagandei venită de la centru, în gubernia 
basarabeană nu se poate vorbi de trans-
formarea societăţii în sens comunist, ci se 
face simţită tendinţa de organizare după 
criteriul naţional. Românii din Basara-
bia şi Transnistria organizează un Partid 
Naţional Moldovenesc (la 3 aprilie 1917, 
Vasile Stroescu ĩ ind preşedinte de onoare); 
el este susţinut de îndată şi în Bugeac: la 11 
aprilie se organizează Comitetul naţional 
de la Bolgrad (Ion Andronic, Ştefan Cio-
banu - viitorul mare cărturar, F. Mungiu, 
G. Grigorescu, D. Lungu).

Un Partid Progresist Moldovenesc 
organizează la Odesa căpitanul Emanoil 
Catelli. Acest militar patriot, alături de 
generalul Donici şi “praporşcicul” Cior-
nei, are o iniţiativă hotărîtoare: organizează 
primele comitete ostăşeşti Moldoveneşti, 
în marea garnizoană de acolo. Un mare 
miting al acestora s-a organizat, chiar de 
Ziua Internaţională a Muncii (18 aprilie / 
1 mai 1917). Alte unităţi şi nuclee orga-
nizatorice Româneşti apar la Sevastopol, 
Iaşi, Herson, Nicolaev, Chişinău (“Sfatul 
central al deputaţilor de soldaţi şi oĩ ţeri 
Moldoveni”); în garnizoana Bolgrad, 
unităţi de Moldoveni au organizat oĩ ţerii 
Lupu, Rotar şi Posa.

Formată în aprilie 1917, Republica 
Ucraina are de la început în intenţie înglo-
barea Basarabiei. Ea va cere să participe 
şi la convorbirile de pace dintre Germa-
nia (şi celelalte puteri aliate) şi România, 
pretinzînd cel puţin Bugeacul şi Hotinul. 
Intenţia a iscat numeroase proteste, prin-
tre care nu au lipsit cel al evreilor din 
Chişinău (în iulie 1917) şi chiar al Par-
tidului socialist-revoluţionar ucrainean 
din Chişinău (8 iulie 1917). Acest lucru a 
canalizat eforturile de conducere autonomă 
a fostei “oblastii” Basarabia. Se menţineau 
legăturile cu puterea de la Petrograd, care 
intenţiona reorganizarea imperiului ca 
federaţie de republici.

Una dintre primele cereri ale congre-
selor, sovietelor, adunărilor de Moldoveni 
a fost oprirea colonizării Ruseşti. Acest 
lucru a scandalizat pe alogenii Basarabiei, 
care au început o intensă propagandă 
antiromânească. “Zemstva” (consili-
ul ţinutal) din Cetatea Albă a protestat 
contra autodeterminării Basarabiei şi a 
cerut ca ţinutul să ĩ e recunoscută ca parte 
a Rusiei. Forţa populaţiei autohtone începe 
să se manifeste. Acelaşi căpitan Emanoil 
Catelli organizează la Chişinău, la 20 
octombrie, Congresul tuturor Moldove-
nilor din Rusia, care decide, între altele, o 
“autonomie teritorială şi politică” pentru 
Basarabia şi hotărăşte “a constitui de 
îndată un Sfat al Ţării pentru a admini-
stra toate treburile Basarabiei autonome” 
(25 octombrie 1917). Deputaţii în Sfat 
sînt desemnaţi de către “zemstve”, oraşe, 
partide şi categorii profesionale. La 21 noi-
embrie Sfatul Ţării şi-a început lucrările. 
Naţionalităţile din Basarabia erau repre-
zentate proporţional, în conformitate cu 
situaţia etnică a momentului; din 150 de 
deputaţi nominalizaţi pentru prima şedinţă 

(21 noiembrie 1917), 105 erau Români 
(70%), 15 ucraineni, 14 evrei (“izraeliţi”), 
7 Ruşi, 2 Bulgari, 2 Germani, 2 Găgăuzi.

Între deputaţii Români din Bugeac, 
amintim pe Elena Alistar-Bălan (medic, 
ţinutul Cetatea Albă), Ion Creangă 
(învăţător, Tighina), Vasile Cijevski 
(oĩ ţer, Tighina), Gheorghe Mare (profe-
sor, Cetatea Albă), Vitalie Zubac (oĩ ţer, 
Ismail). Au fost reprezentate şi minorităţile 
din Sudul Basarabiei; reţinem pe Germanii 
Filip Almendingher (ţăran, Cetatea Albă) şi 
Lesch von Robert (contabil, Cetatea Albă), 
pe ucraineanul Teodor Nichitiuc (agro-
nom, Cahul), pe Bulgarul Cristo Misir-
cov (profesor, Bolgrad). Jaloanele istorice 
ale activităţii acestui Parlament au fost 2 
decembrie 1917 (proclamarea Republicii 
Democratice Moldoveneşti), 24 ianuarie 
1918 (proclamarea independenţei acestei 
republici) şi 27 martie 1918 (proclamarea 
unirii sale cu România). Ca şi cei din restul 
Basarabiei, deputaţii Români ai Bugeacului 
au votat pentru Unire, iar cei minoritari 
s-au abţinut (la aceştia se adaugă şi ţăranul 
român Alexe Culava, din ţinutul Ismail). 
Consemnăm, încă o dată, celebrul proces-
verbal al şedinţei consacrată Unirii: 86 de 
voturi pentru, 3 împotrivă (un Bulgar şi 
doi ucraineni), 36 de abţineri, 12 absenţe 
(din care una motivată).

Sfatul Ţării a hotărît ca şi după actul 
Unirii, să se menţină şi să continue reali-
zarea Reformei agrare. Într-adevăr, în 1918 
se expropriază peste 14.000 km2 de pe 
4.900 de moşii, din care 10.430 km2 vor 
ĩ  împărţiţi ţăranilor, în loturi individuale. 
Legea agrară din 26-27 noiembrie 1918, 
care a încheiat activitatea Sfatului Ţării, 
a stabilit ca ĩ ecare familie nevoiaşă să 
primească cam 6 hectare - în realitate s-au 
obţinut între 3-6 hectare, transmise titu-
larilor între anii 1920-1923. În Bugeac au 
sosit mai multe sute de familii de ţărani din 
restul Basarabiei, care au primit loturile din 
trupurile marilor moşii de aici; pămînturile 
coloniştilor Germani au fost şi ele restrînse 
cu o pătrime.

Pe plan politic, votul a devenit mult mai 
democratic (totuşi erau excluse femeile). 
La început, un mare succes l-a avut Par-
tidul Ţărănesc din Basarabia, ce trimite 
în Parlament 100 de deputaţi; în 1920 se 
uneşte cu Partidul Ţărănesc din România; 
acesta a contribuit la adoptarea unei legi 
agrare lărgite în întreaga Românie, 
pornindu-se de la modelul Basarabean. 
În Bugeac se vota, în general, pentru 
partidele ce se proclamau agrare, ţărăneşti, 
naţionale şi ţărăneşti. Liberalii, care apărau 
băncile şi marea industrie, au avut mai 
puţin succes. Minorităţile votau şi ele cu 
aceleaşi formaţiuni, numai Germanii avînd 
un partid etnic reprezentat în Parlament.

În anii ‘30 a crescut inĪ uenţa dreptei, 
din ce în ce mai alterată de exclusivismul 
etnic şi de către fascism. În Bugeac, această 
opţiune a alegătorilor se explică cel puţin 
printr-un fapt: atentatele pe care Imperi-
ul Sovietic nu a încetat să le organizeze, 
strecurînd arme, material propagandistic, 
spioni, chiar comandouri în interiorul 
ţării. Între 15-17 septembrie 1924, după 
o serie de omucideri şi jafuri în întreaga 
regiune, terorişti trimişi de către URSS 
au ocupat, conform acţiunii prestabilite, 
localitatea Tatarbunar, unde au proclamat 
o “Republică Sovietică Moldovenească”, 
şi au anunţat că revoluţia a început în 
Bugeac. A fost necesară utilizarea forţelor 
armate pentru eliberarea satului; nici unul 
din cei 85 de condamnaţi penal nu a fost 
de naţionalitate Română.

Partidul Comunist a fost interzis de 
către Statul Român în 1924, pentru că, 
urmînd recomandările Internaţionalei 
Socialiste, nu a recunoscut graniţele Româ-
niei. O mare parte din activiştii săi erau 
alogeni, lucru valabil şi pentru organizaţia 

comunistă din Basarabia, (375 membri 
în mai 1940, 9/10 din rîndul minorităţii 
evreieşti). Mai mult, această organizaţie 
nici măcar nu aparţinea Partidului Comu-
nist Român, ci direct Partidului Comunist 
(bolşevic) din Uniunea Sovietică!

Două judeţe acopereau în cea mai mare 
parte Bugeacul - Ismail şi Cetatea Albă, la 
care se adaugă părţile de sud ale judeţelor 
Cahul şi Tighina. În fruntea judeţelor erau 
numiţi prefecţi, de către guvern. Primarii, 
consiliile judeţene şi cele comunale (comu-
nele erau urbane - majoritatea orăşele, sau 
rurale) erau stabilite prin alegeri locale.

Profilul economic al zonei nu s-a 
schimbat prea mult în cele două decenii 
interbelice. Reţeaua bancară a devenit mai 
densă (Banca Sud-Basarabeană, Banca 
Cetatea Albă, Banca Germană, Banca 
Tighina, Banca Dunării de Jos etc., pe 
lîngă ĩ liale ale băncilor centrale). A crescut 
fenomenul asocierii economice (coope-
rativele, băncile populare). În domeniul 
investiţional, merită amintită construcţia, 
de către unităţi de geniu, şi inaugurarea, în 
1931, a căii ferate Căinari - Revaca. Această 
linie a scurtat distanţa dintre Chişinău şi 
Bugeac cu 114 km, şi era gîndită ca parte 
a unei magistrale nord - sud, care ar ĩ  
pornit de la Soroca, pînă în Cadrilater. 
S-au amenajat mai multe şosele, s-a extins 
reţeaua telefonică, s-a inaugurat una dintre 
primele linii aeriene interne: Bucureşti - 
Galaţi - Cetatea Albă.

Bugeacul nu era lipsit de industrie, în 
special aceea alimentară, dar şi a utilajelor 
şi maşinilor agricole, textilă, de pielărie 
şi încălţăminte. Cetatea Albă (36.000 
locuitori în 1928) era al doilea centru 
industrial al Basarabiei, unde se fabricau 
conserve de peşte, postav, săpun, dulciuri 
(fabrica “Record”), mobilier, produse de 
paniĩ caţie. În judeţ, reţinem Fabrica de 
maşini agricole “Iacob Staib” din Sărata; 
selectorul “Victoria”, conceput de ing. 
C. Rieb şi produs aici, a obţinut Marele 
premiu al Expoziţiei economice din 
Chişinău (1933). Unităţi industriale exi-
stau în mai multe localităţi germane, dar 
şi la Ismail, Tatarbunar, Bolgrad, Reni etc.

Agricultura asigura an de an o producţie 
excedentară (o bună parte era exportată). 
Din Bugeac provenea cel puţin jumătate 
din uleiul de Ī oarea soarelui, precum şi 
o treime din fructele exportate de către 
România. În judeţul Cetatea Albă viile 
ocupau o suprafaţă uriaşă - 285 km2, aici 
funcţionînd şi o staţiune viticolă.

O activitate meritorie se înregistrează 
în învăţămînt. Rata analfabetismului 
s-a redus de la 90% în 1917 la 62% în 
1930 (date pentru întreaga Basarabie; în 
ansamblul României, această rată era, în 
acelaşi an, de 43%). Şcolile erau de nivel 
primar, gimnazial şi liceal (cel puţin cîte 
un liceu în ĩ ecare oraş), la care se adăugau 
grădiniţele (o inovaţie pentru Basarabia) 
şi şcolile speciale şi de meserii. În limbile 
minorităţilor existau mai ales şcoli parti-
culare, dar şi unităţi de stat - de exemplu 
Liceul din Bolgrad. Iată care era structura 
reţelei şcolare în 1923, la Cetatea Albă: 
liceu de băieţi, liceu de fete, şcoală normală 
(de pregătire a învăţătorilor), liceu particu-
lar de fete (“Chemnitz”), liceu particular 
comercial (mixt, două gimnazii mixte, 5 
şcoli primare de băieţi, 2 şcoli primare de 
fete, 2 şcoli primare mixte, un orfelinat. 
Pentru învăţămîntul superior, se recurgea 
de obicei la serviciile centrelor universi-
tare Bucureşti, Iaşi, Chişinău (pentru 
învăţămîntul agricol şi teologie).

Tot în mediul educaţional s-au format 
şi grupările de literaţi de la Cahul (Andrei 
Ciurunga, A. Tibereanu, Ion Enache, N. 
Nicolaev), Cetatea Albă (B. Baidan, B. 
Frunte), Tighina, Ismail. La Bolgrad, în 
jurul revistei culturale Bugeacul (1935 
- 1940), sub directoratul lui Dragomir 

Petrescu, s-au grupat scriitori precum 
Vladimir Cavarnali, Gh. Bujoreanu, T. 
Nencev, I. Slavov.

Cu performanţele şi scăderile lor, anii 
interbelici reprezintă pentru istoria Buge-
acului etalonul de normalitate şi bunăstare.

Vîrsta de ī er
În 1940, România, neutră în războiul 

care se declanşase, se aĪ ă izolată. După 
îngenuncherea Franţei, Poloniei, Ceho-
Slovaciei de către Germania nazistă, state-
le dimprejur (Ungaria, Bulgaria, uniunea 
sovietică), în acord cu aceasta, formulează 
pretenţii teritoriale. Ameninţat cu invada-
rea simultană din mai multe direcţii, Statul 
Român cedează mai întîi în faţa notei ulti-
mative a Rusiei (26 iunie 1940), apoi în 
faţa Ungariei (Diktatul de la Viena, 30 
august 1940) şi a Bulgariei (7 septembrie 
1940), abandonînd, fără luptă, mai bine 
de o treime din teritoriul său. Aceste acte 
politice au determinat drame nenumărate, 
în viaţa a milioane de oameni.

Dacă în Dobrogea s-a putut organiza 
un schimb de populaţie (existau Bulgari 
în judeţele Constanţa şi Tulcea, precum şi 
Români în Durostor şi Caliacra), în nordul 
Ardealului, în nordul Bucovinei ori în 
Basarabia tratamentul la care a fost supusă 
populaţia Românească, ce n-a dorit ori 
nu a putut să se refugieze, a fost cumplit. 
Pentru Ardeal, se cunosc nenumărate trata-
te, documente oĩ ciale, precum şi fotogra-
ĩ i, mărturii, memorii ce relatează despre 
masacrarea unor sate întregi (Treznea, Ip), 
mii de martiri, profanări, persecuţii.

Pentru Bugeac şi celelalte teritorii ocu-
pate din est, asemenea fapte neomeneşti 
devin abia acum publice. Anul 1940 
fusese bogat, totuşi produsele alimentare 
au lipsit încă de la început, luînd drumul 
înfometatei uniuni sovietice. De exemplu, 
la Moscova au ajuns în octombrie, în două 
transporturi, 150 de vagoane de fructe 
de la Călăraşi şi Tighina (56 vagoane de 
prune, 37 de mere etc.) Ţăranilor li s-au 
rechiziţionat recoltele pe chitanţe şi li s-au 
impus cote de produse, imposibil de atins. 
Multora li s-a luat lotul individual şi au fost 
încadraţi în colhozuri şi sovhozuri. Mii de 
Basarabeni din Bugeac au fost declaraţi chi-
aburi („culaci“), ĩ ind executaţi sau aruncaţi 
în ţinuturi asiatice pustii. Un imperiu, 
cel sovietic, se războia cu o populaţie 
demilitarizată, rurală în mare majoritate, 
şi a avut grijă, de pildă, să suprime preoţii 
(revenind în municipiul Tighina, Armata 
Română regăseşte un singur preot), sau să 
execute pe ţăranii ce transportaseră peste 
Nistru o parte din materialul retras din 
Basarabia în 1941. De altfel, foarte mulţi 
locuitori au fost mobilizaţi în echipe de 
muncă forţată. Un supravieţuitor dintr-un 
asemenea detaşament, sosit înot de peste 
Nistru, Boris Oltu, arată că nici cele 100 
grame de pîine pe zi nu erau distribuite, 
că în ĩ ecare zi se produceau omoruri şi că 
supravieţuitorii trăiau din mila ţăranilor 
Români din Transnistria.

La Ismail, între alte orori, autorităţile 
Române au descoperit, în subteranele 
vechii cetăţi, o temniţă a Poliţiei secrete 
sovietice. Aici fuseseră ucişi sute de oameni. 
Însă familiile acestora primiseră veşti bune 
despre cel plecat, chipurile, la muncă. Scri-
sorile erau dictate condamnaţilor, înainte 
de execuţie.

Populaţia Română a fost redusă, în acest 
prim interval de ocupaţie sovietică (iulie 
1940 - iulie 1941), cu cel puţin 25%.

Tot acum s-a încheiat şi epopeea 
comunităţii Germane. Numai 2.000 din 
cele aproximativ 93.000 de persoane din 
această comunitate nu au dorit să se repa-
trieze, la apelul lansat de Germania nazistă, 
în septembrie 1940. Ceilalţi au fost aduşi 
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în Germania, triaţi şi diferenţiaţi în 
impuri din punct de vedere rasial - 
aceştia au fost trimişi în România - şi 
puri - aceştia au ajuns în regiunile din 
nordul Poloniei, Wartegau şi Danzig; 
aici, în iarna anului 1945, la sosirea 
armatelor sovietice, foştii colonişti 
Germani ai Basarabiei au fost în mare 
parte ucişi sau au îngheţat, încercînd 
să se salveze de la atrocităţi. Germanii 
din România au fost şi ei vînaţi de 
autorităţile sovietice; aşezările rămase 
pustii au fost repopulate - primele, 
chiar în 1940, cu ucraineni sosiţi din 
România, de la Galaţi (satele Sărata, 
Tarutino, Tatarbunar, Berezina).

În noiembrie 1940 sînt fixate 
graniţele noii Republici sovietice 
socialiste Moldoveneşti, cuprinzînd 
numai două treimi din fosta Basara-
bie, precum şi 6 din cele 14 raioane 
ale mai vechii Republici Autonome 
Sovietice Socialiste Moldoveneşti, 
create în Transnistria în 1924. Nordul 
judeţului Hotin, nordul Bucovinei 
şi sudul Basarabiei au fost incluse 
în componenţa Ucrainei. Partajarea 
aceasta a fost cerută cu insistenţă de 
către conducerea de la Kiev, care a 
obţinut şi teritorii neprevăzute iniţial 
de către autorităţile moscovite: plasele 
Reni, Bolgrad, raioane Transnistrene 
precum Valea Hoţului. Faptul a 
părut ciudat pînă şi presei sovietice; 
relatînd despre „alegerile“ de deputaţi 
ai poporului în Ucraina, cotidianul 
moscovit „Izvestia“ din 14 noiembrie 
1940 se întreba, ironic, de ce se mai 
tipăresc broşuri de propagandă în 
limba Română, dacă nordul Buco-
vinei, împreună cu partea de nord a 
judeţului Hotin şi cu sudul Basara-
biei au fost ataşate Ucrainei, pe motiv 
că n-ar avea populaţie Românească: 
„Cum se vede, autorităţile s-au lovit 
cu capul de realitate, şi acuma, pe oco-
lite, constată că şi în aceste ţinuturi au 
de-a face cu bietul Moldovean.“

Bugeacul, atribuit în cea mai mare 
parte Ucrainei, a format iniţial o regiu-
ne, cu reşedinţa la Cetatea Albă; după 
război, reşedinţa se mută la Ismail, 
pînă în 1954, cînd este inclusă, fără 
alte diferenţieri, în regiunea Odesa, 
din care face parte şi în prezent.

În vara anului 1941, Bugeacul este 
reîntors ţării, prin acţiunile Armatelor 
Germană şi Română, desfăşurate între 
22 iunie - 25 iulie. Retrăgîndu-se, 
forţele Imperiului sovietic au orga-
nizat un jaf sistematic şi au căutat să 
distrugă cît mai mult. Oraşul Ismail 
a fost salvat de la totala dinamitare 
prin acţiunea curajoasă a locuitorilor 
săi; tînărul Victor Borisov a trecut 
Dunărea înot, urmărit de împuşcături, 
vestind unităţile Române de situaţia 
creată şi grăbindu-le înaintarea; în 
acest timp, în oraş au fost arborate pe 
ascuns drapele Româneşti şi Germane, 
fapt care a mărit confuzia în orele de 
dinaintea cuceririi oraşului; numai o 
mică parte din clădirile şi instalaţiile 
portuare minate au putut ĩ  distruse.

Inventarul agricol a fost 
rechiziţionat aproape în totalitate, 
laolaltă cu mijloacele de transport, 
animalele, rezervele alimentare etc.; 
au fost distruse instalaţiile industri-
ale; au fost arse de pildă, toate ves-
titele mori de vînt ale Bugeacului. 
Alte mii de oameni, şi în primul rînd 
tinerii apţi de luptă, au fost ridicaţi 
din satele lor. Fanatizate, ariergărzile 
sovietice au recurs la atentate asupra 
populaţiei civile care rămînea pe loc. 
De exemplu, preotul Mihail Mizum-

schi, din satul Volintiri (azi raionul 
Ştefan-vodă, Republica Moldova) a 
fost torturat prin smulgerea părului de 
pe cap, scalpare, scoaterea ochilor cu 
baioneta, după care a fost împuşcat. 
Alături de el a murit, după ce a fost 
desĩ gurată şi violată, bătrîna Fevronia 
Tretiacov, de 60 de ani.

După îndepărtarea frontului, 
potenţialul zonei a putut ĩ  în bună 
măsură refăcut. Din aceşti ultimi 
ani de administraţie Românească 
reţinem un fapt demograĩ c unic: 
repopularea unor localităţi din fosta 
zonă de colonizare Germană, cu ţărani 
sosiţi din satele româneşti din nordul 
Mării Negre, pînă în zona Cauca-
zului. După clipe emoţionante de 
regăsire suĪ etească, primii care şi-au 
exprimat intenţia de a ĩ  repatriaţi au 
fost locuitorii satelor Moldoveanca 
(Moldovanscaia) din Caucazul de 
Nord şi Dunăreanca (Dunaievca) din 
judeţul Melitopol, Ucraina, pe coasta 
Mării de Azov. Repatrierea s-a făcut 
prin grija personală a Mareşalului 
Antonescu, care a împuternicit în 
acest scop pe sociologul Anton Raţiu. 
Românii repatriaţi au primit cîte o 
casă şi cinci hectare de teren, cei mai 
mulţi ĩ ind aşezaţi în comuna Sărata 
(centrul Bugeacului).

Perioada contemporană
După cum se ştie, a doua 

conĪ agraţie mondială s-a soldat cu 
ocuparea întregii Europe de est de 
către armatele sovietice. Deşi armele 
amuţiseră, pentru populaţia Bugeacu-
lui au urmat chinuri la fel de cumplite 
ca acelea din vremea războiului - chi-
nurile foametei. La seceta din anul 
1946 s-au adăugat cotele uriaşe ĩ xate 
ţăranilor, precum şi distrugeri cauzate 
de lupte; s-au mîncat şobolani, pisici, 
frunze, ghindă, troscot, cadavre; fapt 
îngrozitor, numai în judeţul Cahul, 
între decembrie 1946 - februarie 1947 
au fost înregistrate 10 cazuri oĩ ciale 
de canibalism! (În acelaşi timp, con-
ducerea RSS Moldoveneşti raporta 
depăşirea planului la unt cu 33,2%, 
la carne cu 32,5%, la ulei cu 39,5% 
- Raport, pe anul 1946). Foametea a 
durat pînă în august 1947, la noua 
recoltă de grîu.

Pacea de la Paris, din acelaşi an, 
a oficializat statutul teritoriilor 
Româneşti ocupate în 1940, şi apoi 
în 1944, ca părţi componente ale 
Uniunii Sovietice. Cîţiva ani de zile, 
după încheierea păcii, imperiul a 
continuat să se extindă pe tăcute, cu 
kilometri întregi, sau cel puţin cu sute 
de metri, în dauna statului Român 
(devenit la 30 decembrie 1947 din 
Regat, republică populară). În Bucovi-
na, bornele erau mutate, peste noapte, 
tot mai aproape de localităţile Straja, 
Vicovu de Sus, Bîlca, Frătăuţii Noi, 
ocupîndu-le acestora ogoarele. La 
4 februarie 1948, în acord cu con-
ducerea comunistă de la Bucureşti, 
ministrul de externe V. M. Molotov 
se angajează, printr-un protocol „să 
asigure frontiera maritimă Română“, 
în schimbul ocupării Insulei Şerpilor 
(aceasta rămăsese României şi la inva-
zia din 1940). Acest protocol nu a fost 
ratiĩ cat niciodată.

De asemenea, la 25 noiembrie 1949 
frontiera pe Dunăre, la vărsare, a fost 
mutată de pe braţul principal, Chilia, 
pe cel mai de vest canal, Musura (care 
vara poate ĩ  trecut şi cu piciorul). A 
fost acaparat astfel ostrovul Limba, iar 
imperiul a ajuns la circa 6 km nord de 

oraşul Sulina, pe unde se face accesul 
navelor din Marea Neagră în Dunăre.

Un fapt aproape necunoscut, este 
că au existat, încă din vremea terorii 
staliniste, demersuri oĩ ciale ale unor 
lideri ai Rss Moldoveneşti de refacere 
a unităţii administrative a teritoriilor 
Româneşti din Uniunea Sovietică, 
prin încorporarea în această republică 
unională a restului Basarabiei, a nor-
dului Bucovinei şi, uneori, chiar a teri-
toriilor Româneşti din Transnistria. 
Aceste încercări nu au fost departe 
de reuşită (se pregătiseră, în 1946, 
şi textele decretelor în acest sens), 
ĩ indcă această reuniĩ care era văzută 
la Moscova ca un argument în plus 
pentru ocuparea întregii Moldove, şi 
chiar a unor judeţe din Ardeal, sub 
pretextul refacerii unităţii „poporului 
moldovenesc“.

Argumentaţia liderilor comunişti F. 
Brovko, N. Salogor, N.Koval, Artiom 
Lazarev este la fel de interesantă ca 
intenţia însăşi, pentru că în aceste 
proiecte secrete se recunoaşte unitatea 
istorică şi economică a teritoriilor 
dezmembrate. Mai mult, statisticile 
oĩ ciale sovietice, ca şi cele ţariste, 
sînt considerate false şi se propun 
cifre, mai apropiate de evaluările 
Româneşti. V. M. Senkevici, director 
al Institutului de Cercetări Ştiinţiĩ ce 
al RSS Moldoveneşti, dezvăluia 
(1946), în interesul informării exacte 
a superiorilor, matrapazlîcurile stati-
stice: „în judeţul Akkerman (Cetatea 
Albă - n.n.) satele cu populaţie mixtă, 
formată din Moldoveni şi ucraineni, 
erau incluse în rîndul localităţilor 
populate de Maloruşi, adică de ucrai-
neni“, atrage el atenţia, printre altele.

În ansamblu, istoria postbelică a 
Bugeacului înseamnă colectivizare, 
industrializare, rusiĩ care. În perioada 
terorii staliniste a continuat deportarea 
populaţiei Româneşti, pentru cei mai 
mulţi drumul rămînînd fără întoar-
cere. Regiunile de destinaţie au fost 
Tiumen, Aktiubinsk, Kurgan, Tomsk, 
Primorie, Djambul etc. Nu a existat 
şi aproape că nu există nici astăzi o 
viaţă culturală Românească. Şcolile 
s-a căutat mereu să ĩ e desĩ inţate, încă 
de pe vremea aşa-numitei stagnări 
brejneviste. De pildă, în 1971 şcoala 
din satul Românesc Cioara - Murza 
(Nadrecinoie) din raionul Tarutino a 
fost trecută la limba Rusă de predare. 
Procesul continuă şi după destrămarea 
Uniunii Sovietice, cu şcoli precum 
cele din Borisăuca, Satu Nou (în 
1991), Chitai (în 1996) şi altele. Dacă 
în 1940 existaseră în această zonă 62 
de şcoli Româneşti, în 1995 mai erau 
doar 18, de nivel primar şi gimnazial; 
aceasta nu reprezintă decît jumătate 
din numărul satelor Româneşti. 
Dintre aceste şcoli, unele sînt de fapt 
mixte, Româno-ucrainene, sau numai 
cu cîteva ore de predare în Româneşte. 
La oraş limba Română este în conti-
nuare interzisă. În 1992 Comitetul 
executiv Ismail a blocat deschiderea 
unor clase, ameninţînd şi pe părinţii 
solicitanţi cu concedierea din serviciu.

Pentru Românii din Bugeac s-a 
constituit la Chişinău, în 1990, soci-
etatea culturală „Dunărea şi Marea“. 
Liderii săi, printre care amintim 
pe Anatol Cocoş, Petru Grozavu, 
Dumitru Hajdău, Tudor Iordăchescu, 
Valeriu Cojocaru, Geo Capsamun, 
caută să mobilizeze comunităţile 
Româneşti. Ei aduc şi la Ismail această 
societate, încearcă să susţină publicaţii 
precum „Luceafărul“ de la Odesa, 

sau „Scînteia Dunării“ de la Reni, 
care însă dispar. O ĩ lială a Alianţei 
Creştin - Democrate a Românilor, ce 
activează la Cernăuţi din 1991, n-a 
putut ĩ  deschisă; cu mari greutăţi şi 
obstrucţii, în satul Babele (Oziornoie) 
s-a ţinut doar o conferinţă a acesteia. 
În noiembrie 1991 Românii au fost 
chemaţi, prin foi volante, să pro-
testeze şi să boicoteze referendumul 
pentru independenţa Ucrainei, de la 
1 decembrie, acelaşi an. Legal, n-ar ĩ  
trebuit să aibă loc şi pe teritoriul atri-
buit acesteia în 1940. Unele proteste 
şi-au dovedit eĩ cienţa imediată, cum 
este cel din anii 1992-1993, ce privea 
rusiĩ carea şcolii de la Erdec-Burnu 
(Utkonosovka), rusiĩ care la care s-a 
renunţat, intervenind şi ambasada 
României la Kiev.

Tratatul din anul 1998 dintre 
România şi Ucraina stipulează o 
recunoaştere reciprocă a graniţelor şi 
o protejare a minorităţilor Română 
din Ucraina (cel puţin 600.000 de 
persoane, diferenţiate în „Români“ şi 
„Moldoveni“) şi a celei ucrainene din 
România (66.800 persoane în 1992); 
aceasta din urmă este situată mai 
ales în nordul judeţului Maramureş 
şi în judeţul Suceava, în timp ce 
Românii locuiesc pe Valea Tisei din 
Maramureşul controlat de Ucraina, 
în Nordul Bucovinei, în Transnistria, 
în Bugeac, în interĪ uviul Ingul - Bug, 
precum şi în sate puţin cunoscute şi 
depărtate între ele din restul Ucrainei 
de sud, din bazinul carbonifer 
Donbas, din Crimeea; la aceştia se 
adaugă comunităţile Româneşti 
din marile oraşe ale Ucrainei, în 
primul rînd din Kiev, comunităţi 
lipsite de organizare şi supuse cel mai 
uşor deznaţionalizării. Conştiinţa 
apartenenţei la neamul Românesc 
variază mult, de la o regiune la alta, 
fapt care este explicabil istoriceşte.

Liderii Românilor din Bugeac 
încearcă să strîngă legăturile cu restul 
naţiunii Române. Piedicile din partea 
autorităţilor sînt mari, şi constituie, 
în limbajul democraţiei, încălcări ale 
drepturilor omului. Printre altele, 
Românilor li se interzice abonarea 
la publicaţiile româneşti din Nordul 
Bucovinei (ca să nu mai vorbim de 
cele din Republica Moldova sau 
din România). Situaţia se poate 
îmbunătăţi mai ales prin sprijinul 
necontenit cu care este dator Statul 
Român - în acest sens consemnăm 
vizita preşedintelui României în 
Bugeac, la Babele, Ismail, Reni 
(1998). Poate avea urmări pozitive un 
proiect precum Regiunea economică 
comună Dunărea de Jos, cu partici-
parea Regiunii Odesa din Ucraina, a 
Republicii Moldova (judeţul Cahul), 
a judeţelor Galaţi, Brăila şi Tulcea din 
România. 
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Viaţa
Viaţa-i ca o clipă,
Clipa-i ca o Ķ oare,
S-o trăieşti ţi-e frică,
Să o rupi te doare.
Viaţa-i ca hotarul
Dintre două nopţi
Să-l păşeşti nu vrei,
Să rămîi nu poţi.
Un izvor cu gustul
Dulce-amărui.
Îl asculţi – e-aproape,
Îl priveşti şi nu-i. 

POESIS...

Eugen Rauţa, s. Novoseliskoe , 
r-nul Reni, reg. Odesa

Mult mi-e 
dragă ţara mea

Motto:  „Iarba verde de acasă să mă 
rătăcesc prin lume nu mă lasă”.

Mi-e dragă mama pe care m-a născut
Şi cu alint mi-a descîntat privirea
Slăvindu-i sfîntă nemurirea
Iubesc pămîntul de desubt.
Mi-e scumpă doina strămoşească
Şi hora ce dă semn unirii,
SĴ nţesc şi raza ce privirii
I-a dat culoare să-nĶ orească.
Mi-e dar de-o Duminică Mare
Cu Ķ ori şi frunzari la ferestre:
Bunico şi tu să-mi zîmbeşti,
Că nu-i sărbătoare mai mare,
Că nu-i dimineaţa mai sfîntă
Decît cea din cîmp răsărită
Pe verde covor de iarbă cosită –
Mi-e dor de-o casă ce cîntă
Mi-e galben de oare ogorul
Şi ploaiai mai ploaie acasă,
Pădurea îmi e mai mireasă,
Mai rece îmi este izvorul.
Acasă şi frunza veghează,
Acasă şi pomii te-alină,
Aici toată iarba suspină
Iubesc şi graiul, casa mea,
Părinţii ce mi-au dat un nume –
Dar mai presus de tot în lume
Mi-e dragă tare ţara mea!!! 


