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NU DIN PLĂCERE. DIN DURERE... 
 
 

Acesta este cel de-al 20-lea număr al 
Almanahului nostru. Mulţumiri şi toată recunoştinţa 
celor câtorva persoane care din tot sufletul, sincer şi 
dezinteresat, îşi dau concursul la apariţia perio-
dicului. În ceea ce mă priveşte, vreau să recunosc că 
mă preocup de acest Almanah nu din plăcere, ci din 
durere. Din durere pentru miile de conaţionali din 
sudul  Basarabiei; pentru cei mai mulţi, valorile 
naţionale, naţional-culturale, au ajuns să însemne azi 
puţin de tot sau chiar nimic. N-au făcut-o din capul 
lor, dar au fost aduşi de ani de zile la asemenea 
condiţie. Procesele de deznaţionalizare şi asimilare 
au avansat atât de departe încât  uneori... nu ştii în ce 
să mai crezi. Îmi aduc aminte de cuvintele lui Mihai 
Eminescu care spunea: „Iubesc acest popor bun, 
blând, omenesc, pe spatele căruia diplomaţii croiesc 
hărţi şi războaie, zugrăvesc împărăţii despre care lui 
nici prin gând nu-i trece”. Uneori îmi pare că azi, pe 
spatele comunităţii româneşti din sudul Basarabiei 
nimeni nu mai zugrăveşte nimic. 

Ea a fost lăsată de izbelişte să degradeze în linişte şi 
bună pace. Glasul ONG-urilor româneşti din ţinut, 
care mai „tresar” din când în când prin câte o 
declaraţie, nu este auzit nici la Kiev, nici la 
Bucureşti. Nişte activităţi serioase, capabile să 
reanimeze comunitatea românească, nu au loc. Un 
concert de muzică populară, un festival de poezie sau 
un spectacol al teatrului de păpuşi (o dată pe an) 
însemna prea puţin şi, în fond, nu schimbă nimic. 
Mai adăugaţi la toate acestea stările de spirit 
românofobe, cultivate permanent la nivel local şi 
regional şi apare o legitimă întrebare: „Care atunci e 
rostul acestui Almanah?” Am răspunsuri la ea, 
fraţilor. Rostul este de a spune ADEVĂRUL. Despre 
trecut şi prezent, despre lucruri nu tocmai plăcute nu 
numai pentru cei din tabăra românofobă, dar poate şi 
pentru unii lideri şi şefi dintre românii noştri. Şi mai 
e rost de a-i oferi cititorului şansa de a trage singur 
concluzii din cele citite, de a-şi revizui unele păreri 
sau convingeri. Asta credem că e cu adevărat 
important şi de aceea vom persevera în munca pe 
care o facem: „... greu la vale şi greu la deal”, cum 
spunea la 1882, în una din scrisorile sale, marele 
jurnalist Mihai Eminescu, redactor la ziarul 
bucureştean „Timpul”. 
 

Vadim BACINSCHI 

CÂT DE DURABILĂ 
NE ESTE UNIUNEA?

(Uniunea Interregională 
„Comunitatea Românească 

din Ucraina”) 
 
O şedinţă mult întârziată 
Aflăm dintr-un comunicat de presă că, în data de 8 februarie 2014, la 

Bănceni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi, a avut loc o „şedinţă extraordinară 
lărgită” a Secretariatului Executiv al Uniunii Interregionale „Comunitatea 
Românească din Ucraina” (UICRU). Organizaţia, din câte ştim, a fost fondată 
în martie 2005 şi este condusă de Ion Popescu, deputat în Parlamentul de la 
Kiev din patrea Partidului Regiunilor (până nu demult). Ca membri colectivi, din 
componenţa ei fac parte câteva organizaţii ale românilor din regiunea Odesa: 
Asociaţiile Naţional-Culturale „Basarabia” şi „Valul lui Traian” şi Societatea 
Ecologică „Ialpug” (preşedinţi A. Popescu, N. Moşu, P. Şchiopu), din raioanele 
Ismail şi Tatarbunar. 

Vestea de la Bănceni se pare că n-ar avea decât să ne bucure. În sfârşit,  
s-au adunat liderii noştri naţionali şi au pus lucrurile la cale. Poate că demult ar 
fi trebuit să se adune, în situaţia ce se menţinea în ţară de câteva luni, pentru a 
conveni asupra poziţiei UICRU şi a o face publică, în contextul evenimentelor 
din jurul asocierii Ucrainei la UE. S-au adunat. în fine, pe 8 februarie. Au 
adoptat şi nişte hotărâri, de care luăm cunoştinţă din comunicatul de presă şi… 
rămânem stupefiaţi, adică în mare nedumerire. 

Prin punctul 1 al deciziilor luate, membrii Secretariatului Executiv al UICRU 
le reamintesc membrilor colectivi ai organizaţiei că „... în conformitate cu 
Statutul şi Regulamentul Intern, niciun ONG membru colectiv al UICRU nu 
poate face declaraţii în numele întregii Comunităţi”. Aceloraşi membri colectivi li 
se spune că ei „funcţionează în mod autonom şi pot face declaraţii doar în 
numele propriilor organizaţii”. Nişte prevederi ce nu prea au nimic comun nici 
cu tematica eurointegraţionistă, nici cu nominalizarea poziţiei oficiale a 
conducerii organizaţiei. Cele citate mai sus seamănă mai curând cu o dojană 
(ca de pe vremea raikom-urilor) la adresa unor enigmatici membri colectivi (din 
câte citim) ai UICRU, care (deducem) au procedat nu aşa cum dorea 
conducerea UICRU. Asta i-a preocupat în primul rând pe cei adunaţi la 
Bănceni. Ce s-a întâmplat, aşadar? 

 
Efectul scrisorii deschise 
S-au întâmplat următoarele. Pe 27 ianuarie curent, mai sus pomeniţii trei 

lideri ai ONG-urilor din sudul Basarabiei, membri colectivi ai UICRU, au adresat 
o scrisoare deschisă deputatului poporului, I. Popescu, preşedinte al 
organizaţiei. În ea şi-au exprimat dezacordul cu poziţia actualei conduceri a 
UICRU care, timp de două luni (decembrie 2013 – ianuarie 2014) n-a luat o 
poziţie „unitară şi publică” în contextul evenimentelor legate de asocierea 
Ucrainei la UE, asumându-şi doar punctul de vedere al Partidului Regiunilor, 
din care făcea parte I. Popescu. Lucru care, se spune în scrisoare, este în 
detrimentul opţiunilor proeropene fireşti ale comunitarilor români din sudul 
Basarabiei şi din toată Ucraina. Semnatarii scrisorii deschise îi cer deputatului 
Popescu să-şi retragă votul de sub pachetul de legi controversate şi 
antidemocratice adoptate de Parlamentul Ucrainei pe 16 ianuarie şi să 
acţioneze în continuare, din partea Comunităţii, în vederea semnării cât mai 
curând a Acordului de asociere a Ucrainei la UE. Se mai vorbeşte despre 
oportunitatea ieşirii domnului Popescu din facţiunea parlamentară a Partidului 
Regiunilor şi despre faptul că, dacă dezideratele scrisorii deschise vor fi 
ignorate de către conducerea UICRU, cele trei organizaţii sud-basarabene ar 
putea să abandoneze UICRU.  

O altă hotărâre adoptată la Bănceni pe 8 februarie, se spune în 
comunicatul de presă, prevede lansarea unui apel către populaţia românofonă 
ca aceasta să nu se implice în actele de violenţă ce aveau loc la Kiev şi în alte 
localităţi. Şi cam atât despre poziţia Comunităţii faţă de asocierea Ucrainei la 
UE şi faţă de evenimentele din Ucraina legate de acest proces. Ulterior, apelul 
a fost făcut public, dar situaţia despre care am povestit până aici trezeşte, după 
cum spuneam mai sus, nedumeriri serioase şi iată de ce.                                        

Observăm că atât şedinţa „extraordinară lărgită” din 8 februarie, cât şi 
comunicatul de presă s-au produs după (abia după) apariţia scrisorii deschise 
a celor trei lideri ai ONG-urilor din regiunea Odesa. Au trebuit să treacă două 
luni de la declanşarea cunoscutelor evenimente din centrul Kievului pentru ca 
persoanele din conducerea UICRU să facă ceea ce trebuiau,  probabil, să facă 
mult mai înainte. Dar dacă sud-basarabenii nu trăgeau alarma? Îşi mai făceau, 
oare, publică poziţia liderii de la Cernăuţi sau mergeau mai departe în linişte, 
mână în mână cu Partidul Regiunilor din care făcea parte deputatul I. 
Popescu? Oricum o dai, se impun aceste neplăcute întrebări. 

Vadim BACINSCHI 
 

(continuare în pagina 2) 

Evenimentele din februarie-martie din Crimeea 
şi din regiunile de est ale Ucrainei, provocate de 
acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse, au acutizat şi 
situaţia pe segmentul  transnistrean al frontierei 
moldo-ucrainene, între regiunea Odesa şi auto-
proclamata republică moldovenească nistreană  
(rmn). Pe 7 martie, reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Externe al Ucrainei, Perebainis, a declarat 
că trupele ruseşti din rmn racolează activişti şi 
reprezentanţi ai căzăcimii, care ar urmă să fie trimişi 
pe teritoriul ucrainean, pentru a destabiliza situaţia 
în regiunea Odesa. Pentru a nu admite asemenea 
cazuri, trupele de grăniceri au sporit rigorile 
controlului de frontieră. Au fost create noi puncte de 
control, iar în acţiunile de protejare a frontierei, din 
partea ucraineană, au fost angrenaţi ostaşii Forţelor 
Armate. Analiştii nu exlud varianta în care, dacă 
prezenţa Federaţiei Ruse în sud-estul Ucrainei se va 
consolida şi se va extinde, s-ar putea produce o 
joncţiune între forţele prorusești din regiunea Odesa 
şi autoproclamata republică nistreană. 

Problema segmentului 
transnistrean al frontierei 

moldo-ucrainene 
 

O presupunere doar. Deocamdată, la mijloc de 
martie, când sunt scrise aceste rânduri, acţiunile 
forţelor proruseşti din Odesa sunt neînsemnate faţă 
de cele din Doneţk, Harkov sau Lugansk, ca 
amploare, dar şi din punctul de vedere al 
radicalismului. Filoruşii din Odesa nu lansează 
lozinci separatiste. Ei pledează pentru oferirea de 
către centrul de la Kiev a unor drepturi cât mai largi 
regiunii Odesa pe plan economic şi, mai ales, 
bugetar, pentru egalarea în drepturi a limbii ruse cu 
cea ucraineană. În Odesa n-au avut loc ciocniri 
serioase între cele două tabere, care să se fi soldat cu 
morţi şi răniţi, cum s-a întâmplat la Doneţk şi la 
Harkov. Acţiunile organizate până acum au purtat 
un caracter mai temperat. În cazul în care Federaţia 
Rusă nu va renunţă la anexiunea Crimeei (se vede, 
din cele câte s-au întâmplat până acum, că nu va 
renunţa), s-ar putea ca acţiunile forţelor prorusești 
din Odesa să se radicalizeze şi să conţină apeluri 
mult mai „serioase”. Avem exemplul Doneţkului, 
unde pe 13 martie, ca urmare a confruntării între 
participanţii mitingului pentru integritatea Ucrainei 
şi forţele proruseşti, au suferit leziuni corporale 23 
de persoane, iar una a decedat. Imediat după aceasta 
Moscova a declarat că e gata să vină în apărarea 
ruşilor din Doneţk. Peste câteva zile, la Harkov, în 
ciocnirile provocate, cu folosirea armelor de foc, au 
murit două persoane. Unii zic că provocatorii au fost 
naţionaliştii ucraineni, alţii afirmă că vina o poartă 
forţele proruseşti. 

Corespondentul nostru 
 

 

(continuare în pagina 3) 

 

Mulțumiri pentru susținerea financiară și 
logistică: prof. Ioan BÂSCĂ, ec. Radu NEAG, 
prof. Ioan PLEȘA, dr. Gheorghe ANGHEL, ec. 
Melania FOROSIGAN, ec. Ioan STRĂJAN, prof. 
Areta MOȘU, scriitor Tudose TATU. 
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La începutul lunii ianuarie 2014, populaţia Ucrainei 
număra 45.426.000 de locuitori, dintre care 31.337.000 
în oraşe şi 14.089.000 la sate. Despre aceasta a 
declarat în februarie A. Osaulenko, director al Serviciului 
de Stat pentru Statistică al Ucrainei. Pe parcursul anului 
trecut populaţia ţării s-a redus cu 126.800, iar în luna 
decembrie 2013 cu 13.600 de locuitori faţă de noiembrie 
acelaşi an. 

Numărul populaţiei regiunii Odesa la începutul anului 
2014 se ridica la 2.385.000 de persoane, dintre care 
1.585.000 locuiau la oraşe. 

Odesa nu mai este oraş „milionar”. În data de 1 
ianuarie 2014, aici locuiau 999.500 de persoane. 

După 1991, în primii ani de independenţă, în Ucraina 
locuiau 52.000.000 de cetăţeni. Sloganul respectiv – 
„Suntem 52 de milioane!” – era foarte popular pe atunci 
în mediile de informare, în special la televiziune. 

 

Corespondentul nostru 

 

CÂT DE DURABILĂ 
NE ESTE UNIUNEA?

(Uniunea Interregională 
„Comunitatea Românească 

din Ucraina”) 
 

(urmare din pagina 1) 

 
Funcţionăm „în mod autonom” 
Am făcut afirmaţiile de mai sus pentru că ştiu nu din 

auzite cum a apărut nevoia de UICRU, mai bine zis cine a 
avut nevoie de ea şi în ce împrejurări (preelectorale) anume. 
Am fost printre participanţii adunării constituante din martie 
2005, de la Hliboca, împreună cu P. Şchiopu, N. Moşu şi 
regretatul V. Cojocaru. Fiind prea naivi, se vede, credeam 
că nou-creata Uniune va fi o punte de legătură între românii 
din nordul Bucovinei şi cei sudul Basarabiei şi îi va ajuta pe 
aceştia din urmă să-şi consolideze eforturile pentru a 
supravieţui, angrenându-i în activităţi comune, la nivel de 
UICRU, fiindu-le un sprijin de care aveau şi mai au nevoie.  
Dar n-a fost să fie aşa. 

Au trecut de atunci nouă ani. Şi iată că, în comunicatul 
de presă din 8 februarie 2014, membrilor colectivi ai UICRU 
li se aduce aminte că „în perioada dintre Congrese şi 
şedinţele ordinare ale organelor de conducere ale UICRU” 
ei trebuie să funcţioneze, precum citim, „în mod autonom”. 
Acest postulat, în pomenitul comunicat de presă, apare 
drept unul prioritar pentru conducerea UICRU, figurând sub 
nr. 1. Adică, membrii colectivi să-şi caute de treabă acolo 
unde se află respectivele organizaţii şi să nu le încurce 
liderilor de la Cernăuţi preocupările lor majore. De aceşti 
membri colectivi e nevoie  (concluzia se impune) doar la 
congrese. Probabil, pentru a demostra că UICRU este, 
totuşi, o organizaţie pe ţară, adică pe toată Ucraina. 

În final, o referire la rezultatele funcţionării „în mod 
autonom”. În regiunea Cernăuţi, acolo unde-şi are sediul 
UICRU şi unde se găsesc forţele ei principale, din 2004 până 
în 2013, numărul şcolilor cu limbă de predare română s-a 
redus de la 87 la 70.  Despre aceasta declara anul trecut, 
într-un interviu postat pe site-ul  periodicului „Adevărul”, 
jurnalista bucovineană Felicia Nichita-Toma (îl găsiţi pe „Toc 
Press”, postat în 15.07.2013). Adică, în regiunea Cernăuţi, 
practic, în 10 ani au fost deznaţionalizate 17 şcoli cu limba de 
predare română. Un indicator care îl întrece pe cel similar din 
regiunea Odesa şi care vorbeşte de la sine despre „eficienţa” 
funcţionării „în mod autonom” a UICRU. 

 

De mai mulţi ani mă leagă de oraşul Galaţi relaţii de 
prietenie. O prietenie omenească, dar şi de creaţie, ca jurnalist 
şi scriitor. Observ că, din an în an, omului de rând, ca mine, 
sărac şi năpăstuit, îi vine tot mai greu să parcurgă cei vreo 20 
de kilometri ce despart oraşul Reni de Galaţi. De la Odesa până 
la Reni drumul cu microbuzul costă 100 de grivne. Ca să 
ajungi din Reni până la bariera vămii din Giurgiulești poţi lua 
un taxi (dacă poţi) tot cu 100 de grivne (cam 8 euro). Maşinile 
de ocazie spre Giurgiuleşti sunt foarte rare, iar autobuzul Reni-
Cahul nu mai circulă de o bucată bună de timp. 

Aşa stând lucrurile, eu (pe vreme bună, desigur, nu iarna) 
neavând nici bani prea mulţi, nici limuzină personală, cum 
ajung în Reni, o iau spre Giugiulesti... pe jos. Ca pe vremuri, în 
secolele trecute, când la putere era căruţa şi carul frumos cu 
patru  boi. Cei vreo cinci kilometri până în vama moldo-
ucraineană, mergând în voie, îi fac cam în vreo oră. Dacă eşti 
pe jos, poţi trece chiar mai repede vămile şi punctele de control 
moldoveneşti şi ucrainene. Tot pe jos o iau devale, pe lângă 
portul liber internaţional moldovenesc de la Dunăre, până 
ajung la bariera din Giurgiuleşti, unde sunt nevoit să caut o 
maşină de ocazie. Mai departe pe jos nu se permite să te 
deplasezi. Cam aşa ajunge în Uniunea Europeană un jurnalist 
nenorocit de la Odesa. 

De fiece dată când iau, pe jos, drumul Galaţilor mă gândesc 
la situaţia mizerabilă şi înjositoare în care omul de rând este 
pus de către mai-marii de toate nivelurile. Zicem la noi, în 
Ucraina, că suntem proeuropeni, că avem o euroregiune, nişte 
tratate şi acorduri cu vecinii. Şi ce se alege din toate acestea? 
Nimic bun. Drumul de la Reni spre UE omul de rând (mai 
subliniez o dată), ca mine, îl face pe jos, pentru că n-a agonisit 
mii şi milioane din tot felul de învârteli şi afaceri dubioase. De 
ce nu există nişte curse regulate, nişte posibilităţi cât de cât 
lejere pentru a te deplasa, ca în secolul al XXI-lea? De ce 
marea majoritate a populaţiei din stânga Dunării de Jos trebuie 
să se simtă în afara civilizaţiei, ca în secole în urmă? 

Aceste întrebări au răspunsuri. Răspunsuri grele şi 
îngrijorătoare. Nici microbuze, nici autocare, nici trenuri de 
pasageri între Reni şi Galaţi (dar şi Cahul) nu circulă, din 
motivul că între zonele respective nu există, până în prezent, 
relaţii viabile de cooperare nici în economie, nici în domeniul 
culturii, nici în alte domenii. Nu există relaţii care ar deschide 
drumuri şi ar mişca lumea dinr-o parte în alta. 

Să nu mai vorbim, în acest sens, de Euroregiunea „Dunărea 
de Jos” – o poveste în stil modern pentru cei care mai cred în 
poveşti. Pentru marea majoritate a populaţiei din raioanele 
Reni, Chilia şi Ismail ea nu înseamnă nimic, pentru că nu-i 
aduce omului de rând nimic bun. Ea aduce ceva (nu ştim cât 
anume) beneficiarilor de fonduri europene. Ce se face cu aceste 
fonduri, ce foloase reale aduc ele economiei, ecologiei, sferei 
sociale – despre asta pe la noi opinia publică nu ştie nimic. 

De fapt, autorităţile ucrainene actuale nici nu au intenţia de 
a deschide cu adevărat acest colţ de ţară pentru tot felul de 
schimburi – economice, culturale, umanitare – în măsura în 
care asemenea schimburi s-ar impune pentru un teritoriu gri, 
cum este zona de la Dunăre. Un teritoriu ce are nevoie de 
investiţii şi de primeniri din exterior. Că din interior ele nu prea 
au de unde veni. Se vede de la o poştă tentaţia actualilor 
guvernanţi de a păstra liniştea patriarhală a ţinutului, după patru 
linii de vămi şi puncte de control de frontieră, pentru a nu admite 
încoace lume şi capitaluri din vest. Este invocat, fireşte, şi aşa-
numitul pericol românesc. 

Atâta timp cât lucrurile vor fi lăsate să zacă în halul pe care îl 
cunoaştem, schimbări în bine n-ai de unde aştepta. Dacă lumea 
stă închisă în unghiul de pământ numit Bugeac (aşa i-au zis încă 
tătarii), cum ar putea să circule microbuze şi trenuri de pasageri 
din Reni spre Europa? În general vorbind, este greu să-ţi 
imaginezi cum ar putea să aibă loc europenizarea acestui ţinut, 
adică modernizarea lui, dacă autorităţile pun în prim-plan 
neadmiterea „influenţelor străine”, în primul rând a celor de peste 
Dunăre. Am putea să ne mai întrebăm aici care va fi rostul 
trecerii cu feribotul Isaccea-Orlovca (Cartal)? Despre ea se 
vorbeşte de vreo 15 ani şi iată, cică, ar putea, în sfârşit, să prindă 
viaţă în 2014. Ce va trece peste Dunăre feribotul, în afară de 
maşinile de lux ale milionarilor ruşi şi ucraineni, ţinând drumul 
Balcanilor? 

Tot depănând firul gândurilor, iată-mă ajuns la frontiera 
moldo-ucraineană. O vamă şi un punct de control, altă vamă şi alt 
punct de control, alte vreo 30 de minute de mers până în bariera 
de la Giurgiuleşti, încă o vamă şi un punct de control 
moldoveneşti, vamă românească şi controlul de frontieră de peste 
Prut... Bun găsit, UE! Vin din secolele trecute… 

 
Vadim BACINSCHI 

 

 
 

NU MAI SUNTEM  
NICI 46 DE MILIOANE 

 Canalul TV „Akademia” din Odesa, patronat de 
deputatul poporului S. Kivalov, unul dintre principalii 
adepţi ai federalizării Ucrainei şi ai influenţei ruseşti, s-a 
mai domolit şi a „înmuiat” accentele. Aceasta s-a întâmplat 
după atacurile de la început de martie ale Federaţiei Ruse 
asupra unităţilor militare ucrainene din Crimeea. Locul 
emisiunilor ce conţineau critică vehementă la adresa noii 
conduceri a Ucrainei şi a orientărilor eurointegraţioniste ale 
acesteia l-au luat filmele de aventură, de popularizare a 
ştiinţei şi cele cu desene animate. Au dispărut 
(deocamdată, cel puţin) emisiunile realizate de redactorul  
Iurii Selivanov, de orientare vădit prorusească şi 
antiromânească uneori. Una dintre ele (dintre ultimele) a 
fost consacrată în întregime problemei federalizării 
Ucrainei şi reanimării aşa-numitei Novorosii, regiune 
istorică (sec. al XIX-lea) ce cuprindea sud-estul actualului 
stat ucrainean.  

Prezicerile celor de la TV „Akademia” despre 
posibila expansiune românească asupra Ucrainei, la 
Dunăre, nu s-au adeverit.  

Am fost, însă, cu toţii martorii blocării de către 
blindatele şi trupele speciale ruseşti a unităţilor militare 
ucrainene din Crimeea. Încurajate de acţiunile Federaţiei 
Ruse în Crimeea, stările de spirit separatiste au devenit 
iminente în estul Ucrainei (regiunile Lugansk, Harkov, 
Doneţk, dar şi Odesa, Nikolaev, Herson). Nouă putere de 
la Kiev a numit în aceste regiuni alţi guvernatori şi a 
început să-i tragă la răspundere pe liderii separatişti. 
Aceasta, pe de o parte. Pe de alta, cam jumătate din noua 
componenţă a Cabinetului de Miniştri al Ucrainei o 
constitituie reprezentanţii naţionaliştilor radicali ucraineni, 
pe care TV „Akademia”, în emisiunile sale, i-a supus unor 
critici distrugătoare, făcându-i cu ou şi cu oţet. De aceea, 
poate, popularul canal TV dă azi preferinţă filmelor cu 
desene animate şi celor  de aventură. 

Între timp, începând cu decada a doua a lunii martie, 
emisiunile realizate anterior de Iurii Selivanov şi-au reluat 
apariţia. Nu-l mai au ca moderator pe Iurii Selivanov, nu 
mai abordează plenar tema separatismului în Ucraina şi, în 
genere, ca mesaj, sunt mult mai „nevinovate”. 

Corespondentul nostru 

De la „pericolul românesc” la filme cu desene animate 

/ actualitate 

Dinspre Reni spre Galaţi, pe jos, ca odată... 
 



În fiecare săptămână (lunea), televiziunea ucraineană 
(canalulul Inter) scoate în eter programul Jdi menea 
(Aşteaptă-mă). Din el aflăm despre persoane pierdute de 
familiile lor în diverse cazuri. Adresându-se acestei 
telecompanii, rudele sau chiar persoanele în cauză de pe tot 
globul pământesc se regăsesc, se întâlnesc şi rămân mai 
apoi împreună. Am observat că de România nu se 
pomeneşte sau aproape că nu se pomeneşte în acest 
program. Oare care-i cauza, doar anume în România s-au 
ascuns de urgia stalinistă sute şi mii, ba poate zeci de mii 
de basarabeni şi bucovineni? (Ca atare, am şi eu o rudă 
apropriată – moş Zaharia Melnicenco – care, salvându-ne 
familia, poate, de taigaua siberiană, s-a pierdut printre 
străini. Din surse neoficiale, aflasem că moş Zaharia, 
făcând şcoală în România şi înţelegând că va fi exilat, s-a 
retras în Ţară, şi-a schimbat numele de familie şi a 
dispărut. Se mai vorbea că moş Zaharia s-ar fi adăpostit 
undeva prin Craiova. Atât ştim despre el. De atunci s-au 
scurs mulţi ani, probabil că moş Zaharia nu mai este printre 
cei vii, dar, bănuiesc că undeva au rămas fiii şi fiicele, 
nepoţii şi nepoatele sale. De aceea, dacă ei vor citi aceste 
rânduri, îi rog să ne răspundă. Vă aşteptăm!). 

Totodată, bănuiesc că prin toată Ţara Românească se 
găsesc rude de-ale basarabenilor şi bucovinenilor. După 
părerea mea, aceste rude nu se adresează programului 
Aşteaptă-mă din motivul că încă se tem de ruşi. Pe de altă 
parte, bănuiesc că se adresează programului şi basarabenii, şi 
bucovinenii, însă sunt ignoraţi din cauză că autorii 
programului televizat se tem să nu fie scoasă la iveală pentru 
opinia mondială toată tragedia românească. Mă refer la 
săptămâna sângeroasă din 28 iunie – 4 iulie 1940, înfăptuită 
de Moscova, la felul cum erau reîntorşi forţat toţi refugiaţii 
basarabeni şi bucovineni. Atunci, de rând cu gospodarii şi 
românii adevăraţi, erau băgaţi în vagoane pentru vite, fără 
apă, mâncare, asistenţă medicală şi duşi în Siberia, 
Kazahstan şi în alte regiuni nepopulate. 

Să aducem drept exemplu crâmpeie din scrisoarea unei 
cititoare, publicată la Chişinău, în periodicul „Ziarul de 
Gardă” nr. 23(427) din 20 iunie 2013. 

 
M-am născut în 1939 în satul Bobuleşti, comuna 

Floreşti, judeţul Soroca, în familia lui Gheorghe şi Daria 
Cozmin. M-am născut în anul când a fost comis un act 
ruşinos – pactul Ribbentrop-Molotov. 

Balaurul roşu l-a răpit pe tatăl meu şi l-a omorât. Ne-a 
luat vaca din ocol, nu ne-a lăsat nici un grăunte de leac în 
pod. Pe mine, împreună cu mama şi cu sora, Eugenia, m-au 
dus la capătul pământului, în regiunea Amur, unde ne-au 
ţinut în robie mai mult de opt ani. Balaurul nu e altcineva 
decât regimul comunist, care a sugrumat şi a schilodit 
milioane de vieţi omeneşti... 

Eram fericiţi, aşa, pesemne, o duc puii în cuibul lor până 
în clipa în care se dezlănţuie o furtună. În anul 1945, pe tata 
au început să-l cheme tot mai des pe la sovietul sătesc, iar 
noi îl aşteptam acasă până seara târziu. Tata se întorcea 
foarte întristat, mă lua în braţe şi îmi spunea: „Eu voi pleca 
de acasă, pentru mult timp, tu, Tăsică, să fii cuminte, să 
asculţi de mama şi de surorile tale mai mari...”. Simţeam 
cum se rostogolesc lacrimile pe obraji. Mă uitam la ceilalţi 
ai casei, toţi plângeau. 

Într-o zi, tata s-a dus de acasă şi parcă l-a înghiţit 
pământul. De atunci nu l-am mai văzut. 

Pe atunci, oamenii se ajutau la lucru în câmp. În ziua 
aceea tocmai venise rândul să prăşim popuşoii noştri. 
Mama s-a dus cu femeile din mahala la deal. Eu am rămas 
acasă cu Leonid, băieţelul surorii mele, Eugenia. Mama s-a 
întors cu prăşitoarele acasă, au mâncat, dar nimeni nu se 
dădea dus de la noi. Au stat la taifas până târziu. Cineva s-a 
mirat chiar: „ia ce şedem mult la voi, parcă n-o să ne mai 
vedem?...” Vorbeau de popuşoi că îs frumoşi şi că o să fie o 
roadă bogată. Iar mama a zis cu tristeţe: „Aţi văzut câte 
maşini duduiau azi pe şosea? Oare de ce s-au stârnit?”. 
Mama bănuia ceva, pentru că după război rar când trecea 
câte o maşină pe drum. 

Târziu, după ce lumea s-a împrăştiat, ne-am culcat. Abia 
ne-a furat somnul că şi s-a auzit o bătaie în uşă. Era ora 
două sau trei. După voce l-am recunoscut pe Damian 
Procopie, secretarul sovietului sătesc. 

Mama a ieşit în tindă şi în casă au dat buzna un grup de 
moscali înarmaţi. Nenea Damian a intrat ultimul. Mama a 
început să plângă şi să-şi smulgă părul din cap: „Of, of, of! 
Mi-aţi luat bărbatul şi pe tata copiilor, acum aţi venit să ne 
luaţi şi pe noi... Cu ce suntem noi de vină? V-am dat tot ce 
am avut, până la ultimul grăunte, vaca v-am dat-o la carne, 
am dat tot, ce mai vreţi? Vreţi viaţa noastră?”. S-a trezit şi 
sora Eugenia, a luat copilul în braţe şi a început să plângă. 

Eu am încremenit, mă ţineam de mâna mamei şi nu 
puteam scoate nici un cuvânt. Mama l-a întrebat pe 
secretarul sovietului sătesc unde ne duc şi nenea Damian 
a stâns din umeri, apoi a pus mâna la gură în semn că nu 
are voie să ne spună. Mama săruta, bocind, pereţii casei. 
Sora Eugenia aduna o legătură de scutece. Moscalii ne 
mânau spre maşină: „Bîstrei, bîstrei!”. 

Totul a rămas acasă, până şi fotografiile cu toate 
amintirile noastre, din care nu a mai rămas nimic. 
Maşina a cotit spre ieşirea din Bobuleşti. Întreaga 
localitate vuia de plânsete. 

Răcoarea dimineţii m-a făcut să-mi revin, mă uitam la 
moscalii care ne însoţeau şi mă întrebam dacă ei sunt 
eliberatorii despre care ni se vorbea la şcoală. Maşina a 
oprit în gară la Floreşti. Aici ne-au urcat în vagoane de 
scânduri, în asemenea vagoane erau transportate vitele. 
Probabil porneam şi noi pe urmele acelor vite. 

Trenul a pornit din gară în amurg. Lumea de pe 
peron alerga alături de vagoane. Ţipetele acelor care 
erau duşi şi ale acelor care rămâneau te asurzeau. Era în 
seara zilei de 6 iulie, anul 1949. Eu aveam zece ani 
atunci… 

Cei care au fost deportaţi şi au mai rămas în viaţă nu 
vor să se răzbune. Dumnezeu este martor şi El este şi 
Judecătorul cel drept. Regimul comunist, însă, trebuie 
pedepsit pentru această crimă. 

Teodosia COZMIN, 
Chişinău 

 
Aceasta este una din sutele de scrisori scrise de acei 

circa un milion de deportaţi din Basarabia şi din nordul 
Bucovinei, precum şi un milion de refugiaţi în Regat, 
reîntorşi (ceruţi de către guvernul sovietic) după 23 august 
1944, şi de asemenea deportaţi. O bună parte dintre 
acestea, supravieţuind, locuiesc azi pe meleaguri străine. 
Oare pe ei nu-i interesează soarta rudelor rămase la 
baştină? Cei rămaşi oare n-ar dori să-şi revadă, să-şi audă 
apropiaţii deportaţi? Dar cum ar putea arăta ruşii lumii 
crimele nemaipomenite înfăptuite de ei? Și cum ucrainenii ar 
realiza aceste reportaje, dacă ei s-au pomenit moştenitorii 
„zestrei” pe care le-a lăsat-o imperiul sovietic… 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
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Palatul Sfatului Țării  

Membrii Sfatului Ţării, în sala unde s-a semnat  
Actul Unirii Republicii Democrate Moldoveneşti (Basarabia) cu Țara 

20 mai 1920. Sosirea la Chişinău a familiei regale:  
Regele Ferdinand, Regina Maria, Principesa Elisabeta 

 

„AŞTEAPTĂ-MĂ” 96 de ani de la Unirea Basarabiei  
cu Regatul României  

(27 martie / 9 aprilie 1918) 

Problema segmentului transnistrean 
al frontierei moldo-ucrainene 

 

(urmare din pagina 1) 

 

În cazul în care Crimeea ajunge subiect teritorial-administrativ al Federaţiei Ruse, ne putem aştepta, cu siguranţă, la 
tensionarea situaţiei social-politice şi în regiunea Odesa. Aşa cum s-a întâmplat până la această oră în regiunile Doneţk 
şi Lugansk. Acolo mişcarea prorusească s-a pomenit condusă de nişte personaje dubioase, apărute nu se ştie de unde, 
care s-au declarat „guvernatori ai poporului”, instigând mulţimile la acţiuni agresive antiucrainene. „Guvernatorii 
poporului” au fost arestaţi de autorităţile centrale de la Kiev, urmând să fie daţi în judecată. Asemenea „lideri” ar putea 
să apără şi la Odesa. La fel ca provocatorii de toată mâna. Mediile de informare ucrainene au relatat deja despre grupuri 
de diversionişti ruşi înfiltrate din Crimeea în regiunea vecină, Herson, cu scopul de a destabiliza situaţia de acolo. În 
privinţa provocărilor şi a destabilizării, regimul separatist  de la Tiraspol are o experienţă foarte bogată. Aşa că 
măsurile luate de ucraineni pe segmentul transnistrean al frontierei sunt total motivate şi binevenite. 

La aşa-numitul referendum din 16 martie, 95,6% din locuitorii Crimeei s-au pronunţat pentru alipirea 
peninsulei la Federaţia Rusă. Pe 17 martie, în Odesa a avut loc un marş al forţelor proruseşti în sprijinul alegerii 
făcute de cei din Crimeea. În timpul marşului a fost arestat, de către Serviciul de Securitate al Ucrainei, A. 
Davidcenko, liderul mişcării proruseşti din Odesa. I s-au adus învinuiri de atentare la integritateta teritorială şi 
suveranitatea Ucrainei. 
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În data de 9 martie anul curent s-au împlinit 155 de ani de 
la naşterea ilustrului comandant de oşti şi om politic român 
Alexandru Averescu, originar din satul Babele (azi raionul 
Ismail). Am scris despre el nu numai o dată în paginile 
almanahului nostru şi, cu siguranţă, vom mai scrie. Jubileul 
din această primăvară ne readuce cu gândul la ideea 
monumentului mareşalului, ce s-ar fi vrut înălţat în satul său 
de baştină. O idee care, de mai multă vreme, „pluteşte” în 
timp şi spaţiu şi nu se ştie dacă va fi realizată vreodată. 

Îmi aduc aminte cum, cu mai mulţi ani în urmă, 
primarul de atunci de la Babele, Petru Şchiopu, îmi arăta, 
în primărie, nişte schiţe ale proiectului viitorului 
monument. Prin 2008, dacă nu greşesc, alt primar al 
localităţii, Grigore Cozma, îmi arăta în centrul satului, nu 
departe de biserică, locul unde ar fi trebuit că fie instalat 
monumentul. Actualul primar din Babele, din câte 
cunoaştem, nu prea are ochi să-i vadă pe români, aşa că el 
nu ne poate arăta nimic ce ţine de Averescu. Acestuia nici 
nu-i cerem nimic. Dumnezeu cu dânsul! 

O ştim prea bine: primarul este capul satului, dar acest 
cap, în satele noastre, stă pe gâtul care se cheamă „consiliu 
raional” şi capul satului face doar mişcările pe care le vrea 
„gâtul”. Ar fi naiv să credem că intenţiile foştilor primari din 
Babele de a instala în sat un monument al lui Averescu  
puteau să fie încununate de succes. Mai ales în contextul 
politicii antiromâneşti promovate la noi, când la tot pasul ni 
se năzar spioni de peste Dunăre şi posibile atacuri cu blindate 
(tot de acolo) asupra regiunii Odesa. 

În afară de aceasta, am auzit că unele minţi înfierbântate 
de molima antiromânismului de prin Odesa îl încurcă pe 
Averescu cu Antonescu, ajungându-se foarte uşor la fascism, 
la alianţa cu Hitler, la cotropitorii germano-români ş.a.m.d. 
În asemenea context se pare că nu poate fi vorba, 
deocamdată, de un monument al legendarului mareşal, 
ridicat la Babele prin eforturile românilor de bună credinţă de 
prin părţile Ismailului. În înaltele cabinete din Ismail şi 
Odesa ei nu prea au trecere, fiind apreciaţi acolo drept agenţi 
de influenţă ai României. 

Dar, dacă ieşim din hăţişurile românofobiei la un 
luminiş cât de cât civilizat, am spune că s-ar putea găsi, 
totuşi, modalităţi de a-i pune la Babele monument lui 
Averescu. Fireşte, după ce se vor limpezi apele 
eurointegraţioniste în Ucraina. Să sperăm că se vor 
limpezi odată şi odată. Aceste modalităţi ar trebui să 
depăşească nivelul local, raional, chiar regional, dar să 
vină de undeva, de „mai sus”. De la nivel de minister sau 
ambasadă, care ar negocia problema cu autorităţile 
ucrainene de la Kiev. Fireşte, pornind de la iniţiativa şi 
doleanţele comunităţii româneşti din sudul Basarabiei. 

Pe de altă parte, cred că s-ar impune informarea 
opiniei publice largi din sudul  Basarabiei (prin diferite 
modalităţi) în legătură cu cine a fost Alexandru Averescu. 
Că Alexandru Averescu şi Ion Antonescu sunt persona-
lităţi diferite. Ne-am putea referi, în acest sens, la articolul 
Alexandru Averescu: între miturile trecutului şi prezentului 
(rus.), publicat în periodicul „Odesskie izvestia” din 29 şi 
31 martie 2012. Acest amplu articol îi aparţine 
politologului ucrainean Artiom Filipenko, din Odesa, care 
nu este nici român, nici proromân, nici agent de influenţă al 
României. E specialist în problemele relaţiilor moldo-
ucrainene şi româno-ucrainene, preocupat, în special, de 
situaţia de la Dunărea de Jos. Şi încă una. Mă gândesc la 
campania, barbară şi deloc europeană, de vandalizare a 
monumentelor rămase din perioadă sovietică, ce nu sunt pe 
placul noilor revoluţionari ucraineni. Am fost cu toţii 
martorii ei, în februarie, după schimbarea puterii la Kiev. 
Ne mai amintim de dispariţia bustului lui Mihai Eminescu, 
instalat în 1995 la Odesa, pe Bulevardul Francez, în faţa 
blocului de acolo al Universităţii „Mecinikov”. Ce destin ar 
putea să aibă monumentul lui Alexandru Averescu, dacă va 
fi, totuşi, inaugurat la Babele? 

 

V.B. 

 

CU GÂNDUL LA MONUMENTUL LUI AVERESCU 
(LA 155 DE ANI DE LA NAŞTEREA MAREŞALULUI) 

1930: Regele Carol al II-lea şi Mareşalul Alexandru Averescu,  
la o festivitate de la Regimentul de Gardă 

Anii ’20: Generalul Alexandru Averescu, Regele Ferdinand I,  
Regina Maria și Principesa Ileana 

Alexandru Averescu călare 
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Mihai EMINESCU 
 

CĂRȚILE 
 

Shakespeare! adesea te gândesc cu jale, 
Prieten blând al sufletului meu; 
Izvorul plin al cânturilor tale 
Îmi sare-n gând şi le repet mereu. 
Atât de crud eşti tu, ş-atât de moale, 
Furtună-i azi şi linu-i glasul tău; 
Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe 
Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe. 
 
De-aş fi trăit când tu trăiai, pe tine 
Te-aş fi iubit atât – cât te iubesc? 
Căci tot ce simt, de este rău sau bine, 
– Destul că simt – tot ţie-ţi mulţumesc. 
Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, 
M-ai învăţat ca lumea s-o citesc, 
Greşind cu tine chiar, iubesc greşala: 
S-aduc cu tine mi-este toată fala. 
 
Cu tine da... Căci eu am trei izvoară 
Din care toată mintea mi-o culeg: 
Cu-a ta zâmbire, dulce, lină, clară 
A lumii visuri eu ca flori le leg; 
Mai am pe-un înţelept... cu-acela iară 
Problema morţii lumii o dezleg; 
Ş-apoi mai am cu totul pentru mine 
Un alt maestru, care viu mă ţine... 
 
Dar despre-acela, ah, nici vorbă nu e. 
El e modest şi totuşi foarte mare. 
Să tacă el, să doarmă ori să-mi spuie 
La nebunii – tot înţelept îmi pare. 
Şi vezi, pe-acesta nu-l spun nimănuie. 
Nici el nu vrea să-l ştie orişicare, 
Căci el vrea numai să-mi adoarmă-n braţă 
Şi decât tine mult mai mult mă-nvaţă!  
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