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ROMÂNA, RECUNOSCUTĂ CA LIMBĂ 
OFICIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

 
În după-amiaza zilei de 5 decembrie 2013, Curtea Constituţională a 

Republicii Moldova a decis că în Republica Moldova limba oficială este 
limba română şi nu „limba moldovenească în baza grafiei latine”, cum 
prevede articolul 13 alin. I al Constituţiei ţării vecine, adoptată în 1994. 
Timp de aproape 20 de ani, respectiva normă constituţională a fost 
argumentul principal al celor care susţineau (şi mai susţin) că, în 
Republica Moldova, conaţionalii noştri vorbesc nu limba română, ci „limba 
moldovenească”. Un argument vehiculat din abundenţă şi la Odesa, în 
special de către adepţii Asociaţiei Naţional-Culturale a Moldovenilor din 
Ucraina, cu sediul în acest oraş.  

 Hotărârea Curţii Constituţionale din 5 decembrie a apărut ca urmare a 
sesizărilor depuse la 26 martie 2013 şi 17 septembrie 2013 (şi completate 
ulterior) de către un grup de şase deputaţi din Parlamentul de la Chişinău. 
Sesizările ţineau de interpretarea articolului 13 alin. I din Constituţie în raport 
cu Preambulul Constituţiei şi cu Declaraţia de Independenţa a Republicii 
Moldova. Vorba e că în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, 
adoptată pe 27 august 1991, se spune că limba oficială a ţării este limba 
română, lucru neglijat de ani de zile, în special de către conducerea 
comunistă de mai ieri a Republicii Moldova.  

 Decizia celor şase judecători ai Curţii Constituţionale s-a bazat pe faptul 
că Declaraţia de Independenţă este fundamentul juridic şi politic al 
Constituţiei Republicii Moldova. Sensul hotărârii propriu-zise este următorul: 
„Declaraţia de Independenţă, fiind parte integrantă a Preambulului 
Constituţiei, are valoare de text constituţional şi face corp comun cu 
Constituţia, fiind textul primar şi imuabil (neschimbător) al blocului de 
constituţionalitate”. Curtea Constituţională a decis că dacă apar divergenţe 
între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei Republicii 
Moldova, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă 
prevalează. Adică primordiale sunt cele scrise despre limba oficială a 
Republicii Moldova în Declaraţia de Independenţă şi nu în articolul 13 al 
Constituţiei. Adică limba oficială a Republicii Moldova este limba română şi 
nicidecum cea „moldovenească”. 

Într-un interviu pentru „Europa Liberă”, expertul în drept constituţional 
Nicolae Osmochescu a fost rugat să explice ca să înţeleagă toată lumea de 
ce în Republica Moldova Declaraţia de Independenţă prevalează asupra 
Constituţiei. Acesta a declarat: „Anume în baza Declaraţiei de Independenţă 
ne-am creat un stat suveran şi în baza Declaraţiei de Independenţă pe noi 
au început să ne recunoască statele lumii. Anume în baza Declaraţiei de 
Independenţă la 31 ianuarie devenim membri ai OSCE. Pe data de 2 martie 
1992 pe noi ne primesc în calitate de membru cu drepturi depline în ONU. 
În 1994 numai a fost adoptată Constituţia, deci primară şi originară pentru 
Republica Moldova, pentru stat, este Declaraţia de Independenţă. 
Constituţia este un act care derivă din Declaraţia de Independenţă şi este 
secundară în raport cu Declaraţia de Independenţă” (cotidianul „Timpul”, 
ediţia tipărită din 8 decembrie 2013). La rândul lor, comuniştii de la 
Chişinău, prin gura liderului Mark Tkaciuk, afirmă că nici un fel de declaraţie 
nu poate prevala asupra textului Constituţiei.  

Pe 9 decembrie, preşedintele Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, 
întrebat despre posibilitatea unui eventual referendum în problema 
denumirii limbii de stat în Republica Moldova, a răspuns: „Nu am auzit ca 
undeva în lume să fie organizate referendumuri pe probleme ştiinţifice”. În 
aceeaşi ordine de idei, cotidianul „Timpul” (ediţia tipărită) a publicat, pe  9 
decembrie, un pamflet intitulat PLDM şi PD vor scoate la referendum 
Tabelul periodic al lui Mendeleev. Vorba e că ideea referendumului pe 
problema denumirii limbii s-ar dori să fie propusă pentru un referendum de 
către Partidul Liberal-Democrat şi Partidul Democrat din Moldova.  

Putem afirma cu certitudine că oficialităţile de la Odesa, în special cele 
din sfera învăţământului şcolar, nu vor reacţiona în nici un fel la decizia 
Curţii Constituţionale a Republicii Moldova. Pentru ei, argumentul de 
căpetenie rămâne cel al lui Mark Tkaciuk, pomenit mai sus. 

 

Corespondentul nostru 
 

 

 

 
 

„A vorbi despre limba română este ca 
o duminică. Limba română este patria 
mea. De aceea, pentru mine, muntele 
munte se numeşte, de aceea, pentru mine, 
iarba iarbă se spune, de aceea, pentru 
mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru 
mine, viaţa se trăieşte”. 

 
 

 

 

ȘI NOI SUSȚINEM INTEGRAREA EUROPEANĂ! 
 
 

Către:  
UNIUNEA INTERREGIONALĂ 

„COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ  
DIN UCRAINA” 

Domnului Dr. ION POPESCU,  
Preşedinte, deputat în Parlamentul Ucrainei 

 
SCRISOARE DESCHISĂ 

 
Luând în considerare aspiraţiile democratice şi 

europene ale comunităţilor istorice româneşti din 
Maramureşul Istoric, Nordul Bucovinei, ţinutul 
Herţa, Nordul Basarabiei şi Basarabia Istorică, 
aflate azi în componenţa regiunilor ucrainene 
Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa; 

Având în vedere prevederile statutare ale 
Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească 
din Ucraina” (UICRU) – cea mai reprezentativă 
organizaţie a românilor din Ucraina privind 
opţiunea şi integrarea europeană a Ucrainei şi 
reprezentarea, prin UICRU, a majorităţii mino-
rităţii naţionale româneşti în legislativul ucrainean 
de domnul deputat Ion Popescu (membru al 
Partidului Regiunilor); 

vă aducem la cunoştinţă că reprezentanţii 
mediului asociativ românesc din Sudul 
Basarabiei, membri şi membri fondatori ai 
UICRU, îşi declară îngrijorarea faţă de inacţiunea 
conducerii UICRU în ce priveşte manifestările de 
stradă din Ucraina, urmare a blocării activităţilor 
de semnare a Acordului de Asociere a statului 
nostru de cetăţenie la Uniunea Europeană din 
Noiembrie 2013. 

Considerăm că, implicându-se în viaţa politică 
a statului prin reprezentarea în legislativul 
ucrainean de către preşedintele său în exerciţiu, 
conducerea UI „Comunitatea Românească din 
Ucraina”, într-un moment istoric al poporului 
Ucrainei din care face parte şi populaţia 
românofonă, conform prevederilor din Statutul 
organizaţiei şi prin convocarea organelor 
reprezentative, are obligaţia de a-şi asuma o 
atitudine civică unitară în ce priveşte eveni-
mentele din Ucraina care durează de mai bine de 
două luni. În detrimentul aspiraţiilor proeuropene 
fireşti ale comunităţilor istorice şi autohtone 
româneşti din Ucraina, conducerea UICRU nu a 
avut, până în aceste clipe, o luare de poziţie 
unitară şi publică, asumându-şi doar punctul de 
vedere al partidului de guvernământ din Ucraina – 
Partidul Regiunilor. Considerăm a fi o lipsă de 
responsabilitate faptul că nu au fost consultate 
organizaţiile-membre ale UICRU şi reprezentanţii 
delegaţi ai acestora, în ce priveşte schimbarea 
vectorului politic al statului din preajma 
Summitului de la Vilnius 2013, fapt care va 
îndepărta şi mai mult românitatea din Ucraina de 
arealul spiritual, identitar şi cultural firesc al 
românilor, situat în centrul Europei. 

Luând în consideraţie argumentele mai sus 
menţionate, reprezentanţii mediului asociativ 
românesc din Sudul Basarabiei, solicită: 

Retragerea votului acordat de deputatul Ion 
Popescu, reprezentant al Uniunii Interregionale 
„Comunitatea Românească din Ucraina” pentru 
adoptarea pachetului legislativ „Oliinyk-
Kolesnicenko” din 16.01.2014, controversat şi 
antidemocratic/Anularea pachetului legislativ 
„Oliinyk-Kolesnicenko” din 16.01.2014, în cadrul 
şedinţei Parlamentului Ucrainei din 28.01.2014; 

Susţinerea necondiţionată de către UICRU, 
prin preşedintele acesteia – deputat în parlamentul 
ucrainean, a parcursului european al poporului 
Ucrainei şi a semnării într-o perioadă cât mai 
apropiată a Acordului de Asociere a Ucrainei la 
Uniunea Europeană. 

În scop de nealterare ulterioară a imaginii 
comunităţilor româneşti din Ucraina, în 
perspectiva soluţionării paşnice a diferendelor 
dintre diversele categorii de protestatari şi 
autorităţi, considerăm a fi oportună ieşirea 
domnului deputat Dr. Ion Popescu din fracţiunea 
parlamentară a Partidului Regiunilor, ca şi 
reprezentant al Uniunii Interregionale „Comu-
nitatea Românească din Ucraina”. 

În perspectiva unei abordări superficiale şi a 
neglijării problemelor abordate ne asumăm 
răspunderea de a iniţia, în cadrul asociaţiilor pe 
care le reprezentăm, procedura de ieşire din 
componenţa UICRU. 

 
Petru ŞCHIOPU, preşedinte al Societăţii 

Ecologice „Ialpug”, raionul Ismail, membru 
fondator UICRU 

Nicolae MOŞU, preşedinte al Asociaţiei 
Naţional-Culturale „Valul lui Traian” a 
Românilor din raionul Tatarbunar, membru 
fondator UICRU 

Anatol POPESCU, preşedinte al Asociaţiei 
Naţional-Culturale „Basarabia” a românilor din 
regiunea Odesa, membru al Senatului UICRU din 
partea comunităţii româneşti din regiunea Odesa 

 
Ismail, 27.01.2014 

 

Mai multe asociaţii ale etnicilor români din Ucraina au adresat o scrisoare deschisă 
preşedintelui Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina, dr. Ion Popescu, cel 
care, în calitatea sa de deputat, şi-a dat votul pentru pachetului legislativ „Oliinyk-Kolesnicenko” 
din 16 ianuarie 2014, care a stârnit furia opozanților regimului lui Victor Ianukovici din cauza 
prevederilor antidemocratice. Semnatarii scrisorii deschise îi cer lui Ion Popescu să acţioneze în 
conformitate cu aspiraţiile comunităţii românilor din Ucraina, pe care acesta le reprezintă, şi să 
ceară anularea pachetului legislativ menţionat.  



sud-vest 2 

 

Aşa este: am împlinit, la începutul lui noiembrie 2013, 55 de 
ani, dintre care 33 i-am consacrat jurnalismului. Din aceşti 33, 23 
de ani am fost şi sunt alături de problemele conaţionalilor din 
regiunea Odesa, în special, din sudul Basarabiei. Probleme legate, 
în primul rând, de păstrarea identităţii lor etnice, mai precis, de 
pierderea acestei identităţi. 

 

(urmare din numărul 11(16), noiembrie 2013) 
 

Tratatul româno-ucrainean din 2 iunie 1997  
și Asociația Moldovenilor din Ucraina 

 

Se pare că am uitat cu toţii de acest document istoric – Tratatul 
de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina –, semnat 
în vara anului 1997. Cei de la Bucureşti au uitat pentru că, prin 
respectivul document, au declarat, pentru ani (şi generaţii) înainte, că 
nu au faţă de Ucraina nici un fel de pretenţii. Conducerea Ucrainei a 
semnat atunci un document foarte avantajos, folosindu-se de 
momentul că România se pregătea să adere la Uniunea Europeană, şi 
la ce bun să şi-l mai aducă aminte. 

Pentru comunitatea românească din sudul Basarabiei, 
prevederile articolului 13 al Tratatului rămân ca o metaforă frumoasă 
a cooperării româno-ucrainene, ce nu prea are nimic comun cu 
realitatea din regiunea Odesa. Nimeni nu şi le aduce aminte când 
delegaţiile culturale  din România sunt primite la noi ca nişte echipe 
diversioniste, când un concert de muzică românească sau o sesiune 
de comunicări  sunt apreciate de către autorităţile ucrainene drept 
ceva similar cu starea de urgenţă. Avem doar foarte puţine excepţii, 
în acest sens. În domeniul învăţământului şcolar, în primul rând, 
nici o excepţie nu există. Au mai rămas vreo câteva şcoli cu 
predare în limbă română, ce urmează să fie ucrainizate sau 
rusificate şi nu ne îndoim că vor fi deznaţionalizate „cu succes”. 
Nu ne îndoim nici de faptul că nimeni din conducerea de la 
Bucureşti nu va luă apărarea acestor şcoli, apelând (cum ar trebui 
s-o facă) la prevederile aceluiaşi Tratat. 

Prea puţină lume prin părţile noastre îşi dă seama că nenorocitul 
Tratat din ’97 a contribuit în mod direct la apariţia Asociaţiei 
Naţional-Culturale a Moldovenilor din Ucraina (ANCMU) – 
organizaţie vădit antiromânească, preocupată ani la rând nu de 
apărarea drepturilor confraţilor noştri ce se identifică drept 
moldoveni, ci de lupta cu aşa-numita expansiune  românească. 

Lupta ce, sincer vorbind, ne aduce aminte de un joc copilăresc 
„de-a războiul”, în sensul că nu poate schimba nimic esenţial, ci doar 
creează aparenţa  unei vânzoleli ideologizate.  

Cum a generat, aşadar, Tratatul din ’97 crearea Asociaţiei 
Moldovenilor? Răspunsul e simplu. După intrarea în vigoare a 
Tratatului, autorităţile ucrainene au avut nevoie să demonstreze că în 
regiunea Odesa locuiesc nu români, ci moldoveni, asupra cărora 
prevederile Tratatului nu se extind, ei fiind, chipurile, alt popor şi 
având ca Patrie istorică nu România, ci actuala Republică Moldova. 
Anume cu acest scop, în vara anului 1998 a fost fondată ANCMU, cu 
sediul la Odesa, în baza unei Societăţi Culturale „Luceafărul”, 
întemeiată cu câţiva ani mai înainte de vreo câteva persoane, dintre 
care una era A. Fetescu. 

De atunci şi până în prezent n-a fost nici un caz în care Asociaţia 
să se fi adresat către autorităţile de la Odesa şi Kiev cu vreo scrisoare 
deschisă, declaraţie sau memoriu în care să condamne procesele de 
deznaţionalizare, mai ales în şcoli, a confraţilor noştri, constrângerea 
dreptului constituţional al acestora la studii în limbă maternă etc. 
Asemenea „mărunţişuri” nu-i interesează pe cei de la ANCMU. 
Demersurile lor publice, de regulă, au unul şi acelaşi motiv: pericolul 
românizării, expansiunea românească şi necesitatea de fi vigilenţi în 
faţa pericolului din afară. O poziţie ce nu te obligă la nimic. A lansa 
lozinci cu duiumul nu înseamnă a pune în faţa autorităţilor anumite 
probleme şi a insista asupra soluţionării lor. 

Pe de altă parte, e limpede că o organizaţie care, de fapt, face 
corp comun cu autorităţile (regionale, în primul rând) nu se poate 
comportă altfel decât se comportă ANCMU: uitându-se tot timpul în 
gura autorităţilor şi neieşind din cuvântul acestorta. 

 
Uniunea Interregională 

„Comunitatea Românească din Ucraina” 
 

Prin sudul Basarabiei, sincer vorbind, nu ştiu dacă cineva îşi mai 
aduce azi aminte de existenţa acestei organizaţii, fondate în 
primăvara anului 2005. Nu ne-am aminti de ea nici noi, poate, dacă la 
adunarea de constituire a ei, la Hliboca, regiunea Cernăuţi, unde îşi 
are sediul, n-ar fi participat câţiva conducători ai ONG-urilor din 
regiunea Odesa (satele cu populaţie preponderent românească), 
organizaţii care au aderat la nou creata Comunitate Interregională, în 
calitate de membri colectivi. Participanţii din regiunea Odesa la 
adunarea din 5 martie 2005, întorşi pe la casele lor, au făcut publică o 
Declaraţie în care se spune, printre altele: „Dorim să acţionăm 
împreună cu fraţii bucovineni, maramureşeni, cu toţi românii din 
Ucraina, pentru a vedea realizate, în toată plinătatea lor, drepturile ce 
ni le garantează statul ucrainean.

În primul rând, dreptul la învăţământul în limba maternă şi 
dreptul la participare largă, ca etnici români, în viaţa social-politică a 
Ucrainei”. 

Frumoasa doleanţă, numai că la transpunerea ei în realitate, în 
cadrul Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din 
Ucraina” (UICRU), nu s-a ajuns. În cei opt ani trecuţi n-am auzit ca 
în sudul Basarabiei, sub auspiciile UICRU, să aibă loc vreo acţiune 
de amploare, sau ca românii sud-basarabeni să fie implicaţi în 
realizarea unor proiecte parvenite de la Cernăuţi. Continuă starea de 
lucruri cu care ne-am deprins de zeci de ani: cei de la Cernăuţi fac ce 
fac în legea lor, cei din Basarabia istorică supravieţuiesc cum îi 
ajunge capul. Când a fost nevoie de crearea UICRU, cineva, la 
Hliboca, şi-a adus lesne aminte de sud-basarabeni. Şi cum mai 
departe, în conducerea de acolo, nimeni n-a prea avut nevoie de 
acestea, ei au fost lăsaţi la o parte. Picantă situaţie. Ar trebui, poate, să 
revenim la ea în amănunte... 

Cu mai mulţi ani în urmă, am făcut şi eu parte din conducerea 
UICRU, dar am renunţat la această funcţie „simbolică” după ce mi-
am dat seama de caracterul formal, pentru noi, cei din sud, al 
UICRU. Formal pentru că nu contribuie prin nimic la soluţionarea, 
măcar parţială, a problemelor stringente ale comunităţii româneşti din 
regiunea Odesa. Când această necontribuire  (să-i zic aşa) parvine de 
la ANCMU – înţelegi de ce se întâmplă una că asta. Când, însă, ea 
parvine de la UICRU – nu prea înţelegi. 

Mi-am exprimat nedumerirea într-un material publicat cu mai 
mulţi ani în urmă în săptămânalul cernăuţean „Concordia”, când  
lucrăm acolo. Liderii români de la Cernăuţi, aşa cum i-am cunoscut 
vreme de mai bine de 10 ani, n-au prea rămas mulţumiţi. Dar parcă 
putea fi altfel? 

Vadim BACINSCHI 

 

 
 

Informam cititorii în numărul din decembrie al 
almanahului nostru despre o întâlnire a liderilor ONG-
urilor ce reprezintă comunitatea românească din Basarabia 
istorică (regiunea Odesa). Ea a avut loc pe 30 noiembrie 
anul trecut, în incinta bibliotecii de carte românească de pe 
lângă biserica „Sf. Apostoli Retru şi Pavel şi Sf. Ierarh 
Nicolae” din satul Hagi-Curda, raionul Ismail. La întâlnire 
au participat: Anatol Popescu, preşedintele Asociaţiei 
Naţional-Culturale „Basarabia” a românilor din regiunea 
Odesa, Petru Şchiopu, preşedintele Societăţii Ecologice 
„Ialpug” din satul Babele, raionul Ismail, Nicolae Moşu, 
preşedintele Asociaţiei Naţional-Culturale „Valul lui Traian” 
a Românilor din raionul Tatarbunar, Vasile Iordăchescu, 
preşedintele Comunităţii Creştin-Ortodoxe „Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel” din satul Hagi-Curda, raionul Ismail. 

Cei adunaţi au făcut un scurt bilanţ al realizărilor din 
anul 2013 şi şi-au împărtăşit unele planuri pentru noul an. 
În general vorbind, motivul principal al majorităţii 
alocuţiunilor rostite l-a constituit dorinţa autorităţilor 
locale (săteşti şi raionale) de a nu recunoaşte existenţa 
organizaţiilor publice ale etnicilor români, oficial 
înregistrate, şi de a nu conlucra cu ele. Este vorba, de 
fapt, despre ignorarea de către autorităţile locale a legilor 
statului ucrainean, în baza cărora organizaţiile respective 
au fost înregistrate, la vremea lor, în organele de justiţie.  

Aşa stau lucrurile, bunăoară, la Babele, raionul Ismail, 
din cele povestite de către dl. Petru Şchiopu, preşedintele 
Societăţii Ecologice „Ialpug”. 

Ne amintim că, în urmă cu aproape cinci ani, 
autorităţile de la Babele şi Ismail au făcut tot posibilul 
pentru a bloca în partea locului acţiunile de omagiere a 
mareşalului Al. Averescu, la 150 de ani de la naşterea 
acestuia. Acum câţiva ani, autorităţile săteşti din Babele 
s-au făcut luntre şi punte ca să nu ofere un local potrivit 
pentru spectacolul unui colectiv artistic de copii, sosit din 
România. Ba mai mult chiar: în campania antiromânească 
de atunci au fost implicaţi locuitorii satului. 

Petru Şchiopu a mărturisit că, mai înainte, toate aceste 
manifestări ale antiromânismului local îi trezeau doar 
nemulţumirea şi dezgustul. În prezent, a menţionat el, 
acestor sentimente li s-a alăturat sentimentul mândriei 
pentru valorile naţionale româneşti, pentru românism, care 
dăinuie şi vor dăinui peste tot ce este infim şi fals.  

Preşedintele Asociaţiei „Basarabia”, Anatol Popescu, 
s-a referit la acţiunile pe care membrii Asociaţiei şi le-au 
trecut la activ în 2013: Sărbătoarea Limbii Române, 
organizată la Barta, raionul Reni şi Pocrovca Nouă, raionul 
Ismail, organizarea plecării copiilor sud-basarabeni în 
vacanţa de vară în România. Dl. Popescu s-a referit şi la 
iniţiativa membrilor Asociaţiei de a-l omagia pe Gavriil 
Musicescu, la Ismail, unde s-a născut acesta. Intenţia era 
de a organiza în Palatul Culturii din localitate un concert al 
Corului Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii din 
Iaşi. Mai multe scrisori ale Asociaţiei către factorii de 
decizie din Ismail, cu rugămintea de a oferi localul 
respectiv şi de a permite desfăşurarea acţiunii culturale 
preconizate, n-au avut parte de răspunsuri pozitive. În fine, 
concertul corului ieşean, din câte s-a convenit, ar fi urmat 
să aibă loc în ultima decadă a lui decembrie. 

ÎNTÂLNIRE LA MASA SPERANŢELOR 
 

/ actualitate 

CA SĂ ŞTIM ŞI SĂ 
TRAGEM CONCLUZII 

(GÂNDURI LA 55 DE ANI) 

Anatol Popescu s-a referit la planurile Asociaţiei 
pentru anul 2014. Ele ţin, în special, de promovarea şi 
concretizarea ideii unui Centru pentru Cultura 
Românească la Ismail. Marcantă promite să fie suita de 
manifestări legate de a 20-a aniversare de la întemeierea 
Ansamblului Folcloric „Dor Basarabean” din Erdec-
Burnu, raionul Ismail. Vor avea loc mai multe concerte în 
zonele cu populaţie preponderent românească din sudul 
Basarabiei. Sosit de la Tatarbunar, Nicolae Moşu, 
preşedintele Asociaţiei Naţional-Culturale „Valul lui 
Traian” a românilor din acest raion, a recunoscut că pentru 
organizaţia ce o conduce anul 2013 n-a fost cel mai reuşit: 
toate planurile şi bunele intenţii rămân pentru 2014. 

Din partea gazdelor, a luat cuvântul dl. Vasile 
Iordăchescu, preşedintele Comunităţii Creştin-Ortodoxe 
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel”. Dumnealui a apreciat drept 
pozitivă şi utilă inaugurarea, pe 17 august 2013, a 
bibliotecii de carte românească din casa parohială, în 
localul căreia a avut loc întâlnirea. El a remarcat că, 
potrivit proiectului original de edificare  a bisericii, alături 
de aceasta, în locul unei case vechi ce trebuia demolată, ar 
fi urmat să fie construit un local nou pentru bibliotecă, cu 
sală de lectură şi sală de festivităţi. Realizarea acestui 
obiectiv acum, la doi ani după sfinţirea bisericii, rămâne 
problematică, a subliniat dl. Iordăchescu.   

Doleanţa noastră ar fi, poate, ca reprezentanţii ONG-
urilor ce reprezintă comunitatea românească din regiune să 
se întâlnească mai des decât o dată la câţiva ani şi aceste 
întâlniri să poarte, mai înainte de toate, un caracter 
constructiv, lucrativ. Un caracter util pentru comunitate: să 
ştie unii de alţii, să iniţieze activităţi comune, de care până 
azi ducem lipsă, să ajungem, odată şi odată, la conlucrare 
şi transparenţă în ceea ce facem. 

Corespondentul nostru 



(urmare din numărul 10(15), octombrie 2013) 
 
AKMANGHIT / BILOLISSIA (BELOLESIE) 
 
N-ar trebui să mire faptul că începem cu această localitate 

din actualul raion Tatarbunar, unde majoritatea locuitorilor de 
azi o constituie etnicii... ucraineni. În retrospectivă istorică, 
Akmanghitul ne oferă un exemplu greu de contestat al 
modului în care, de la începutul secolului al XIX-lea, 
autorităţile (pe atunci – ţariste) au acţionat pentru a schimba 
cardinal componenţa etnică a populaţiei Basarabiei istorice. 

Statisticile ruseşti de epocă spun că, în anul 1909, în 
Akmanghit locuiau 30 de persoane (şase familii), dintre care 
majoritatea erau moldoveni (români). Era în toiul războiului 
ruso-turc din 1806-1812, când localnicii stăruiau să se 
refugieze în locuri mai dosite. O făceau pentru a fi mai 
departe de arena confruntărilor militare şi a scăpa de tot felul 
de dări şi corvoade la care îi supuneau autorităţile ţariste. 

Istoricul Ion Chirtoagă, în lucrarea Din istoria Moldovei 
de sud-est (Chişinău, 1999) consemna că, în 1818, în sat 
rămăseseră doar 10 locuitori, inclusiv cinci români (p. 180). 

După Pacea de la Bucureşti şi încorporarea Basarabiei în 
Imperiul rus, lucrurile iau o altă întorsătură. În 1823, după 
cum afirmă I. Chirtoagă, iar potrivit altor date, încă mai 
înainte (1817), în Akmanghit sunt aduşi colonişti ucraineni – 
cazaci încadraţi în formaţiuni militare în slujbă la ruşi. În 
1827, satul număra 522 locuitori, dintre care 425 ucraineni şi 
84 români (după I. Chirtoagă, op. cit., p. 150). 

N. Bosenko, autorul monografiei Akmanghitului, într-un 
studiu din ziarul „Tatarbunarskii Vestnik”, se referă la 
statistici ruseşti din care rezultă că, în 20 de ani (1818-
1839), populaţia localităţii a crescut de la 10 la 1159 
locuitori (619 erau bărbaţi). Vom mai reveni la aceste 
statistici, pentru a înţelege ce s-a făcut cu moldovenii, care 
la 1809, după cum spuneam mai sus, alcătuiau majoritatea 
locuitorilor din Akmanghit. 

În 1828, când ţarul Nicolae I se afla în locul dislocării 
trupelor ruseşti de lângă Dunăre, la Satunov (Satu Nou, 
raionul Reni), încoace vine o solie a cazacilor din Akmanghit 
în frunte cu Demian Cernobai. Era la începutul războiului cu 
turcii. Cei sosiţi, prin mijlocirea generalului Tucikov, 
comandant al Ismailului, înaintează ţarului rugămintea de a 
organiza căzăcimea de la Dunăre. În studiul din 
„Tatarbunarskii Vestnik” citim: „Împăratul i-a ordonat 
general-guvernatorului Voronţov să satisfacă cererea 
cazacilor şi să denumească noua armată – „Armata 
căzăcească de la Dunăre”, în componenţa a două regimente. 
Din ordinul lui Voronţov, polcovnicul Celobitcikov a luat în 
primire localităţile Akmanghit, Volontirovka, Starokazacie şi 
a început să formeze regimentele” („Tatarbunarskii Vestnik”, 
nr. 62, 13 august 2008). 

În 1836, în componenţa armatei intră cătunele 
Mihailovka, Konstantinovka, Nikolaevka, Novotroiţkoe şi 
Petrovka, cu colonişti din gubernia Kursk, iar în 1839 – 
satele ţigăneşti Faraonovka şi Ceair. Căzăcimea din 
Akmanghit participă la diferite acţiuni militare purtate de 
Imperiul Rus. După Pacea de la Paris, din 1857 până în 
1878, ei păzesc o porţiune a frontierei Imperiului Rus, 
dintre Tatarbunar şi limanul Burnas: pichetele 83-87 din 
vecinătatea localităţii, dinspre mare („Tatarbunarskii 
Vestnik”, nr. 62, 13 august 2008). 

În 1857, Armata cazacilor de la Dunăre îşi schimbă 
denumirea în Armata cazacilor din Novorosia, cu centrul la 
Bairamcea (azi Nikolaevka Novorosiiskaia, raionul Sărata). 
Aceasta se întâmplă după ce, conform prevederilor Păcii 
de la Paris, o parte din pământurile date în folosinţa 
căzăcimii ajung în Principatul Moldovei. Autorităţile 
ţariste cumpără pentru cazaci aşezarea Bairamcea şi 6.000 
de desetine de pământ. 

 
Horunjii Negrescul şi Stanicinii Ataman Munteanov 
În lucrarea sa Narisi z istorii sela Akmanghit (Bilolissia), 

în limba ucraineană, apărută la Kiev în 2009 – Pagini din 
istoria satului Akmanghit (Bilolissia) – N. Bosenko invocă un 
moment semnificativ. În 1835, apar nişte neînţelegeri legate 
de faptul că Akmanghitului şi cătunului Mihailovka, de 
alături, nu li se repartizaseră pământurile cuvenite (peste 
5.500 de desetine). Comandantul Armatei căzăceşti de la 
Dunăre, podpolkovnikul Zverev, intervine pe lângă 
guvernatorul Basarabiei, Feodorov.  

Acela cere să facă cercetări judecătoria din Akkerman. 
Aflăm că interesele căzăcimii, în cazul respectiv, le reprezenta 
un oarecare „horunjii Negrescul”. 

Cercetările în jurul celor peste 5.500 de desetine au 
continuat şi în 1836. În luna mai a acelui an, noul comandant 
al Armatei căzăceşti de la Dunăre, polcovnicul Vasilevskii, 
cerea ca, în comisia creată, interesele Akmanghitului să le 
reprezinte „stanicinii ataman Munteanov”, adică atamanul 
staniţei Akmanghit, Munteanov (N. Bosenko, Pagini din 
istoria satului Akmanghit (Bilolissia), p. 66-67). 

De unde s-au luat liderii căzăceşti Negrescul şi 
Munteanov? Sigur că nu dintre coloniştii veniţi din provinciile 
Imperiului Rus. Era vorba de Negrescu şi Munteanu, 
moldoveni din Basarabia, sau, poate, români transdunăreni, 
aflaţi în slujbă la ruşi şi ajunşi la posturi de conducere în 
ierarhia căzăcească. 

În anexele la lucrarea lui N. Bosenko sunt publicate listele 
locuitorilor Akmanghitului din diferite perioade de timp. În 
prima listă, din octombrie 1820, întâlnim mai multe nume de 
familie de origine română: Burduja, Neagu, Bobeică, Oprea, 
Pâslaru, Sălcuţan, Barbă, trecute în manieră rusească (Neagul, 
Opre, Solcuţan ş.a.m.d.) (ibidem, p. 147-151). 

De remarcat că nici în deceniile următoare numele de 
origine română în Akmanghit nu s-au epuizat. În lista din 
iunie 1869 întâlnim familiile Chiriţa-Topor, Dobrogean, 
Pâslari, Oprea, Bostan, Cârlig, Grosul, Albul, Ungurean, 
Urmaş, Vacari, Boboc ş.a. În total peste 80 de familii, din cele 
mai bine de 550 luate în evidenţă (ibidem, p. 176-233). 

Întâlnim şi nume de familii ca Scurtulenco şi 
Scurtulencov, Vacarenco, Iojiţa, Gulipa, Cecoi. Acestea, de 
fapt, erau începuturile (şi primele rezultate) ale 
deznaţionalizării elementului românesc, dezrădăcinat, în cele 
din urmă, la Akmanghit. 

 
Câte ceva despre toponimul Akmanghit 
Când sovieticii i-au zis Akmanghitului Belolesie, s-ar 

părea că ei, ca şi în alte cazuri, au tradus vechea denumire a 
localităţii, păstrându-i ponderea semantică. „Ak”, rămas, 
probabil, încă de la cumani, ca și în cazul Akkermanului, 
înseamnă „alb”. „Manghit” să  însemne „pădure”? Belolesie, 
în română, se traduce Pădurea Albă. 

Greu de presupus că pe locurile respective, între Marea 
Neagră şi râul Sărata, în secolele trecute, ar fi existat păduri, 
deşi ar putea fi şi asta o variantă. Cunoaştem că, în toponime 
precum Deliorman (Teleorman) şi Caraorman, rămase de la 
cumani, „pădure” înseamnă „orman” şi nu „manghit”. 

Se ştie că, după căderea Chiliei şi Cetăţii Albe, în vara 
anului 1484, Baiazid al II-lea a lăsat pământurile dintre cele 
două cetăţi sub controlul tătarilor de pe Volga. Cu timpul, 
încoace vin grupuri de tătari din diferite neamuri, inclusiv 
tătari nogai. Aflăm că tătarii nogai erau descendenţi dintr-un 
neam mongolic – mangât – ai cărui reprezentaţi luaseră parte 
în companiile lui Cinghiz-han – neam răspândit de la Nipru 
până în Siberia şi Asia Mijlocie. În diverse surse istorice 
cuvîntul „mangât” figureză în diferite forme (manigut, 
mangut, mingât, mungat, mingat), iar din mongolă (mengat) el 
ar însemna „mii”, cu sens de numeral (pluralul). Ar mai fi de 
spus, în context, că în Uzbekistan există azi un oraş – Manghit 
– şi un dialect – tot manghit – al limbii uzbece. N-ar trebui, 
cred eu, să trezească îndoieli originile turco-tătare ale 
Akmanghitului. Cât priveşte sensul toponimului, rămânem la 
nivelul presupunerilor. 

 
Aşezările Manghit, Akmanghit, Akimbet, Avambet 
În lucrarea sa pomenită mai sus, istoricul I. Chirtoagă 

afirmă că, în diferite izvoare istorice, Akmanghitul mai este 
numit Akimbet şi Avambet (ibidem, p. 149). 

La rândul său, N. Bosenko se referă la o hartă din Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova, de până la 1818, pe care, pe 
malul stâng al râului Sărata, erau plasate două aşezări 
Manghit: una la 6-7 verste la est de Tatarbunar (practic, pe 
aceeaşi linie), alta la 6-7 verste spre nord de cea precedentă. 
Încă la mai nord (vreo 1-1,5 verste) dăm de vechea aşezare 
Akmanghit, care, mai târziu, împreună cu unul din cătunele 
Manghit – cel mai apropiat – a format comuna Akmanghit / 
Belolesie (ibidem, p. 17). 

N. Bosenko susţine că încă o aşezare Akmanghit era 
situată la 18-20 de verste spre est. O găsim nu departe de 
Şabo. E scrisă Akembet. Ea figurează (Anambet) şi pe o altă 
hartă a Basarabiei, întocmită de ruşi în anii 1817-1819.  
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Demn de remarcat e că pe ea întâlnim doar un cătun 
Manghit, în schimb – două aşezări cu acelaşi nume – 
Akmanghit. Seliştile tătăreşti dispăreau şi se comasau în 
localităţi, unde se aşezau cu traiul coloniştii sosiţi din toate 
părţile. 

 
Să ne amintim de Stanislav Semcinski 
Akmanghitul l-a dat ştiinţei filologice pe Stanislav 

Semcinski, lingvist de talie europeană, profesor emerit al 
Universităţii Naţionale „Taras Şevcenko” din Kiev şi mare 
patriot al limbii române, cu toate că a fost ucrainean. Născut în 
1931, din părinţii Vladimir şi Maria (Maiboroda), învăţători în 
sat, el a studiat româna la liceul de băieţi din Cetatea Albă. În 
perioada sovietică, după absolvirea şcolii medii, îşi face 
studiile la Universitatea din Kiev, unde devine şef al Catedrei 
de Lingvistică Generală şi Filologie Clasică, iar din 1958 
conduce un Seminar de Limba Română. 

În 40 de ani de activitate, Stanislav Semcinski a publicat 
peste 500 de lucrări ştiinţifice, afirmându-se şi ca traducător al 
operelor scriitorilor români în limba ucraineană. A fost 
membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova şi Doctor honoris causa al Universităţii din Cluj. 
Din 1958 până la sfârşitul vieţii sale (1999), a condus 
Societatea de prietenie „Ucraina-România”. În primii ani de 
independenţă ai Republicii Moldova, profesorul Semcinski, 
împreună cu savanţi ca N. Mătcaş, I. Dumeniuc, S. Berejan, 
R. Piotrovski, şi-a spus cuvântul în afirmarea glotonimului 
„limba română”, ca nume corect al limbii vorbite de confraţii 
noştri din spaţiul pruto-nistrean. 

În lucrarea sa, pomenită mai sus, N. Bosenko s-a referit la 
un caz din 1938, când tatăl profesorului Semcinski, învăţătorul 
Vladimir I. Semcinski, a fost dat în judecată de către Vasile 
Burzuloi, directorul şcolii. Motivul adresării în judecată ar fi 
fost următorul: în timpul solemnităţilor din Akmanghit, 
prilejuite de aniversarea Unirii Principatelor, V. Semcinski a 
prezentat un raport festiv în care n-ar fi oglindit aşa cum se 
cuvine momentele-cheie din istoria românilor şi n-ar fi adresat 
osanale la adresa Regelui. În cele din urmă, dosarul a fost 
clasat, apreciindu-se la judecată că dovezile nu erau destul de 
convingătoare. 

Ceea ce nu le-a reuşit autorităţilor române, le reuşeşte 
sovieticilor: în vara anului 1941, V. Semcinski este arestat de 
NKVD-işti şi dus „la urşii albi”, de unde se întoarce în 1944 
(ibidem, p. 118-120). 

Vadim BACINSCHI 

 

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

VETRE STRĂMOŞEŞTI 

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

 

PATRU ANI FĂRĂ 
VALERIU COJOCARU 

 
S-au scurs patru ani de 

la trecerea în nefiinţă a lui 
Valeriu Cojocaru, profesor 
de limba franceză (prin 
diploma de studii superioa-
re, luată la Ismail), etnograf 
şi arheolog (prin vocaţie), 
patriot al neamului (prin 
convingerile sale). A fost 
unul dintre cei  care au stat 
la începuturile mişcării de 
renaştere naţională de după 
1991 printre  conaţionalii 

sud-basarabeni. Un atac cerebral îl doboară în 
decembrie 2009. Nu-şi mai revine, se stinge din viaţă şi 
este înmormântat în ianuarie 2010 la baştină, în Satu 
Nou, raionul Reni. 

De-a lungul anilor, V. Cojocaru a fost director al 
Muzeului de Istorie şi Etnografie din Reni, a condus 
Cercul de Arheologie al Elevilor „Istros”, Centrul 
Zonal de Etnografie şi Turism al Tineretului Şcolar, 
cu sediul în şcoala din Satu Nou, a fondat şi a condus 
muzeul din această şcoală. Preocupat de istoria 
medievală a ţinutului din stânga Dunării de Jos, a 
publicat peste 30 de studii şi articole în lucrări şi 
periodice de specialitate din Ucraina, România, 
Republica Moldova, Federaţia Rusă. A organizat şi a 
participat la numeroase simpozioane și conferinţe 
ştiinţifice. 

S-a preocupat, ani la rând, de studierea Valurilor lui 
Traian (cu caracter local) de la Cartal şi Satu Nou. A 
descoperit, prin cercetări arheologice, vatra de odinioară 
a satului medieval Roşcani, unde, în vara anului 1574, 
în luptă cu turcii şi tătarii, a căzut cu moarte de martir 
Ion Vodă cel Viteaz, Domn al Moldovei. 

 

Conaţionalii 
 

(continuare în pagina 4) 
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De la Odesa – despre 
înrobirea moldovenilor 
 

După ce, pe la sfârşit de ianuarie, în oraşul Cernăuţi, 
protestatarii eurointegraţionisti luaseră cu asalt sediul 
Administraţiei Regionale de acolo, un ziar bucureştean – 
„Adevărul” – a scris că, în situaţia creată în Ucraina, 
România ar trebui să fie gata pentru a pune stăpânire pe 
nordul Bucovinei, ţinutul Herţei şi sudul Basarabiei, populate 
de etnici români. Informaţia, cu caracter vădit provocator, a 
avut un viu răsunet în Ucraina. Guvernatorul regiunii 
Cernăuţi, Papiev, a venit la o emisiune în direct a canalului 
TV 1 Naţional, de la Kiev, cu textul tradus în ucraineană al 
relatării din „Adevărul”. La Odesa, scandaloasa ştire din 
ziarul bucureştean a fost preluată în cadrul unei emisiuni a 
Telecompaniei „Akademia”, patronată de S. Kivalov, deputat 
de orientare prorusească din Parlamentul de la Kiev, adept al 
federalizării Ucrainei. Însufleţiţi de prilejul ce li s-a ivit, 
băieţii de la „Akademia” au scos în eter un subiect special, 
consacrat „pericolului românesc”. Şi-au expus opiniile A. 
Fetescu, preşedintele Asociaţiei Naţional-Culturale a 
Moldovenilor din Ucraina (ANCMU) şi locţiitorul său, 
tânărul A. Creţu. A. Fetescu a făcut uz de argumentele sale 
„nemuritoare”: că România vrea una şi bună – să subjuge 
pământurile ucrainene (în special sudul Basarabiei), pentru a 
se folosi, ca în cel de al doilea război mondial, de bunurile ei 
şi de forţa de muncă de aici. Vicepreşedintele ANCMU, A. 
Creţu, a mărturisit că lui, cineva din România îi propunea 
următoarea variantă: „cu capul lor (al românilor) şi cu 
mâinile noastre (ale moldovenilor) se pot face multe”. 
Tânărul Creţu a concluzionat: România are nevoie de 
confraţii noştri ca de robi, pentru a-i înrobi şi a folosi braţele 
lor de muncă. Iar noi, ca proştii, stăm şi ne întrebăm: unde a 
fost provocarea mai mare – în cele publicate de „Adevărul” 
sau în cele declarate la „Akademia” de către persoanele din 
conducerea ANCMU?        

 

Ziua Naţională a Culturii 
Române la Odesa 

 

Pe 15 ianuarie, pentru a doua oară în ultimii ani, în Odesa 
a fost marcată Ziua Naţională a Culturii Române – acţiune 
organizată de Consulatul General al României.  

A avut loc o depunere de flori la bustul poetului şi 
jurnalistului Mihai Eminescu, de lângă Consulat, cu 
participarea diplomaţilor români, a colegilor lor din alte ţări, 
a reprezentanţilor autorităţilor municipale şi... a foarte 
puţinilor odesiţi de etnie română. 

 

Manifestarea a continuat în sala pentru concerte a Şcolii 
de Muzică „Stolearski”, din centrul istoric al oraşului. Au 
participat colaboratorii misiunii diplomatice române, 
diplomaţi străini acreditaţi în Odesa, reprezentanţi ai 
autorităţilor municipale şi regionale, reprezentanţi ai 
comunităţii româneşti din regiunea Odesa, oameni de cultură 
din partea locului, elevi şi studenţi. În alocuţiunea sa (în limba 
rusă), dl. Emil Rapcea, Consul General al României la Odesa, 
a vorbit, cu precădere, despre personalitatea lui Mihai 
Eminescu în context cultural şi istoric. Tradiţionalele urări de 
început de an adresate comunităţii româneşti şi nu numai au 
fost rostite de către dumnealui în limba română. 

Despre creaţia literară a lui Mihai Eminescu şi 
multiculturalitate a vorbit poetul ucrainean Stanislav 
Strijeniuk, din Odesa, care a tradus în limba ucraineană 
poemul „Luceafărul”. Scoaterea lucrării de sub tipar, în 2001, 
într-o ediţie bilingvă, la Editura „Maiak” din Odesa, s-a făcut 
cu sprijinul Consulatului General al României. Jurnalistul şi 
scriitorul Vadim Bacinschi a subliniat, în alocuţiunea sa, că 
Mihai Eminescu a fost nu numai scriitor, dar s-a preocupat şi 
de probleme de istorie, economie, a fost, de fapt, om politic, 
activist pe tărâm naţional, astfel încât trebuie cunoscut şi 
apreciat în toată complexitatea preocupărilor sale. 

În cadrul manifestării, au răsunat versuri eminesciene, în 
limbile rusă şi română, melodii, în limbile ucraineană şi 
română, în interpretarea elevilor Şcolii „Stolearski” şi a 
studenţilor Universităţii Naţionale „Mecinikov” din Odesa, 
printre care au fost şi etnici români originari din sudul 
Basarabiei. 

Comunitatea românească din sudul Basarabiei a fost 
reprezentată de către Valentin Stroia, preşedintele Asociaţiei 
„Nouă Generaţie a Europei”, şi Igor Babaian, directorul 
Agenţiei de Cooperare Transfrontalieră din Ismail. 
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PATRU ANI FĂRĂ VALERIU COJOCARU 
 

(urmare din pagina 3) 

 

În iunie 2004, din iniţiativa lui V. Cojocaru, în cinstea împlinirii a 430 de ani de la lupta de la Roşcani, este instalată 
şi sfinţită o cruce lângă Satu Nou, la „Podul lui Raşcu”, nu departe de locul luptei din 1574. 

În perioada 1990-1992 a publicat mai multe articole în limba română despre istoria sudului Basarabiei în 
săptămânalul „Luceafărul” (serie veche), editat la Odesa. A fost printre cei câţiva sud-basarabeni care, în luna 
martie 2005, au patricipat la Hliboca, regiunea Cernăuţi, la adunarea constituantă a Uniunii Interregionale 
„Comunitatea Românească din Ucraina” – prima organizaţie publică a etnicilor români din toată Ucraina. 

Fire pasională, sociabilă, întreprinzătoare, a fost un bun organizator al activităţilor iniţiate în şcoală şi la nivel local. 
S-a bucurat de stima consătenilor, pe care i-a iubit din suflet şi ni i-a lăsat drept eroi ai prozelor sale scurte. Acestea de 
mult trebuiau să vadă lumina tiparului, dacă cineva (dintre românii noştri) îşi îndeplinea promisiunile făcute, ca editor. 

Pe 11 ianuarie, în zi de sâmbătă, în incinta muzeului şcolii din Satu Nou, a avut loc o acţiune de pomenire a celui 
care a fost Valeriu Cojocaru. Au participat soţia sa, Valentina, şi feciorul, Dumitru – ambii profesori în această şcoală, 
cadre  didactice, oaspeţi din Reni şi din satele învecinate, care l-au cunoscut şi l-au preţuit pe cel pomenit. Au fost 
expuse mai multe materiale documentare din fondurile muzeului şcoli şi din arhive personale, ce ţin de activitatea pe 
tărâm pedagogic şi istoric a lui V. Cojocaru. Cei prezenţi au fost unanimi în părerea că şi pe tărâm şcolar, şi la nivelul 
comunităţii locale, azi se resimte lipsa lui V. Cojocaru – a omului cu suflet mare, care, cu pasiune şi în mod 
dezinteresat, ştia să facă lucruri ce ţineau de istoria şi mândria noastră naţională, de tradiţiile locului, dacă vreţi, de 
veşnicie. Le făcea simplu, ţărăneşte, omeneşte, cu dragoste pentru omul simplu. Cei prezenţi au păstrat momente de 
reculegere la mormântul omagiatului, în cimitirul din Satu Nou şi au stat la o masă de pomenire. 

Medicul Anatol Cocoş, cel care a stat la începuturile mişcării de renaştere naţională a românilor sud-basarabeni de 
după 1991, îşi exprimă părerea că amintirea lui Valeriu Cojocaru ar merita să fie cinstită printr-o placă memorială în 
incintă şcolii din Satu Nou. 

 
 
 
 
 

Geo DUMITRESCU 
 

INSCRIPŢIE  
PE PIATRA DE HOTAR 

 

Slav aş fi fost, de nu eram latin, 
latin aş fi, de n-aş fi fost şi dac – 
dar a ieşit aşa: să fiu român, 
şi eu cu soarta asta mă împac! 
 
Mi-au dat şi alţii sânge şi cuvinte – 
nisipuri galbene trecură-n zbor, 
purtate-n vântul Asiei, fierbinte, 
să-ngraşe primitorul meu ogor. 
 
Şi din Apus, din Miazăzi, veniră 
umane pulberi, umbre şi lumini, 
cu bine şi cu rău mă vremuiră – 
pe toate le-am sorbit în rădăcini. 
 
Şi nu-i nimic străin – a’ mele-s toate, 
dator nu sunt: plătit-am cu prisos! – 
că tot plătind uitucilor la rate, 
cuţitul mi-ajunsese pân’ la os! 
 
Dar am rămas aşa cum scrie-n carte – 
priviţi-mă, și-o să vedeţi uşor 
că nu-s asemeni nimănui în parte, 
deşi,-ntr-un fel, vă semăn tuturor. 
 
Sunt bucuros de oaspeţi și prieteni; 
deschisă-i poarta, inima și ea; 
binevenit vei fi sub mândre cetini, 
în munţii mei, la caldă marea mea. 
 
Îmi dai un sfat? Te-ascult cu luare-aminte. 
O mână de-ajutor îmi dai? Mulţam! 
Dar nu cumva să-ţi bâiguie prin minte 
că asta-i ţara cailor de ham! 
 
Poftiţi, deci, staţi la masă, staţi la soare! – 
un loc prielnic vă păstrez, amici; 
v-aștept cu mintea plină, gându-n floare 
(că nu-i de lipsă fosforul pe-aici!...) 
 
Întind spre toată zarea poduri bune: 
primesc şi dau întregului Pământ; 
nu-i gând viclean în mine să răsune, 
dar nici stăpân nu caut: eu îmi sunt! 
 
Învăţ, cântând sau nu, şi limbi străine, 
mi-or folosi – în mintea mea socot – 
dar mă gândesc de-asemeni că e bine 
să mă pricep întâi şi-ntâi să-not!... 
 
Şi, iată, simt aşa cum scrie-n carte – 
priviţi-mă, şi-o să vedeţi uşor 
că nu-s asemeni nimănui, în parte, 
deşi,-ntr-un fel, vă semăn tuturor. 
 
Că slav eram, de n-aş fi fost latin, 
latin aş fi, de nu mi-ar zice dac – 
dar a ieşit aşa: să fiu român – 
şi vreau cu toată lumea să mă-mpac! 

 
(Geo DUMITRESCU (1920-2004), membru corespondent 

al Academiei Române din anul 1993, distins cu Premiul „Omnia” 
al Uniunii Scriitorilor în anul 2000). 
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