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Cronica evenimentelor ar fi următoarea. Pe 2 mai, 
în Odesa urma să aibă loc meciul de fotbal (Liga 
Naţională) între echipele Cernomoreţ, din localitate, şi 
Metalist (Harkov). Până la meci, fanii celor două echipe 
au organizat un marş proucrainean, sprijiniţi de alte 
forţe, de orientare naţională şi naţionalistă. În centrul 
Odesei, în Piaţa Greceskaia şi străzile învecinate, asupra 
lor au tăbărât partizanii antimaidanului, de factură 
prorusească. S-au tras focuri de armă şi s-a făcut uz de 
piatra din caldarâm. Miliţia, ca de obicei, s-a dovedit a fi 
nepregătită şi neputincioasă pentru a pune capăt 
violenţelor. S-a scris că în Greceskaia au murit patru 
persoane şi câteva zeci s-au ales cu leziuni corporale 
grave. După ce s-a consumat acest tragic episod, spre 
seară, evenimentele au luat o întorsătură încă mai gravă. 
Adepţii maidanului, după ce s-au regrupat şi şi-au 
împrospătat (se vede) forţele, s-au adunat în Kulikovo 
Pole (Piaţa Kulikovo), unde se afla tabăra celor din 
antimaidan – adepţi ai federalizării Ucrainei. Această 
piaţă se găseşte peste drum de gara feroviară centrală, 
vizavi de Casa Sindicatelor – o clădire monumentală din 
perioada sovietică, unde pe timpuri avusese sediul 
comitetul regional de partid. Mulţimea adepţilor 
Ucrainei unitare i-a agresat pe cei din piaţă, obligându-i 
să se refugieze în clădirea Casei Sindicatelor. Corturile 
aflate sub cerul liber şi ce mai era pe lângă ele au fost 
incendiate. A luat foc (nu se ştie precis cum anume) şi 
interiorul Casei Sindicatelor. Unii dintre cei blocaţi 
acolo au încercat să se salveze, dar, sărind prin geamuri, 
de la etaje, şi-au găsit moartea. Alţii au căzut pradă 
focului în interiorul clădirii. 

În total, în timpul evenimentelor din ziua de 2 mai, 
în Odesa au decedat 46 de persoane, iar alte vreo 200 au 
solicitat ajutor medical. Potrivit altor date, din surse 
neoficiale, numărul celor care şi-au găsit moartea a fost 
încă mai mare, peste 100. Mai mult de 40 de persoane 
au fost date dispărute fără urmă. Au fost lansate două 
versiuni vizavi de incendierea Casei Sindicatelor. Una – 
că ea a avut loc din exterior, după ce forţele 
proucrainene au făcut uz de renumitul cocktail Molotov. 
Alta – că au incendiat-o cei aflaţi în interior, în urma 
unor acţiuni neîndemânatice cu substanţe inflamabile. 
S-a mai scris că cineva de la etajele de sus ar fi aruncat 
jos sticle cu cocktailul Molotov şi că în interior ar fi fost 
utilizate gaze toxice. Unii îi consideră vinovaţi de cele 
întâmplate pe adepţii Ucrainei unitare, alţii pe cei care 
au şi avut de suferit (pe cei morţi) în interiorul Casei 
Sindicatelor. Aflat în Odesa, pe 4 mai, prim-ministrul 
Arsenii Iaţeniuk a declarat că vinovate de tragedia din 2 
mai sunt structurile de forţă (miliţia, în primul rând), 
care n-au întreprins acţiuni adecvate situaţiei. 

Mai târziu s-a dovedit că, în Piaţa Greceskaia, 
bunăoară, forţele proruseşti, agresându-i pe 
manifestanţii proucraineni, au acționat sub acoperirea 
miliţiei. Dovadă sunt mai multe filmări video, inclusiv 
cu D. Fucedji, adjunct al şefului Direcţiei Regionale 
de Interne, aflat printre antimaidanezi. Fucedji a fost 
demis din funcţie, urma să fie arestat, dar pe 7 mai am 
aflat că a fugit. Se spune că s-ar găsi în Transnistria. 
Bir cu fugiţii a dat şi șeful Direcţiei Regionale de 
Interne, P. Lutiuk. Mediile de informare ucrainene 
relatau că Fucedji ar fi unul din personajele sus-puse 
care cunosc în amănunt cum şi de către cine au fost 
inspirate violenţele din 2 mai la Odesa. De asta, 
chipurile, a şi reuşit să şteargă putina. Mai bine zis,    
i-au permis s-o şteargă. În alte filmări video ale 
evenimentelor din Kulikovo Pole îl vedem pe un 
oarecare „sotnik Mikola”, maidanez proucrainean, 
care trage dintr-un pistol spre Casa Sindicatelor, unde 
se ascunsese mulţimea din piaţă. Tot el, în limba 
ucraineană, informează în continuare pe cineva 
despre desfăşurarea evenimentelor. Oricum, ar fi de 
aşteptat ca vinovaţii de cele întâmplate să fie căutați 
(şi găsiţi) şi printre proucrainenii maidanezi, care au 
asediat Casa Sindicatelor cu cei refugiaţi în ea. Sunt 
destule dovezi documentare (video) ce confirmă că 
anume ei au asediat-o şi au aruncat în ea sticle cu 
cocktailul Molotov. 

Şeful Cabinetului de Miniștri, A. Iaţeniuk, a văzut 
în cele întâmplate pe 2 mai „mâna Moscovei”. 
Conducerea de vârf a miliţiei din Odesa (regiunea 
Odesa) a fost demisă. Pe 6 mai a fost demis şi 
guvernatorul regiunii Odesa, omul de afaceri V. 
Nemirovski, care s-a menţinut în aceasta funcţie două 
luni de zile. L-a înlocuit la cârma regiunii alt om de 
afaceri, Igor Palita, fost deputat al poporului. 

Noul conducător al regiunii a promis, într-o 
conferinţă de presă, că tragedia din 2 mai va fi 
cercetată în cel mai nepărtinitor mod şi opinia publică 
va afla adevărul despre vinovaţii în cele întâmplate, 
indiferent de tabăra căreia îi aparţin cei care poartă 
vina. Există temeri serioase că lucrul acesta ar putea să 
nu se întâmple. Modul în care au evoluat 
evenimentele, din 2 mai până azi, 9 mai, când scriu 
aceste rânduri, arată că autorităţile de la Kiev sunt 
tentate să treacă sub tăcere comportamentul forţelor 
proucrainene maidaneze care au asediat Casa 
Sindicatelor şi au agresat mulţimea de acolo. 

 
Cronicar 

UCRAINA AZI: 
STABILIZAREA 
DESTABILIZĂRII

 

Se pare că Ucraina a intrat într-o perioada foarte îndelungată de instabilitate, care 
anulează orice progrese reale pe plan intern şi extern. Inclusiv sub aspectul integrării 
europene. Orice n-ar spune înalţii comisari europeni, Uniunea Europeană nu are 
nevoie de o ţară cu 45 de milioane de locuitori, ruptă, în fapt, în bucăţi de tot felul de 
conflicte ce au la bază şi subtextul interetnic – poate cel mai periculos. 

Problema cea mare o constituie regiunile industriale din est, cu frontieră comună cu 
Federaţia Rusă: Doneţk, Lugansk, Harkov (în măsură mai mică). Nu se ştie cum vor 
evolua evenimentele în sud, la Odesa – cel mai mare centru portuar al Ucrainei. În 
regiunile Doneţk şi Lugansk sunt iminente stările de spirit proruseşti, dat fiind că ele au 
populaţie rusofonă majoritară. Neîndoielnică este influenţa Moscovei asupra lor: 
informațională, moral-psihologică, iar în ultimul timp – financiară şi materială. Nu fără 
susţinerea vecinului de la răsărit în centrele industriale din regiunile Doneţk şi Lugansk  
de la discuțiile despre federalizarea Ucrainei s-a trecut la acţiuni calificate de 
conducerea de la Kiev drept separatiste. Lucrul acesta a avut loc în lipsa unui dialog 
cât de cât constructiv între centrul puterii de la Kiev şi provinciile industriale. 

Ca din senin, la Doneţk şi Lugansk au apărut două republici populare, cu liderii lor, 
nerecunoscuţi de autorităţile oficiale, cu formaţiuni paramilitare bine organizate şi dotate 
cu arme de foc. Rebelii, cu uşurinţă de invidiat, au pus stăpânire în mai multe rânduri 
pe tot felul de localuri publice: administraţii de stat, procuraturi, direcţii ale afacerilor 
interne. Kievul i-a apreciat drept terorişti şi, la sfârşitul lui aprilie, a declanşat faza activă 
a unei operaţiuni antiteroriste cu participarea forţelor armate, orientată, în special, 
asupra oraşului Slaviansk din nordul regiunii Doneţk. În momentul scrierii acestor 
rânduri ea continua, soldându-se, deja, cu zeci de jertfe în ambele tabere. Au fost 
doborâte trei elicoptere ale forţelor aeriene ale Ucrainei, a avut de suferit, evident, 
populaţia civilă, paşnică. 

Ce va urma mai departe? Să admitem ca alegerile prezidențiale din 25 mai vor 
avea loc, iar rezultatele lor vor fi recunoscute şi de Kievul oficial şi de structurile 
europene. Să mai admitem că Federația Rusă nu va introduce trupele sale armate în 
regiunile din vestul Ucrainei, iar preconizatul referendum din 11 mai în aşa-numitele 
republici Doneţk şi Lugansk, cum propunea Vladimir Putin, nu va avea loc. Să 
admitem, în fine, că spiritele se vor calma cât de cât şi lucrurile, puţin câte puţin, se vor 
linişti. Apare o firească întrebare: „Ce va face atunci statul ucrainean cu miile de inşi 
care au simţit puterea armei în propriile mâini, iar odată cu ea dreptul de a dicta şi de a 
impune să se facă aşa cum vor ei, cum le convine lor?” Aceşti inşi, în marea lor 
majoritate inculţi, obraznici şi agresivi, sunt foarte mulţi la număr, sunt mii, poate chiar 
zeci de mii, de ambele părți ale baricadelor. Politicienii de toate culorile i-au încolonat şi 
le-au dat arme pentru a-i folosi în scopurile lor politice. Se observă cu uşurinţă că şi 
forţele proucrainene şi cele proruseşti din Ucraina de azi au avut grijă ca în spatele 
planurilor lor politice să-şi pună grupări paramilitare. Naţionaliştii ucraineni mizează pe 
băieții din „Pravii sektor”, pe aşa-numitele sute (detaşamente a câte 100 de persoane) 
din aşa-numita autoapărare a maidanului şi poate că şi pe alte organizaţii, despre care 
nu ştim. Aşa-numitele republici din Lugansk şi Doneţk au armatele lor. Le-au venit în 
ajutor, din Rusia, din câte s-a scris, cazaci de pe Don şi mercenari ceceni. Iulia 
Timoșenko, candidat la postul de preşedinte al Ucrainei, a iniţiat crearea, din rândurile 
voluntarilor, a „mişcării de rezistenţă”, pentru a apăra Ucraina de agresiunea rusească. 
La nivel regional, tot din voluntari, sunt create, cum spuneam mai sus, detaşamente ale 
apărării teritoriale. Ce vor face în continuare liderii de la Kiev cu aceste mulţimi 
înarmate, după ce lucrurile în ţară se vor pune la cale? Nu e o întrebare retorică. Avem 
proaspătul exemplu al maidanului din centrul Kievului. Acolo, pe „valurile revoluţiei”,    
s-au adunat vreo trei-patru grupări paramilitare. Toate proucrainene, fireşte, dar fiecare 
cu viziunea sa şi cu ambiţiile sale. După câteva luni de fierbere revoluţionară, între 
aceste grupări au avut loc ciocniri, chiar cu folosirea armelor. Mai-marii revoluției s-au 
pomenit, la un moment dat, în fața necesităţii de a despărţi unele de altele aceste 
cohorte. Unii dintre membrii lor au nimerit în Garda Naţională, alții au fost trimişi în 
teritorii pentru a duce mai departe flamura revoluţiei. 

Armatele autoproclamatelor republici din estul Ucrainei, tot felul de „opolcenii” – 
detaşamente de voluntari – se pare că nu prea ascultă de nimeni: nici de Putin, nici de 
liderii de la Kiev, nici de cei regionali. Pe 9 mai, în Doneţk, ei au atacat o colonie a 
sistemului penitenciar, luând mai multe arme, iar la mitingul oficial consacrat Zilei 
Victoriei din acest oraş au cerut orchestrei să interpreteze imnul de stat al Federaţiei 
Ruse. În oraşele din nordul regiunii Doneţk populaţia paşnică, neimplicată în conflict, 
sortită la lipsuri şi la pericole de tot felul, preferă să părăsească localităţile până la 
vremuri mai bune. Greu de spus ce soluţii ar putea să normalizeze situaţia şi cine ar 
putea să le propună. Cert este că starea de haos din estul Ucrainei continuă să se 
agraveze şi promite să se extindă asupra altor regiuni. 

Vadim BACINSCHI



Nu întâmplător se spune că, pentru a înţelege  
prezentul, este bine să cunoaştem trecutul. Zicala se 
potriveşte şi pentru destinul arhitectului român Constantin 
Frumuzache, născut în satul Barta, fostul judeţ Ismail, 
despre care vom povesti în numărul următor. 

Prezenta istorie este despre tatăl lui Constantin 
Frumuzache. Ea aduce o rază de lumină asupra trecutului 
lui Zache, cum era el numit în lumea arhitecţilor, şi ne 
oferă anumite răspunsuri şi explicaţii la semnele de 
întrebare puse de colegii săi apropiaţi – arhitecţii Gheorghe 
Dorin şi Militza Sion. În discuţiile avute cu aceşti 
remarcabili oameni şi prieteni ai săi, în vara anului 2013, ei 
mi-au repetat de mai multe ori că Nicolae Ceauşescu „îl 
avea la mână cu ceva pe Zache”. Poate că istoria de mai jos 
ne dă răspunsul şi dezvăluie enigma. 

Această istorie despre Nicolae Frumuzache, tatăl 
arhitectului Constantin Frumuzache, am auzit-o pe 19 
iulie 2013, la Barta. Venisem pentru o discuţie cu cineva 
din primăria satului: urma să găsim un spaţiu în muzeul 
local, unde să fie expuse materialele despre arhitectul 
Constantin Frumuzache. Pentru intermedierea discuţiei,  
l-am rugat să mă ajute pe medicul Ştefan Coreţchi, un 
coleg de generaţie de la facultatea de medicină. Ştefan 
mi-a spulberat de la bun început toate îndoielile şi m-a 
informat că muzeul satului se află chiar în fosta casă 
părintească a arhitectului Constantin Frumuzache. M-a 
asigurat că nu voi întâmpina probleme în demersul meu. 
În aceeaşi zi am văzut şi ce a mai rămas din casa 
părintească a arhitectului. Ulterior am discutat cu 
primarul satului, doamna Vera Cartaleanu, şi am găsit o 
înţelegere totală în ceea ce priveşte amenajarea unui 
spaţiu în muzeul satului, dedicat arhitectului Zache. 

Ştefan Coreţchi, ştiind despre ce doresc să scriu şi ce 
istorie încâlcită încerc să descurc, mi-a zis: „Hai până la 
mine în birou să-ţi povestesc ceea ce nu ştii şi poate 
această legendă te ajută cu ceva”. Am ascultat cu mare 
interes  legenda care, bănuiesc, că mulţi ani a circulat prin 
sat. În ea este vorba de Nicolae Frumuzache, tatăl 
viitorului arhitect român. 

Nicolae Frumuzache, poreclit Colea Lupu, după cum 
am mai spus, era unul dintre cei mai bogaţi oameni din 
Barta în perioada interbelică. Povestea începe cu primul 
război mondial, când un ofiţer al armatei imperiale ruse, 
grav rănit, aflat pe patul de moarte, le povesteşte la doi 
camarazi de luptă (amândoi consăteni din Barta) despre 
existenţa unei comori aflate undeva, în Barta. Nu ştiu unde 
şi în ce loc al imperiului rus a decurs acest episod. După 
moartea ofiţerului, cei doi consăteni – Nicolae Frumuzache 
şi Nicolae Coreţchi – au hotărât, întorşi la vatră, să meargă 
în căutarea comorii. Pe drum, la un moment dat, se opresc 
amândoi brusc şi se privesc ochi în ochi. Fiecare din ei era 
bântuit de aceleaşi gânduri. 

– Eu ştiu la ce te gândeşti, spune unul din ei. 
– Şi eu ştiu că te gândeşti să mă omori, i-a dat replica 

celălalt. 
– Atunci, pentru siguranţa noastră, hai să mergem pe 

drumuri ocolite şi ne întâlnim la comoară. Zis şi făcut. 
Consătenii au găsit comoara şi au împărţit-o frăţeşte. 
Nicolae Frumuzache era bogat şi datorită tatălui, dar după 
găsirea comorii a devenit încă mai bogat. Pe lângă averea 
mare pe care o avea, mai deţinea şi o navă de pasageri cu 
care naviga pe lacul Ialpug şi pe Dunăre, de la Barta, Satu 
Nou spre Ismail. Poate că datorită acestei împrejurări  fiul 
lui Colea Lupu, arhitectul Zache, a purtat în suflet toată 
viaţa dragostea faţă de frumuseţea Deltei Dunării. 

În 1940, la intrarea trupelor ruseşti de ocupaţie în 
Basarabia, familia Frumuzache nu s-a refugiat în 
România. După instalarea administraţiei sovietice în 
Basarabia, în iunie 1940, Nicolae Frumuzache face un 
gest de bunăvoinţă, mai degrabă în speranţa de a-şi 
cumpăra loialitatea regimului de ocupaţie: dăruieşte 
65.000 de ruble pentru construcţia unui vas de război pe 
Dunăre. Acest gest al ţăranului Frumuzache a fost 
răsplătit cu o scrisoare de mulţumire din partea 
dictatorului Iosif Stalin. Scrisoarea se mai păstrează şi 
astăzi la una dintre rudele lui Frumuzache. La acel 
moment, donaţia lui Nicolae Frumuzache a fost folosită şi 
speculată propagandistic de noua administraţie sovietică. 
După ce a început războiul, în 1941, vasul militar cu 
numele „Nicolae Frumuzache” a ajuns cu lupte, în 1945, 
până la Viena. După revenirea administraţiei româneşti în 
Barta, în perioada 1941-1944, Colea Lupu n-a păţit nimic, 
dar informaţia despre donaţie a devenit cunoscută.  

 

 

Alt eveniment, legat de viaţa lui Nicolae Frumuzache, 
a avut loc în 1944, în perioada când trupele sovietice erau 
gata să treacă Nistrul şi să ocupe din nou Basarabia. 
Operaţiunile informative şi diversioniste ale sovieticilor 
se înteţiseră pe teritoriul basarabean. În acea perioadă, 
într-o noapte, au fost paraşutaţi la marginea satului 
Barta trei diversionişti sovietici. Avionul şi paraşutiştii 
din aer au fost văzuţi în timpul nopţii de mai mulţi 
oameni din sat, dar şi de autorităţile militare germane şi 
române. Comandamentul german, care era cazat în casa 
lui Nicolae Frumuzache, a trimis o patrulă să captureze 
paraşutiştii. Şi Colea Lupu s-a grăbit să înhame caii la 
căruţă şi a mers în grabă în direcţia unde a presupus că 
sunt paraşutiştii sovietici. Ajuns la locul paraşutării mai 
repede decât patrula nemţească şi neştiind cum se vor 
comporta paraşutiştii, ascunşi într-o căpiţă de fan, el a 
trebuit să improvizeze ceva. Când a ajuns cu căruţa mai 
aproape de căpiţa de fân, unde bănuia că stau ascunşi 
soldaţii ruşi, Nicolae Frumuzache a început să strige în 
ruseşte la câinii şi caii săi. Asta a fost suficient să nu fie 
împuşcat de soldaţii sovietici ascunşi în fân şi să intre în 
dialog cu ei. 

Unul dintre soldaţi era grav rănit – avea o fractură de 
gleznă. Cel rănit a fost urcat în căruţă, iar ceilalţi doi s-au 
culcat alături şi s-au acoperit cu fân. În scurt timp a ajuns 
la faţa locului şi patrula nemţească. Câinii nemţilor au 
simţit ceva şi au început să latre la soldaţii ascunşi în 
căruţă şi acoperiţi cu fân. Nicolae Frumuzache le-a spus 
soldaţilor nemţi să îndepărteze câinii, că ei latră la 
ciobăneştii lui ce îl însoţeau. Ajuns acasă, Colea Lupu i-a 
ascuns pe soldaţii ruşi în beci. Sus, în casă, era cazat 
personalul comandamentului german. Când ofiţerul 
sovietic rănit s-a vindecat, cei trei ostaşi ruşi au plecat cu 
toţii. La scurt timp după reinstaurarea puterii sovietice la 
Barta, Nicolae Frumuzache a fost arestat pentru că făcea 
parte dintre gospodarii înstăriţi. Atunci Maria, soţia lui, a 
luat scrisoarea de mulţumire a lui Stalin din 1940 şi a 
plecat cu trenul spre Moscova în speranţa că va ajunge la 
Stalin în audienţă. Drumul spre Moscova a fost destul de 
anevoios, trebuia de multe ori să iasă în gări să mai 
câştige un ban ca să-şi continue calea. Ajunsă la 
Moscova, ea a încercat să-şi elibereze soţul, dar este greu 
de presupus că a ajuns la Stalin. Mai degrabă a ajuns la 
NKVD, având în buzunar şi scrisoarea de mulţumire a lui 
Stalin. Maria le-a povestit amănunţit cum soţul ei a salvat 
soldaţii ruşi şi a prezentat scrisoarea de mulţumire a lui 
Stalin, din 1940. La întrebarea de ce nemţii au fost găzduiţi 
în casa lor din Barta, răspunsul Mariei a fost: toţi şi-au 
dorit să stea într-o casă bună, şi sovieticii, dar şi nemţii. 

Întâmplarea a făcut că la sediul NKVD s-a prezentat 
un general al cărui fiu rănit fusese salvat, în Barta, de 
Colea Lupu. Din discuţiile între general şi Maria 
Frumuzache a reieşit că fiul generalului a murit ulterior 
pe front. Generalul din Moscova, în semn de recunoştinţă, 
i-a promis Mariei că soţul ei va fi eliberat imediat şi când 
va ajunge ea acasă, îl va găsi aşteptând-o la portiţa. Aşa şi 
s-a întâmplat. Maria a fost ajutată la Moscova cu bani şi 
însoţită până la gara din Ismail. 

A trăit Nicolae Frumuzache până în 1961, iar Maria 
până în 1965. În 1980, când a fost demolată una din 
casele sale, se spune că din hornul ei au s-au risipit o 
mulţime de bani vechi româneşti şi că bancnotele au 
zburat, plutind, peste tot satul. Astăzi se mai păstrează o 
parte din casa veche a lui Nicolae Frumuzache. În ea sunt 
amplasate muzeul satului şi o prăvălie. Casa se află în 
centrul localităţii, la numai 150 metri de biserică, pe 
strada principala a satului. Din acest loc se deschide o 
privelişte magnifică spre lacul Ialpug, cel mai mare lac 
din perioada României Mari. Satul Barta este situat pe 
dealul de pe malul vestic al lacului Ialpug. De lângă 
casa lui Frumuzache se poate admira toată frumuseţea 
lacului ce se întinde pe o lungime de 40 km, de la 
Bolgrad până la Dunăre. 

Luând cunoştinţă de această scurtă istorie a părinţilor 
arhitectului Constantin Frumuzache, putem presupune şi 
ne dăm seama că cuplul Ceauşescu ar fi putut s-o 
cunoască. Sunt convins: istoria donaţiei în bani pentru 
construcţia vasului de război şi salvarea soldaţilor 
sovietici de Colea Lupu a ajuns şi la urechile lui 
Ceauşescu, servind ca motiv de neîncredere față de 
Zache. Cunoscând trecutul tatălui său, putem înţelege şi 
explica anumite lucruri din viața arhitectului. 

A. COCOȘ 
19 iulie 2013 
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N I C O L A E  C O N S T A N T I N  
F R U M U Z A C H E  ( C O L E A  L U P U )  

 

o poezie de la Victor Capsamun 
 

De Paştile Blajinilor, mi-a telefonat la Odesa Victor 
Capsamun, poet popular din Satu Nou, raionul Reni, 
autor al plachetei de versuri Nelinişti, apărută în 2008 la 
Herţa, regiunea Cernăuţi (Grupul Editorial „Cuvântul”). 
Am vorbit de una, de alta, de ale vieţii. Mi-a povestit că, 
dându-l de sminteală starea sănătăţii, nu mai lucrează, s-a 
pensionat, că se dedă tot mai rar pasiunilor îndrăgite – 
vânătoarei şi pescuitului. Mai aşterne pe hârtie, din când 
în când, câte o poezie. Spre sfârşitul discuţiei mi-a propus 
să-mi citească una din cele mai recente, inspirată de 
actualitatea ucraineană. Mi-a citit-o. Eram pe malul mării 
şi valurile acesteia se potriveau de minune cu valurile 
mesajului poetic ce-mi venea, prin telefonul celular, din 
sudul Basarabiei, de pe malul Ialpugului. 

Poemul lui Victor Capsamun era despre realitatea pe 
care o cunoaştem toţi. Că vârfurile societăţii trăiesc cu 
interesele lor, corporatiste, cum li se spune în limbajul 
modern. Că oamenii de rând, lăsaţi de izbelişte, 
supravieţuiesc cum pot, ducându-se prin străini ca să-şi 
câştige o bucată de pâine. Că părinţii uită de copiii lor, iar 
copiii de părinţi. Şi tot aşa. Un poem al degenerării şi 
ruinării. Un poem modern, nu prin formă, dar prin 
conţinutul său. 

I-am spus lui Victor Capsamun că am putea publica 
cele scrise de el. „Dar dacă dă de mine «Pravii sektor?»” 
– acesta a fost răspunsul, mai în glumă, mai în serios. 
„Pravii sektor” („Sectorul de dreapta”) este o organizaţie 
a ultranaţionaliștilor ucraineni, ce are şi formaţiunile sale 
paramilitare. Baieţii din „Pravii sektor” s-au remarcat în 
timpul evenimentelor de pe maidanul din Kiev, iar liderul 
lor, D. Iaroş, şi-a înaintat candidatura la postul de 
preşedinte al Ucrainei. 

Până la aşa-numita revoluție maidaneză, în Ucraina, 
mai ales în regiunile de sud-est, lumea nici nu prea auzise 
de această organizație. Când a fost nevoie ca „idealurile 
revoluţiei” să fie extinse spre sud-estul Ucrainei şi, de 
fapt, impuse populaţiei majoritar rusofone de acolo, s-a 
apelat la serviciile forţelor naţionaliste ucrainene din Kiev 
şi din vestul Ucrainei. Mesagerii acestora au ajuns la 
Odesa, unde niciodată n-au avut parte de un anturaj 
prielnic pentru a prinde rădăcini şi a-şi desfăşura 
activităţile. Haiducii lui Iaroş au cerut să li se pună la 
dispoziţie arme de foc, pentru a veni şi a face ordine în 
estul Ucrainei, dominat de forţele proruseşti, apreciate 
drept separatiste. 

Iată, deci, că faima rea a celor din „Pravii sektor” a 
ajuns la Dunăre, până la poetul popular Victor 
Capsamun, din Satu Nou. Gluma făcută de el pe seama 
organizaţiei ultranaţionaliştilor ucraineni este, desigur, 
mai mult decât o glumă. Ea denotă anumite stări de 
spirit ce încep să domine populaţia românofonă din 
regiunea Odesa (Basarabia istorică). Dezideratele 
revoluţionare ale maidanului din Kiev seamănă, în 
ţinutul de la Dunăre, nesiguranţă şi panică. Ce va fi mai 
departe? Într-o poezie a nu mai ştiu cărui scriitor 
sovietic  se spune că revoluția are început, dar capăt nu 
are. Oare, chiar aşa să fie? (V.B.) 

v r e m u r i  t u l b u r i :  e c o u r i  
 

Evenimentele dramatice care au loc în ultimul timp în 
Ucraina trezesc neliniştea confraţilor noştri de dincolo de 
Prut şi Dunăre. Venit la baştină, în Satu Nou, raionul 
Reni, de Sărbătorile Pascale, medicul Anatol Cocoş a 
găsit de cuviinţă să ne scrie: „Trăim vremuri tulburi şi în 
mod special Odesa şi sudul Basarabiei. Mai vedem ce se 
întâmplă”. Mai vedem, că altceva nu ne rămâne. Să mai 
adăugăm aici că dl. Cocoş este preocupat de mai mult 
timp de destinul marelui arhitect român Constantin 
Frumuzache, originar din satul Barta, raionul Reni şi în 
prezentul număr al almanahului nostru puteți citi un 
articol semnat de el despre viaţa şi activitatea arhitectului 
bartean, total necunoscut pe la noi. 

De la Bucureşti ne scrie medicul Daniela Cristiana 
Bulgaru: „Am urmărit la televizor cele întâmplate la 
Odesa şi am avut emoţii. Au anunţat că nici un român nu 
a avut de suferit. Sper din toată inima că sunteţi bine şi 
cele relatate la TV corespund adevărului”. Din câte am 
aflat, tatăl doamnei Bulgaru, ajuns la o vârstă venerabilă, 
este originar din satul Hagi Curda / Camâşovca, raionul 
Ismail, iar dumneaei a rămas profund impresionată aflând 
de apariţia cărţii Hagi Curda (Camâşovca). Un sat 
românesc din Basarabia istorică. Ne-a rugat s-o ajutăm 
să intre în posesia lucrării. O vom ajuta numaidecât. 

   

Corespondentul nostru 



LUNA MAI  
ÎN TRECUTUL BASARABIEI 
 
16 mai 1812. La Bucureşti, în urma războiului ruso-

turc din anii 1806-1812, a fost încheiat Tratatul de pace 
între Rusia şi Turcia, potrivit căruia teritoriul dintre Prut şi 
Nistru este anexat de Imperiul Rus. 

 
6 mai 1828. Ţarul rus Nicolae I vizitează cetatea 

Tighina, de unde se îndreaptă apoi spre Dunăre. 
 
Mai, 1844. Istoricul şi arheologul N.N. Murzakevici, 

profesor, membru al Societăţii de Istorie şi Antichităţi din 
Odesa, a efectuat cercetări arheologice în preajma satului 
Cartal (azi Orlovca, raionul Reni). Acolo, pe locul unei 
foste aşezări romane, au fost găsite plăci cu texte în limba 
latină şi imagini în relief cu scene de vânătoare. 

 
1 mai 1959. La Bolgrad are loc inaugurarea Şcolii 

Centrale (Balgarsko Tentralino Uciliste), a cărei deschidere 
a fost permisă de Guvernul Moldovei printr-un hrisov emis 
la 10 iunie 1858. În 1873 s-a construit pentru ea o clădire 
proprie. 

 
1 mai 1868. La Bolgrad apare revista „Obst trud”, sub 

redacţia profesorului T. Ikonomov. Au fost tipărite trei 
numere. 

 
Mai 1873. Este terminată construcţia tronsonului de 

cale ferată de la gara Tighina, începută în martie 1872, spre 
cheiul amenajat concomitent la nord de satul Varniţa (azi 
Republica Moldova). Linia secundară respectivă făcea 
legătura între portul Odesa şi râul Nistru. 

 
24 mai 1906. Apare ziarul „Basarabia”, cea de-a doua 

publicaţie periodică în limba română din Basarabia, care a 
fiinţat până la 11 martie 1907. 

 
12 mai 1913. Este sfinţită noua biserică, cu hramul Sf. 

Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul, din satul Nerusai, 
judeţul Ismail (azi raionul Tatarbunar), regiunea Odesa. 

 
20-24 mai 1917. La Chişinău a avut loc Congresul I al 

Ţăranilor din Basarabia. 
 
25-28 mai 1917. La Chişinău şi-a desfăşurat lucrările 

Congresul Învăţătorilor Moldoveni din Basarabia. 
 
23 mai 1918. Regele Ferdinand I al României a vizitat 

localităţile Tighina, Cetatea Alba, Arciz, Bolgrad şi Reni, 
de unde s-a îndreptat spre Bucureşti. 

 
(După lucrarea lui Dinu Poştarencu, O istorie a 

Basarabiei în date şi documente (1812-1940), Editura 
Cartier, Chişinău, 1998) 
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București, 1940 – un minut de reculegere pentru răpirea Basarabiei 
(foto Willy Pragher) 

 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 
 

 

 

 

CÂTE CEVA DESPRE 
GĂGĂUZII DIN 

REGIUNEA ODESA 
 

Publicaţia lunară independentă (electronica) 
„Intersecţii” a găzduit în luna martie a anului curent 
un amplu interviu cu Valerii Ianioglo, prim-adjunct al 
başcanului Autonomiei Găgăuze din Republica 
Moldova. Demnitarul a fost întrebat „dacă stările de 
spirit din Găgăuzia ar putea influenţa sudul 
Basarabiei, parte a Ucrainei, unde locuieşte o 
importantă comunitate de găgăuzi”. Iată ce a răspuns 
dânsul: „Eu nu pun la îndoială că găgăuzii din 
Ucraina urmăresc situaţia din Găgăuzia şi ţin cont de 
recomandările făcute în autonomie, care se referă la 
păstrarea naţiunii noastre. Toate procesele din 
autonomie influenţează inclusiv populaţia găgăuză 
din Ucraina”. 

Cât de importantă, totuşi, este comunitatea 
găgăuzilor din sudul Basarabiei, implicit din Ucraina? 
Anticipând răspunsul la această întrebare, să 
menţionăm că majoritatea absolută a găgăuzilor din 
Ucraina locuieşte azi în teritoriul dintre Nistru, Dunăre 
şi Marea Neagră, adică în Basarabia istorică. Acest 
ţinut găgăuzii (la originile lor turci selgiucizi din Asia 
Mică), împreună cu bulgarii, l-au colonizat masiv, 
începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea. 
Datele statistice ruseşti spun că, în 1897, în judeţele 
Cahul, Ismail şi Bolgrad, revenite (din 1878) în 
componenţa Imperiului Rus, locuiau 57.054 găgăuzi. 
Statistica românească din 1930 arată că în judeţele 
Tighina, Cahul, Ismail şi Cetatea Albă se găseau 
98.172 găgăuzi (Constantin Rezachevici, Găgăuzii, 
în „Magazin istoric”, iunie 1997). 

În perioada postbelică, coloniştii găgăuzi de 
cândva s-au pomenit în două republici sovietice, 
moldovenească şi ucraineană. În Ucraina, în 30 de 
ani de putere sovietică (1959-1989), datele oficiale 
ale recensămintelor populaţiei arată că numărul 
găgăuzilior a crescut de la 23.500 la 31.967 de 
persoane. În 2001, deja în statul ucrainean suveran, 
ei numărau cam tot atâtea – 31.923. Din totalul pe 
ţară, în regiunea Odesa, în 2001 locuiau 27,600 de 
găgăuzi (Ion Popescu, Constantin Ungureanu, 
Românii din Ucraina între trecut şi viitor, Editura 
Primus, 2009). 

Totalurile oficiale ale recensământului populaţiei 
din 2001 demonstrează că în regiunea Odesa 
găgăuzii, ca minoritate etnică, cedeaza, numeric, 
românofonilor, care constituiau peste 124.000, de 
asemenea bulgarilor (150.000) şi ruşilor (508.000). 
Adică ei nu sunt o comunitate atât de „importantă”, 
după cum am citit în interviul din „Intersecţii”. 

Greu de spus în ce masură „stările de spirit din 
Găgăuzia” îi influenţează pe găgăuzii din regiunea 
Odesa şi cum ar putea dânşii să ţină cont „de 
recomandările făcute în autonomie” vizavi de 
„păstrarea naţiunii” lor. Din mai multe motive. 

În primul rând, azi în sudul Basarabiei (regiunea 
Odesa) nu există atât de multe localităţi populate cu 
preponderenţă de găgăuzi, iar cele existente sunt 
dispersate teritorial. Bunăoară, una dintre ele – 
Bulboaca (Kotlovina) – se află în raionul Reni şi are o 
populaţie de peste 2.600 de locuitori. Alta – Kurciu 
(Vinogradovka) – cu 86% populaţie găgăuză, se 
găseşte în raionul Bolgrad. Încă o trăsătură specifică 
constă în aceea că în multe localităţi rurale găgăuzii 
locuiesc împreună cu bulgarii şi majoritari în ele sunt 
bulgarii, nu găgăuzii. În Enichioi (Novosiolovka), 
raionul Chilia, spre exemplu, din 1597 de locuitori 
(recensământul din 2001), 612 erau găgăuzi, iar 750 
bulgari. În Kubei (Cervonoarmeiskoe), raionul 
Bolgrad, din 6.544 locuitori, 62% erau bulgari şi doar 
26,5% găgăuzi. 

Găgăuzii din regiunea Odesa (ca şi bulgarii, de 
altfel) nu au şcoli cu predare în limba maternă şi nu 
au nici măcar şcoli mixte, cum au conaţionalii noştri 
din marea majoritate a satelor cu populaţie 
preponderent românească (moldovenească) din 
sudul Basarabiei. Paradoxul situaţiei constă în aceea 
că, dacă confraţii noştri sunt asimilaţi cu nemiluita şi 
numărul lor a scăzut (cu peste 20.000 din 1989 până 
în 2001), găgăuzii, din câte spuneam mai sus, 
supravieţuiesc fără mari pierderi. Ar putea fi la mijloc 
nişte particularităţi ce ţin de codul genetic al seminţiei 
găgăuze şi nicidecum de „recomandările” ce le 
parvin din Găgăuzia vecină. 

 
Vadim BACINSCHI 
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NOAPTEA DE MAI 
 
 
 
 
 

Astfel: fiindcă apogeul la care sufletul atinge 
Când poartă cântece-ntre aripi dă naştere la răzvrătiri, 
Se poate crede că vreodată ce e foc sacru se va stinge 
Şi muzele că vor rămâne amăgitoare năluciri? 
Vestalelor, când în picioare altarul vostru s-află încă, 
Şi primăvara când se-ntoarce şi astăzi ca şi alte dăţi, 
Şi preschimbat când nu se află pământul falnic într-o stâncă, 
De ce v-aţi reurca în sfera abstractelor seninătăţi? 
Închisă dacă vă e lumea, recoborâţi-vă-ntre roze 
Parfumele din mai înalţă reînnoite-apoteoze, 
Şi-n noaptea blondă ce se culcă pe câmpeneşti virginităţi 
Este fioru-mpreunării dintre natura renăscută 
Ş-atotputerea Veciniciei de om abia întrevăzută. 
Veniţi: privighietoarea cântă, şi liliacul e-nflorit; 
Cântaţi: nimic din ce e nobil, suav şi dulce n-a murit. 
Simţirea, ca şi bunătatea, deopotrivă pot să piară 
Din inima îmbătrânită, din omul reajuns o fiară, 
Dar dintre flori şi dintre stele nimica nu va fi clintit, 
Veniţi: privighietoarea cântă şi liliacul e-nflorit. 
 
Se poate crede că vreodată ce e foc sacru se va stinge, 
Când frunza ca şi mai nainte şopteşte frunzei ce atinge? 
Când stea cu stea vorbeşte-n culmea diamantatului abis, 
Izvorul când s-argintuieşte de alba lună care-l ninge, 
Când zboară freamete de aripi în fundul cerului deschis?... 
Vestalelor, dacă-ntre oameni sunt numai jalnice nevroze, 
E cerul încă plin de stele, şi câmpul încă plin de roze, 
Şi până astăzi din natură nimica n-a îmbătrânit... 
Iubirea, şi prietenia, dacă-au ajuns zădărnicie, 
Şi dacă ura şi trădarea vor predomni în vecinicie... 
Veniţi: privighietoarea cântă şi liliacul e-nflorit. 
 
Vestalelor, dacă-ntre oameni sunt numai jalnice nevroze, 
Pământ şi spaţiu îşi urmează sublimele metamorfoze, 
Răsare câte-o nouă floare, apare câte-un astru nou, 
Se face mai albastru adâncul, şi codrul mai adânc se face, 
Mai dulce sunetul de fluier, mai leneşă a nopţei pace, 
Mai răcoroasă adierea, mai viu al stâncilor ecou; 
Mucigăitul smârc al văii cu poezie se vestmântă, 
Pe prefiratele lui ape pluteşte albul nenufar... 
O mică stea e licuriciul, şi steaua este un mic far, 
În aer e parfum de roze. – Veniţi: privighietoarea cântă. 
 
Posomorârea fără margini a nopţilor de altădată, 
Când sufletul pentru sarcasme sau deznădejde sta deschis, 
Cu focul stins, cu soba rece, rămase-n urmă ca un vis. 
E mai, şi încă mă simt tânăr sub înălţimea înstelată. 
Trecu talazul duşmăniei cu groaza lui de nedescris, 
La fund se duse iar gunoiul ce înălţase o secundă 
Şi stânca tot rămase stâncă, şi unda tot rămase undă... 
Se lumină întinsa noapte cu poleieli mângâietoare, 
Şi astăzi e parfum de roze şi cântec de privighietoare. 

 
 

Vestalelor, numai o noapte de fericire vă mai cer. 
Pe jgheabul verde al cişmelei un faun rustic c-o naiadă 
S-au prins de vorbe şi de glume sub licăririle din cer; 
Columbe albe bat din aripi şi visurile vin grămadă, 
Iar picăturile urmează pe piatra lucie să cadă... 
Băsmesc de vremile bătrâne, când zânele se coborau 
Din limpezimile albastre, şi-n apa clară se scăldau... 
Reînviază ca prin farmec idilele patriarcale 
Cu feţi-frumoşi culcaţi pe iarbă izbindu-se cu portocale: 
Pe dealuri clasice s-arată fecioare în cămăşi de in 
Ce-n mâini cu amforele goale îşi umplu ochii de senin, 
Şi printre-a serei lăcrămare de ametiste şi opale, 
Anacreon re-nalţă vocea, dialoghează Theocrit... 
Veniţi: privighietoarea cântă în aerul îmbălsămit. 
 
E mai şi încă mă simt tânăr sub înălţimea înstelată... 
Halucinat când este-auzul, vederea este fermecată; 
Aud ce spune firul ierbei, şi văd un cer de aripi plin, 
M-aşez privind în clarul lunei sub transparenţa atmosferei 
Şi-n aeru-mbătat de roze sfidez atingerea durerei 
Cu cântece nălucitoare cum sunt candorile de crin. 
O! feerie a naturei, desfăşură-te în splendoare, 
Regret suprem al fiecărui în tainicul minut când moare, 
Fiindcă tu eşti pentru suflet repaos dulce şi suprem. 
O! feerie a naturei, vindecătoare de nevroze, 
Ce ne-mbuneşti fără ştiinţă şi ne mângâi fără să vrem, 
Regret suprem al fiecărui, desfăşură-te în splendoare 
În aer cu parfum de roze şi cântec de privighietoare. 
Veniţi, privighietoarea cântă în aeru-mbătat de roze. 
 
Voind să uit că sunt din lume, voiesc să cred că sunt din cer... 
Vestalelor, numai o noapte de fericire vă mai cer, 
Şi-această noapte fericită la gâtul ei cu sălbi de astre 
S-a coborât pe flori roz-albe şi pe pădurile albastre, 
A-ntins subţirele-i zăbranic şi peste câmp şi peste văi 
A-nseilat nemărginirea cu raze de argint şi aur 
Şi o cusu cu mii de fluturi şi o brăzdă cu mii de căi; 
A revărsat peste lot locul dumnezeiescul ei tezaur, 
În atmosfera străvezie împăciurea şi-a întins, 
Făcu să sune glas de bucium la focul stânelor aprins, 
Făcu izvorul să-l îngâne, pădurea să se-nveselească, 
Orice durere să-nceteze, şi poezia să vorbească. 
Pe om în leagănul ei magic îl adormi – şi el uită – 
Cu clarobscur mască urâtul şi şterse formele prea bruşte, 
Făcu să tacă zbârnâirea adunăturilor de muşte, 
Şi zise dealului să cânte, şi dealul nu mai pregetă, 
Şi zise văilor să cânte, şi văile se ridicară, 
Cu voci de frunze şi de ape, cu şoapte ce s-armonizară, 
Şi zise paserei să cânte, şi la porunca uimitoare, 
Se înălţă parfum de roze şi cântec de privighietoare… 
Iar când şi mie-mi zise: „Cântă!”, c-un singur semn mă deşteptă, 
Spre înălţimi neturburate mă reurcă pe-o scară sfântă... 
În aeru-mbătat de roze, veniţi: – privighietoarea cântă. 
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