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FORUMUL  
COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI  
DIN SUDUL BASARABIEI 

  
Pe 15 iunie, în oraşul Ismail a avut loc o reuniune a 

reprezentanţilor comunităţii româneşti din raioanele 
Ismail, Reni, Sărata, Tatarbunar. Aceasta a fost 
organizată de către Asociaţia Naţional-Culturală 
„Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa 
(preşedinte Anatol Popescu), Institutul Cultural Român, 
Asociaţia „Răsăritul Românesc” şi Centrul Român de 
Studii şi Strategii. Lista completă a organizatorilor o 
găsim pe blogul d-lui Bogdan Diaconu, vicepreşedinte al 
Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării din Parlamentul României, care a 
participat la forum. La reuniune au luat parte 
conducătorii unor ONG-uri ale etnicilor români din 
teritoriu, studenţi de la Universitatea din Ismail, 
absolvenţi ai şcolilor cu limba de predare română din 
sudul Basarabiei. 

Iată ce scria, vizavi de evenimentul în cauză, 
parlamentarul Bogdan Diaconu pe blogul ce-i aparţine 
(postare din 16 iunie a.c.): „Planul de destabilizare a 
Republicii Moldova şi a Ucrainei prin crearea, chiar 
înainte de semnarea Acordului de Asociere cu UE a 
Republicii Moldova de pe 27 iunie, a unei entităţi care ar 
urma să unească raioanele de sud ale Republicii 
Moldova cu regiunea Bolgrad şi Ismail ar lovi direct în 
etnicii români din aceste zone care s-ar trezi sub 
ocupaţie rusească”. S-ar înţelege că acesta a fost 
motivul principal al convocării forumului din Ismail – 
eventualul pericol al unei noi ocupaţii ruseşti. Din câte 
am fost informaţi, la forum au fost de asemenea 
abordate mai multe probleme de importanţă actuală 
pentru etnicii români din Basarabia istorică: 
intercomunicarea în spaţiul Euroregiunii „Dunărea de 
Jos”, plecarea absolvenţilor şcolilor de cultură generală 
la studii în România ş.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai citim în cele scrise de Bogdan Diaconu: 

„Încetarea propagării moldovenismului, ca identitate 
falsă, pentru a evita recunoaşterea românităţii etnicilor 
români din Ucraina, necesitatea reînfiinţării regiunii 
Ismail şi necesitatea reprezentării românilor în 
administraţia locală din regiunea Odesa şi în organele 
de conducere de la Kiev, dar şi reînfiinţarea şcolilor 
româneşti desfiinţate, sunt câteva puncte esenţiale din 
Rezoluţia emisă de Forum, a căror îndeplinire este 
vitală pentru salvarea comunităţii româneşti din sudul 
Basarabiei”. 

La lucrările forumului din Ismail a participat şi dl. Emil 
Rapcea, Consul General al României la Odesa. 

 
Corespondentul nostru 

 

„Solicităm sprijin financiar  
imediat pentru proiecte”... 
în faţa pericolului rusesc 

 
 Dintr-o relatare a Agenţiei de presă a românilor de 

pretutindeni (Romanian Global News) aflăm despre  
conferinţa de presă din 15 aprilie 2014, ce a avut loc la 
Bucureşti şi a fost organizată de către deputatul Bogdan 
Diaconu, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile 
de români din afara graniţelor României din Camera 
Deputaţilor. În centrul atenţiei participanţilor s-au aflat, 
din câte citim, „românii din sudul Basarabiei, Ucraina” 
care „cer sprijin ferm din partea Bucureştiului”, fiind 
„singura minoritate naţională a unui stat membru UE şi 
NATO care ar putea cădea victimă ofensivei ruseşti”. 

Să ne clarificăm din capul locului: comunitatea 
românilor sud-basarabeni (regiunea Odesa) există, ca 
minoritate naţională, în cadrul statului ucrainean şi nu al 
României – membru al UE şi NATO. Mai avem etnici 
români, din aceeaşi minoritate românească, în regiunile 
Cernăuţi şi Transcarpatia, tot din Ucraina. 

Să mai recunoaştem că la sapă de lemn această 
comunitate a ajuns nu în cele câteva luni ale expansiunii 
ruseşti asupra Ucrainei, ci de-a lungul mai multor ani. 
Ani în care şi Kievul, şi Bucureştiul oficial au închis 
ochii la problemele stringente ale confraţilor noştri dintre 
Nistru, Dunăre şi Marea Neagră, preferând să nu-şi facă 
probleme suplimentare. Şi dacă, în contextul dat, noi 
începem să arătăm cu degetul „pericolul rusesc” şi să 
cerem de urgenţă României bani pentru proiecte ca să 
salvăm românii sud-basarabeni, în toată socoteala asta se 
citeşte uşor aspectul vădit speculativ. 

Potrivit Romanian Global News, la conferinţa de 
presă din 15 aprilie au participat: Eugen Popescu, 
Directorul Centrului Român de Studii şi Strategii, Radu 
Baltasiu, director, Adriana Gae, expert în problemele 
românilor de pretutindeni la Institutul Cultural Român 
(ICR), şi Anatol Popescu, preşedintele Asociaţiei 
„Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa. 

Citim că Anatol Popescu „a solicitat sprijin financiar 
imediat pentru proiecte care vizează  păstrarea identităţii 
naţionale a vorbitorilor de limba română din regiunea 
Odesa”. Bine era dacă liderul de la Erdec Burnu 
nominaliza şi concretiza care anume sunt aceste proiecte 
salvatoare. Informaţia de acest gen ar trezi interesul 
firesc al etnicilor români. 

În cadrul conferinţei de presă, Eugen Popescu, 
Directorul Centrului Român de Studii şi Strategii, a 
declarat (după Romanian Global News): „În perspectiva 
evenimentelor care se desfăşoară în estul şi sudul 
Ucrainei, comunitatea românească este cea mai expusă 
incidentelor dintre statul ucrainean şi populaţia rusofonă, 
având în spate Rusia”. A mai spus domnul director 
următoarele: „Obiectivul posibil al Rusiei este acela de a 
ajunge la gurile Dunării, utilizând populaţia rusofonă din 
sudul Basarabiei, mă refer în general la cea din oraşul 
Odesa şi populaţia rusofonă de origine bulgară (există în 
sudul Basarabiei aproximativ 80.000 de bulgari complet 
rusificaţi)”. 

Cele declarate de Eugen Popescu nu prea corespund 
realităţii. Şi iată de ce. Incidentele la care se referă el au 
avut loc nu între „statul ucrainean şi populaţia rusofonă”, 
ci între forţele proruseşti ce pledează pentru 
federalizarea Ucrainei şi cele naţionaliste ucrainene, ce 
se opun federalizării şi expansiunii ruseşti. Mai departe. 
Odesa, evident, nu se află în sudul Basarabiei. 

Presupunerea că Rusia ar vrea să ajungă la Dunăre 
cu ajutorul etnicilor bulgari rusificaţi pare să fie sau 
aberaţie, sau provocare. În regiunea Odesa locuiesc, din 
câte ştim, 150.000 de bulgari. De unde a luat dl. 
Popescu informaţia că 80.000 dintre aceştia sunt 
complet rusificaţi şi gata să slujească ruşilor? 

Tendenţios (ca să nu zic mai mult) sună afirmaţia 
conform căreia, chipurile, comunitatea românească 
„este cea mai expusă incidentelor...”. Gradul 
„expunerii” credem că e cam acelaşi pentru întreg 
conglomeratul etnic dintre Nistru, Dunăre şi Marea 
Neagră. 

Dar dacă Putin, cu armatele sale, nu ajunge la 
Dunăre? Dacă nu „utilizează” populaţia rusofonă din 
sudul Basarabiei? Din cele spuse de dl. Eugen 
Popescu rezultă nişte întrebări cam deochiate (să le 
calificăm aşa). Şi dacă nu va avea loc escaladarea 
evenimentelor din partea Rusiei vizavi de sudul 
Basarabiei, cum rămâne cu comunitatea românească 
de aici? Mai bine zis, cum rămâne cu acel „sprijin 
financiar imediat” pe care l-a solicitat, în cadrul 
conferinţei de presă, preşedintele Asociaţiei 
„Basarabia”, în faţa pericolului rusesc? 

Patima proiectelor, cu finanţare din partea 
României, este mai veche printre unii lideri ai 
comunităţii româneşti din regiunea Odesa. Dacă va fi 
nevoie, vom reveni cu detalii şi amănunte. Aici aş 
sublinia doar că roadele implementării acestor proiecte 
(câte au fost ele) nu se prea văd. Ceva durabil şi cu 
adevărat valoros (nu numai cântece şi dansuri populare) 
pentru întreaga comunitate nu s-a realizat până în 
prezent. Când spun „întreaga comunitate” îi am în 
vedere nu doar pe confraţii din raionul Ismail, unde îşi 
are sediul Asociaţia Regională „Basarabia”, ci şi pe cei 
de pe prin părţile Săratei, Chiliei, sau Cetăţii Albe. 
Rămâne netransparent şi total necunoscut, la nivel 
comunitar, modul în care se consumă banii alocaţi de 
statul român, cât de puţini n-ar fi ei. Ar mai fi multe de 
spus, în acest context, dar mai zăbovim cu dezvăluirile. 

La conferinţa de presă din 15 aprilie, Radu Baltasiu 
a declarat (citat de Romanian Global News): „Pentru a 
reuşi în acest sens (se are în vedere, probabil, 
implementarea proiectelor – V.B.), România, la rândul 
ei, va trebui să dezvolte linii de pregătire în 
administraţie corespunzătoare: să încurajeze formarea 
unui corp de experţi buni manageri, dar cu cultură 
solidă istorică, etnografică, sociologică, juridică – a 
realităţilor respective”. Până vor apărea aceste mirifice 
„linii de pregătire în administraţie corespunzătoare” şi 
„corpul de experţi buni manageri”, în sudul Basarabiei 
stările de spirit românofobe ar putea să devină absolute, 
iar din cele cinci şcoli cu predarea integrală în limba 
română s-ar putea să nu mai rămână nici una.  Forfota 
birocratică şi tot felul de nuanţe cu caracter speculativ, 
ca să nu zic mai mult, în jurul pomenitelor mai sus 
proiecte, nu fac decât să dăuneze comunităţii româneşti 
din regiunea Odesa. În loc să contribuie la ameliorarea 
situaţiei, acestea o agravează, semănând nesiguranţă şi 
suspiciuni. 

 
 

Vadim BACINSCHI 
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Secretul controversei a fost relaţia nepotrivită dintre 
Ludmila şi inginerul C. Pavelescu. Când nu s-a mai putut, 
Ludmila a părăsit casa părintească în favoarea lui Pavelescu. În 
scurt timp şi Zache a părăsit casa socrilor. Soţii Cuşcenco nu 
acceptaseră gestul fetei lor şi au fost de partea lui Zache. 

Nici Ludmila n-a avut o viaţă fericită cu inginerul Pavelescu, 
dar lipsa copiilor a cântărit mult în destrămarea relaţiei cu 
Costică. Zache a acceptat situaţia cu demnitate. Explicaţia este 
că toţi aceşti oameni erau de o mare calitate sufletească şi nu-şi 
permiteau lucruri scandaloase, trecând peste prejudecăţi. După 
cum mărturiseşte prietenul din anii de studenţie, Gheorghe 
Dorin, relaţiile lui cu Zache erau foarte apropiate şi era frecvent 
invitat la el, în casa socrilor. Acolo a cunoscut o atmosferă tipic 
rusească, cu mâncăruri specifice, cu muzică şi persoane elevate. 
În această casă se respectau cu sfinţenie tradiţiile ruseşti. Socrul 
lui C-tin Frumuzache a făcut parte din echipa de arhitecţi care a 
contribuit la construcţia clădirii Ministerului de Interne din 
Bucureşti în perioada interbelică. 

Ludmila a divorţat ulterior şi de C. Pavelescu. A avut copii 
numai cu al treilea soţ. A decedat în anul 2011, în Bucureşti. 

După divorţul de Ludmila, Zache şi-a continuat activitatea în 
cadrul institutului, la I.S.P.R.O.R (Institutul de proiectare oraşe). 
N-a stat prea mult timp singur. În institutul unde lucra, în scurt 
timp a cunoscut-o pe Cornelia Şucu (1939-2012), angajată ca 
desenatoare. S-a căsătorit cu dânsa, mai tânără decât el cu 13 
ani. O pregătise pentru facultate şi, în final, ea deveni architectă 
în anul 1966. În 1951, C-tin Frumuzache s-a preocupat de 
restabilirea clădirilor de patrimoniu şi de proiectarea unui cartier 
nou în Galaţi. Cornelia a relizat proiectul de reconstruire a 
oraşului sub îndrumarea lui Costică. E posibil ca a doua 
căsătorie să fi fost mai inspirată, dar nici din acea relaţie Zache 
n-a avut copii. Au locuit în Bucureşti, în Drumul Taberei, lângă 
Favorit. Cornelia Şucu era născută la 7 aprilie 1939 şi a decedat 
în seara de 7 martie 2012. 

 
CAZUL „FRUMUZACHE” 

 
De casa parintească n-a uitat niciodată. Pentru prima oară, 

după refugiu, vine în satul natal în toamna anului 1957. Vine cu 
soţia sa, Ludmila Cuşcenco, în calitate de naş la nunta fratelui 
său, Ion, care se căsătorea cu Eugenia. La nuntă a venit din 
Bucureşti, unde locuia. Cât timp s-a aflat în Barta, conform 
spuselor lui Serghei Frumuzache, a mai făcut câteva picturi în 
biserica satului. După nuntă a hotărât să treacă granița URSS pe 
la Ismail, dar acolo grănicerii l-au reţinut şi l-au trimis la Odesa. 
Nu se aştepta la o astfel de întorsătură. La Odesa au apărut foarte 
mulţi „peţitori” din Kiev şi din Odesa cu propunerea să rămână 
în aceste oraşe ca arhitect (datorită valorii lui profesionale). 
Colea Frumuzache, taică-său, a plecat atunci de urgenţă la 
Ambasada României de la Kiev (mai târziu Ambasada a fost 
transferată în Moscova) să-l informeze pe ambasadorul 
României despre situaţia creată. Ludmila nu era de acord să 
rămână în URSS şi intrase în panică la gândul că ar putea să 
rămână în ţara lui Stalin. Bănuia ce i se putea întampla ei, ai 
cărei parinţi au fugit de bolşevici din URSS în România. În 
final, diplomaţia română şi cea sovietică s-au înţeles. Costică, 
prin portul Reni, a trecut spre Galaţi, cu un vas de pasageri. De 
atunci n-a venit la Barta vreme îndelungată. A mai poposit în 
URSS în 1975 şi în 1979, când s-a văzut cu o parte din rudele de 
la Chişinău. Atunci i-a fost frică să revină în satul natal. 

A călătorit mult prin alte ţări. Odată, când se întorcea de la 
Tokio la Moscova, Constantin l-a întâlnit la bordul avionului pe 
marele şahist Kasparov, chiar a şi jucat  cu el o partidă. Costică 
n-a fost membru de partid şi nici nu-şi dorea să fie membru al 
partidului comunist din România, în schimb avea toate volumele 
lui Lenin în biblioteca sa şi le citise pe toate. 

 
A. COCOȘ 

 

(continuare în pagina 4) 

Mari personalităţi basarabene 
 

CONSTANTIN 
FRUMUZACHE 

„Cel mai valoros om din câţi am cunoscut” 
(Dorin Gheorghe, arhitect) 

 
Contribuţia esenţială la creionarea portretului renumitului 

arhitect au adus-o vechii săi prieteni şi colaboratori. Printre 
colaboratorii apropiaţi se numară arhitecţii Dorin Gheorghe, Militza 
Sion şi Nicolae Vlădescu, inginerul Lazăr Dorin, care i-au fost mulţi 
ani la rând alături şi cunosc multe detalii din viaţa şi activitatea lui. 
Toţi acești meseriaşi în arta frumosului – arhitecţi şi ingineri, trecuţi 
de prima tinereţe – au găsit cele mai frumoase cuvinte la adresa 
maestrului Zache, cum îi spuneau, folosind respectivul diminutiv. 
Pentru mulţi dintre arhitecţi, Zache a fost îndrumator sau profesor. 

Pe masură ce înaintam cu acumularea materialelor despre eroul 
nostru, se alăturau alţi protagonişti, nu mai puţin interesanţi, şi 
fiecare dintre ei vărsa o noua lumină, mai deplină, asupra 
personalităţii sale. Mulţumiri apropiaţilor şi rudelor lui C-tin 
Frumuzache, care ne-au pus la dispoziţie fotografii şi alte materiale. 

 
RĂDĂCINILE... 

 
Constantin Frumuzache, fiul lui Nicolae şi al Mariei, s-a născut 

la 2 februarie 1926, în satul Barta, judeţul Ismail. Pe Nicolae 
Frumuzache, tatăl viitorului arhitect, îl cunoştea tot satul drept Colea 
Lupu. Familia Frumuzache era una dintre cele mai înstărite din 
localitate. Pe lângă proprietăţile pe care le deţineau, mai aveau şi o 
navă de pasageri cu care navigau pe lacul Ialpug şi pe Dunare, de la 
Barta spre Satu-Nou şi Ismail. Istoria acestei nave reprezintă un 
subiect aparte, la care vom reveni în mod special. 

Nu întâmplător Costică Frumuzache, încă din copilărie, va purta 
în suflet pentru toată viaţa dragostea pentru deltă şi locurile pe unde 
a copilărit. Costică a avut trei fraţi: Elena (n. 1920), Catea (n.1922) 
şi Ion (n. 1932). Toţi  au văzut lumina zilei în Barta. Şcoala primară 
de patru ani a absolvit-o la baştină, apoi şi-a continuat studiile la 
gimnaziul şi liceul din Reni. De acolo, în scurt timp, s-a transferat la 
liceul de băieţi din Ismail. Printre colegii de liceu de acolo a fost şi 
prietenul său Vanea Chirilă, care ulterior a devenit unul dintre cei 
mai celebri gazetari sportivi din România (vezi Almanahul „Sud-
Vest” , nr. 6(11), din iunie 2013, p. 4, articolul Condeiul din Ismail). 

Din august 1944, când toată Basarabia se aştepta a fi reocupată 
de ruşi, o bună parte din basarabeni se refugiază în România. Printre 
ei a fost şi Costică Frumuzache. Conform spuselor lui Nicolaie 
Vlădescu, astăzi cunoscut arhitect din România, Costică a fost 
repartizat la liceul din Buftea, în suburbia Bucureştilor. 

 
STUDIILE 

 
După absolvirea liceului, în 1945, a încercat să intre la 

Facultatea de Arhitectură din Bucureşti, dar n-a reuşit în primul an. 
Devine student al acestei facultăţi în 1946. Din anii de studenţie s-a 
ales pentru toată viaţa cu diminutivul Zache. De la refugiu şi până la 
admiterea la facultate a trăit în condiţii materiale foarte grele, 
informaţie confirmată de toţi cei care l-au cunoscut. În 1951 absolvă 
facultatea de arhitectură. În acele vremuri de după razboi, grele 
pentru toţi românii, Costică a găsit un sprijin important la rudele 
refugiate în România. Venea adeseori la Niculiţel, în județul Galaţi, 
unde locuiau mătuşa sa, Dochia, şi unchiul Petre Stamate. Venea în 
vizită în perioada de vacanță, când era student, şi mătuşa îi mai 
cosea câte o pereche de pantaloni sau altceva. Unchiul Petre era din 
Satu Nou, iar mătuşa era din Barta, sora tatălui lui Zache. În anii de 
după refugiu mai mergea în deltă la o familie care l-a ajutat foarte 
mult, practic l-a salvat de foamete. Aceşti oameni i-au întins o mână 
de ajutor. O ştiu mai bine ca alţii Aneta, din Tulcea, şi Mioara, din 
Niculiţel, județul Galaţi, verişoarele lui Costică. Pentru a-şi câştiga 
bucata de pâine, cânta la chitară din casă-n-casă, ca un muzician 
ambulant şi lucra ca şofer la Gara de Nord. Din momentul când a 
intrat la facultate i-a fost mai uşor. Anii 1944-1946, însă, i-au marcat 
greu sănătatea. Probabil din acea perioadă a rămas cu ulcer gastric, 
care mai târziu s-a malignizat. Era cunoscut ca un împătimit 
consumator de cafea şi un fumător înrăit. 

 
CĂSNICII NEFERICITE... 

 
Şi viaţa personală i-a fost marcată din greu. A fost căsătorit 

de două ori. Cu Ludmila Cuşcenco (1928-2011) s-a cunoscut în 
perioada de studenţie, la facultatea de arhitectură. C-tin 
Frumuzache a absolvit-o în 1951, iar ea în 1953. Familia 
Ludmilei era compusă din părinţii ei şi o mătuşă, sora mamei 
sale. Tatăl Ludmilei, N. Cuşcenco, era un intelectual rafinat, 
arhitect de profesie şi provenea din ruşii albi, refugiat din Rusia 
bolşevică. Soţia sa a fost grecoaică şi a locuit o bună vreme la 
Chilia, în sudul Basarabiei. Acolo, în anul 1928, s-a născut şi 
fiica lor, Ludmila. După absolvirea facultăţii, Zache se 
căsătoreşte cu Ludmila şi schimbă locuinţa din căminul 
studenţesc cu casa socrilor din centrul Bucureştiului. Se 
integrase bine în familia Cuşcenco, dar ulterior relaţia s-a năruit. 
Această căsătorie i-a facut viaţa mult prea agitată şi, poate, 
nefericită. Căsnicia a durat în jur de 10 ani.  

 
 

CONGRESUL FORUMULUI 

INTERNAŢIONAL AL 

JURNALIŞTILOR ROMÂNI 
 

Între 13 şi 15 iunie 2014, în incinta Universităţii 
„Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova), şi-a 
ţinut lucrările cel de al V-lea congres al Forumului 
Internaţional al Jurnaliştilor Români (FIJR). 
Organizaţia, condusă de preşedintele Romeo Couţi, 
întruneşte ziarişti de limbă română – presa scrisă, 
electronică, radio şi TV – din România şi din afara 
frontierelor sale. Congresul de la Bălţi a întrunit 
circa 40 de jurnalişti din România, Republica 
Moldova, Ucraina, Serbia şi Germania. Marea lor 
majoritate a fost din România şi din Republica 
Moldova. Ucraina a fost prezentă prin opt jurnalişti 
(şapte din regiunea Cernăuţi şi unul din regiunea 
Odesa), Serbia – prin două persoane. Nu a venit 
nimeni din partea ziariştilor români din Bulgaria şi 
din Ungaria, fapt care a trezit îngrijorarea 
participanţilor la congres. 

Manifestarea a fost organizată cu sprijinul 
Departamentului Politici pentru  Relaţia cu Românii 
de Pretutindeni (DPRRP) al Guvernului României şi 
s-a bucurat de mesajele de salut din partea 
premierului român, Victor Ponta, şi din partea celui 
moldovean, Iurie Leancă. Cuvinte de salut au mai 
răsunat din partea primăriei oraşului Bălţi 
(viceprimar Alexandru Usatâi) şi a conducerii 
Universităţii din localitate (rector Gheorghe Popa). 

„Noile media – jurnalism – comunitate” – 
aceasta a fost tema magistrală a majorităţii 
comunicărilor (în total, circa 20 la număr) din cele 
două zile ale congresului, deşi s-a vorbit şi despre 
lucruri mai generale, cum ar fi, bunăoară, situaţia 
minorităţii româneşti din Serbia şi din sudul 
Basarabiei (regiunea Odesa). Despre aceasta au 
vorbit Duşan Pârvulovici şi Vadim Bacinschi. De un 
real interes pentru participanţi au fost alocuţiunile 
scriitorului şi jurnalistului Nicolae Leahu, decan al 
Facultăţii de Literatură Română şi Universală a 
Universităţii din Bălţi, cu o experienţă de mai mulţi 
ani de activitate în presa locală din Republica 
Moldova, la Cahul, Drochia şi Bălţi. 

Colegul Duşan Pârvulovici din Serbia a fost, 
poate, cel mai categoric în aprecierile sale vizavi de 
contribuţia reală a României în ajutorarea 
minoritarilor români, referindu-se, în primul rând, la 
ţara sa şi apelând la argumente suficient de 
fondate. 

În prima jumătate a zilei de 14 iunie, printre 
participanţii la congres s-a aflat dl. Stejărel Olaru, 
Secretar de Stat la DPRRP, care a luat cuvântul şi 
a răspuns la întrebările participanţilor, în special ale 
celor din regiunile Cernăuţi şi Odesa. Întrebările 
s-au referit la sprijinul financiar acordat (sau 
neacordat) de statul  român mediilor de informare în 
limba română din nordul Bucovinei şi sudul 
Basarabiei (Ucraina). La acest aspect s-au referit, 
în special, Vitalie Zâgrea şi Nicolaie Toma, de la 
Cernăuţi. Ambii au apelat la cazuri şi exemple 
concrete. În numărul viitor al almanahului nostru ne 
vom referi mai amănunţit la improvizata conferinţă 
de presă a dlui Stejărel Olaru, mai ales la cele 
spuse de el despre situaţia minoritarilor români din 
sudul Basarabiei (regiunea Odesa). 

Diploma de Excelenţă şi menţiunea (placheta) 
congresului FIJR au fost înmânate la Bălţi 
jurnalistului şi scriitorului Vadim Bacinschi din 
Odesa. Faptele comunicate, problemele, doleanţele 
ziariştilor români participanţi la congres îşi vor găsi 
oglindire în raportul Libertatea presei în diaspora 
românească, ce va fi prezentat la toamnă, în 
Parlamentul European, la Bruxelles. 

În general vorbind, s-ar impune, poate, ca acest 
congres anual al FIJR să întrunească, cu 
preponderenţă, jurnalişti de limbă română din afara  
graniţelor României şi Republicii Moldova. Cei de la 
Bucureşti, Chişinău, Cluj sau Timişoara au 
suficiente posibilităţi de a comunica, pentru a 
discuta şi a-şi spune doleanţele. Cei din aşa-numita 
diaspora le au în măsură mai mică şi anume pentru 
ei congresul FIJR ar merita să fie un eveniment de 
căpetenie al anului. 
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ÎNTRE DOUĂ 
„PRIDNESTROVII”

 
Cu câteva zile până la alegerile prezidenţiale din 25 mai, 

într-o emisiune a canalului TV „Inter” de la Kiev (realizator – 
cunoscutul jurnalist rus E. Kiseliov), publicul din studio a fost 
rugat să răspundă la întrebarea: ce ar trebui să întreprindă în 
primul rând şi fără a zăbovi nou-alesul Preşedinte al Ucrainei? 
Celor adunaţi le-au fost propuse patru variante de răspuns. 
Prima variantă: şeful statului trebuie să conducă personal lupta 
cu aşa-numiţii separatişti din autoproclamatele republici 
Lugansk şi Doneţk. A doua variantă de răspuns: trebuie să 
iniţieze alegeri parlamentare anticipate, pentru a schimba radical 
Rada Supremă şi a conlucra cu o nouă componență a acesteia? 
Varianta a treia prevedea şi ea ceva (nu mai ţin minte ce 
anume). Varianta a patra de răspuns la întrebare prevedea ca 
ocupaţia primordială şi de neamânat a şefului statului trebuie să 
fie încetarea cât mai curând a vărsărilor de sânge din estul 
Ucrainei şi normalizarea situaţiei de acolo pe calea tratativelor. 
Pentru această variantă de răspuns s-a pronunţat cel mai mic 
(!!!) număr de participanţi la emisiune. 

Detaliul este de-a dreptul îngrozitor. El ne arată că, în rândul 
opiniei publice, faptul că în regiunile Lugansk şi Doneţk, în 
acea perioadă, aveau loc acţiuni militare soldate cu zeci de 
morţi (ucraineni, de o parte şi ucraineni, de altă parte) nu trezea 
mare îngrijorare. El era perceput ca fiind în firea lucrurilor. Un 
război civil, cu tendinţă de extindere, într-o ţară ce se vrea 
membru al UE, nu pune în gardă păturile largi ale populaţiei, 
neimplicate în conflict. 

Şi, dacă, cei mulţi, poate, nu prea înţeleg unele lucruri, noul 
şef al statului ucrainean va fi obligat întâi de toate să pună capăt 
războiului în ţara sa. Cum va reuşi s-o facă? Asta-i întrebarea. 

Se va ajunge, oricum, la tratative. Unii zic că lucrurile nu se 
vor urni din loc fără concursul tovarăşului Putin. Dar, în orice 
caz, mai-marii de la Kiev vor trebui, la urma-urmelor, să 
dialogheze cu aşa-numiţii lideri ai autoproclamatelor republici 
Lugansk şi Doneţk, care, printre altele fiind spus, nu controlează 
toate formaţiunile paramilitare angajate acolo în conflict de 
partea prorusească. 

Nu mai este astăzi o taină că în zona conflictului 
acţionează şi grupuri înarmate ale naţionaliştilor ucraineni, 
care vor una: moarte separatiştilor. Cum se va găsi limba 
comună şi cu unii, şi cu alţii? Poate, cu concursul structurilor 
UE, al unor forţe de conciliere... Se pare că problema în cauză 
va rămâne la ordinea zilei pentru foarte mult timp. Este 
absolut clar: Federaţia Rusă, pentru jocurile sale geopolitice 
curente în spaţiul est-european, şi-a mai făcut o „Pridnestrovie” 
(Transnistrie), adaos la cea pe care o avea în stânga Nistrului, în 
Republica Moldova. Între cele doua „Pridnestrovii”, spre sud, 
până la Marea Neagră, se întind pământurile numite, istoric, 
Rusia Nouă (Novorosia). Tovarăşul Putin declara nu demult 
ca aceste pământuri au fost, încă de la începutul secolului al 
XIX-lea, parte componentă a Imperiului rus. Ce ar însemna 
această declaraţie a ţarului de la Moscova? 

Cronicar 
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Grup de „revoluționari” de la Tatar-Bunar din timpul răscoalelor de la 1924 

Distincţiile statului 
român – românilor 
din regiunea Odesa 

 
În data de 5 mai 2014, Preşedintele României, 

Traian Băsescu, a semnat decretul de decorare a unor 
personalităţi din Republica Moldova, Ucraina şi Serbia 
(jurnalişti, cadre didactice şi universitare, scriitori, lideri 
ai ONG-urilor) – reprezentanţi ai comunităţilor 
româneşti din aceste state. Potrivit relatării 
AGERPRES, distincţiile „au fost acordate în semn de 
înaltă preţuire şi recunoştinţă pentru contribuţia 
remarcabilă avută, de-a lungul timpului, în afirmarea şi 
apărarea identităţii etnice şi culturale a comunităţilor 
româneşti din vecinătatea ţării noastre, contribuind, pe 
această cale, la strângerea legăturilor dintre românii 
de pretutindeni”.                                                                   

Printre cei decoraţi sunt şi reprezentanţii etnicilor 
români din regiunea Odesa. 

De ORDINUL NAŢIONAL „PENTRU MERIT” în 
grad de cavaler s-au învrednicit: Nicolae MOŞU, 
preşedintele Asociaţiei Naţional-Culturale „Valul lui 
Traian” a românilor din raionul Tatarbunar, Anatol 
POPESCU, preşedintele Asociaţiei Naţional-Culturale 
„Basarabia” a românilor din regiunea Odesa şi Petru 
ŞCHIOPU, preşedintele Alianţei Creştin-Democrate a 
Românilor din Ucraina, filiala  regiunea Odesa. 

Ordinul „MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT” în 
grad de comandor a fost conferit Zinaidei PINTEAC, 
profesor, vicepreşedinte al Alianţei Creştin-Democrate 
a românilor din Ucraina, filiala regiunea Odesa. 

Felicitările noastre celor distinşi! Le urăm sănătate, 
tenacitate, încredere în viitor, numai izbânzi în 
domeniile lor de activitate şi, fireşte, pe tărâmul 
naţional! 
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PREŞEDINTELE UCRAINEI 

PETRO POROŞENKO: 

RĂDĂCINI BASARABENE 
 

Pe 7 iunie 2014, la Kiev, a avut loc ceremonia 
oficială a investirii celui de al cincilea Preşedinte al 
Ucrainei, care la alegerile din 25 mai a adunat mai 
bine de jumătate din voturile alegătorilor. S-au scris 
destule deja (şi se va mai scrie, probabil) despre 
personalitatea miliardarului Petro Poroşenko, ajuns la 
cârma statului ucrainean suveran. Pentru cititorii 
Almanahului nostru am vrea să scoatem în evidenţă 
rădăcinile basarabene, mai precis sud-basarabene, 
ale noului Preşedinte. 

Se ştie că Petro Poroşenko s-a născut la 26 
septembrie 1965, la Bolgrad. Acolo, din 1959, lucra 
tatăl său, Alexei. Apropo, părintii săi s-au născut în... 
România Mare. Alexei Poroşenko (n. 1936) este 
originar din satul Sofiani, iar soţia sa, Eugenia (n. 
1937), din satul Matroşka, ambele din componenţa 
actualului raion Ismail. Şi o localitate, şi cealaltă, pe 
la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului 
al XIX-lea, au fost populate de colonişti ruşi şi 
ucraineni. În Sofiani (vechea denumire Sofiani-
Trubaiovka) majoritari erau ucrainenii, iar în Matroşka 
(vechea denumire Matroşka-Cuhurlui), ruşii. Ambele 
localităţi aveau populaţie mixtă ruso-ucraineană. 
Această componenţă a populaţiei s-a păstrat şi în 
timpul României Mari. Potrivit recensământului din 
1930, la baştina tatălui lui Petro Poroşenko locuiau 
1.271 de ucraineni şi 1.250 de ruşi. În Matroşka 
locuiau 1.383 de ruşi şi 730 de ucraineni. 

Pe când viitorul Preşedinte al Ucrainei învăţa, se 
pare, încă în clasele primare, familia sa se mută cu 
traiul în fosta RSS Moldovenească, la Bender. Acolo, 
din anul 1974, tatăl său, Alexei Ivanovici, devine 
director al unei uzine experimentale de reparaţii şi 
activează în această funcţie până în 1985. Observăm 
că, în cele care s-au scris în ultimul timp despre 
biografia noului Preşedinte al Ucrainei segmentul 
transnistrean este omis. Poate din motivul că, la 
Bender, cariera de director a tatălui său a avut un 
final nu tocmai reuşit. El a fost prins cu abuzuri şi 
delapidări ale bunurilor de stat. A fost dat afară din 
partid, i s-a deschis un dosar penal şi s-a ales cu 
cinci ani privaţiune de libertate. A fost, însă, amnistiat 
şi pus în libertate în 1987. Pe atunci, fiul său, Petro, 
era deja student la Facultatea Relaţii Internaţionale şi 
Drept Internaţional a Universităţii Naţionale din Kiev, 
pe care a absolvit-o în 1989. 

Între timp, în 1992, Alexei Poroșenko se mută la 
Kiev;  împreună cu fiul Petro întemeiază concernul 
„Ucrprominvest”, iar de prin 2000 se preocupă de 
agricultură şi de prelucrarea produselor agricole în 
regiunea Viniţa. În 2009, preşedintele Iuşcenko i-a 
conferit titlul de Erou al Ucrainei. Ce salt spectaculos 
a reuşit fostul director al uzinei experimentale de 
reparaţii din Bender! 

„Ocolirea” perioadei transnistrene din biografia 
actualului Preşedinte al Ucrainei nu este deloc 
întâmplătoare. El nu numai că a crescut şi a învăţat 
aici. Devenind om de afaceri, a deţinut (poate mai 
deţine şi acum) acţiuni ale unor întreprinderi din 
Bender şi din Tiraspol, având acolo ca parteneri 
persoane nu de cea mai înaltă reputaţie. Despre 
aceasta a scris presa de la Chişinău, în special 
cotidianul „Flux”. Detalii, în acest sens, găsim şi în 
mediile electronice de informare. O trecere sub 
tăcere a perioadei respective înseamnă şi afirmaţiile 
ce se fac la noi cum că regiunea Viniţa este „Patria 
mică” a lui Petro Poroşenko. El nu a avut nimic 
comun, până a deveni om de afaceri, cu regiunea 
Viniţa. Basarabia este baştina sa. 
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El mergea mereu în deltă şi cred că nu întâmplător. 
Plimbările prin deltă şi lângă localităţile Isaccea, Tulcea, 
Sulina îl făceau nostalgic. Numai la o azvârlitură de băţ erau 
locurile natale şi multe din rudele sale. Peste Dunăre, vizavi de 
Isaccea, era Satu Nou, iar puţin mai spre nord, la 6 km, satul 
natal Barta. Din păcate, într-o astfel de vacanţă, în anul 1987, a 
fost contaminat cu vibrionul holeric. A stat cam 24 de ore la 
Sulina, pentru ca n-a avut cine să-l aducă în București. Acele 24 
de ore i-au fost fatale: s-a deshidratat rapid şi, pe 15 septembrie 
1987, într-un spital din Bucureşti, a murit. Zache a avut 
ghinionul să facă un cancer la stomac şi 19 ani a rezistat, ca până 
la urmă să nu moară de această cumplită boală. Se ştie că orice 
vibrion al holerei, ajuns în stomac, moare în mediul acid al 
stomacului, dar Zache nu mai avea nici stomac, nici mediu acid. 

Despre arderea sa în crematoriu nu cunoaştem detalii. Cine a 
decis incinerarea lui? Se poate presupune: consilierii lui 
Ceauşescu au recomandat şi au stabilit să fie ars, de unde 
constatăm că au fost luate toate măsurile de profilaxie şi cele 
epidemiologice pentru a nu se propaga holera. Sicriul n-a mai 
fost deschis şi era plin de var. Aşa se confirmă indirect decizia 
de ardere în crematoriu. Soţia lui, Cornelia, a fost contra 
incinerării. Printre românii celebri incineraţi, la numărul 453, îl 
găsim pe C-tin Frumuzache. A lipsit până nu demult în listă anul 
naşterii sale. După intervenţia făcută către administratorul site-
ului, deficienţa s-a remediat. 

 
„... SĂ PLECE ÎN BASARABIA!” 

 
Din mărturiile lui Gheorghe Dorin şi ale Militzei Sion, în 

1951, după absolvirea facultăţii, C-tin Frumuzachi a fost angajat 
la I.C.S.O.R. (Institutul de construcții şi studii a oraşelor din 
România), cel mai important institut de proiectare de construcţii 
civile din vremea aceea. A lucrat într-un colectiv pentru oraşul 
Galaţi. Meritul lui Zache a fost apreciat de Consiliul de Miniştri 
al Republicii Populare Române prin Hotărârea nr. 281/1963 
privind acordarea Premiului de Stat al Republicii Populare 
Române pe anul 1962, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 
08.05.1963. La punctul C, aflăm de premiul conferit lui Victor 
Sebestyen şi Constantin Frumuzache şi inginerului Nicolae 
Cezar Temelcu, pentru lucrarea „Ansamblul de construcţii din 
centrul oraşului Galaţi”. Valoarea premiului – 30.000 de lei. 

Institutul I.C.S.O.R. întrunea pe atunci arhitecţii de elită ai 
ţării, acolo şi salariile erau mai mari. În 1958, s-a transferat la 
Institutul Carpaţi, care aparţinea de Gospodăria de Partid, iar 
acea Gospodărie se subordona, administrativ, conducerii ţării. 
Acolo C-tin Frumuzache a fost luat „în braţe” de tovarăşul 
Solomon, unul dintre consilierii cuplului Ceauşescu, şi s-a 
ocupat, în special, de proiectarea vilelor lui Ceauşescu, fără, 
însă, a lua contact direct cu acesta. Solomon era foarte influent 
în comunitatea evreiască. 

Zache, fiind basarabean, era socotit un om cu probleme. De 
câte ori trebuia ceva de proiectat, Zache îi prezenta proiectul lui 
Solomon, iar acesta – lui Ceauşescu. Elenei Ceauşescu nu-i 
plăcea de Zache, aşa că prezentarile lucrărilor erau intermediate 
de Solomon. Serviciile secrete determinau cine poate şi cine nu 
poate intra la Ceauşescu. Cine intra, trebuia să aibă avizul 
Securităţii. Din cauză că Zache era basarabean, tovaraşa Elena 
Ceauşescu nu-l agrea. El nu avea dreptul să se întâlnească cu 
soţii Ceauşescu. „Cunosc de atunci un anumit individ care era 
zugravul institutului, mărturiseşte Gheorghe Dorin. De fiecare 
dată, la adunările de partid, acel individ de origine evreiască lua 
cuvântul şi repeta: «Tovarăşul Frumuzache să plece în 
Basarabia!». Este greu de crezut că individul vorbea de capul 
lui, dar până astazi nu ştiu cu ce îl aveau la mână, ce dosar avea 
Zache”. Pe de altă parte, este bine cunoscut că, imediat după 
război, regimului comunist de la Bucureşti i s-a impus de către 
sovietici să aibă o atitudine ostilă faţă de toţi basarabenii stabiliţi 
în ţară. Atitudinea faţă de Zache n-a fost o excepţie. Mulţi erau 
vânaţi şi trimişi în Basarabia, iar de acolo în Siberia. Pe Zache 
niciodată nu l-a interesat politica. De aici şi enigma: cu ce îl 
aveau la mână? Răspunsul cred că îl găsim în mărturiile lui 
Ştefan Coreţchi, din Barta, despre tatăl lui Zache, pe care v-am 
oferi-o spre lectură în numărul precedent al almanahului nostru. 

 
 
Acest articol este scris în baza mărturiilor Verei Balş 

(Sofroni), ale lui Serghei Frumuzache şi ale colegilor de breaslă 
ai lui Constantin Frumuzache. 

 
 
 
 
 
 

Mari personalităţi basarabene 
 

CONSTANTIN 
FRUMUZACHE 

(urmare din pagina 2) 

 
DIN AMINTIRI... 

 
(Amintirile foştilor colegi Gheorghe Dorin şi Militza Sion. 

Din interviul realizat pe 1 iunie 2013) 
 
„Zache era un neîntrecut şi remarcabil povestitor, încântându-

ne cu amintiri din liceu sau din alte ocazii. Aveau mare haz 
povestirile lui din perioada liceului de la Ismail. Avea simţul 
umorului, iar când povestea ceva mureai de râs. Pe de altă parte, 
la şedinţe, când lua cuvântul, avea mari emoţii şi se descurca mai 
greu. În faţa sălii era alt om. Poate şi de aceea n-a avut funcţii 
politice, că nu reuşea în faţa sălii să fie orator. Era talentat: în 
studenţie cânta la chitară în orchestra lui Grigore Kiazim, un 
cunoscut instrumentist în ţară şi în străinătate. În I.C.S.O.R. 
(Institutul de construcţii şi studii a oraşelor din România) era 
vedeta institutului. Fiind bun grafician, era solicitat pentru 
prezentări de proiecte. Excelent caricaturist, cu simţul umorului şi 
cu capacitatea de stilizare, a colaborat la revista «Urzica» şi la 
diferite gazete de perete. Deseori caricaturile mele (D.G.) erau 
văzute de Zache şi el mai adăuga mici detalii, ca lucrarea 
respectivă să devină mai expresivă, cu mai multă viaţă. 

Zache a lucrat mult timp cu Pompiliu Macovei (1911-2008), 
apropiat al tuturor regimurilor comuniste de la Bucureşti. A fost 
arhitect, adjunct al ministrului de externe, ministru al culturii, 
profesor la arhitectură. Zache era favoritul lui Macovei, un timp a 
fost cadru didactic la facultate, la catedra acestuia. Era un foarte 
bun proiectant de arhitectură, realizând o serie de proiecte: centrul 
oraşului Galaţi, Casa de Cultură Buzău, Casa de Cultură Colibaşi, 
Centrul Măgurele, Complexul U.G.S.R. (Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România) la Predeal, Institutul de Proiectare 
Carpaţi, o serie de vile pentru Ceauşescu, la Snagov, Râşca, 
Covasna şi Azuga, ambasada României de la Ankara. Consider 
că destinul i-a fost potrivnic: un om atât de generos, atât de 
corect, atât de sensibil şi atât de talentat a traversat o existenţă 
plină de accidente, de la refugiu, la discriminări basarabene şi, în 
final, cancerul şi holera. Rămâne, însă, în amintirea noastră cu 
părţile pozitive, acel Zache fară egal. De multe ori îl visez 
noaptea, mă gândesc la el şi constat că n-am mai întâlnit un om 
mai valoros ca Zache. În această valoare intră profesionalismul, 
calitatea umană şi sinceritatea prieteniei noastre”, mărturiseşte 
Dorin Gheorghe.  

Un episod interesant a fost povestit de nepoţii lui Zache, Vera 
Sofroni şi Sergiu Frumuzache,  legat de construcţia ambasadei de 
la Ankara. Ei personal cred că este vorba de ambasada de la 
Moscova, dar în realitate este despre ambasada de la Ankara. În 
momentul când a fost adusă la bun sfârşit construcţia acestei 
instituţii, documentele de finalizare a lucrărilor trebuiau semnate 
de către arhitectul C-tin Frumuzache. Date fiind unele erori în 
sistemul de încălzire a ambasadei, Zache a insistat asupra 
înlăturării lor şi a refuzat să semneze respectivele documente. 
Ministrul de externe român de atunci n-a fost de acord cu Zache 
în privinţa termenelor de remediere a greşelilor. Şi a fost nevoit să 
sosească singur, din ministerul de la Bucureşti, pentru a semna 
încheierea contractului. 

 
DE-ALE SĂNĂTĂŢII 

 
Anii grei de după război (din punct de vedere material) i-au 

afectat mult sănătatea. Mai mulţi ani la rând, Zache a suferit de 
ulcer gastric. Avea 44 de ani când a făcut o hemoragie digestivă 
superioară, pentru care a fost operat la Spitalul Militar Central 
Bucureşti. În realitate, s-a dovedit a fi un cancer gastric şi 
medicii au luat decizia să-i îndepărteze tot stomacul, dându-i o 
şansă pentru viaţă. A urmat tratamentul clasic cu citostatice, în 
urma căruia a slăbit foarte mult şi a pierdut din vigoarea care-1 
caracteriza. 

Zache niciodată nu fusese gras, iar după operaţia de cancer 
slăbise foarte mult, avea vocea stinsă. Era un om dârz, de 
statură normală. A trebuit să mănânce tot restul vieții câte puţin 
şi mai des. Vara obişnuia să meargă singur în deltă, la Sulina.  

 
 
 

REDACȚIA: Vadim BACINSCHI (redactor-șef) 
REDACTORI: Vlad ARONEANU, Alexandru CANTEMIR, Tudor IORDĂCHESCU  

REDACTORI CORESPONDENȚI: Mircea-Cristian GHENGHEA (Iași), Valeriu GHERBOVAN (Ceamașir, 
raionul Chilia), Clement LUPU (Timișoara), Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU (Iași), Lucian SAVA (Vaslui), 

Petru ȘCHIOPU (Babele, raionul Ismail), Radu ȚUȚUIANU (Carlisle, Marea Britanie) 
 

CONTACT: sudvest2012@gmail.com; vadimbacinschi@rambler.ru 
 

Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei 
 poate fi descărcat de pe blogul Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași www.astraculturalaiasi.wordpress.com 

 

Responsabilitatea pentru afirmațiile și corectitudinea datelor din materialele publicate aparține în exclusivitate autorilor acestora. 

Alexandru Macedonski, 
Bugeacul şi Insula Şerpilor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

În numărul trecut al Almanahului nostru (pag. 4) am publicat 
un poem al scriitorului român Alexandru Macedonski, mai puţin 
cunoscut, sau poate chiar necunoscut cititorului sud-
basarabean. Merită să consemnam aici că, în data de 14 martie 
2014, s-au împlinit 150 de ani de la naşterea sa (14 martie 
1854, Bucureşti – 24 noiembrie 1920, Bucureşti). Poet, prozator, 
dramaturg şi publicist, el a fost primul reprezentant al 
simbolismului în literatura română. Se pare că evenimentul a 
trecut neobservat sau aproape neobservat. 

 
NENOROCITA DE EPIGRAMĂ 
Descendent din slavii de la gurile Dunării, copil al lui Al. 

Macedonski, ministru de război în timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, el rămâne până azi cunoscut nu numai (şi poate că 
nu atât) prin creaţia sa, ci şi prin cele şase rânduri ale unei 
nenorocite epigrame contra lui Mihai Eminescu. A negat până la 
moarte ca el ar fi fost autorul epigramei apărute în numărul din 2 
iulie 1883 al revistei „Literatorul”, pe care o conducea. Dar 
campania distrugătoare, după cum scria Cincinat Pavelesu, 
pornită împotrivă-i de către jurnalistul şi agentul secret al 
serviciilor vieneze de informaţii Grigore Ventura, l-a nenorocit 
până la sfârşitul zilelor pe care le-a mai avut. I-au întors toţi 
spatele, nu i s-a mai publicat nimic, a dus-o în sărăcie şi lipsuri 
nemaipomenite. Cincinat Pavelescu scria: „Prietenii lui l-au 
părăsit. Colaboratorii au emigrat. Mizeria l-a copleşit. Nu mai 
avea mobile, nici cărţi, nici haine, nici servitori. Când năluca lui 
palidă şi slăbănoagă se zărea singuratică pe la colţul străzilor 
laterale, inspira o milă amestecată cu spaimă”. Mai citim la 
Cincinat Pavelescu: „Deşi epigrama apăruse ca un simplu joc 
de redacţie, pe la mijlocul unei reviste de 120 de pagini şi n-ar fi 
putut fi introdusă peste noapte în pagina 60 a revistei, totuşi, în 
timp de 12 ani lui Alexandru Macedonski nu i s-a îngăduit să 
publice un singur rând de apărare sau de lămurire” (culegerea 
Vocile memoriei, vol. I, Editura „Casa Radio”, 1999). 

 
ÎNTR-UN LEAGĂN AURIT... 
Surprinzător, descoperim că, mai fiind implicat şi în politica 

timpului (Partidul Naţional-Liberal), Al. Macedonski şi-a trecut în 
biografia sa furtunoasă două episoade legate de actuala 
regiune Odesa. E vorba despre ţinutul Bugeacului, Bolgrad şi 
despre Insula Şerpilor. Implicarea sa în politică o fi fost dictată, 
probabil, de dorinţa de a duce o viaţă îndestulată, după ce, aşa 
cum scrie Pavelescu, „averea părintească o irosise într-o lungă 
călătorie în Franţa şi Belgia”. Pe când era mic de tot, iar tatăl 
său, generalul Macedonski, era adjutantul lui Alexandru Ioan 
Cuza, viitorul poet se răsfăţa într-un leagăn aurit. Ar fi vrut, 
probabil, să se răsfeţe aşa toată viața, dar nu i-a reuşit. Ba mai 
mult, funcţiile publice l-au dezamăgit. Va declara mai târziu: 
„Este o ruşine ca literaţii noştri fruntaşi să fie lipsiţi de traiul zilnic 
sau să se osândească la funcţionarism”. Şi mai adăuga: „Partea 
feminină a societăţii noastre ar trebui să-şi deschidă casele 
poeţilor, scriitorilor. În Paris, un poet e plătit cu cinci sute de lei şi 
o mie de lei pe seară şi e cu osebire măgulit de stăpâna casei şi 
de ai ei numai ca să consimtă să-şi spună versurile”. Cam aşa 
gândea poetul şi politicianul Al. Macedonski, cred că aceasta 
era viziunea lui asupra modului de existenţă a omului de creaţie. 
Nişte confesiuni care îl caracterizează în modul cel mai fidel. 

 
(va urma) 
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