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Către:  
 
Uniunea Interregională „COMUNITATEA 
ROMÂNEASCĂ DIN UCRAINA” şi toate 
organizaţiile – membri colectivi ai acesteia  
 
Asociaţia Naţional-Culturală a Moldovenilor 
din Ucraina şi toate organizaţiile – membri 
colectivi ai acesteia 
 
Organizaţiile  naţional-culturale  ale românilor/ 
moldovenilor din Ucraina 
 
Consiliile locale şi raionale din unităţile 
administrativ-teritoriale cu populaţie majori-
tară românească/ moldovenească (româno-
fonă) din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi 
Odesa 
 
Românii/ Moldovenii din Ucraina 

 
La solicitarea reprezentanţilor comunităţii 

româneşti din Basarabia Istorică, întruniţi la 
Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul 
Basarabiei azi, 15 Iunie 2014, la Ismail, în 
ziua comemorării a 125 de ani de la trecerea 
în eternitate a poetului nostru naţional Mihai 
Eminescu, liderii asociaţiilor româneşti din 
regiune adresează tuturor românilor/ 
moldovenilor din Ucraina prezentul 

 

APEL 
 

Iubiţi Fraţi şi Surori, Stimaţi Conaţionali, 
 
Trăind în aceste clipe vremuri istorice, în urma 

cărora urmează ca statul nostru de cetăţenie, 
Ucraina, să-şi stabilizeze cursul de dezvoltare 
democratic şi european şi să îmbrăţişeze deschis 
valorile statului de drept modern, comunităţile 
istorice românofone din Ucraina, aflându-se în 
mod statornic, de mii de ani, la intersecţia celor 
mai importante căi de acces în spaţiul european şi 
balcanic şi acumulând, adesea instinctiv, 
experienţa de paşnică convieţuire cu toate etniile 
care înconjoară arealul românesc, fiind o 
veritabilă punte de legătură şi de prietenie în 
cadrul trilateralei interstatale Ucraina – România –
Republica Moldova şi având aceleaşi aspiraţii cu 
populaţia celor trei state, românitatea din Ucraina, 
divizată artificial, cu scopuri meschine, de 
autorităţile bolşevice sovietice în români şi 
moldoveni, nu poate rămâne indiferentă faţă 
parcusul istoric al statului nostru. 

 
Parte a poporului Ucrainei, oficial în număr 

total de peste 400.000 de cătăţeni de naţionalitate 
română şi moldovenească, locuitorii băştinaşi 
vorbitori ai sumedeniilor de graiuri ale limbii 
române din Maramureşul Istoric, Nordul 
Bucovinei, ţinutul Herţa, Nordul şi Sudul 
Basarabiei, Nordul regiunii Odesa, au în toate 
aceste teritorii sentimentul apartenenţei la acelaşi 
neam, dând dovadă de unitate în port, tradiţii şi 
obiceiuri, credinţă strămoşească şi valori spirituale 
şi naţionale comune. 

 

În urma evenimentelor din iarna-primăvara 
anului curent cu aceleaşi sentimente am urmărit 
soarta şi grijile românilor din Cernăuţi, precum şi 
confraţii bucovineni au fost îngrijoraţi de soarta 
moldovenilor din Odesa. Ne-am susţinut reciproc 
şi în aceeaşi limbă ne-am rugat şi încă ne mai 
rugăm pentru pace în ţară şi în familiile noastre. 

 
Pentru implementarea reformelor statale şi a 

sporirii procesului paşnic de democratizare a 
statului ucrainean avem nevoie de solidaritate în 
sânul societăţii. Pentru a fi cu adevărat parte a 
societăţii şi a poporului Ucrainei avem, însă, 
nevoie de solidaritate între cei care sunt parte a 
aceluiaşi neam, statornici de sute de ani pe aceste 
pământuri. 

 
În urma celor menţionate solicităm tuturor 

celor a căror patrie spirituală este limba marilor 
înaintaşi Mihai Eminescu şi Ştefan cel Mare să 
dea dovadă de cuget liber, de solidaritate şi unitate 
naţională, în beneficiul comunităţilor noastre 
istorice. Facem apel către comunitatea românilor/ 
moldovenilor din regiunea Cernăuţi, indiferent de 
cum se identifică aceştia, în vederea organizării la 
Cernăuţi – capitala culturală a tuturor românilor 
din Ucraina, a unei reuniuni a comunităţilor 
româneşti/ românofone din Ucraina. Indiferent de 
formatul întrunirii forum/ congres/ conferinţă, 
manifestarea apare ca fiind una imperios de 
necesară mai ales în condiţiile actuale de 
restructurare a raporturilor de coabitare dintre 
organele statului şi societatea civilă şi mai ales – 
reprezentanţii minorităţilor naţionale şi a 
popoarelor băştinaşe din Ucraina. Desfăşurată pe 
parcursul verii anului 2014, manifestarea are 
nevoie de implicarea nemijlocită a mai multor 
factori organizatorici, în vederea distanţării de 
implicarea factorilor politici, în beneficiul tuturor 
destinatarilor. În acest sens, din punctul de vedere 
al organizării a unei delegaţii reprezentative din 
regiunea Odesa, subsemnaţii, reprezentanţi ai 
asociaţiilor româneşti din regiune, vă stau la 
dispoziţie. 

 
Asemeni manifestărilor de solidaritate şi 

reînnoire a ideei naţionale de acum 25 de ani, 
odată cu revenirea la alfabetul latin al limbii 
române, la Cernăuţi trebuie să se nască o 
nouă abordare a valorilor noastre naţionale 
comune, un nou dialog dintre marile 
comunităţi istorice românofone şi statul 
ucrainean, precum şi cu statele înrudite – 
România şi Republica Moldova. 

 
 

Petru ŞCHIOPU 
Preşedinte al Filialei regionale Odesa a 

Alianţei Creştin-Democrate a Românilor  
din Ucraina 

 
Zinaida PINTEAC 

Vicepreşedinte al Filialei regionale Odesa a 
Alianţei Creştin-Democrate a Românilor  

din Ucraina 
 

Nicolae MOŞU 
Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale 

„VALUL LUI TRAIAN”  
a Românilor din raionul Tatarbunar 

 
Anatol POPESCU 

Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale 
„BASARABIA”  

a Românilor din regiunea Odesa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ioan NENIȚESCU 

 
ȚARA MEA 

 

 

Acolo unde-s nalţi stejari 
Şi cât stejarii nalţi îmi cresc 
Flăcăi cu piepturile tari, 
Ce moartea-n faţă o privesc; 
 
Acolo, unde-s stânci şi munţi, 
Şi ca şi munţii nu clintesc 
Voinicii cei cu peri cărunţi 
În dor de ţară strămoşesc; 
 
Şi unde dorul de moşie 
Întotdeauna drept a stat 
Şi bărbăteasca vitejie 
A-mpodobit orice bărbat; 
 
Acolo este ţara mea, 
Şi neamul meu cel românesc! 
Acolo eu să mor aş vrea, 
Acolo vreau eu să trăiesc! 
 
Acolo unde întâlneşti 
Cât ţine ţara-n lung şi-n lat 
Bătrâne urme vitejeşti 
Şi osul celor ce-au luptat; 
 
Şi unde vezi mii de mormane 
Sub care-adânc s-au îngropat 
Mulţime de oştiri duşmane, 
Ce cu robia ne-au cercat; 
 
Acolo este ţara mea 
Şi neamul meu cel românesc! 
Acolo eu să mor aş vrea, 
Acolo vreau eu să trăiesc! 



sud-vest 2 

ISMAIL, 15 iunie 2014 
 

Către: 
Preşedintele Ucrainei,  
Domnul PETRO POROŞENKO, 
Preşedintele României,  
Domnul TRAIAN BĂSESCU, 
Preşedintele Republicii Moldova,  
Domnul NICOLAE TIMOFTI, 
 

Guvernului Ucrainei,  
Domnul ARSENIY YAŢENIUK, Prim-Ministru 
Guvernului României,  
Domnul VICTOR PONTA, Prim-Ministru 
Guvernul Republicii Moldova,  
Domnul IURIE LEANCĂ, Prim-Ministru 
 

Rada Supremă a Ucrainei,  
Domnul OLEKSANDR TURCHYNOV, Preşedinte 
Senat, Parlamentul României,  
Domnul CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU, Preşedinte 
Camera Deputaţilor, Parlamentul României,  
Domnul VALERIU ZGONEA, Preşedinte 
Parlamentul Republicii Moldova,  
Domnul IGOR CORMAN, Preşedinte 

 

PREAMBUL 
 
Participanţii la Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul 

Basarabiei, desfăşurat la Ismail, în data 15 Iunie 2014, iniţiat şi 
organizat de Asociaţia Naţional-Culturală „BASARABIA” a 
Românilor din regiunea Odesa, în urma unor dezbateri deschise 
asupra subiectelor de importanţă primordială şi vitală pentru 
comunităţile româneşti/ românofone din Sudul Basarabiei, în 
prezenţa înalţilor demnitari şi ai distinşilor reprezentanţi ai 
societăţii civile şi ai instituţiilor de resort ale statului român din 
domeniul sprijinului acordat românilor de pretutindeni, în cadrul 
unui format de dialog constructiv şi cu reprezentanţii asociaţiilor 
româneşti din Republica Moldova prezenţi la manifestare, ţinând 
cont de prevederile legislaţiei ucrainene în materia protecţiei 
drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, de 
legislaţia României şi a Republicii Moldova, în ce priveşte 
sprijinul oferit românilor/ conaţionalilor din străinătate, de 
acordurile interstatale bilaterale, precum şi de reglementările 
europene şi internaţionale în materia protecţiei drepturilor 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, având în vedere 
experienţa acumulată de colaborare dintre state în cadrul 
Trilateralei Ucraina – România – Republica Moldova, dar şi 
perspectiva viitoare de integrare euroatlantică recent anunţată 
de  nou-alesul preşedinte al Ucrainei, domnul Petro Poroşenko, 
acţionând în spiritul celor mai trainice tradiţii de convieţuire 
interetnică din Europa şi luând drept reper multiculturalitatea 
seculară, diversitatea culturală şi buna convieţuire paşnică a mai 
multor comunităţi naţionale din Sudul Basarabiei, au convenit să 
adopte prezentele 

 

REZOLUŢII 

1. Cu privire la integrarea europeană și 
euroatlantică a Ucrainei  
 

Forumul Comunităţii Româneşti (FCR) din Sudul Basarabiei, 
convocat astăzi,15 iunie 2014, în municipiul Ismail, îşi exprimă 
în mod univoc sprijinul deplin pentru cursul anunţat de noul 
Preşedinte al statului, Petro Poroşenko, de integrare europeană şi 
cooperare euroatlantică a Ucrainei. FCR consideră că după 
semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (UE), 
opţiunea aderării Ucrainei la UE şi la Alianţa Tratatului 
Atlanticului de Nord (NATO) trebuie să devină opţiuni 
irevocabile, promovate în beneficiul întregii societăţi din Ucraina. 
Locul Ucrainei este în NATO şi UE. Astăzi Ucraina se 
învecinează nemijlocit cu patru state membre ale UE şi NATO, 
care în condiţiile unui război nedeclarat purtat împotriva Ucrainei 
de către Federaţia Rusă, s-au dovedit prieteni şi aliaţi de încredere 
ai Ucrainei. FCR din Sudul Basarabiei apreciază că UE şi 
NATO, ca instituţii internaţionale complemetare sunt capabile să 
asigure cadrul necesar pentru independenţa, unitatea teritorială, 
securitatea naţională, dezvoltarea durabilă, prosperiatea 
economică, funcţionarea insituţiilor democratice din Ucraina. 

 
2. Cu privire la ocupația rusă din Crimeea şi 

fenomenul separatismului 
  

Forumul Comunităşii Româneşti din Sudul Basarabiei 
condamnă vehement ocupaţia militară şi anexarea ilegală a 
Republicii Autonome Crimeea şi a municipiului Sevastopol de 
către Federaţia Rusă. 

Totodată, FCR dezaprobă violenţele declanşate în regiunile 
Doneţk şi Lugansk de către elementele separatiste inspirate şi 
susţinute tacit sau făţiş din Federaţia Rusă într-un adevărat război 
nedeclarat purtat cu mijloace convenţionale şi neconvenţionale 
contra Ucrainei şi a populaţiei ei. Constatând şi în regiunea Odesa 
o serie de tendinţe separatiste inspirate dinafară pentru crearea 
aşa-zisei „Novorosii”, Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul 
Basarabiei atrage atenţia generală asupra necesităţii contracarării 
unor asemenea tendinţe. Sudul Basarabiei nu a fost, nu este şi nu 
va fi niciodată parte a aşa-numitei „Novorosii”! 
 

3. Cu privire la intensificarea cooperării în 
cadrul Trilateralei Ucraina – România – Moldova  

  
Ucraina, România şi Republica Moldova au aspiraţii în 

interese comune. Comunitatea Românească din Sudul Basarabiei 
este una dintre punţile de legătuă între cele trei state ale noastre. 
În acest context, FCR din Sudul Basarabiei consideră necesară 
intensificarea cooperării în cadrul Trilateralei Ucraina – România 
– Republica Moldova, ca mecanism eficient de promovare pe 
plan european a intereselor şi aspirațiilor comune, în beneficiul 
locuitorilor din cele trei state. 
 

4. Cu privire la abolirea cultului personalității lui 
Lenin şi demantelarea moştenirii regimului totalitar 
comunist  
 

Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei, 
împărtășind valorile democratice europene, consideră că a sosit 
momentul ca monumentele şi busturile liderului bolşevic 
Vladimir Ilici Ulianov (Lenin) din diverse localităţi ale regiunii 
Odesa să fie demontate, în conformitate cu documentele Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la demantelarea 
moştenirii regimurilor totalitate comuniste din Europa. Totodată, 
FCR din Sudul Basarabiei atrage atenţia factorilor decidenţi din 
administraţia locală din regiune asupra necesităţii schimbării 
tuturor denumirilor de străzi, pieţe publice, întreprinderi, instituţii, 
localităţi care poartă numele liderului bolşevic rus, prin aceasta 
demonstrându-se efortul practic al societăţii noastre de 
deideologizare şi decomunizare, ca formă de rupere cu trecutul 
totalitar şi dovadă a dorinţei sincere de a construi o societate 
nouă, europeană, democratică şi prosperă. 
 

5. Cu privire la statutul şi funcționarea limbilor 
regionale  

 
Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei 

apreciază înalt decizia de a menţine în vigoare Legea Ucrainei 
cu privire la principiile politicii lingvistice de stat, unul dintre 
instrumentele juridice de bază care are menirea de a transpune 
în legislaţia ucraineană principiile Cartei Europene a Limbilor 
Regionale şi Minoritare, ratificată de Rada Supremă. În acest 
context, Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul 
Basarabiei încurajează aleşii locali din satele şi oraşele din 
Sudul Basarabiei şi din întreaga regiune Odesa în care 
persoanele de limbă română constituie majoritatea sau deţin 
un procent important, să adopte, în conformitate cu legea în 
vigoare, decizii privind statutul de limbă regională atribuit 
limbii române alături de limba ucraineană de stat. FCR 
apreciză faptul că Preşedintele Ucrainei, domnul Petro 
Poroşenko, originar din Sudul Basarabiei, este cunoscător al 
limbii române, care devine astfel un instrument de deschidere 
a şefului Statului faţă de comunitatea noastră, ca şi faţă de alte 
comunităţi. 
 

6. Cu privire la identitatea şi unitatea etno-
lingvistică moldo-română  
 

Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei 
subliniază că persoanele considerate de naţionalitate şi limbă 
„moldovenească”, precum şi persoanele considerate de 
naţionalitate şi limbă română fac parte din una şi aceeaşi 
comunitate etno-lingvistică. Termenul regional de „moldovean” 
este complemenar termenului general de „român”, tot aşa cum 
infranimele „huţul”, „galiţian” sau „cazac zaporojean” sunt 
complementare etnonimului „ucrainean”. Cei doi termeni 
complementari nu sunt opozabili. Termenul „moldovean” este 
un infranim românesc şi înseamnă „român din aria Moldovei 
istorice”, iar termenul „român” este etnonimul adevărat care 
exprimă obiectiv identitatea membrilor comunităţii noastre. 
FCR din Sudul Basarabiei face apel către toţi membrii 
comunităţii să promoveze dezvoltarea identităţii etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase a românilor din regiunea 
Odesa, indiferent de infranimul sau etnonimul folosit de către ei 
înşişi sau atribuit lor de către alţii.  

În acest context, ţinem să subliniem faptul că Declaraţia de 
independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991 
menţionează „limba română ca limbă de stat” şi că această 
prevedere se aplică prioritar în raport cu alte legi ale Republicii 
Moldova, după cum a statuat în 2013 Curtea Constituţională a 
Republicii Moldova. De asemenea, legislaţia Republicii 
Moldova privind funcţionarea limbilor consfinţeşte „identitatea 
lingvistică moldo-română realmente existentă”, ceea ce 
înseamnă că în Republica Moldova şi România populaţia de 
bază vorbeşte una şi aceeaşi limbă. Totodată, atragem atenţia 
generală asupra faptului că în Republica Moldova singura limbă 
de predare în şcoala naţională de toate gradele este limba 
română. În acest moment, Ucraina este singurul stat din lume 
care s-a aliniat practicilor de inspiraţie sovietică din aşa-zisa 
„republică moldovenească nistreană”, menţinând în învăţământ 
un paralelism steril moldo-român care dăunează intereselor 
vitale şi unităţii comunităţii noastre etno-lingvistice. 
Menţionăm în acest context că şi Legea României nr. 299 din 
2007, prin articolul 1) alineatul (1) litera a) drepturile 
persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea culturală 
română, se referă la „persoanele de origine română şi cele 
aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc 
în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia 
sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, 
cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini 
dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, 
megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, 
rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum şi 
toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai 
sus), denumite în continuare români de pretutindeni”. 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, răspunzând unei interpelări a 
Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din 
Ucraina”, a menţionat: „denumirea corectă, ştiinţifică a limbii 
vorbite de românii din Basarabia istorică (inclusiv nordul şi 
sudul acesteia), din regiunea Cernăuţi şi cea Transcarpatică, 
este LIMBA ROMÂNĂ, fapt arhicunoscut de lingviştii 
contemporani şi confirmat în cadrul mai multor întruniri 
ştiinţifice, susţinut de altfel şi de lingviştii ucraineni, fiind 
suficient să amintim aici numele regretatului profesor Stanislav 
Semcinschi. Mai mult, savanţii Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei şi-au expus opinia în problema denumirii corecte a 
limbii române de nenumărate ori. Astfel, în „Răspunsul la 
solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi 
folosirea glotonimului „limbă moldovenească”, adoptat în 
şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
din 9 septembrie 1994, se subliniază: „Convingerea noastră este 
aceea că articolul 13 din Constituţie trebuie să fie revăzut în 
conformitate cu adevărul ştiinţific, urmând a fi formulat în felul 
următor: „LIMBA DE STAT (OFICIALĂ) A REPUBLICII 
MOLDOVA ESTE LIMBA ROMÂNĂ”. Ulterior, la 28 
februarie 1996, Adunarea Generală Anuală a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei a adoptat o declaraţie prin care a fost 
confirmată opinia ştiinţifică a specialiştilor filologi din 
republică şi de peste hotare, potrivit căreia limba de stat 
(oficială) a Republicii Moldova este LIMBA ROMÂNĂ. Din 
1996 şi până în prezent, opinia savanţilor de la Academie în 
problema glotonimului „limbă română” a rămas aceeaşi, în 
pofida faptului că unii politicieni au ajuns să declare că 
sintagma „limbă română” e un termen ştiinţific, în timp ce 
sintagma „limbă moldovenească” ar fi un termen politic, acesta, 
în realitate, fiind un termen ideologic şi geopolitic”. FCR cere 
autorităţilor de stat din Ucraina să renunţe la vehicularea 
glotonimului regional „limbă moldovenească”, care a fost 
operată în perioada ocupaţiei ţariste, precum şi în anii 
tolitarismului sovietic cu scopul deznaţionalizării românilor 
basarabeni. FCR face apel către membrii Comunităţii 
Româneşti din Sudul Basarabiei şi din întreaga regiune Odesa 
să conştientizeze faptul apartenenţei etnice şi lingvistice 
româneşti şi să promoveze activ această identitate. 
 

7. Cu privire la denunțarea planurilor moscovite 
de creare a așa-zisei „republici Bugeac” 
 

Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei a luat 
act cu îngrijorare de planurile unor reprezentanţi ai intereselor 
Moscovei în regiune de creare sub tutela Federaţiei Ruse a aşa-
zisei „republici Bugeac”, care ar urma să includă Unitatea 
Teritorial-Administrativă Găgăuzia şi raionul Taraclia din 
Republica Moldova şi unele raioane din Sudul Basarabiei. 
Vehicularea unor asemenea idei coincide cu invadarea şi 
ocuparea Republicii Autonome Crimeea şi cu agresiunea militară 
rusă în regiunile Doneţk şi Lugansk, în intenţia creării aşa-zisei 
„Novorosii” din Donbas până la Dunăre. FCR din Sudul 
Basarabiei denunţă asemenea planuri şi face apel către populaţia 
din regiune să nu cadă pradă provocărilor lansate de agenţii de 
influenţă ai Moscovei din Republica Moldova şi Ucraina. 

 
  / actualitate 

REZOLUŢIILE FORUMULUI COMUNITĂŢII 
ROMÂNEŞTI DIN SUDUL BASARABIEI 
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1941-1951 – deceniul deportărilor românilor în Siberia 

8. Cu privire la necesitatea reînființării regiunii 
Ismail  
 

În vederea combaterii tendinţelor separatiste manifestate 
tot mai frecvent şi violent de către elemente din oraşul şi 
regiunea Odesa, precum şi pentru a stabili o legătură 
administrativă directă între Sudul Basarabiei şi guvernul de la 
Kiev, Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei 
consideră oportună examinarea posibilităţii reînfiinţării 
regiunii Ismail, care a existat până în anul 1954. O asemenea 
decizie ar scuti regiunea noastră, una cu cel mai ridicat nivel 
de toleranţă interetnică, de orice influenţă a curentelor 
separatiste din Ucraina, asigurând pacea şi climatul de bună 
înţelegere dintre comunităţile naţionale din regiune. Decizia 
de reînfiinţare a regiunii Ismail s-ar înscrie şi într-o reformă 
de descentralizare administratvă anunţată de şeful Statului, 
fiind o premisă esenţială pentru dezvoltarea durabilă a 
Sudului Basarabiei, în beneficiul tuturor locuitorilor săi, 
indiferent de apartenenţa etnică, lingvistică, religioasă sau de 
alt ordin. 
 

9. Cu privire la învățământul în limba română  
 

Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei îşi 
exprimă îngrijorarea legitimă în legătură cu îngustarea 
continuă a sferei de instruire în limba română în instituţiile de 
învăţământ de stat de toate gradele: preşcolar, primar, 
gimnazial, liceal, profesional, universitar şi postuniversitar. 
Constatăm că în prezent numărul instituţiilor de învăţământ cu 
predare în limba noastră maternă s-a redus semnificativ în 
raport cu perioada totalitarismului sovietic. FCR din Sudul 
Basarabiei consideră că promovarea limbii ucrainene ca limbă 
oficială a statului nu trebuie să se facă în detrimentul limbii 
române ca limbă de predare în instituţiile de învăţământ care 
au o tradiţie istorică de funcţionare pentru membrii 
comunităţii noastre. Cu atât mai mult, promovarea limbii 
ucrainene nu trebuie să urmărească asimilarea parţială sau 
completă a etnicilor români din Sudul Basarabiei, ca popor 
autohton în regiune. În acest context, reînnoim cererile 
noastre oficiale adresate autorităţilor de stat ale Ucrainei 
privind: 

 
a) renunţarea la practicile şi presiunile autorităţilor 

ucrainene la toate nivelurile de divizare artificială între români şi 
moldoveni în regiunea Odesa; 

b) respectarea la nivel oficial şi mai ales în domeniul 
învăţământului din Ucraina a adevărului ştiinţific conform căruia 
există o singură denumire a limbii literare – limba română, din 
care, printre altele, face parte şi graiul moldovenesc al acestei 
limbi, fapt constatat şi repetat în nenumărate rânduri de 
academicieni şi savanţi de renume mondial din România, 
Republica Moldova şi Ucraina; 

c) respectarea angajamentelor asumate de Ucraina la nivel 
european şi bilateral în ceea ce priveşte protecţia persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale, cu accent pe Carta Europeană 
a limbilor regionale şi minoritare şi Convenţia cadru privind 
protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; 

d) reluarea cadrului de colaborare în baza celor două 
acorduri de învăţământ dintre Ucraina şi România, şi Ucraina şi 
Republica Moldova; 

e) finanţarea corespunzătoare a şcolilor cu predare în 
limba română din regiunea Odesa, mai ales pentru creşterea 
calităţii procesului de învăţământ; 

f) dotarea cu manuale pentru disciplinele cu predare în 
limba română şi cu literatură metodică, artistică, beletristică; 

g) asigurarea şi finanţarea abonamentelor de presă de 
specialitate din Republica Moldova şi România pentru şcolile cu 
învăţământ în limba română din regiunea Odesa; 

h) simplificarea procedurii de nostrificare (echivalare) a 
diplomelor pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din 
Republica Moldova şi România. Respectarea acordurilor 
interstatele bilaterale în acest domeniu; 

i) garantarea posibilităţii susţinerii examenelor de 
absolvire a şcolii în limba maternă pentru elevii din şcolile cu 
învăţământ în limba română; 

j) reluarea efectuării şi recunoaşterea cursurilor de 
perfecţionare a profesorilor de limbă română şi a profesorilor de 
alte discipline din cadrul şcolilor cu predare în limba maternă la 
institutele de perfecţionare a cadrelor didactice din Republica 
Moldova şi România. Recunoaşterea diplomelor obţinute la 
cursurile de perfecţionare din Republica Moldova şi România şi 
decontarea cheltuielilor întreprinse de către profesorii, învăţătorii 
din şcoli şi educatorii din cadrul grădiniţelor de copii; 

k) conceperea şi omogenizarea unei noi programe de 
învăţământ la disciplinele limbă română şi literatură română 
pentru toate şcolile cu învăţământ în limba maternă din regiunile 
Transcarpatică, Cernăuţi şi Odesa. Încetarea practicii de separare 
a programei de învăţământ pentru şcoli cu predare în limbă 
română şi „limbă moldovenească”; 

l) introducerea în programul de învăţământ pentru şcolile 
cu predare în limba maternă a disciplinei „Istoria ţinutului natal”; 

m) deideologizarea învăţământului; 
n) efectuarea unui studiu privind starea materială şi 

dotarea şcolilor cu învăţământ în limba română din regiunea 
Odesa, analizarea şi publicarea studiului. 

10. Cu privire la trecerea fluvială peste Dunăre 
 
Având în vedere situaţia geografică a Sudul Basarabiei, din 

vecinătatea imediată a României, dar şi a Republicii Moldova, 
Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei atrage 
atenţia autorităţilor centrale şi regionale ale Ucrainei asupra 
necesităţii stringente de deschidere a planificatei treceri cu bacul 
peste fluviul Dunărea, între localităţile Orlovka (raionul Reni) şi 
Isaccea (judeţul Tulcea). Realizarea acestui proiect strategic de 
infrastructură de transport pentru ambele părţi va înlesni 
considerabil accesul în spaţiul balcanic şi european pentru 
cetăţenii din sudul Ucrainei, inclusiv pentru cetăţenii ucraineni de 
etnie română, locuitori băştinaşi din Sudul Basarabiei. 

 
11. Cu privire la reprezentarea românilor în 

administraţia locală din regiunea Odesa şi în 
organele de conducere de la Kiev 
 

Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei, 
reieşind din experienţa mai multor state europene de garantare a 
reprezentativităţii în organele de stat a persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, în spiritul ralierii legislaţiei ucrainene la 
modele europene de guvernare consacrate, apreciem ca fiind 
oportună preluarea practicilor democratice de reprezentare 
garantată, pe cote părţi, a minorităţilor naţionale în administraţiile 
centrale, regionale şi locale ale Ucrainei. Acest fapt se impune 
mai ales din perspectiva descentralizării puterii şi a reformelor 
constituţionale şi administrativ-teritoriale ce urmează a fi 
implementate de statul ucrainean în viitorul apropiat. 

 
12. Cu privire la necesitatea organizării primei 

ediţii a Congresului Românilor de Pretutindeni 
 
Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei, luând 

act de scrisoarea deschisă a Asociaţiei Naţional-Culturale 
„Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa către autorităţile 
statului român, aderă cu fermitate la prevederile acesteia şi 
solicită Camerei Deputaţilor şi Senatului – Parlamentului 
României, prin birourile permanente reunite, în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru 
Relaţia cu Românii de Pretutindeni convocarea Congresului 
Românilor de Pretutindeni, în baza art. 8 din Legea nr. 299/2007. 
Considerăm că viitoarea instituţie a Congresului Românilor de 
Pretutindeni va constitui temelia şi va crea posibilităţi reale de 
relansare şi îmbunătăţire a dialogului României cu românii din 
jurul actualelor hotare ale Ţării şi cu românii din diaspora, 
inclusiv cu românitatea din Sudul Basarabiei. 
  

În numele participanţilor la Forumul Comunităţii Româneşti 
din Sudul Basarabiei, în total 55 de persoane din localităţile:  

 
 Cartal/ Orlovka, raionul Reni; 
 Barta/ Plavni, raionul Reni; 
 Babele/ Al. Averescu/ Oziornoe, raionul Ismail; 
 Hagi-Curda/ Kamâşovka, raionul Ismail; 
 Erdek-Burnu/ Utkonosovka, raionul Ismail; 
 Nekrasovka Veche/ Staraya Nekrasovka, raionul Ismail; 

 Dumitreşti/ Dmitrovka, raionul Chilia; 
 Ciamaşir/ Prioziornoe, raionul Chilia; 
 Borisăuca/ Borisovka, raionul Tatarbunar; 
 Eschipolos/ Glubokoe, raionul Tatarbunar; 
 Satu Nou/ Novosiolovka, raionul Sărata; 
 Frumuşica Veche/ Staroselie, raionul Sărata; 
 oraşele Ismail, Tatarbunar şi Sărata 

 
 

Anatol POPESCU 
Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale  
„BASARABIA”  
a Românilor din regiunea Odesa 
 
 
Zinaida PINTEAC 
Vicepreşedinte al  
Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina,  
Filiala Regională Odesa 
 
 
Nicolae MOŞU 
Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale 
„VALUL LUI TRAIAN”  
a Românilor din raionul Tatarbunar 
 
 
Petru ŞCHIOPU 
Preşedinte al  
Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina,  
Filiala Regională Odesa 

 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 
 



sud-vest 4 

ZANFIR ILIE DESPRE CARTEA 
ROMÂNII LA ODESA  

 
La Editura „Axis Libri” din Galați a văzut lumina tiparului 

cartea Românii la Odesa a jurnalistului și scriitorului Vadim 
Bacinschi, din Odesa. Lucrarea (173 de pagini) a fost lansată în 
cadrul celei de a VI-ea ediții a Târgului Național al Cărții „Axis 
Libri”, ce a avut loc la Galați între 20 și 24 mai 2014, organizat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din localitate.  

 Cartea reprezintă o sinteză a prezenței românilor în istoria 
Odesei moderne. Prezența manifestată prin fapte făuritoare și 
evenimente de-a dreptul marcante, cum ar fi, bunăoară, sfințirea 
locurilor pe care urmau să fie ridicate primele clădiri ale orașului 
întemeiat de ruși. Pe 22 august 1794 (stil vechi) respectiva 
ceremonie este oficiată de către Mitropolitul Gavriil Bănulescu-
Bodoni, român transilvănean, la origini, aflat pe atunci în slujbă la 
ruși. Lucrarea este, de fapt, o sinteză a momentelor-cheie din aportul 
conaționalilor noștri la făurirea marelui oraș-port și centru cultural.  
Fiecare asemenea moment-cheie poate servi drept subiect pentru o 
lucrare aparte. Iată ce scrie directorul Bibliotecii Județene „V.A. 
Urechia”, dl. Zanfir Ilie, în postfața de pe copertă a IV-a a volumului 
recent apărut: „Ceea ce vrea să demonstreze Vadim Bacinschi în 
Românii la Odesa este că, după cum grăiesc documentele de la 22 
august 1794, când ceremonialul sfințirii pietrei ei de temelie a fost 
săvârșit de Gavriil Bănulescu-Bodoni, Episcop al Ekaterinoslavului, 
Hersonului și Tauridei, provenit însă din Ardeal, trecând prin 
ctitoriile și azi vizibile ale Sturdzeștilor, boieri de largă deschidere 
europeană, prin vizita, în 1885, a lui Eminescu, sosit aici pentru 
tratament, prin momentele de mare trăire unionistă din preajma și de 
după 1918, prin evenimentele pricinuite de cel de-al Doilea Război 
Mondial, când orașul devenea capitală a Transnistriei de atunci și 
primește timp de câțiva ani o administrație românească, despre care 
s-au spus și lucruri bune și, până la aceste momente în care un nou 
suflu al neînțelegerii și învrăjbirii se abate asupra lor, românii, 
moldoveni, basarabeni, valahi, ajunși pe aceste meleaguri, au avut 
întotdeauna ceva de spus, au lăsat cu modestie câte ceva din ființa 
lor în istoria de aproape patru secole a acestui oraș cosmopolit, 
frumos și cunoscut în toată lumea – Odesa. De aceea, oricât nu s-ar 
strădui unii să-i scoată din istorie, oricât de mult i-ar marginaliza, 
ignoră s-au ironiza, încercând să le șteargă identitatea sau s-o 
deforneze, românii, «moldovenii și valahii», fără a constitui 
populații numeroase și revendicative, au participat cu întreaga lor 
existență, prin fapte mai mult sau mai puțin vizibile, mai mult sau 
mai puțin prețuite, la creșterea acestui mare oraș, port la Marea 
Neagră, bastion al expansiunii slave în lume și – după lecturarea 
acestei cărți, operă de suflet a profesorului, jurnalistului și 
scriitorului Vadim Bacinschi, militant lucid pentru românismul 
autentic – apare șansa de a privi lucrurile prin ocheanul neutru al 
obiectivității, de a arunca astfel peste bord toate reziduurile unor 
ideologii vremelnice”. 

Almanahul „Sud-Vest” aduce mulțumiri domnului Zanfir 
Ilie pentru deschiderea cu care a acceptat scoaterea de sub tipar a 
cărții Românii la Odesa. Rămânem cu speranța că, prin 
deschiderea și osârdia dumnealui, la Galați vor mai fi editate 
cărți în limba română ale autorilor din stânga Dunării. 

 

Corespondentul  nostru 
 

ÎNCĂ O CARTE A UNUI AUTOR 
SUD-BASARABEAN 

 
La începutul acestea veri, la Iaşi, Despărţământul „Mihail 

Kogălniceanu” al Asociaţiunii ASTRA (preşedinte dna Areta Moşu) 
a scos de sub tipar cartea de versuri Grădina mamei (64 de pagini, 
Editura StudIS). Autor – poetul popular Anatol Manole, originar din 
satul Hagi Curda, raionul Ismail. În vârstă de 54 de ani, cu studii de 
opt clase, făcute la baştină, autorul lucrează în agricultură şi 
construcţii, obsedat încă din copilărie de scrierea versurilor. 
Începând cu anul 1997, a participat la mai multe ediţii ale 
Festivalului de Poezie sud-basarabeană „Pavel Boţu”, a publicat în 
săptămânalele „Luceafărul”, de la Odesa, şi „Concordia”, de la 
Cernăuţi, în câteva culegeri colective, editate în România şi în presa 
literară din Galaţi. 

De factură populară, versurile lui Anatol Manole izvorăsc din 
realitatea sud-basarabeană, din natura şi moştenirea spirituală a 
satului său de baştină, situat pe malul lacului Chitai, din pietatea faţă 
de mama sa şi faţă de casa părintească. 

În pânza lirică a cărţii lui Anatol Manole găsim încadrate mai 
multe poezii pe care le putem numi fără rezerve „ale protestului 
social”. Protest ce izvorăşte din sufletul şi din firea omenească a 
autorului. Să remarcăm aici, pentru orice eventualitate, că Anatol 
Manole este foarte departe de orice mişcări sociale sau, cu atât mai 
mult, social-politice, nu este membru al nici unei organizaţii publice 
a minoritarilor români din sudul Basarabiei. 

Dezamăgit, în multe privinţe, de realitatea ce îl înconjoară, 
poetul popular din Ismail adresează mesajul său Celui de Sus, 
Puterii Divine în care mai are încredere şi speră să fie auzit. Sperăm 
şi noi că mesajul poetic al cărţii lui Anatol Manole va fi auzit la 
baştina sa, la Hagi-Curda, în alte localităţi din Basarabia istorică. 

Cartea lui Anatol Manole a fost prezentată în cadrul celei de-a 
XX-a ediţii a Deniilor Eminesciene, desfăşurată între 13 şi 16 
iunie 2014 pe traseul Iaşi – Ungheni – Căpriana – Orhei – 
Boșcana – Chişinău. 

 

Corespondentul nostru 
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Alexandru Macedonski,
Bugeacul și Insula Șerpilor

(urmare din nr. 6(23), iunie 2014) 
 

DIRECTOR ŞI PREFECT  INTERIMAR AL 
REGIUNII BUGEAC, LA BOLGRAD 

 
În vara anului 1876, pentru scurt timp, principele 

Carol îl numeşte în fruntea Cabinetului de Miniştri pe 
generalul Ioan Emanuel Florescu. Acest general, ca şi 
tatăl poetului Macedonski, slujise la vremea sa lui 
Alexandru Ioan Cuza, fusese tot ministru de război. Cei 
doi generali poate s-or fi cunoscut chiar. Fapt e că, prin 
iunie 1876, Florescu îl numeşte pe Al. Macedonski fiul, 
precum citim, „director şi prefect interimar al regiunii 
Bugeac, la Bolgrad”. Era cu nici doi ani înainte de 
încheierea Păcii de la San Stefano; potrivit prevederilor 
acesteia, Basarabia istorică (sudul Basarabiei) va intra 
din nou în componenţa Imperiului Rus. 

Nu cunoaştem în amănunt care au fost preocupările 
majore ale primului reprezentant al simbolismului din 
literatura română în funcţia de şef al Bugeacului. Se ştie 
ca a deţinut-o până pe 19 septembrie 1876. Florescu, pe 
atunci, nu se mai afla în fruntea Cabinetului de Miniştri. 
Noua  componenţă a acestuia, din 24 iulie 1876, o 
conducea Ion Brătianu. Începuse războiul sârbo-turc. Ca 
prefect interimar al ţinutului Bugeac, Al. Macedonski n-a 
permis intrarea pe teritoriul ţării a trupelor voluntarilor 
ruşi ce se îndreptau spre Serbia. A făcut-o contrar 
voinţei prim-ministrului Ion Brătianu. Dăduse ascultare 
ordinelor ministrului de interne George D. Vernescu. 

Cincinat Pavelescu scrie: „De atunci (de când fusese 
prefect de Bolgrad – V.B.) nu visa decât slujbe înalte sau 
cel puţin direcţia la Monitorul oficial”. Tot aspirând la funcţii 
de stat cât mai importante, Al. Macedonski le-a refuzat pe 
unele care i-au fost propuse de-a lungul anilor. George 
Călinescu afirma că, în general, cariera sa ca funcţionar 
de stat a durat, până în 1902, doar 18 luni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE INSULA ŞERPILOR 
 
În data de 12 aprilie 1879, Al. Macedonski este 

desemnat administrator al plasei Sulina. Până atunci, din 
noiembrie 1877, ocupase funcţia de prefect al plasei 
Silistra Nouă, cu reşedinţa la Cernavodă. În 9 aprilie 1879, 
judeţul Silistra este desfiinţat, iar Macedonski ajunge şef 
la Sulina. În noua sa postură face o călătorie pe Insula 
Şerpilor, numita şi Lewki (albă – în greceşte). Din punct 
de vedere creativ, voiajul este foarte rodnic: scrie un ciclu 
de şase poeme, intitulat Lewki, care apare în 1912 în 
volumul Flori sacre. Tot pe Insula Şerpilor va plasa 
acţiunea romanului său liric în limba franceza Le calvair 
de feu, apărut, ulterior, în versiune românească cu titlul 
Thalassa. Asupra romanului începe să lucreze în 1890 şi 
îl publica peste 15 ani la Paris, unde se afla atunci. 

Despre sosirea pe Insula Şerpilor, în versurile sale, el 
scrie aşa: „Ancorează, marinare! Iată: noaptea s-a lăsat.../ 
Şi tu, stânca solitară, fii cu braţele deschise./ ’Ţi sunt frate, 
căci ca tine sunt şi culme şi abise,/ Şi-ţi aduc un corp în 
zdrenţe şi un suflet sfâşiat...”. Parcă anticipând, fără să 
ştie, diferendul româno-ucrainean de peste secole în jurul 
străvechii Lewki, Macedonski numeşte palma de uscat nu 
insulă, ci stâncă. Stâncă solitară. 

 
Vadim BACINSCHI

 

 

Mulțumiri pentru susținerea financiară 
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Ioan STRĂJAN, prof. Areta MOȘU, scriitor 
Tudose TATU. 
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