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BATALIOANELE PLECAU 
SPRE RĂSĂRIT... 

 
 

 
 

În discursul său din 7 iunie, la ceremomia 
învestirii  în funcția de Președinte al Ucrainei,  Petro 
Poroșenko a promis că, într-o săptămână de zile, va 
pune capăt acțiunilor militare din vestul Ucrainei. 
Din 20 până în 27 iulie el a declarat un armisțiu 
(prelungit, apoi, pentru încă 3 zile), ce nu s-a soldat 
cu nimic bun: formațiunile paramilitare prorusești nu 
l-au respectat. În fine, la început de iulie, Poroșenko, 
în Parlamentul de la Kiev, a spus că războiul din 
regiunile de est va mai dura și că lucrurile au luat o 
întorsătură mult mai serioasă decât se credea.  

 Pe la mijlocul primei decade a lunii iulie așa-
numita operațiune antiteroristă din regiunile Lugansk și 
Donețk a continuat, folosindu-se, de ambele părți, 
aruncătoare de mine, tancuri și artilerie. Forțele armate 
ale Ucrainei mai folosesc și aviația. Proporțiile 
distrugerilor, mai ales în orașe ca Slaviansk, 
Kramatorsk, dar și Lugansk, au atins cote comparabile 
cu un război adevărat. Unele localități rurale au fost 
ruinate aproape în întregime. De partea ucraineană, în 
acțiunile militare participă trupe ale Forțelor Armate ale 
Ucrainei și mai multe batalioane ale Gărzii Naționale, 
formate din voluntari care au avut până acum experiență 
de luptă. Merită atenție aceste batalioane, aflate în 
subordonarea directă a comandantului Gărzii Naționale 
a Ucrainei. Atenția este generată, mai întâi de toate, de 
faptul că ele sunt create, dotate și întreținute din 
inițiativa unor persoane private, care, firește, dispun de 
asemenea posibilități financiare. Primul, în acest sens, a 
dat exemplu miliardarul Igor Kolomoiskii, numit cu 
câteva luni în urmă guvernator al regiunii 
Dnepropetrovsk, una dinte principalele regiuni 
industriale ale Ucrainei. Liderul Partidului Radical din 
Ucraina, Oleg Leasko, deputat în Parlamentul de la 
Kiev, are și el un batalion – „Ucraina”, cu care, 
periodic, face câte un raid prin zona conflictului și apare 
personal în față camerelor de filmat. 

Nu demult, mediile de informare ucrainene relatau 
despre intenția boxerilor fraților Kliciko – Vladimir și 
Vitalii –   de a crea un batalion al lor, care să fie trimis 
în zona acțiunilor militare din estul țării. Nu se știe de 
câte batalioane, de cât timp și de câte vieți omenești va 
mai fi nevoie pentru a înfrânge rezistența rebelilor din 
așa-numitele republici populare Donețk și Lugansk, 
care au ajuns să aibă în ultimul timp și tancuri și sisteme 
de rachete „Grad”.  Zic că ar avea și câteva avioane. Pe 
6-7 iulie trupele guvernamentale au eliberat orașele 
Slaviansk, Kramatorsk, Artemovsk și Konstantinovka, 
trecându-se imediat la refacera acestor localități de către 
autoritățile civile (restabilirea sistemelor de 
aprovozionare cu apă, curent electric etc.).  

   

Premierul ucrainean Arsenii Iațeniuk aprecia că, în 
ansamblu, pentru restabilirea și reconstruirea zonei 
conflictului va fi nevoie de peste 8 miliarde de grivne 
(cam 700 milioane de dolari americani).   

Spre sfârșitul primei decade a lunii iulie, 
formațiunile paramilitare prorusești și-au retras forțele 
principale în orașele (centre regionale) Lugansk și 
Donețk, ultimul cu o populație de aproape 1 milion de 
locuitori. Liderii separatiștilor se plâng că Federația 
Rusă îi ajută prea puțin cu armament, că prea puțini 
voluntari se încadrează în detașamentele lor și zic că 
vor accepta tratativele pașnice doar în baza condițiilor 
înaintate de ei. La tratative încă nu s-a ajuns. Au avut 
loc 2 runde de consultări (e vorba să aibă loc și a treia) 
cu participarea reprezentanților conducerii de la Kiev, 
ai Rusiei, OSCE și separatiștilor, care nu s-au soldat 
cu rezultate pozitive. Conducerea de la Kiev a declarat 
că trupele ucrainene vor proceda la blocarea completă 
a orașelor Lugansk și Donețk, promițând că nu se va 
face uz de artilerie și aviație în raza orașelor și că de 
pe urma blocării nu va avea de suferit populația 
pașnică.  Populația pașnică, oricum, are de suferit. S-a 
relatat, bunăoară că, pe 9 iulie,  împuterniciții militari 
ai așa-numitei republici Donețk i-au luat pe toți 
bărbații din trenul Donețk-Kiev și le-au impus să se 
încadreze în formațiunile paramilitare de acolo. Pe 10 
iulie a devenit cunoscut că viceprim-ministru în 
problemele securității de stat al autoproclamatei 
republici populare Donețk a fost numit cetățeanul rus 
Vladimir Antiufeev. Acelaşi Antiufeev care timp de 
20 de ani, până în 2012, a condus serviciul de 
securitate al regimului separatist de la Tiraspol 
(autoproclamata republică moldovenească nistreană).  

 Pe 9 iulie, un purtător de cuvânt de la Ministerul 
Afacerilor Interne al Ucrainei a declarat că 
operațiunea antiteroristă din est va mai dura o lună. Pe 
14 iulie, în cadrul unei consfătuiri, P. Poroșenko s-a 
pronunțat  în favoarea restrângerii zonei în care au loc 
acțiunile de luptă, acordându-se mai multă atenție 
pazei frontierei și controlului asupra localităților deja 
cucerite de la separatiști. Până la mijlocul lui august, 
acțiunile de luptă ale trupelor ucrainene au fost 
orientate spre încercuirea orașelor Lugansk și Donețk 
și lichidarea forțelor armate prorusești de acolo. Lucru 
care nu le-a reușit, deocamdată.    

   
Corespondentul nostru 

 

 

 

SECRETARUL DE STAT 
STEJĂREL OLARU DESPRE 
ALMANAHUL „SUD-VEST” 
ȘI ETNICII ROMÂNI DIN 

REGIUNEA ODESA                                                                                                                                                 
 

Informam cititorii Almanahului nostru despre cel de al V-lea Congres al Forumului 
Internațional al Jurnaliștilor Români (FIJR), ce și-a ținut lucrările între 13 și 15 iunie a.c. 
la Bălți (Republica Moldova). La manifestare a participat şi dl. Stejărel Olaru, Secretar 
de Stat în cadrul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni 
(DPRRP) al Guvernului României. Dumnealui, în ședința din 14 iunie, a binevoit să 
răspundă la câteva întrebări legate de Almanahul „Sud-Vest” și de sprijinul acordat 
comunității etnice românești din regiunea Odesa.  

   
Vadim BACINSCHI: Almanahul „Sud-Vest”, al cărui fondator și redactor-șef sunt, 

este singura publicație periodică în limba română pentru românii din regiunea Odesa. 
Noi, la Odesa, avem un periodic în „limbă moldovenească” – „Luceafărul”. „Sud-Vest”-
ul este singura publicație în limba română. Îl facem prin ajutorul dezinteresat al unor 
persoane private. Îl facem pentru a-i da omului șansa să citească ceva diferit de ceea 
ce-i oferă „Luceafărul” – lucruri normale, nu aberații în „limba moldovenească”.  Vreau 
să va întreb: aș putea miza ca, bunăoară, la anul viitor, să facem ceva mai consistent, 
cu sprijin din partea instituțiilor statului român. Putem miza?  

Stejărel OLARU:  Știu ziarul dumneavoastră și îl răsfoiesc atunci când îl primesc. 
Nu vă pot face promisiuni pentru la anul, concrete, adică directe, pentru că nu ține 
numai de mine: procedura e mult mai complexă, sunt multe persoane competente 
implicate în această procedura. Dar, în același timp, va pot garanta că sunt alături de 
publicația dumneavoastră, o citesc și remarc calitatea articolelor publicate.  

V.B.: Aș vrea să avem o perspectivă, să evoluăm.  
S.O.: Haideți să vă mai spun ceva. Gândiți-vă că anul acesta (încercați să priviți și 

global problema), anul acesta din 8 și ceva – aproape 9 milioane de lei – bugetul nostru 
– aproape 2 milioane se duc pe zona mass-media. E un procentaj considerabil alocat. 
Nu putem finanța doar proiecte din mass-media – asta este cât se poate de clar. Avem 
o strategie care ne impune susținerea și altor proiecte, din alte domenii. Dar știu că sunt 
cazuri punctuale care au fost privite, poate, superficial. Am speranța că aceste cazuri 
punctuale sunt, totuși, într-un număr mic, restrâns, mult mai mic decât în anii precedenți 
și că situația a evoluat spre bine. Cel puțin în privința mass-media, din partea 
Departamentului, nu cred că s-a simțit o lipsă sau o scădere a sprijinului în ultima 
perioadă, de când funcționez eu acolo. 

V.B.:  Aș vrea să fac o remarcă. La noi, în sudul Basarabiei, situația este foatre 
jalnică (situația comunității românești), comparabilă, poate, cu Serbia sau Bulgaria. 
Opinia mea este că ar trebui să facem aici lucruri mai consistente, nu numai cântece și 
dansuri. Că la noi ce se întâmplă... La noi o dată în an vine în turneu un ansamblu de 
muzică populară, dă câteva concerte și pleacă, vine un teatru de păpuși, dă câteva 
spectacole și pleacă. Dacă doamna Areta Moșu, de la Iași, mai reușește, vine și ea 
vara cu un colectiv, dă câteva spectacole și pleacă. Și, în fond, nu rămâne nimic. Nu 
există un centru cultural. Opinia mea e că ar trebui să facem niște lucruri mai 
consistente, ceva ce depășește cântecul și dânsul. 

S.O.:  Să și fie propuse. Am să vă spun că anul acesta finanțăm trei centre 
culturale. Au fost astfel de proiecte depuse la noi. Din zona Odesa nu s-a propus un 
astfel de proiect, deși am fi vrut să finanțăm un centru cultural și în zona Odesa-
Ismail. Nu s-a propus. Până anul trecut nu s-au finanțat de la Departamentul Politici 
pentru Relația cu Românii de Pretutindeni centre culturale. Anul trecut am debutat cu 
un asemenea proiect. Anul acesta avem trei, dintre care două, în Republica 
Moldova. Sper să fie deschise cât mai repede: unul la Cahul și unul la Bălți. Vrem să 
facem acest lucru și în Ucraina, în special, în zona Odesa-Ismail. Așteptăm 
beneficiari care să dovedească că sunt în stare să deschidă un astfel de centru 
cultural, parteneri din zonă, pe care nu i-am avut până acum.       

 

 

UN POST-SCRIPTUM NECESAR  
(SCRISOARE DOMNULUI SECRETAR DE STAT) 

 

Domnule Stejărel Olaru! Mi-ați spus, aflându-vă la Bălți, că partea română 
este cointeresată în deschiderea unui centru  cultural în zona Odesa-Ismail și 
așteapă beneficiari (parteneri) de acolo, capabili să asigure funcționarea unui 
asemenea centru. Beneficiar din câte îmi dau seama, ar trebui să fie careva din 
ONG-urile românești din regiunea Odesa, care sunt, dacă nu greșesc, vreo 5-6 
la număr, sau, poate, mai multe chiar. Despre activitatea celor mai multe dintre 
ele se știe foarte puțin, aproape nimic. Aș proceda nu tocmai corect, dacă aș da 
aici aprecieri acestor organizații...   

 

(continuare în pagina 2) 
 



Prin ce localitate de la noi ai trece azi, fie sat sau oraş, 
auzi cum lumea discută îngrijorată de războiul frăţesc dintre 
Rusia şi Ucraina. Unii îi învinovăţesc pe ruşi, alţii dau vina 
pe Parlamentul Ucrainei. O parte vrea să scape de influenţa 
Rusiei asupra Ucrainei, cealaltă parte se fereşte de Vest în 
favoarea Rusiei. Tocmai opiniile cetăţenilor, diametral 
opuse, au fost una din cauzele care a dus la vărsări de sânge 
nevinovat, frăţesc, în această ţară. Dar nu-s vinovaţi 
parlamentarii ucraineni de la conducere, după cum gândesc 
mulţi dintre noi. Miile de cetăţeni ai Ucrainei aflaţi pe 
Maidan şi-au exprimat dorinţa de a trăi într-o ţară 
democratică, europeană, ca  să scape de dictatura Moscovei 
care, pe parcurs de aproape un secol, a fost o frână în 
dezvoltarea popoarelor aflate sub influenţa sa. Pe de altă 
parte, Rusia nu doreşte să scape din mâini un stat ca 
Ucraina, cu poporul ei harnic şi câmpiile mănoase. Sub 
pretextul că ar susţine populaţia rusofonă din Ucraina, 
Kremlinul a dezlănţuit conflictul armat care, dacă nu se vor 
găsi forţe pentru a-l linişti, poate duce la o confruntare 
globală. Ucraina este ajutată de ţările Europei, precum şi de 
SUA, rezistând puterilor ruseşti. Am numit articolul 
Războiul fără victorie fiindcă acest război nu se va termina 
niciodată: cu cât o parte a conflictului se va întări, cu atât va 
creşte şi cealaltă parte. Cu alte cuvinte – cu cât Rusia va 
mări contingentul de soldaţi şi armament, acelaşi ajutor îl va 
primi Ucraina din Vest. Victorie nu vor obţine nici unii, nici 
alţii. Dar copiii, nepoţii, fraţii, vecinii, flăcăii din ambele 
părţi mor... Şi pentru ce sau pentru cine mor? Opinia omului 
de rând, oricum, nimeni nu o va mai schimba, fiecare va 
rămâne cu convingerile sale sau, să zicem, cu ambiţiile sale. 
Dar aceste ambiţii înghit vieţi omeneşti fără tâlc, fără dram 
de omenie, fără dreptate. Pentru ce? Aşezaţi-vă urgent la 
masa tratativelor! Cu cât mai repede se va pune capăt 
războiului, cu atât mai puţin sânge frăţesc va curge! 

Bătrâna Vanga, prezicătoarea bulgară, a prorocit că 
Ucraina va suferi prin descompunerea  teritoriului său. Să ne 
amintim aici ce scrie în manualul de istorie pentru elevii 
claselor a X-a, Istoria contemporană a Ucrainei, care se 
studiază azi în școlile noastre de cultură generală. Citim că 
„... de câteva secole ucrainenii erau lipsiţi de statalitate 
proprie şi de integritate teritorială”. Mai citim că „la 
începutul secolului al XX-lea, Ucraina rămânea împărţită 
între cele două puternice imperii învecinate – Rus şi Austro-
Ungar”, „fără guvern propriu, fără armată, sistem judiciar, 
poliţie, funcţionari şi diplomaţi”. Deducem că Ucraina, ca 
stat, a apărut, de facto, pe arena internaţională după cel de-al 
Doilea Război Mondial şi că a apărut, în primul rând, sub 
protecţia Moscovei. Referitor la sudul Basarabiei şi la nordul 
Bucovinei, ar fi de spus următoarele. 

 

Prin hotărârea din 2 august 1940, sesiunea Sovietului 
Suprem al URSS „a stabilit să se încorporeze în RSS 
Ucraineană Bucovina de nord, precum şi judeţele Hotin, 
Akkerman şi Ismail ale Basarabiei” (Istoria RSS Ucrainene, 
Kiev, 1969). Moscova ne-a „dăruit” Ucrainei şi, aflându-se 
astăzi în conflict cu Ucraina, tot Moscova vrea să hotărască 
soarta noastră (a sud-basarabenilor) de mai departe. Ar vrea, 
poate, gurile Dunării cu toată regiunea Odesa sa le  anexeze 
la Transnistria rusească (autoproclamata republică 
moldovenească nistreană), făcându-i ieşire la Marea Neagră. 

Bugeacul istoric şi fosta regiune Ismail au fost populate 
de mai mulţi colonişti (bulgari, găgăuzi, ruşi, ucraineni, 
nemţi, albanezi şi alte etnii) aduşi, tot din „binele” ruşilor, 
pe meleagurile noastre. Astăzi, fiecare om conştient 
cunoaşte care a fost ţelul ruşilor. Ei visau să pună mâna pe 
Basarabia. Se știe: după 1812 au stăpânit-o nu numai o 
dată și ar vrea s-o aibă și azi sub călcâi, chiar dacă sudul e 
în componența Ucrainei. De aceea, după părerea mea (şi nu 
numai a mea) are tot temeiul reînființarea regiunii Ismail, 
unde vor intra toate raioanele din Bugeac (sudul 
Basarabiei). Susţinând propunerea bulgarilor din zonă, am 
putea cere statut de regiune autonomă – Regiunea 
Autonomă Basarabia în componenţa Ucrainei. Numai aşa 
Bugeacul nostru va simţi creştere și dezvoltare: cu şosele 
europene și liberă ieşire în Europa, cu salarii şi pensii 
europene (mai mari decât cele făgăduite de ruşi), cu noi 
treceri peste Dunăre. 

Dar în prim-plan rămâne oprirea vărsării de sânge 
nevinovat în estul Ucrainei. Apel  care trebuie să ne facă să 
ne implicăm cu toţii! 

 
Tudor IORDĂCHESCU 
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UN POST-SCRIPTUM 
NECESAR  

(SCRISOARE DOMNULUI 
SECRETAR DE STAT) 

 

(urmare din pagina 1) 

 
 

Altceva vreau să va spun în  rândurile de mai jos. Atitudinea 
vădit ostilă față de români și românism se menține la Odesa și 
în regiunea Odesa. Ea este cultivată în mod meticulos de 
autoritățile ucrainene și are la bază imaginea României ca țară-
agresor, țară-ocupant ce vrea să cucerească din nou Basarabia 
istorică din componența actualei regiuni Odesa. O imagine 
decolorată, depășită, rămasă din cel de al doilea război mondial. 
În fond, stările de spirit românofobe, de care ne ciocnim azi în 
sudul Basarabiei, pornesc de acolo, de la acea imagine 
decolorată. Dacă, fiind cetățean ucrainean, la Odesa sau în 
sudul Basarabiei, te declari etnic român, te pomenești fără să 
vrei în tabăra cotropitorilor români, al căror scop este să 
recucerească Basarabia. Opinia mea este că statul român, 
astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să fie interesat în 
dezrădăcinarea acestei stări de lucruri și în ruinarea imaginei 
României ca stat-agresor în raport cu Ucraina și cu raioanele de 
sud-vest ale regiunii Odesa. Această misiune prioritară, în 
viziunea mea, ar trebui s-o poarte un Centru Cultural Român, 
creat fie la Ismail, fie (de ce nu?) – la Odesa. Apropo, la Odesa 
avem câteva centre culturale evreiești, un Centru Cultural 
bulgar, altul polonez. Funcționează un Centru Cultural Arab, cu 
moschee și cu școală pentru studierea limbii arabe. De ce nu 
am avea și o Casă românească, concepută drept Centru 
European de Intercomunicare? Să promovăm valorile naționale 
românești în context european, în paralel cu valorile europene, 
la care s-a asociat Ucraina. Ca membru al UE, statul român ar 
putea să-și permită funcționarea unui asemenea Centru, fapt 
prin care, cred eu, ar avea numai de câștigat. Statul român (în 
primul rând) ar trebui să fie interesat în deschiderea unui 
asemenea Centru și anume el ar urma să găsească modalitățile 
potrivite  pentru a-l pune pe picioare. 

Ar trebui să conștientizam  (conducerea statului român – de 
asemenea) că va mai trece o perioadă de timp și situația 
comunității românești din sudul Basarabiei va fi similară celei din 
raioanele transnistrene ale regiunii Odesa sau din regiunea 
Kirovograd. În Transnistria ucraineană azi limbă maternă a 
moldovenilor de acolo este studiată în școli doar câteva ore 
săptămânal, iar școli naționale nu mai există demult. În regiunea 
Kirovograd, unde pe la 1949 erau atestați circa jumătate de 
milion de moldoveni, azi limba maternă a acestora nu mai este 
predată în școli, fiind vorbită la nivel comunitar doar de 
persoanele de vârstă a III-a. Copii și nepoții acestor moldoveni 
nu mai vorbesc limba părinților și a bunicilor lor. Peste câteva 
decenii, cu siguranță, în Basarabia istorică vom avea aceeași 
situație. Conducerea statului român ar trebui să întreprindă 
acțiuni ieșite din comun pentru a salva comunitatea românilor 
din Basarabia istorică. Dați-vă seama că ea este azi la limita 
supraviețuirii. Poate că o mai putem salva, dar trebuie să 
dorim din suflet să o salvăm. Am vrea să vedem asemenea 
dorință a Bucureștiului întruchipată în niște investiții 
serioase făcute în această comunitate în numele salvării ei. 
E vorba nu de persoane aparte (câteva distincții înmânate 
câtorva oameni nu înseamnă nimic și nu schimbă nimic), ci 
de peste 120.000 de conaționali...         

  Vadim  BACINSCHI  
    

 

Apariția acestui almanah se datorează 
susținerii financiare și logistice a următorilor: 
prof. Ioan BÂSCĂ, ec. Radu NEAG, prof. Ioan 
PLEȘA, dr. Gheorghe ANGHEL, ec. Melania 
FOROSIGAN, ec. Ioan STRĂJAN, prof. Areta 
MOȘU, scriitor Tudose TATU.  

 

O b st r u c ț i o n a t ă  l a  O d e s a ,  
p e n t r u  c ă  a r  ț i n e  c u  r u ș i i  

 

Tinerii naționaliști ucraineni din organizațiile radicale „Svoboda” 
și „Pravii sektor” au încercat să blocheze desfășurarea, pe 3 august 
a.c., a unui concert susținut de interpreta de estradă ucraineană Ani 
Lorak la Odesa, pe litoralul Mării Negre. Motivul – viziunile prorusești 
ale interpretei, care n-a condamnat public anexarea Crimeei de către 
ruși și avea de gând să se ducă acolo pentru a concerta. Până în 
ziua concertului din Odesa, patrioții ucraineri au pichetat localul 
clubului unde avea să vină interpreta și le-au propus tutror doritorilor 
din stradă să arunce cu roșii (pătlăgele) în portertele acesteia, 
expuse acolo. Doritori s-au găsit... 

Pe 3 august, protestatarii au încercat să zădărnicească 
începerea concertului, dar lucrătorii miliției i-au impieducat s-o facă. 
Au mai inițiat un „asalt” dinspre mare, dar și acela a eșuat. Ba, mai 
mult chiar: intervenția miliției a fost promptă și dură (pe urmă se va 
ajunge la concluzia că a fost prea dură). Câteva persoane din cele 
care au încălcat ordinea publică au fost bătute binișor. 

În zilele următoare, radicalii ucraineni au pichetat sediul Direcției 
Regionale de Interne, cerând demiterea șefului de acolo și 
pedepsirea milițienilor care folosiseră cu prea mult zel bastoanele de 
cauciuc. Au mai cerut demiterea lui Arsen Avacov, ministru al 
Afacerilor  Interne al Ucrainei. 

Artistă a poporului din Ucraina, originară din orășelul Kitmani, 
regiunea Cernăuți, Ani Lorak (numele adevărat Karolina Kuiok), este 
una dintre vedetele muzicii de estradă ucrainene contemporane. 
Conlucrează de mai mulți ani cu artiști din Federația Rusă. Cele 
întâmplate la Odesa dânsa le-a apreciat că pe o provocare.                        

   

Corespondentul nostru 
 

 

Ani Lorak 



Cronicile timpului ne spun despre bărbăția cu care 
garnizoana a apărat cetatea Chilia. Folosind artileria de pe 
navele ce le aparțineau, otomanii au distrus zidurile și porțile 
cetății, pătrunzând înăuntru prin spărturile din ziduri, apărate 
de moldoveni. Turcii suferă pierderi grele, dar înving. Mulți 
dintre locuitorii orașului sunt luați în robie, alțiii părăsesc 
Chilia. Printr-un firman al sultanului Baiazid, „necre-
dincioșilor”, adică creștinilor (în mare parte români),  care 
doreau să părăsească Chilia, li se oferă această posibilitate. 
Același drept era rezervat și preoților creștini ce locuiau în 
cetate. Locuințele celor plecați treceau în folosința ostașilor 
otomani (ibidem). Românii plecați din Chilia se stabileau cu 
traiul în alte localități din componența statului moldovenesc.  

 Una dintre marile speranțe ale Domnului Ștefan, după 
cum scria Nicolae Iorga, a fost aceea de a readuce cetatea 
Chilia la sânul Țării Moldovei. La fel ca și Cetatea Albă. Va 
face o încercare, mai bine zis, o tentativă de încercare, în 
noiembrie 1485, când îi va învinge pe turci la lacul Cătlăbuga, 
din actualul raion Ismail. Atunci, însă, limitat în forțe, pe un 
timp rece, în prag de iarnă, nu se va încumeta să meargă 
asupra Chiliei. Sub turci, Chilia devine centru de raia, iar 
importanța cetății scade treptat. Cetatea Chilia a avut un destin 
tragic, dacă putem vorbi despre tragismul cetăților. Ea, spre 
deosebire de Cetatea Albă, n-a ajuns până în zilele noastre. 
Soartă ei se decide la începutul anului 1812, când otomanii, 
spre sfârșitul războiului cu Imperiul Rus, căutau condiții mai 
avantajoase de încheiere a păcii. „În noiembrie 1811 turcii 
consimt să dea Rusiei Basarabia până la râul Prut, fără 
partea de sud, cu Cetatea Albă, Ismail și Chilia.  Dar în 10 
martie vor ceda și Cetatea Albă, iar în aprilie același an se 
obligau să distrugă cetățile Ismail și Chilia, iar „pământurile 
de acolo, alcătuite numai din sate și târguri, să rămână 
Înaltului Devlet” (Cetăți pe Nistru, p. 198). Se știe: cetatea 
Chilia este aruncată în aer, iar Imperiul Rus ocupă întreg 
spațiul pruto-danubiano-nistrean.    

Cronicar 

sud-vest 3 

Refugiați din Basarabia 

o zi în istorie: 14 iulie 1484 
 

530 de ani de la căderea cetății Chilia 
Lunile iulie-august ale anului 1484 rămân până azi o 

perioada neagră în istoria statului moldovenesc al lui Ștefan 
cel Mare. Atunci, în luptele cu oastea de 120.000 de săbii și 
100 de corăbii dotate cu tunuri ale lui Baiazid al II-lea, marele 
voievod pierde pentru totdeauna cetățile Chilia și Cetatea 
Albă. Turcii pun stăpânire pe ele la un interval de trei 
săptămâni. Cetatea Chilia, avându-i pârcălăbi pe Ivașcu și 
Maxim, cade în dimineața de 14 iulie. Poate cea mai 
prețioasă informație despre importanța Chiliei în acea 
perioadă o găsim într-o scrisoare a sultanului din 11 
august, după cucerirea Cetății Albe. El caracterizează 
Chilia drept „cheie și poartă la toată Țara Moldovei și 
Ungariei și a țării de la Dunăre”, țara de la Dunăre fiind 
Muntenia. Mai scrie sultanul: „Și așa cu ajutorul lui 
Dumnezeu, în opt zile am luat acea cetate (Chilia – n.n.) și 
am întărit-o dinspre uscat și dinspre mare” (Cetăți pe 
Nistru, Chișinău, 1978, p. 173).  

 Cronicile timpului ne spun că, în vara anului 1479, cu 
8.000 de meșteri și 17.000 de calfe, domnul Moldovei 
efectuase lucrări de fortificare a cetății. Grigore Ureche 
scrie că „au început Ștefan vodă a zidi cetatea Chiliei...” și 
că lucrările au durat din 22 iunie până pe 16 iulie (G. 
Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, 1967, p. 74). Prin „a 
zidi”, la G. Ureche, ar trebui, probabil, să înțelegem 
finalizarea lucrărilor de fortificare începute mai înainte, 
după 1465, când o cuceresc moldovenii. Reconstruită, 
cetatea reprezenta un bastion de apărare impunător. Era 
împrejmuită cu un șanț foarte adânc în care nimereau apele 
Dunării, prefăcând-o într-o insulă... Sultanul, în scrisoarea 
sa, precizează că au luat cetatea „în opt zile”, adică asediul 
ei a durat opt zile. Această informație este prețioasă din 
motivul că există mai multe versiuni ale duratei asediului. 
Alexandru Husar, scria, bunăoară, că în fața Chiliei, pe 
uscat, oastea lui Baiazid era deja pe 13 mai (Cetăți pe 
Nistru, p. 171). Al. Husar face o remarcă în care spune că, 
potrivit altor izvoare, turcii trec Dunărea la 27 iunie, iar 
cetatea o asediază pe 6 iulie. Din 6 iulie până în data de 14, 
când aceasta cade, sunt 8 zile, cât scria sultanul Baiazid. Îi 
dăm crezare sultanului.  

  Istoricul Ion Chirtoagă se referă la un octoih bulgar care 
relatează că, la trecerea peste Dunăre la Isaccea, trupele Porții 
au fost întâlnite de către moldoveni, avându-se în vedere, 
probabil, flota moldovenească condusă de unul dintre 
pârcălabii Chiliei. Corăbiile lui Ștefan, însă, cedau, numeric, 
flotei otomane și n-au fost în stare să-i opună rezistenţă. Ion 
Chirtoagă aduce mărturiile unui secretar al regelui polonez, 
Sigismund, și ale unui cronicar turc, potrivit cărora cetatea 
Chilia a fost cucerită de turci după trădarea săvârșită de către 
unul dintre comandanții superiori  ai cetății: „un om, care era 
eminul acestei cetăți, a venit  și a intrat în cortul unui vizir 
de-al padișahului...” (Ion Chirtoagă, Târguri și cetăți din sud-
estul Moldovei, Chișinău, 2004, p. 76). Acel comandant putea 
fi unul dintre cei doi pârcălbi ai cetății.  

 

 

oooo    istorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imagini    
 

 

 

DIN ISTORIA 

INSULEI TĂTARU 
 

Că băştinaşii moldoveni de pe meleagul sud-basara-
bean au fost şi sunt oameni harnici, proveniţi de la 
strămoşii lor daco-romani, care erau fixaţi de pământ, 
constituiţi din agricultori, ne vorbesc mai multe cazuri. 
Frenchiul, sau roşiile timpurii, crescute în serele 
(tepliţele) erdecburnenilor (edebornenilor, cum li se zice 
la noi) şi chiperul hagicurdenilor (Camâşovskii pereţ) 
au dus faima grădinarilor din aceste localităţi prin toată 
Europa, chiar şi mai departe. Nu rămân în urmă nici 
gospodarii celorlalte sate româneşti din ţinut.  Trecând 
prin ele, vezi o mulţime de sere sub pelicula de 
polietilenă şi case frumoase. 

Consătenii mei, pe timpuri, treceau pe rând braţele 
Dunării în căutarea pământurilor neînsuşite, nefolosite 
din Delta. Tăiau rărişul, curăţeau loturile de salcii 
uscate, scoteau rădăcinile de stuf, construiau dambe, ca 
la revărsarea Dunării, să nu li se inunde semănăturile. 
„Peste Dunăre”, cum se spunea la noi, plecau cu mic, cu 
mare: unii să găsească de lucru pe la cei bogaţi, alţii să-şi 
prelucreze loturile din deltă. 

Insula Tătarului sau Ostrovu Tătaru, ce se află între 
apele Braţului Chilia şi Braţul Tătarului, era prelucrat de 
consăteni în întregime. Şi bunelul meu, pe linia tatălui, 
avea pe această insulă moşie de două desetine de pământ. 
Aici creşteau şi bine rodeau toate culturile agricole. Solul 
bogat în humus ridica înfloritoare vii şi livezi, lanuri de 
porumb, floarea-soarelui, grâu, orz şi ovăz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Într-o toamnă mai târzie, venind tătarii  din Crimeea 
cu bărcile pe ţărmul Mării Negre şi intrând în deltă, au 
început să jefuiască satele rând pe rând, până când au 
intrat şi în Hagi Curda, pe atunci – Frumuşica. 
(Amintim cititorului că hoarda tătărească din Crimeea 
s-a format în anul 1427). Jefuind gospodăriile ţărăneşti 
una după, un tătar a nimerit într-un beci la un gospodar, 
ce avea multă băutură (vin), carne, brânză şi alte 
produse pregătite pe iarnă. A chefuit acel tătar cât a 
chefuit, s-a îmbătat, a adormit şi s-a pomenit încuiat în 
beci de stăpân. Făcându-şi cheful, ceilalţi tătari l-au 
căutat cât l-au căutat şi, negăsindu-l, au plecat fără de 
el. Gospodarul, după retragerea jefuitorilor, l-a scos pe 
tătar, a adunat tot satul ca să-l judece. Sătenii, fiind 
creştini şi miloşi de felul lor, nu l-au omorât, dar i-au 
dat un topor, un hârleţ, un cuţit şi l-au dus pe această 
insulă, lăsându-l în voia soartei. Tătarul nu s-a pierdut 
cu firea, a cioplit toată iarna, şi-a făcut o barcă şi, cum 
s-a desprimăvarat, a ieşit pe deltă. Tot ţinând ţărmul 
Mării Negre, s-a retras la ai săi, în Crimeea. De atuci, 
această insulă se numeşte Insula Tătarului. După 
ocuparea Basarabiei din 1812, ruşii i-au pus denumirea 
Ostrovu Tătaru, cu accent pe „u”. Din ruseşte „ostrov” 
înseamnă insulă. Ei au schimbat mai multe denumiri în 
felul lor (Ostrov Stepovoi, Ostrov Katenka ş.a.m.d., 
priviţi harta). 

O bătrână de vreo 90 de ani, mătuşa Elena, i-a 
povestit fratelui Vasile un alt sfârşit al acestei istorii. 
Spunea, auzind la rândul ei mărturisirile bătrânilor, că 
acel tătar, văzând mila şi bunătatea moldovenilor, a 
renunţat de a se întoarce la ai săi; s-a creştinat, s-a 
căsătorit şi, de la el, în sat şi în ţinut se trage numele de 
familie Tătaru, primit la creştinare. 

Se cere o lămurire. Logic gândind, acest eveniment 
putea sa aibă loc pe la mijlocul secolului al XV-lea, mai 
precis prin anii 1427-1484 – intervalul de timp în care 
tătarii puteau jefui aceste sate, fiidcă din anul 1484, după 
căderea cetăţii Chilia, s-a format raiaua sau olatul Chiliei, 
în care intra şi satul nostru. Devenind aceste pământuri 
administrate de turci, tătarii n-aveau dreptul să le jefuiască, 
deoarece tătarii erau supuşi turcilor.   

 

Tudor IORDĂCHESCU 



sud-vest 4 

PRIETENIA CU IOANNIS KAPODISTRIAS 
 
Despre apropierea între Al. Sturdza și I. Kapodistrias scrie în 

memoriile sale Filip Fighel, funcționar rus de cel mai înalt rang, 
fost vice-guvernator al Basarabiei în perioada 1824-1826 
(adjunct al renumitului Mihail Voronțov). În lucrarea sa Zapiski 
(rus.) citim: „În anul 1815 a devenit el (Al. Sturdza – n.n.) 
cunoscut împreună cu tutorele și prietenul său, Kapodistrias,  în 
1822, împreună cu el, a coborât din scenă și, la odihnă, construia 
castele istorico-politice aeriene” (F. Vighel, Zapiski, Odesa, 
2005, p. 71). Pe cei doi îi legau, din câte ne dăm seama azi, mai 
multe lucruri, ce au ținut, cu siguranță, nu doar de politică. Și 
unul și altul erau descendenți din greci (Sturdza – pe linie 
maternă). Vighel, care știa dedesubturile vieții la curtea 
imperială, ne oferă un detaliu mai puțin cunoscut. El spune că 
ascensiunea lui Kapodistrias în slujbă la ruși s-ar fi datorat... 
Ruxandrei, sora lui Alexandru Sturdza. Dânsa ar fi pus, 
chipurile, pentru el, cuvânt la curtea imperială, unde avea trecere 
și era apreciată pentru inteligenţa și mintea sa ageră. Vighel 
afirmă că  împărăteasa ar fi luat-o cu ea la Congresul de la 
Viena. El mai susține că Ruxanda, la rându-i, ar fi sperat să se 
căsătorească cu I. Kapodistrias, cea ce nu i-a reușit (F. Vighel, 
op.cit., p. 68).  Se va căsători cu neamțul Albert Edling, conte, 
dintr-un vechi neam de latifundiari, cu care se va stabili mai 
târziu în Odesa. Mai multe surse ne spun că pe cei doi îi legau și 
planuri geopolitice ambițioase. Explicațiile le găsim în 
Însemnările (Zapiski) aceluiași F. Vighel. Citim: „El (Al. 
Sturdza – n.n.) nu-și ascundea dorința de a vedea Moldovlahia 
țară aparte, cu Basarabia, Bucovina și Transilvania alipite la ea. 
Doar cu eliberarea Greciei, după părerea sa, în Est lucrurile nu 
se vor margini. În spusele lui deslușeai speranța că grecii, 
consolidându-se, îi vor învinge definitiv pe cotropitorii lor de 
cândva, vor instaura demnitatea imperială în Constantinopol și 
că, cu excepția Moldovlahiei, toate popoarele ce locuiau la nord 
de această capitală, de-a lungul Dunării, vor intra în componența 
acestui reînnoit imperiu” (F. Vighel, op.cit., p. 71). 

         
CU GÂNDUL LA MOLDO-VLAHIA 

 
Descoperim că această afirmație a lui F. Vighel o va cânta, 

peste un secol, căpitanul Gh. Andronachi în lucrarea sa Albumul 
Basarabiei. În jurul marelui eveniment al Unirii, apărută la 
Chișinău  în 1933 și reeditată la București în 2000.  În acest 
Album fotografia lui Al. Sturdza, cu un text nu prea mare, atașat, 
este plasată  printre portretele altor remarcabili oameni  de 
cultură și politicieni basarabeni (p. 15-16) din perioada 
antebelică.  Gh. Andronachi se referă la opinia istoricului Ștefan 
Ciobanu. El îl caracteriza pe Sturdza așa: „Mare patriot 
basarabean, care  visa  Unirea tuturor românilor”.  Dar nu toți pe 
atunci împărtășeau această părere. Bunăoară, Ion Negrescu, fost 
primar al Chișinăului (1928-1931), îl considera pe Al. Sturdza 
filorus, obsedat de iubirea pentru „mama Rusia”. Replica lui Gh. 
Andronachi, cu care ne solidarizăm întru totul, este următoarea: 
„Filorusismul (dominant pe atumci în Basarabia – n.n.) era 
numai o preferință între stăpânirea «păgână» și tiranică a 
turcilor, de care poporul se săturase, și între stăpânirea 
«creștinească» a marii Rusii, foarte puternică și binevoitoare pe 
atunci, pe care încă n-o gustase...”. Moldo-Vlahia, la care aspiră 
Al. Sturdza, rămâne – vorba lui Vighel – un castel aerian. 
Reanimarea marelui imperiu grecesc, cu capitala la 
Constantinopol, nu mai are loc, cu toate că Ioannis Kapodistrias, 
în 1827, este, totuși, ales în fruntea guvernului Greciei. Până 
atunci, în 1822, el părăsi funcția de ministru al afacerilor interne 
al Imperiului Rus, pe care o deținuse timp de 6 ani. În 1821, Al. 
Sturdza cere de la ministrul învățământului să i se ofere 
concediu cu termen nedefinit  și se stabilește în Odesa, de unde 
rareori vine la Petersburg. În 1828 face, se pare, ultimul serviciu, 
ca funcționar, Imperiului Rus: conduce, la București, cancelaria 
de campanie a ministrului rus al afacerilor externe, în timpul 
războiului ruso-turc. În 1829, după încheierea Păcii de la 
Adrianopol, își da demisia din cinul de consilier de taină și 
rămâne pentru totdeauna la Odesa. Motivul formal l-ar fi 
constituit dezacordul cu responsabilii de la ministerul de externe 
și ministerul învățământului. Nu avea nici 40 de ani. De fapt, 
motivul adevărat al retragerii lui Alexandru Sturdza din viața 
politică a Imperiului Rus putea fi altul. El, probabail, a înțeles în 
cele din urmă: poftele imperiale ale rușilor nu lasă loc pentru 
mult râvnita sa Moldo-Vlahie. Pe de altă parte, s-o fi săturat de 
roluri secundare în polituca timpului, pe care Petersburgul i le tot 
rezervă, folosind imensul sau potențial intelectual. La Odesa va 
scrie, se va ocupa de agricultură și de activități de binefacere, 
împreună cu sora sa, Ruxandra... 

 

Vadim BACINSCHI 
                     

personalităţi basarabene 
 

Taina lui Alexandru  

Scarlat Sturdza 

 Pe 13 iunie 2014 s-au împlinit 160 de ani de la trecerea în 
neființă la Manzar – azi Lesnoe, raionul Tarutino, regiunea 
Odesa – a lui Alexandru Sturdza (1791-1854), fiu al Sultanei 
și al lui Scarlat Sturdza. Taică-său a rămas în istorie prin 
aceea că, din 1812, pentru un an de zile, a fost primul (și 
ultimul) guvenator civil nerus al Basarabiei, anexate de 
Imperiul țarist. Maica-sa a fost fiica domnitorului Constantin 
Moruzi, din greci fanarioți.  

Figura lui Alexandru Sturdza, așa cum o putem reconstitui 
astăzi, apare ca ieșită din comun. Ne dăm seama de aceasta 
chiar dintr-o simplă nominalizare a domeniilor în care s-a 
manifestat. A fost, deci,  diplomat, filosof, teolog (apărător al 
ortodoxiei), scriitor, traducător și publicist (îi aparțin peste 80 
de lucrări), bun cunoscător al limbilor moderne și al celor vechi 
(vorbea 9 limbi, în sursele rusești găsim că doar 6), ctitor (în 
orașul Odesa s-au păstrat și funcționează până azi două biserici 
construite din banii săi). Împreună cu sora sa, Ruxandra, au 
înălțat în Basarabia istorică, unde aveau moșii, vreo zece 
biserici. A mai fost membru-fondator al Societății de Istorie și 
Antichități din Odesa, membru al Societății Arheologice din 
Atena și al Academiei de Istorie din Madrid, vicepreședinte al 
Societății Imperiale de Agricultură din Sudul Rusiei. Mai găsim 
că, pe când lucra în corpul diplomatic rus, a fost redactorul 
(putem spune că și coautorul) Tratatului Sfintei Alianțe – tratat 
de importanţă general europeană. Un fapt cred că total 
necunoscut pe la noi, demn, însă, de toată atenția. Tratatul îl 
scrie țarul Alexandru I, dar Sturdza, în toamna anului 1815, cu 
consimțământul suveranului, îl completează și îl reface, din 3 în 
4 secțiuni (Adrian Șereș, Alexandru Sturdza în diplomația 
Marilor Puteri Europene din sec. XIX, pe www.geopolitica.ro). 

 
LA DOAR 19 ANI, ANGAJAT AL 

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
                                                                             
Născut la Iași, pe 18 noiembrie 1791, fiul lui Scarlat Sturdza, 

în 1792 se mută împreună cu părinții în Imperiul Rus. După 
semnarea Păcii de la Iași, pentru a scăpa de eventualele persecuții 
din partea turcilor, Sturdzeștii trec cu traiul pe o moșie de-a lor  
din gubernia Moghiliov. Cunoștințele primare micul Alexandpu 
le obține în sânul familiei, iar studiile superioare și le face în 
Germania. Aptitudinuile sale în ale scrisului și în posedarea 
limbilor străine se manifestă din plin. Cu ele, după ce, fără doar și 
poate, pune umărul taică-său, Alexandru este angajat în Cadrul 
Colegiului (Ministerului) Afacerilor Externe al Imperiului Rus. 
Era în 1809. Avea pe atunci 18 ani. Lucrează pentru început 
copist, iar peste 3 ani ajunge dragoman, adică translator 
(traducător).  În 1812 este numit traducător pe lângă amiralul 
Pavel V. Ciciagov, pe atunci comandant al Armatei rusești de la 
Dunăre. Acel Ciciagov care, în iulie 1812, fiind comandant-șef al 
Moldovei, Valahiei și Flotei Mării Negre, îl investise pe taică-
său, Scarlat Sturdza, în funcția de guvernator civil al Basarabiei. 
În octombrie 1812, Alexandru, ca subaltern al lui Ciciagov, 
participă într-o campanie nereușită împotrivă armatelor lui 
Napoleon, aflate în retragere peste râul Berezina (Dinu 
Poștarencu, O istorie a Basarabiei în date și documente, 
Chișinău, 1998, p. 68). Că urmare a nereușitei, Ciciagov pleacă în 
străinătate și nu mai revine în Rusia, iar tânărul Sturdza ajunge 
în... Ambasada Rusiei la Viena. Cunoștințele sale, ca poliglot, 
prind bine în timpul Congresului de la Viena.  

În 1815, ca secretar al grecului Ioannis Kapodistrias, viitor 
ministru al afacerilor interne al Rusiei, Alexandru Sturdza, pleacă 
în misiune diplomatică din Paris. Acolo scrie prima sa lucrare (în 
limba franceză) pe probleme religioase – Consideration sur la 
doctrine et l’esprit de l’Eglise orthodoxe. În ea expune viziunea 
sa asupra bazelor ortodoxiei. Lucrarea apare mai târziu în limbile 
germană și engleză. În 1816, Al. Sturdza revine la St. Petersburg 
și activează în continuare în cadrul Ministerului Învățământului. 
Se căsătorește cu fiica generalului rus Cicerin. O căsătorie 
nefericită: tânăra sa soție se va stinge din viață peste un an, în 
timpul nașterii. Cea de-a doua soție a sa – Elizaveta, născută 
Gufland – va fi fiica unui renumit medic neamț.                              
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Marin SORESCU 

    

TREBUIAU  
SĂ POARTE UN NUME 

 
 

Eminescu n-a existat. 
 
A existat numai o ţară frumoasă  
La o margine de mare 
Unde valurile fac noduri albe,  
Ca o barbă nepieptănată de crai 
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători  
În care luna îşi avea cuibar rotit. 
 
Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli  
Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân,  
Ştefan cel Mare, 
Sau mai simplu: ciobani şi plugari,  
Cărora le plăcea să spună, 
Seara, în jurul focului poezii – 
„Miori ţa” şi „Luceafărul” şi „Scrisoarea III”. 
 
Dar fiindcă auzeau mereu  
Lătrând la stâna lor câinii,  
Plecau să se bată cu tătarii 
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii  
Şi cu turcii. 
 
În timpul care le rămânea liber  
Între două primejdii, 
Aceşti oameni făceau din fluierele lor  
Jgheaburi 
 
Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,  
De curgeau doinele la vale 
Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei  
Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei 
Şi ai altor ţări româneşti. 
 
Au mai existat şi nişte codri adânci 
Şi un tânăr care vorbea cu ei,  
Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt? 
 
Acest tânăr cu ochi mari,  
Cât istoria noastră,  
Trecea bătut de gânduri 
Din cartea cirilică în cartea vieţii, 
Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii,  
ai iubirii,  
Care îi ieşeau mereu fără soţ. 
 
Au mai existat şi nişte tei,  
Şi cei doi îndrăgostiţi 
Care ştiau să le troienească toată floarea  
Într-un sărut. 
 
Şi nişte păsări ori nişte nouri  
Care tot colindau pe deasupra lor  
Ca lungi şi mişcătoare şesuri. 
Şi pentru că toate acestea  
Trebuiau să poarte un nume,  
Un singur nume, 
Li s-a spus Eminescu. 
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