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 EVENIMENT

   Festivalul „Pavel Boţu”, la Universitatea din Ismail
CORESPONDENTUL NOSTRU
Pe 21 noiembrie curent, la Uni-

versitatea Umanistică de Stat din 
Ismail a avut loc o nouă ediţie a 
tradiţionalului Festival de Poezie 
sud-basarabeană „Pavel Boţu”. 
Lansat în vara anului 1996 la 
Ceamaşir, raionul Chilia, unde s-a 
născut scriitorul P. Boţu, Festiva-
lul ce îi poartă numele, rămâne 
singura manifestare culturală 
organizată anual de comunitatea 
românească din regiunea Odesa 
(Basarabia istorică). Scopul său este 
de a promova creaţia autorilor ce 
scriu în limba română din raioane-
le Ismail, Reni, Chilia, Tatarbunar 
ş.a., de a susţine poeţii populari, 

talentele autentice din ţinut. Unii 
dintre participanţii de ani de zile ai 
Festivalului şi-au scos de sub tipar 
cărţile de debut, alţii au manuscri-
sele gata. E vorba de I. Bâcu, E. 
Cojocaru, Gr. Cozma, N. Talmacec, 
V. Capsamun, A. Manole.

De o bucată bună de timp, Festi-
valul este găzduit de Universitatea 
Umanistică de Stat din Ismail, unde 
se ţin cursuri în limba română şi îşi 
fac studiile absolvenţii şcolilor cu 
predare în limba română din sudul 
Basarabiei. În ultimii ani amploarea 
manifestării a cam scăzut, dar, în 
ciuda intemperiilor de tot felul, 
pentru mulţi ea rămâne un eveni-
ment aşteptat, marcat în Ĵ ece an 

de momente cu semniĴ caţii deo-
sebite.

Pe 21 noiembrie, asemenea 
momente au fost două: lansarea 
cărţii „Legendele Dunării“ şi alte 
poveşti, de Eufrosinia Cojocaru, 
învăţătoare din satul Barta, raionul 
Reni, şi comemorarea regretatului 
Valeriu Cojocaru, care, pe 28 octom-
brie curent, ar Ĵ  împlinit 55 de ani. 
Prozele E. Cojocaru au văzut lumina 
tiparului în vara anului curent, la 
Editura „Zigotto” din Galaţi. V. Cojo-
caru (1957-2010), cunoscut drept 
istoric şi etnograf, autor al unor 
inspirate miniaturi în proză, a fost şi 
prieten Ĵ del al Festivalului „P.Boţu”, 
chiar de la lansarea acestuia. Ani la 

rând, dânsul a organizat sosirea la 
Festival a delegaţiei din Satu Nou, 
raionul Reni, unde locuia.

Participanţii la ediţia din anul 
curent a Festivalului „P. Boţu” au 
fost salutaţi de dna Tatiana Şevciuc, 
decan al Facultăţii de limbi moder-
ne a Universităţii din Ismail şi de 
dna Elena Golovanov, doctor în 
Ĵ lologie, conferenţiar universitar, 
care a pus la cale problemele orga-
nizatorice.

Din creaţia lor poetică au dat 
citire Ion Bâcu şi Eufrosinia Cojo-
caru din Barta, raionul Reni, Natalia 
Penciu, studentă la Universitatea 
din Ismail, Eugen Răuţa, elev în 
clasa a XI-a a Şcolii din Satu Nou, 

raionul Reni, Vadim Bacinschi, 
coordonatorul Festivalului „P. Boţu”, 
Tudor Iordăchescu, locuitor din 
satul Hagi Curda, raionul Ismail. Au 
răsunat mai multe melodii în inter-
pretarea studenţilor Universităţii 
din Ismail.

E. Cojocaru a povestit despre 
apariţia noii sale cărţi cu proză 
pentru copii. Împreună cu I. Bâcu, 
dumneaei şi-a adus aminte de cel 
care a fost Valeriu Cojocaru.  

Directorii ultimelor opt şcoli 
româneşti din Transnistria au 
ajuns, zilele trecute, la Bru-
xelles. Mesajul lor către Uniunea 
Europeană a fost clar: Faceţi ceva 
pentru susţinerea noastră, altfel 
vom dispărea cu totul. Limba 
română, şcolile româneşti vor Ĵ  
strivite de regimul separatist de 
la Tiraspol. 

 Văzându-i pe aceşti oameni, 
împovăraţi de necazurile lor şi 
încruntaţi după ani de luptă, cum 
intră acum în semeţele clădiri ale 
Parlamentului European din capita-
la Belgiei, mă gândeam că se repetă 
felul în care, de-a lungul secolelor, 
alţi fruntaşi ai românimii au bătut la 
porţile marilor puteri, cerând drep-
turi pentru poporul lor. „De doi ani 
ne gândim să ajungem la Bruxelles“, 
spune Eleonora Cercavschi, direc-
toarea Liceului „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt“ din Grigoriopol şi totodată 
preşedintele Asociaţiei „Lumina“ 
a Pedagogilor Transnistreni din 
Republica Moldova. Şi asta după 
ce, cu un an în urmă, aceiaşi opt 
directori, care formează o echipă 
- mereu împreună peste tot, cu jal-
ba-n proţap - au fost şi la Bucureşti, 
au discutat cu mai-marii statului 
român. „Ne-am ales atunci doar cu 
promisiuni. Nimic nu s-a concreti-
zat“, conchide interlocutoarea mea. 
Directorii ceruseră manuale în limba 
română, bani pentru construirea de 
noi şcoli, material didactic şi mobi-
lier şcolar. Vorbe-n vânt...

Război împotriva şcolilor 
româneşti

După ce am urcat şi am coborât cu 
diverse lifturi, am traversat sumede-
nie de culoare printre funcţionari 
grăbiţi care abia ne băgau în seamă, 
iată grupul de profesori români din 
Transnistria, însoţiţi de câţiva ziarişti 
veniţi din Bucureşti, cum suntem 
invitaţi într-o sală mare, ovală, care 
aparţine grupului politic al Parti-
dului Popular European. Apar şi o 
serie întreagă de experţi şi comi-
sari europeni, unii la prezidiu, alţii 
în bănci. Oaspeţii de peste Nistru 

se simt oarecum stingheri. Se vede 
asta până şi din felul în care stau 
pe scaune, cu grijă să nu deranjeze 
ceva în jurul lor. Suntem astfel la 
începutul mesei rotunde denumite 
„Educaţie şi democraţie - dezvoltare 
şi pace prin educaţie“, acţiune 
iniţiată de europarlamentarul 
român Monica Macovei, care este 
şi preşedinte în delegaţia Comisiei 
parlamentare a UE de cooperare cu 
Republica Moldova.

Momentul declaraţiilor de 
bun-venit Ĵ ind depăşit, directorii 
şcolilor româneşti din Transnistria 

sunt invitaţi să-şi spună păsul. Mai 
degrabă par să Ĵ  trecut acum la 
statutul de elevi, pentru că aceşti 
oameni, în puterea vârstei, ies ca la 
şcoală, în faţa clasei, să vorbească. 
Cu vocea tremurândă. Se simte 
totuşi o energie interioară de 
nestăvilit. Prima care se îns¬crie la 
cuvânt este Eugenia Halas, direc-
toarea Liceului „Evrika“ din Râbniţa. 
Şi-a pregătit nişte foi din care să 
citească, dar nu mai ţine cont de 
ele şi pare că vrea acum să-şi verse 
tot amarul strâns de-a lungul anilor. 
Vorbeşte despre faptul că azi în cele 

opt şcoli mai sunt doar 1.859 de 
elevi, faţă de 6.000 câţi erau în anul 
2004. Că părinţii evita să-şi mai dea 
copiii în şcolile cu graĴ e latină, de 
teamă că Ĵ e vor Ĵ  daţi afară de la 
muncă, Ĵ e se vor trezi cu diverse 
presiuni. Şcoala românească din 
Râbniţa a fost deschisă în anul 1989, 
iar în 2004 erau gata să Ĵ e date în 
folosinţă două noi clădiri, construite 
din Ĵ nanţarea Chişinăului. Numai că 
pe data de 29 iulie 2004 miliţienii 
transnistreni intră cu forţa în şcoală, 
alungă profesorii şi părinţii copi-
ilor şi închid liceul, care de atunci 
a devenit o staĴ e din beton. „Am 
apărat acel liceu zile la rând, am 
dormit nopţile acolo, până când au 
intrat cu forţa peste noi“, povesteşte 
directoarea. Tot atunci, şapte perso-
ane din şcoală, care rezistaseră ase-
diului, au fost arestate. Erau părinţi 
şi profesori. Mai trebuie spus că 
elevii şi profesorii îşi duc activitatea 
didactică, din 2004, într-o clădire 
insalubră care aparţine Uzinei 
Metalurgice din Râbniţa.

„Nu vrem să ne plângem“
Vine la rând Maria Roibu, direc-

toarea Liceului „Alexandru cel Bun“ 
din Bender, care spune că regimul 
separatist de la Tiraspol nu asigură 
niciun fel de Ĵ nanţare pentru cele 
opt şcoli româneşti din Transnis-
tria. Nici măcar cabinet medical nu 
există, dacă elevii ar avea nevoie de 
ajutor. „Noi nu avem voie să vorbim 

Strigătul şcolilor româneşti din Transnistria, auzit şi 
la Bruxelles 

SPERANŢE

Apel. Directorii celor opt şcoli cu predare în limba română din regiunea separatistă au cerut, în ceasul al 12-lea, sprijin de la UE!

Urmare în pagina 2

În prim-plan, Ion Iovcev, directorul Liceului „Lucian Blaga“ din Tiraspol.



Urmele cumanilor
 
 După ce romanii se retrag din Dacia, 

pământurile de la nord de limanul Sasâc 
cunosc mai multe valuri de năvălitori: hunii, 
avarii, apoi slavii (jumătatea a doua a sec. 
al 4-lea), bulgarii (pe la anul 680), mai 
târziu – pecenegii, oguzii şi cumanii. Istoricii 
consideră că de la est spre vest nomazii treceau 
printr-un coridor care începea din Bugeac 
(Basarabia istorică), de prin zona Arcizului, 
trecea Prutul, între Reni şi Huşi, până în 
zona Panciului (la vest), cobora spre câmpia 
munteană (revista Danubius, Galaţi, 2005, 
p. 64).

   Dintre toţi năvălitorii, un loc aparte a 
revenit pecenegilor, aşezaţi în Bărăgan (actua-
la Românie) şi Bugeac, şi cumanilor. La 1078 
aceştia, împreună, întreprind prima expediţie 
în Peninsula Balcanică. Cumanii au controlat 
pământurile Basarabiei istorice până în prima 
jumătate a sec. al 13-lea, formând chiar o ţară 
numită Cumania şi ducând un mod semi-
sedentar de viaţă. Pe parcurs, ei au intrat în 
legături cu familiile localnicilor, angajaţi la 
diferite munci agricole.

   A existat un episcopat al Cumaniei, creat 
în 1227-1228 de către papa Grigore al 9-lea, 
pentru a-i trece pe cumani la catolicism (Isto-
ria românilor, Bucureşti, 1996, p. 58). De 

pe la mijlocul sec. al 11-lea. Cumania ocupa 
toate pământurile la nord de Marea Neagră, 
dintre Nistru şi Dunăre, şi avea o capitală – 
Carabuna – pe care unii cercetători o plasează 
(poate că nu destul de argumentat) pe locul 
Tatarbunarului de mai târziu (A. Pavlenko, 
Mologa, Odesa 1999, p. 31, 128). Cât de 
discutabilă n-ar ĩ  această aĩ rmaţie, distin-
gem asemănarea (fonematică, cel puţin) între 
numele topice Carabuna şi Tatarbunar. 

   De la cumani, pe locurile aĪ ării lor de 
cândva, ne-au rămas foarte multe denumi-
ri de aşezări şi ape. Istoricii le remarcă pe 
cele terminate în – „ui” (Vaslui, Covurlui, 
Călmăţui, Bahlui), precum şi denumiri ca 
Peceneaga, Bărăgan, Burnaz, Teleorman, 
Caracal, Comani, Oituz ş.a. (Istoria români-
lor, Bucureşti, 1996, p. 57-58).

   Putem presupune cu destul temei că 
toponimele şi hidronimele Caragaci, Cara-
ceaus (Caraceauş, adică ceauşul negru), 
Burnaz, poate şi Cunduc (denumirea veche 
a limanului Sasâc), din raionul Tatarbunar, 
sunt de origine cumană. Ele au ajuns până 
la noi prin mijlocirea de secole a turcilor şi 
tătarilor din Bugeac, încât mulţi le consideră 
de origine turco-tătară.     
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Meleagul Tatarbunarului: 
VACUFUL LUI SELIM                     

După ce, pe 4 august 1484, turcii 
cuceresc Cetatea Albă, ei pun hotarul 
vestic cu Moldova pe râul Alcalia, iar în 
anii următori acaparează noi teritorii 
moldoveneşti. La nici două decenii după 
căderea Cetăţii Albe, aceasta se întâmplă 
cu pământurile de la gurile de vărsare (în 
limanul Sasâc) ale râurilor Cogâlnic şi 
Sărata, unde este creat un vacuf, rămas 
în istorie ca „vacuful lui Selim”. 

El apare în perioada când ĩ ii bătrânului 
Baiazid al II-lea, Selim şi Ahmed, luptau 
pentru dreptul de a moşteni tronul de la 
Istanbul. Baiazid îl voia moştenitor pe 
Ahmed. Selim, ajutorat de cuscrul său, 
Mengli Ghirai, hanul tătarilor din Crimeea, 
luptă pentru tron şi învinge, după ce enicerii 
trec de partea sa. În ianuarie 1512, trecând 
prin Bugeac spre Istanbul cu oaste tătară, el 
supune Cetăţii Albe teritoriul dintre râurile 
Cogâlnic şi Sărata, unde creează vacuful ce 
îi va purta numele (Ion Chirtoagă, Târguri 
şi cetăţi din sud-estul Moldovei, Editura 
„Prut Internaţional”,Chişinău, p.212-213). 
Mai târziu, acesta va forma circumscripţia 
Tatarbunar.

În literatura de specialitate vacuful este 
caracterizat drept „fundaţie religioasă 
musulmană” sau „instituţie religioasă şi 
de producţie” (Din istoria sudului Basa-
rabiei, Editura „Civitas”, Chişinău, 2007, 
p.85). Religioasă, pentru că veniturile din 
teritoriile respective erau folosite pentru 
întreţinerea clerului musulman şi a moschei-
lor. Bunăoară, pentru întreţinerea moscheii 
din Isaccea a fost creat un vacuf cu centrul 
la Reni, care cuprindea mai multe sate din 
zonă. Alt vacuf a apărut în 1590 la Smil 
(Ismail).

Vacufurile, inclusiv cel de la Tatarbunar, 
erau create în apropierea locurilor impor-
tante din punct de vedere strategic, unde exi-
stau treceri peste apele curgătoare de atunci. 
Veniturile adunate în cadrul lor erau folosite 
de asemenea pentru întreţinerea hanurilor, a 

mijloacelor de transport peste ape, a drumu-
rilor, şcolilor. Din aceleaşi venituri erau plătiţi 
ostaşii garnizoanelor locale şi subvenţionate, 
organizaţiile de binefacere. Prioritară, ĩ reşte, 
era grija otomanilor pentru tot ce trebuia să 
asigure deplasarea trupelor şi a funcţionarilor 
Porţii în zone de importantă vitală, pentru ei, 
cum erau trecătorile peste râuri.

Crearea vacufului lui Selim I (mai înainte 
chiar de a altor structuri similare la Dunăre) 
vine să denote importanţa acestei zone geogra-
ĩ ce. Apariţia vacufului de la Tatarbunar putea 
ĩ  legată (o presupunere) de extragerea sării din 
limanurile Mării Negre, situate la est de Sasâc – 
ocupaţie ce aducea venituri importante.

Din câte ne putem da seama, situaţia 
în fundaţia religioasă musulmană de la 
gurile Cogâlnicului şi Săratei era destul de 
complicată. Moldovenii nu voiau să cedeze 
aceste pământuri, răscumpărându-le adese-
ori de la turci. Turcilor nu le ajungeau forţe 
ca să le controleze în mod efectiv, tătarii ba 
veneau încoace, ba se retrăgeau. Un ĩ rman 
(ordin scris) al sultanului Selim al II-lea, 
din 31 octombrie 1568, conĩ rmă situaţia 
instabilă din vacuf („fundaţie pioasă”). În 
document se spune că voievodul Moldovei 
s-a jeluit cum că locuitorii câtorva sate din 
vacuful răposatului sultan Selim I au prici-
nuit pagube unor sate moldoveneşti. Sultanul 
porunceşte funcţionarilor otomani (beiului 
şi cadiului de Akkerman) să facă cercetări şi 
„să împiedice împresurarea (invadarea – n.n.) 
pământului moldovenesc – lucru care este 
contrar şeriatelor” (Catalogul documentelor 
turceşti, vol.II, Bucureşti, 1965, p.52).

Istoricul chişinăuian I.Chirtoagă, din care 
am citat mai sus, consemnează de asemenea: 
”Puterea otomanilor pe fâşia dintre cursurile 
inferioare ale râurilor Sărata şi Alcalia continuă 
să ĩ e slabă. Moldovenii reţineau înaintarea 
musulmanilor din vacuful lui Selim I în interi-
orul Moldovei, iar după 1574 s-au intensiĩ cat 
atacurile cazacilor asupra teritoriilor ocupate 
de turci şi tătari” (I.Chirtoagă, op. citată, 
p.215).

...Astăzi, deplasându-te spre sud, pe şoseaua 
Odesa-Ismail, între satul Belolesie (Akman-
ghit) şi Tatarbunar, treci peste râurile Sărata 
şi Cogâlnic de cândva. Ele sunt nişte pâraie 
jalnice. Nimic nu ne aminteşte de cele două 
râuri, cu treceri peste ele, păzite de armata 
turcească din vacuful lui Selim I. 
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limba română, nici pe stradă, nici în instituţiile 
publice. Dacă vorbeşti româneşte nu te simţi în 
siguranţă. Viaţa noastră e o continuă luptă. Nu 
vrem să ne plângem. Avem nevoie de -susţinerea 
Europei. Să vă amintiţi că noi suntem acolo“, 
zice Maria. Urmează cuvintele apăsate ale lui 
Ion Iovcev, directorul Liceului „Lucian Blaga“ din 
Tiraspol. O şcoală care a fost invadată, în 2004, de 
miliţienii transnistreni. Asta s-a întâmplat pe data 
de 15 iulie. Clădirea a fost pur şi simplu distrusă. 
De atunci, elevii din Tiraspol, care vor să înveţe 
în limba română, se duc la şcoli de prin satele 
de pe malul drept al Nistrului, în teritoriul con-
trolat de autorităţile de la Chişinău. „Separatiştii 
au o singură strategie, de a distruge tot ce e 
românesc. Vina noastră e că elevii vor să înveţe 
în limba română“, exclamă directorul Ion Iovcev. 
El prezintă şi cazul unui elev de clasa a XI-a de la 
acest liceu, pe numele său Alexandru Bejan, care a 
fost arestat pentru terorism, anul trecut. Scenariul 
separatiştilor a fost că acest copil ar Ĵ  ameninţat, 
în scris, că va răspândi mercur în grădiniţe din 
Tiraspol. O expertiză ulterioară a profesorilor de la 
Universitatea „Mecinikov“ din Odessa a demons-
trat că scrisoarea cu pricina nu conţinea scrisul 
lui Alexandru. Totuşi, după toate cele îndurate în 
arestul separatiştilor, mai ales presiunile psihice, ca 
să recunoască vinovăţii închipuite, Alexandru, care 
e acum acasă, lângă mama lui, se simte rău. Are o 
stare febrilă permanentă, arată directorul Iovcev, 
care îl vizitează aproape în Ĵ ecare zi.

Şcoala „pe roţi“
Altă cuvântare aparţine Eleonorei Cercavschi, 

directoarea Liceului „Ştefan cel Mare şi Sfânt“ din 
Grigoriopol. Femeia mai are puterea să glumească, 
spunând că şcoala pe care o conduce este „de 11 
ani pe roţi“. Liceul a fost închis de separatişti şi ca 
urmare, în Ĵ ecare zi, 170 de elevi din această loca-
litate, plus 23 de profesori, se urcă în patru auto-
buze şi merg 17 kilometri până în satul Doroţcaia 
din raionul Dubăsari, în zona administrată de 
Chişinău. Acolo fac copiii aceia ore. Elevi de toate 
clasele - primare, gimnaziale şi liceale. Evident, 
trebuie să treci prin postul de control de la graniţa 
separatistă. Aici românii sunt pur şi simplu umiliţi. 
Au fost ani în care copiii erau controlaţi în ghio-
zdane. Se pleacă la prânz din Grigoriopol, iar seara 
e întoarcerea acasă. „Aşteptăm fapte de la UE şi 
de la România. Avem nevoie de susţinere. Niciun 
neam nu poate exista fără propria sa limbă“, spune 
Eleonora în faţa comisarilor europeni. Şi i se văd 
ochii înlăcrimaţi.

„Situaţia s-a îmbunătăţit“
După expunerea dascălilor din Transnistria 

a urmat scurtul discurs al lui Egidijus Navikas, 
reprezentant al Serviciului European de Acţiune 
Externă, care se referă la cel mai recent raport 
al UE, din septembrie 2012, despre regiunea 
separatistă Transnistria, unde se arată că „situaţia 
s-a îmbunătăţit“, în sensul că sunt „mai puţine 
cazuri de intimidare“, comparativ cu anul trecut, 
la adresa românilor. OĴ cialul a vorbit şi despre acti-
vitatea grupului de lucru pe domeniul educaţiei, 
între Chişinău şi Tiras pol, care trebuie să găsească 
„soluţii pragmatice“. Lucrurile nu merg însă atât 
de bine şi asta o spune un om implicat în aceste 
negocieri. Este vorba despre Roxana Cristescu, 
reprezentând „Iniţiativa pentru managementul 
conĶ ictelor“, de la Bruxelles. Limbajul interlocu-
toarei este prudent, diplomatic, dar pe româneşte 
se poate spune aşa despre negocierile între cele 
două maluri ale Nistrului - se bate pur şi simplu 
apa-n piuă.

Linişte în loc de soluţii
Masa rotundă de la Parlamentul European n-a 

durat decât două ore, conform programării iniţiale. 
Toată lumea a vorbit pe grabă, să nu se depăşească 
timpul alocat. La Ĵ nal, am pus oĴ cialilor europeni 
o întrebare - directorii şcolilor româneşti din Trans-
nistria se vor întoarce acasă, iar colegii lor, dar şi 
elevii, cât şi părinţii, îi vor întreba ce le-au spus 
mai-marii din capitala Europei, ce va face, concret, 
UE pentru românii din regiunea separatistă? A 
urmat un moment de tăcere apăsătoare în sala 
aceea mare şi sclipitoare. Singura care a răspuns, 
tot diplomatic, a fost Monica Macovei, parcă vrând 
să salveze situaţia - „nu sunt singuri profesorii 
români din Transnistria. Dar sunt lucruri care se 
fac în timp“.

Nu mai e timp
Problema cea mai gravă a şcolilor româneşti din 

Transnistria e că exact timp nu mai au. A spus asta 
directoarea Eleonora Cercavschi, de la Grigoriopol. 
Până acum, şcolile acestea din zona separatistă 
au fost Ĵ nan ţate de Chişinău - şi cu salariile 
dascălilor, şi cu dotările materiale. Dar situaţia s-ar 
putea schimba radical, Chişinăul dorind să treacă 
pe Ĵ nanţarea şcolilor în funcţie de numărul de 
elevi. Dacă va Ĵ  aşa, atunci şcolile românilor din 
Transnistria, cu prea puţini elevi, riscă să piardă 
sprijinul Ĵ nanciar. Legat însă de întrebarea mea, 
ce vor spune profesorii când vor ajunge acasă, 
Eleonora oftează, dar nu ezită să spună că vrea să-i 
încurajeze pe copii, pe părinţii lor, să le spună să 
aibă încredere. „Noi, profesorii, trebuie să Ĵ m un 
model de curaj. Să ţinem în continuare la valorile 
neamului nostru“. Câteva zeci de şcoli româneşti 
erau în Transnistria, la începutul anilor ‚90. Azi mai 
sunt opt. Dar la anul?!...

În loc de post-scriptum
Profesorii români din zona separatistă au luptat 

singuri, până acum, pentru limba română şi pentru 
dreptul de a susţine lecţiile în graiul lui Eminescu. 
Dar şi pentru integritatea şcolilor în care să înveţe 
copiii românilor din Transnistria. O victorie deja 
s-a obţinut, la 19 octombrie 2012, după un proces 
care a durat opt ani, la CEDO, instanţa dând câştig 
de cauză dascălilor români care au dat în judecată 
Federaţia Rusă. Cea care a avut ideea acestui 
proces este Eleonora Cercavschi, directoarea 
Liceului „Ştefan cel Mare şi Sfânt“ din Grigorio-
pol. Ea şi-a înscris prima numele pe o listă de 170 
de persoane - profesori şi părinţi ai elevilor din 
Transnistria - care au fost în banca acuzării. Ei au 
reclamat astfel Federaţia Rusă că se aĶ ă în spatele 
operaţiunilor de distrugere a şcolilor româneşti 
din aşa-zisa republică Transnistria. N-a fost deloc 
uşor pentru Eleonora pe durata procesului. Spune 
că deseori primea telefoane anonime. Iar într-o 
zi mai mulţi indivizi i-au intrat în casă, l-au smuls 
pe Ĵ ul ei, de 25 de ani, cu forţa, în stradă, şi acolo 
l-au bătut. Am vrut să ştiu însă dacă, după sentinţa 
CEDO, s-a schimbat ceva în tratamentul de care 
se „bucură“ românii din Transnistria. „Nimic“, zice 
Eleonora Cercavschi. Şcolile deja desĴ inţate sunt 
şi azi pustii, iar elevii şi profesorii îşi desfăşoară 
în continuare activitatea în clădiri improvizate. 
Tocmai de aceea, de-a lungul timpului, a scăzut 
dramatic numărul copiilor din şcolile româneşti. 
Alternativa pentru românii din Transnistria este 
să-şi dea copiii să înveţe în şcolile cu predare în 
limba rusă. Acolo există cele mai bune condiţii 
materiale, asigurate de regimul separatist. 

O. Zelinski, Anenii Noi, Moldova,

Rubrică de Vlad BACIU Strigătul şcolilor româneşti din Transnistria, auzit şi la Bruxelles 



   Gheorghe Sion cel neasemuit
   Autor: TUDOSE TATU, 

Galaţi, România 

Poetul Gheorghe (Iorgu) Sion, 
ī ul serdarului Ioniţa Sion şi a 
Frosei Schina s-a născut într-o 
căruţă în apropierea vămii vechi 
de la Mamorniţa în ziua de 22 mai 
1822.

   Învaţă carte cu „gospodin Arseni”  
după invazia rusească de la 1828-
1829, ruseşte şi franţuzeşte, apoi cu 
Dumitraki Logadi, dascăl grec venit 
de la Constantinopol, greceşte şi 
franţuzeşte. Tatăl său intenţiona să-l 
facă să ajungă mitropolit şi doar la 
intervenţia mamei sale îl scapă de 
călugăria ce-l aştepta şi ajunge cu 
aceasta la Bucureşti în vara anului 
1837 la fraţii ei, Eustaţiu şi Alecu 
Schina, avocaţi de renume. 

   Eustaţiu Schina avea o pasiune 
deosebită, cânta la tambură – un fel 
de mandolină cu gâtul foarte lung 
şi coardele de metal – interpretînd 
manele turceşti – cântece ce exprimă 
tristeţea, amorul şi melancolia – 
ĩ ind singurul din Bucureşti care mai 
cunoştea muzica orientala profană 
şi religioasă în acei ani,  alături de 
Anton Pan, cunoscutul compozitor 
de cântece de lume cu care era prie-
ten.

 Urmează şcoala la „Sfântul Sava“ 
unde i-a avut ca profesori pe C. Aris-
tia la franceză şi greacă, astronomul 
Genilie la geograĩ e şi cosmograĩ e, 
Ioniţă Popp la gramatică şi sintaxă, 
Valenstein la desen.

  Din păcate studiul sau durează  
doar 2 ani, ĩ indcă în 1839 se întoar-
ce la Iaşi, ocupându-se de educaţia 
surorilor sale, adică să le înveţe să 
scrie şi să citească.

  În acest an începe să scrie poezii, 
apoi urmare îmbolnăvirii tatălui este 
obligat a avea grijă de gospodărie.

   În urma unor neînţelegeri fami-
liare pleacă la Iaşi pentru a ocupa o 
funcţie publică, i se din partea fami-
liei, via de la Valea Adâncă, două 
camere în casele de lângă  biserica 
Sf. Necolae cel sărac şi doi băieţi de 
ţigan, să-l slujească.

   Prin stăruinţa tatălui intră scri-
itor în „Departamentul Dreptăţii” 
plătit cu 50 lei respectiv piaştri pe 
lună, peste câtva timp devenind 
„scriitor regulat”

   Din aprilie 1841 până în aceeaşi 
lună a anului 1845 a funcţionat ca 
scriitor în cancelaria „Departamen-
tului din lăuntru”- Ministerul de 
Interne.

   Îşi pierde mama în anul 1842, 
urmare unei sarcini, a 18-a.

Activitatea literară

Debutul în literatură are 
loc odată cu tipărirea traduce-
rii în versuri a tragediei Ahilevs 
compusă de Atanasie Cristopu-
lo, de către Mihail Kogălniceanu 
şi Berman, în tipografia „Foaei 
Săteşti”, proprietate a primului.

   Tot acesta îl îndeamnă să scrie 
versuri „Iată, dragul meu, doi auto-
rii, pe carii ţi-i recomand să-i ai de 
model, atât pentru limbă, cât şi 
pentru concepţiune.”

    Erau Poeziile lui Grigorie Ale-
xandrescu din Bucureşti şi ale lui 
Alexandru Hrisoverghi din Iaşi.

   După succesul acestei prime 
publicaţii:

   „M’am văzut culminat de com-
plimente şi atras în multe case, unde 
cunoştinţa mea era şi aşteptată.

   Câţiva dintre boierii aristocraţi, 
cari îşi făceau glorie de a încuraja 
literatura, trimiseră să-mi ceară câte 
50 şi chiar câte 100 de exemplare; 
mă grăbiam a merge însumi spre a 
le mulţumi, şi ei, după ce-mi plătiau 
preţul pe o sută, îmi luau numai 
două, trei, exemplare.

   Astfel făcui cunoştinţă cu câţiva 
din fruntaşii Iaşilor, precum Nicolachi 
Rosnovanu, Al. Sturza Miclăuşanu şi 
fraţii săi, fraţii Rosseti de la Boho-
tin, Catargieşti, Bălseşti, la mesele 
cărora eram adesea invitat şi tratat 
cu atenţiunile cele mai nobile şi mai 
generoase, atât din partea bărbaţilor, 
cât şi a cocoanelor, cari câte odată 
mă arătau ca model către tinerii lor 
copii...”

   „...Văzînd succesul ce poate 
dobândi omul cu ocupaţiunile spi-
ritului, mi-am consacrat orele de 
distracţiune la poezie.

   Făceam şi refăceam la versuri de 
toate genurile, pe cari citindu-le pe la 
diferite locuri şi persoane, observam 
ce impresiune fac, imitând pe Moliere 
cu bucătăreasa sa.

 Căpătând mai multe încredinţări 
că nu sunt tocmai rele unele din 
producţiunile mele, mă decisei a 
tipări din ele.

 Deci adunai un bun mănunchiu 
din cele ce mi s’au părut mai 
reuşite, şi, cu ajutorul tipograĩ ei lui 
Kogălniceanu, la care îmi făcusem 
credit, le tipării sub titlul de Ceasurile 
de mulţumire, titlu sub care nu de 
mult apăruse poeziile lui C.A. Ros-
seti din Bucureşti, şi care mi se păru 
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destul de modest şi destul de bine 
cugetat.”

   
Este anul 1844

„Această publicaţiune a mai mărit 
succesele mele.

   Nu numai ziarele române, dar 
şi câteva străine se ocupară cu mica 
mea persoană, prodigându-mi laude, 
care poate m’ar şi înfumurat, dacă 
eram mai slab de înger, şi dacă eu 
însumi nu-mi valutam just slabele 
mele încercări.

   Societatea însă mi se arătă din 
ce în ce mai binevoitoare spre a mă 
încuraja.

 Cunoştinţele mele se întindeau 
din ce în ce mai mult; mă vedeam 
invitat mai în toate zilele pe la 
prânzuri şi la partide de veselie; mă 
abandonam câte odată prea mult 
plăcerilor, cari ĩ ind inherente la 
etatea în care mă găsiam, abia de-mi 
rămâneau ore de reculegere, pentruca 
să recunosc că acestea îmi făcea mai 
mult rău decât bine...”

   Poate că acest succes îl face să se 
retragă din slujbă la 1845, la moşia 
Hârşova, judeţul Vaslui, moşie pe 
care intenţiona să o cumpere de la 
tatăl său. 

   Va continua să tipărească:
-   „Un curcan”, nuvelă în „Foaie 

pentru minte” 1845.
- „Moartea lui Socrat”, de Lamar-

tine, traducere, Iaşi, 1847.
- „Târgul Ocnei” în „Foaie pentru 

minte”, 1847.
  Cea mai cunoscută creaţie 

a lui Sion este poezie „Limba 
Românească“, textul căreia îl repro-
ducem mai jos:

Mult e dulce şi frumoasă
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Limba ce-o vorbim,
Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim.

Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,
Şi pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.

Românaşul o iubeşte
Ca suĬ etul său,
Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu.

Fraţi ce-n dulcea Românie
Naşteţi şi muriţi
Şi-n lumina ei cea vie
Dulce vieţuiţi!

De ce limba românească
Să n-o cultivăm?
Au voiţi ca să roşească
Ţărna ce călcăm?

Limba, ţara, vorbe sī nte
La strămoşi erau;
Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu!

 La Ismail

Gheorghe Sion efectuează o călătorie 
alături de Mihail Kogălniceanu, colo-
nel şi mare vornic al Moldovei în vara 
anului 1857, mai precis în luna iunie.

   Ruta parcursă lungă de 17 poşte 
între Iaşi şi Ismail este următoarea: Iaşi-
moşia R….a lui Mihail Kogălniceanu, 
distanţă parcursă în 6 ore, moşie unde 
apoi rămâne vreme de câteva zile.

   Drumul urmează apoi spre Movila 
Răbâei, trece Prutul mai jos de aceasta 
la Cotu Morii, noul punct de graniţă 
al Moldovei cu imperiul ţarist în urma 
Tratatului de la Paris şi delimitării 
frontierei din vara-iarna anului 1856 
şi de la Cotu Morii la Leova, drum 
de 6 ore.

 De aici ajung la Cahul şi Vulcăneşti, 
de acolo după 2 ore la Bolgrad, iar 
din ultima localitate la ţinta ĩ nală a 
călătoriei, la Ismail.

   Urmare acestei călătorii publică: 
„Suvenire de călătoria în Bassarabia” 
meridională de G. Sion, Bucureşti, 
Imprimeria Naţională a lui Iosif 
Romanoru et Comp. 1857

  Cartea cuprinde un număr de 32 
de mici capitole şi are un număr total 
de 109 pagini.

 Urmare a acestui lucru vă prezentăm 
o parte din istorisirea călătoriei, 
respectând atât limba în care a fost 
scrisă,  cea română  a anului 1857, 
inclusiv ortograĩ a. 

   Începem cu capitolul XXVIII, 
respectiv 28, urmând ca restul capito-
lelor să vi le oferim ulterior, odată cu 
adnotările necesare spre o mai bună 
înţelegere a vremurilor de atunci 
şi desigur a lucrării marelui poet 
naţional.

Calea şi sosirea la Ismail
(fragment)

Întămplatu-vi-s’a vre o dată, 
scumpilor cititori, să călătoriţi în 
luna lui Iuni, pe o mare căldură, în 
trăsură jumătate-deschisă, avăndu 
numai capulu umbritu iar pe picio-
are şi pe braţe căzăndu-vă razele soa-
relui cu toată greutatea loru, fără a 
ĩ  măngăeţi de cea mai mică suĪ are 
de văntu, mergăndu pe un drumu 
dreptu şi monotonu, fără a vedea nici 

dealuri, nici văi, nici părae, nici păduri, ci 
avăndu la o sută de paşi înaintea ochiloru 
o fosforescinţă neprecurmată care seamănă 
căndu a Lacu căndu a Mare căndu a Oche-
anu, dar care în realitate nu este de cătu 
unu fenomenu alu razeloru soarelui?

  Ei bine! Vă aduceţi oare aminte, în aşa 
cazu cumu se îngreue pleopele şi mintea 
călătorului, cumu vine mai întăiu urătulu, 
apoi căscatulu şi mai pe urmă somnulu?

   Căscaţi dară ca mine, şi adormiţi dacă 
voiţi, ca companionulu  meu. Eu însă nu 
vă potu imita: mă trudescu cu urîtulu, 
mă luptu cu somnulu ca cu unu urieşu, şi 
speru că-lu voi învinge.

   Amu să mă totu uitu spre Sudu, pănă 
ce voiu avea onoare a vedea, eu celu întîiu, 
Ismailulu.

   În adevăru, după ce trece cineva 
staţiunea de postă ce este între Bolgradu  
şi Ismailu, deluarile cele neîntrerupte, pe 
care le totu sue şi le coboară cineva de 
la Kahulu pănă aice, începu a se perde 
cu totulu în sesulu celu prelungitu alu 
Dunărei; dar Ī uviulu acesta nu se vede, şi 
ochiulu nu se distrage de cătu  în privirea  
vîrfurilor variate ale Balcaniloru depărtati.

   Dar eată, eată se vede în orizonte nisce 
stele negre nemişcătoare, care, după joculu 
razelor soarelui, nu se cunoaşte dacă se ţinu 
de pămăntu sau de ceruri,

   Cu toate aceste departe, multu departe, 
vărfurile Balcaniloru  se vădu  pe de-supra 
loru, şi aceasta rădica îndoiala: stelele ce 
se vădu, se ţinu de pămîntu; acolo trebue 
să ĩ e ceva.

- Şto takoe? intrebaiu pe surugiulu ce nu 
ştiea romăneşte.

- Eto Smil!
   Lăcuitorii de pe aice, atătu Romani 

cătu şi Bulgari, Ismailului îi zicu Smil sau 
Simila.

   Atunci înţeleseiu că acele stele  ce se 
vedeau nu erau  de cătu  mori de văntu , 
care sta în ne mişcare, ĩ indu că vîntulu  
nici aburea. De ce ne apropiarămu , ne 
încredinţarămu despre aceasta. În curăndu 
mai zărirămu arborii grădiniloru  şi ai 
şoseleloru , apoi chiaru casele de suburbii 
sau mahalale.

   Surugiulu nostru , care pănă atunce 
dormita şi elu , ca căndu astă dată 
împărtaşia nerăbdarea noastră, începu a 
şuera şi a-şi Ī utura biciulu mai repede, şi 
astfelu începurămu a intra în oraşu celu 
multu doritu către care mergeamu de atăte 
zile.

    Celu întăiu obiectu ce ne lovi vederile, 
fu unu ediĩ ciu marea de peatră ce este 
chiar în marginea nordică a oraşului. După  
făptura ce avea, îndată înţeleserămu că 
acesta era unu castelu destinatu a ĩ  închi-
soare, sau precumu se zice pe acolo ostrov.
Elu este mai gata; numai acoperemîntulu 
n’au apucatu  a i-lu pune. Mărimea lui 
este impuitoare. Este incunjuratu de un 
muru destulu de naltu si foarte apropiatu 
de butea sa.Ferestrele căpuite cu grile de 
feru şi facute astu-felu încătu din năutru 
să nu poată vedea cerulu sau soarele.

 În assemine închisoare arestatu-
lu  trebue să moară sau să nebunească.
Sperămu ca guvernulu ce vomu avea după 
reorganisare, îi va schimba destinata, sau 
îlu va svărli  în aeru, ca să nu essiste pe 
pămîntulu Romaniei unu aseminea monu-
mentu de barbarie.

   Elu ne însuĪ ă atîta scîrbă, în cătu, de 
şi ne era calea chiaru pe alături cu elu, nu 
ne oprirămu să lu visitămu. 

Gheorghe Sion (sau George Sion; n. 18 mai 1822, Mamornița, azi 
Ucraina, d. 1 octombrie 1892, București) a fost un scriitor român 
bucovinean, membru titular (din 1868) al Academiei Române. Se 
trage dintr-o familie boierească din Hârșova, județul Vaslui[1]. În 1848 
a luat parte la mișcarea revoluționară din Moldova. În 1860 a scos 
„Revista Carpaților”. A scris versuri și teatru fără o valoare deosebită. 
Proza memorialistică („Suvenire contimporane”, 1888), remarcabilă 
prin culoarea și Ķ uența evocării, cuprinde portrete memorabile și 
pitorești, descrieri de atmosferă, realizând în cuprinsul povestirii 
valoroase nuvele autonome. A tradus din clasicii și romanticii francezi. 
Au rămas în conștiința populară versuri scrise de Sion, precum „Mult 
e dulce și frumoasă / limba ce-o vorbim” sau „Astăzi anul se-nnoiește 
/ Plugușorul se pornește”.



POLITIC

 MOLDOVA 
ŞI UCRAINA 

MARCHEAZĂ 
JUBILEUL RELAŢIILOR 

DIPLOMATICE

APEL CĂTRE CITITORI!
Dragi cititori ai almanahului cultural SUD-VEST! Ne 

bucurăm că sunteţi alături de noi, că citiţi cele înşirate de 
noi în paginile publicaţiei. V-am dori, însă, şi mai activi, 
mai implicaţi, mai puţin indiferenţi!

Sxcrieţi-ne! Împărtăşiţi-ne din neazurile şi bucuriile dvs.!
Vă mulţumim!

 MOLDOVA ŞI 
UCRAINA - POD PESTE 

NISTRU 

  În acest an Moldova şi Ucraina marchează 20 de ani 
de la stabilirea relaţiilor diplomatice.  

În opinia ambasadorului Ucrainei în Moldova, odată cu 
declararea independenţei, republicile noastre au reuşit să 
soluţioneze numeroase probleme. Au fost semnate 170 de 
acorduri despre colaborare, despre demarcarea frontierelor. 
În această perioadă Moldova a solicitat dreptul de proprietate 
asupra a 135 de obiecte, dintre care Ucraina a recunoscut 
47. La rîndul său, Ucraina, care pretinde la nodul hidraulic 
al centralei hidroelectrice de la Novodnestrovsk, aşteaptă că 
problema se va decide ca şi în cazul de la Palanca.

 În anul 2011 schimbul de mărfuri dinre cele două state a 
constituit 1 miliard 4 milioane de dolari. Exportul moldo-
venesc în Ucraina a sporit în 2011 cu 70% în comparaţie cu 
2010. Cele mai căutate în Ucraina sunt porumbul, grîul şi 
spirtul din Moldova. În schimb moldoveni solicită produsele 
petroliere, energia electrică şi cărbunele ucrainean. 
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Relaţiile dintre Republica Moldova şi 
Ucraina au avansat esenţial

Ion Stăvilă: „De doi ani, 
relaţiile dintre Republica Mol-
dova şi Ucraina au avansat 
esenţial. Anul trecut a avut loc 
prima şedinţă a comisiei mixte 
pentu cooperare comercial-
economică, după o pauză 
îndelungată, cu părere de rău, 
care a durat mult, vreo cinci-
şase ani. Putem să spunem 
că anul trecut s-a produs o 
cotitură în relaţiile noastre 
bilaterale.

A început această învio-
rare şi anul acesta dialogul 
şi activităţile pe plan bilate-
ral au continuat. Aş vrea să 
menţionez vizita oĴ cială a

Vizita premierului Vlad Filat 
la Kiev, care a avut loc la 2-3 
februarie, cu acel prilej a avut 
loc şi un forum economic, au 
fost semnate actele de con-
stituire a euro-regiunii Nistru, 
care este a treia la număr între 
ţările noastre. Mai recent, pe 
data de 11 mai a avut loc o 
vizită de lucru a preşedintelui 
Republicii Moldova, Nicolae 
Timofti.”

Europa Liberă: Dle ambas-
ador, ziceţi că dialogul la nivel 
înalt dintre Chişinău şi Kiev 
este foarte bun actualmente, 
dar pe agenda prorităţilor 
oricum există două-trei 
probleme care au nevoie 
urgent de a fi soluţionate 
şi aici mă refer atît la criza 
transnistreană, unde Ucrai-
na este un actor important în 
formatul „5+2” în calitate de 
mediator. Care e poziţia Kie-
vului astăzi?

 Ion Stăvilă: „Două lucruri 
aş vrea să menţionez în acest 
context. Primul este că repre-
zentantul special al Ucrainei 
în formatul de negocieri 
„5+2”, ambasadorul cu misiu-
ni speciale, Igor Harcenko, un 
diplomat foarte experimen-
tat, este foarte activ. Aduce 
o contribuţie substanţială în 
dialogul şi discuţiile care se 
desfăşoară în acest format, 
pe de o parte, pe de altă 
parte Ucraina a contribuit 
substanţial la promovarea 
dialogului dintre Chişinău şi 
Tiraspol. Cunoaşteţi bine că 
la începutul acestui an a avut 
loc prima întâlnire la Odessa, 
prima întâlnire a premierului 
moldovean cu noul lider de 
la Tiraspol, de unde a început 
acest dialog care a căpătat o 
dinamică foarte bună în ulti-
mul timp şi întâlnirile au con-
tinuat.”

 Europa Liberă: Lăsaţi să se 
înţeleagă că ar Ĵ  şi un dialog 
direct între Kiev şi Tiraspol?

 Ion Stăvilă: „Kievul, în vir-
tutea statutului său de par-
tener şi actor, are un drept 
Ĵ resc şi o posibilitate ca să 
întreţină nişte contacte şi un 
dialog cu reprezentanţii de 
la Tiraspol, lucru care se face 
foarte transparent, dar efectul 
Ĵ nal se vede foarte bine în for-
matul „5+2”, unde reprezen-
tantul Ucrainei îşi formulează 
foarte clar poziţia. Trebuie 
să înţelegem că şi Kievul şi 
Chişinăul sunt interesaţi în 
egală măsură în reglementarea 
conĶ ictului transnistrean, în 
depăşirea acestei crize, cu 
respectarea suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a Repu-
blicii Moldova. Este în inte-
resul Ucrainei ca acest con-
Ķ ict, această problemă să Ĵ e 
soluţionată anume pe aceste 
principii.”

 Europa Liberă: La hotarul 
moldo-ucrainean există 
acest segment de frontieră 
ucraineano-transnistrean. 
A venit şi misiunea EUBAM 
despre care se zice că ar avea 
un impact foarte mare asupra 
operaţiunilor export-import 
care se fac la vama respectivă. 
Acum să înţelegem că a fost 
curmată contrabanda, nu se 
mai face contrabandă?

Ion Stăvilă: „Poate că mai 
există încă careva acţiuni de 
contrabandă pe acest seg-
ment, dar situaţia s-a schimbat 
mult, pentru că ştiu de la nişte 
prieteni de ai mei, să zic aşa, 
din regiunea transnistreană, 
care spun că acolo multă lume 
este nemulţumită de acţiunile 
întreprinse de noii lideri de la 
Tiraspol vizînd contracararea 
contrabandei. Aceasta s-a 
redus la minim şi multă lume 
implicată cîndva în aceste 
operaţiuni ilicite acum este 
nemulţumită pentru că nu 
mai pot să facă ceea ce făceau 
ei altă dată şi să aibă proĴ turi 
uşoare din contrabandă.”

 Europa Liberă: Problema 
proprietăţilor mai persistă?

 Ion Stăvilă: „Persistă pro-
blema recunoaşterii dreptului 
de proprietate asupra unor 
obiecte situate pe teritoriul 
ţărilor noastre.”

 Europa Liberă: Cîte obiec-
tive au mai rămas?

 Ion Stăvilă: „Noi aveam o 
listă de peste o sută de obiecte 
asupra cărora revendicăm 

dreptul nostru de proprietate 
pe teritoriul Ucrainei încă din 
perioada sovietică. Din acestea 
au fost recunsocute 47, inclu-
siv o bună parte din regiunea 
transnistreană, probleme de 
proprietate reglementate în 
baza acordului moldo-ucrai-
nean.”

 Europa Liberă: Dle ambas-
ador să vă întreb dacă proce-
sul de apropiere al Ucrainei de 
UE ajută Rpublicii Moldova?

 Ion Stăvilă: „Ajută foarte 
mult şi noi ne bucurăm că în 
poĴ da unor intemperii politice 
şi Republica Moldova şi Ucrai-
na continuă să promoveze 
consecvent politica de inte-
grare europeană. Şi Moldova 
şi Ucraina negociază pe mar-
ginea Acordului de Asociere.”

 Europa Liberă: Ambele 
state sunt în pachetul Parte-
neriatului Estic.

 Ion Stăvilă: „Exact, cooperăm 
strâns în cadrul Parteneriatu-
lui Estic, ambele state au fost 
menţionate ca Ĵ ind cele mai 
avansate în cadrul acestui 
parteneriat, acum şi Georgia 
vine şi ne ajunge din urmă. 
Ucraina a parafat deja Acordul 
de Asociere la sfârşitul anului 
trecut, noi urmează să facem 
acest lucru într-un viitor apro-
piat. Sunt convins că începînd 
cu Zona de Comerţ Liber, cu 
Liberalizarea regimului de 
vize, cu desfăşurarea unui 
dialog politic consistent, vom 
reuşi să dezvoltăm cooperarea 
noastră în condiţii şi mai bune 
şi să depăşim mai uşor proble-
mele care mai există, care mai 
persistă în relaţiile dintre ţările 
noastre.”

 Europa Liberă: Vreau 
să revenim la un subiect şi 
anume crearea unei Agenţii 
pentru Diasporă. În Ucraina, 
diaspora moldovenească este 
una numeroasă?

 Ion Stăvilă: „Este cea 
mai numeroasă diasporă 
moldovenească peste hotare. 
Aceasta numărînd circa 260 
de mii de moldoveni, care se 
identiĴ că ca moldoveni. Mai 
sunt încă 180 de mii de români 
care vorbesc aceeaşi limbă, au 
aceeaşi cultură.”

 Europa Liberă: Dar care 
este atitudinea autorităţilor 
de la Kiev faţă de diaspora 
moldovenească?

 Ion Stăvilă: „Este o atitudine 
bună.”

 Europa Liberă: Cum dacă 
şcoli nu ajung, dotarea cu 
manuale este sub nivel? E 
chiar pe cale de dispariţie 
în anumite localităţi limba 
română?

 Ion Stăvilă: „Vreau să vă 
spun că m-am documentat 
bine la acest capitol, în special 
făcînd două vizite de informa-
re şi documentare în regiunea 
Cernăuţi şi mai recent, chiar 
luna trecută, am efectuat o 
vizită îndelungată, de cîteva 
zile, în regiunea Odessa, unde 
am vizitat cîteva localităţi cu 
populaţie moldovenească 
în raionul Ismail, şi în raionul 
Reni.

C o m u n i t a t e a 
moldovenească din Ucrai-
na, de rînd cu toate celelalte 
comunităţi etnice, se confruntă 
cu aceeaşi probleme cu care 
s-ar confrunta minorităţile 
oriunde. Pe de o parte, sunt 
interesaţi în păstrarea şi dez-
voltarea identităţii lor etnice, 
culturale şi lingvistice, că 
religioase nu e o problemă 
pentru că suntem ortodocşi 
toţi împreună. Pe de altă parte, 
este un interes tot atît de Ĵ resc 
de a se integra în societatea 
ucraineană, astfel încât să  se 
simtă confortabil acolo, egali 
între egali, cu posibilităţi egale 
de a face studii superioare, că 
studii medii nu e o problemă 
pentru că grădiniţile şi şcolile 
cu predare în limba naţională 
există, or după absolvirea ace-
stor şcoli urmează să faci nişte 
studii într-o şcoală superioară 
înaltă.

Studiile în instituţiile de 
învăţământ superior din 
Ucraina se fac, în majori-
tatea instituţiilor, în limba 
ucraineană şi într-o bună 
parte din acestea în limba 
rusă, bunăoară şi în Odessa, şi 
în Cernăuţi, dar şi în Kiev, mai 
puţin în limbile naţionale, dar 
asta este un lucru Ĵ resc pentru 
că standardele europene 
nu prevăd dreptul în ceea 
ce priveşte asigurarea unor 
studii în limba minorităţilor 
naţionale în instituţiile de 
învăţământ superior. Moldove-
nii din Ucraina, Ĵ ind interesaţi 
să obţină studii superioare, au 
un interes Ĵ resc să înveţe limba 
ucraineană, să o însuşească în 
măsură suficientă pentru a 
comunica şi pentru a studia la 
universităţi.”   

           Preluat EUROPA 
LIBERĂ, Chişinău

Tema interviului de astăzi este cooperarea 

Republicii Moldova cu vecinul ei din Est, cu 

Ucraina. Valentina Ursu a stat de vorbă cu 

ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Ion 

Stăvilă, de la care a insistat să aĶ e cum au evo-

luat în ultima perioadă relaţiile între părţi.

Proiectele prioritare în cadrul Euroregiunii „Nistru”, 
convenite între partenerii din Republica Moldova şi 
Ucraina pentru următorul interval de timp, se referă la 
construirea unui pod peste rîul Nistru în regiunea oraşului 
Iampol, a sistemelor de puriī care de la Soroca şi Moghi-
liov-Podolsk, deschiderea podului „Unguri-Broniţa”, 
cooperarea transfrontalieră, precum şi cea în domeni-
ile culturii, turismului şi sportului, relatează basa.md. 
Anunţul a fost făcut recent de preşedintele Euroregiunii 
„Nistru”, preşedintele Consiliului regional Viniţa, Serghei 
Tatusiak, la întrevederea cu viceministrului Andrei Popov.

În timpul discuţiilor, oĩ cialii au împărtăşit un punct de 
vedere comun, potrivit căruia Euroregiunea este o platformă 
foarte beneĩ că pentru atragerea investiţiilor europene în 
vederea realizării mai multor proiecte de interes comun.

 
În acest sens, părţile au pledat pentru realizarea unor 

asemenea proiecte în domeniile ecologiei, infrastructurii, 
facilitării schimburilor comerciale şi contactelor interumane 
şi culturale.  
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