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Traian DORZ 

 

ŞUIERÂND A JALE, VÂNTUL  
 
Şuierând a jale, vântul 

zboară singur prin livadă, 

plâng în urma lui cireșii 

lacrimi albe de zăpadă. 

 

Se-ncovoaie trist, castanul 

peste banca cea pustie 

unde odihnea odată 

dusa mea copilărie. 

 

Mai trăiește-n săpătură 

pe speteaza ei un Nume, 

Numele Tău scris, Iisuse, 

până n-am plecat în lume... 

 

Lemnul e-nvechit de vreme 

iar pe scândura crăpată, 

ca-ntr-o taină se mai vede 

Numele, săpat odată. 

 

Doamne, oare nu-i asemeni 

și-a mea inimă, pe care, 

Numele Tău sfânt, odată, 

era scris cu-nflăcărare? 

 

Când Te-ntorci să vezi, Iisuse, 

locul Tău plăcut, odată, 

oare nu-Ţi vezi cu tristețe 

dragostea înstrăinată? 

 

Doamne, sapă mai puternic 

al Tău nume peste mine, 

să nu-l mai poată nimeni șterge  

în orice necaz m-ar ține! 
 

 

 

 
 

 

CENTRUL DE INFORMARE AL 

ROMÂNIEI LA UNIVERSITATEA 

DIN ISMAIL: UN ÎNCEPUT 
 

În anul acesta, tradiționala sărbătoare a primăverii – Mărțișorul – la Universitatea Umanistă de 

Stat din Ismail, a avut loc în sediul Centrului de Informare al României din cadrul acestei instituții de 

învățământ. Au participat cadre universitare, în frunte cu rectorul Iaroslav Kiciuk, studenți de la 

cursurile în limba română și studenți – etnici români, de la alte facultăți ale Universității. Invitații 

manifestării au fost elevi și cadre didactice de la școala medie din Erdec-Burnu/Utconosovca, raionul 

Ismail, oaspeții venind cu un program artistic.  

Acțiunea din 1 martie, de fapt, a însemnat debutul activităților din cadrul Centrului de Informare 

al României. Tot din 1 martie, ca specialist (asta-i formula oficială) în cadrul Centrului, și-a început 

activitatea Natalia Ursu, desemnată în această funcție de către rectorul Iaroslav Kiciuk. Domnia-sa 

este cea care va coordona și se va preocupa de activitatea Centrului de Informare, remunerată, ce-i 

drept, cu un salariu aproape simbolic. Are studii filologice (Universitatea Pedagogică din Chișinău) și 

a mai activat la Universitatea din Ismail, în cadrul cursurilor în limba română, stând chiar la 

începuturile acestora, în prima jumătate a anilor 1990.  

Cum Centrul de Informare al Românie este un proiect comun, româno-ucrainean, activitatea sa se 

va desfășura potrivit unui plan elaborat în comun. Universitatea din Ismail a venit cu ideile și 

opțiunile sale, la care s-au alăturat ideile și opțiunile părții române, reprezentată de către Consulatul 

General al României de la Odesa. Cele preconizate pentru anul curent se încadrează în realizarea 

scopurilor Centrului: de a acorda sprijin proiectelor și programelor ce țin de limba română, istoria și 

cultura română, promovarea tematicii Uniunii Europene, a potențialului turistic, economic al 

României. Ar mai exista și alte intenții, ce țin, bunăoară, de editarea unui periodic informativ al 

Centrului, de editarea de carte etc., ele rămânând, deocamdată la categoria bunelor intenții. 

Rămâne încă de văzut în ce măsură șefii de la Universitate (și, firește, nu doar ei, din partea 

ucraineană) vor permite ca în activitatea Centrului să se manifeste componenta românească (să-i 

spunem așa). Parteneriatul este un lucru bun, dar are și el „specificul său”. În cazul Centrului de 

Informare al României iată cum stau lucrurile. Partea română și-a asumat dotarea cu calculatoare, o 

mini-tipografie, tehnică de birou. Dotările au fost finanțate din bugetul Departamentului Politici 

pentru Relația cu Românii de Pretutindeni al MAE al României pentru anul 2016. Departament 

ajuns, din câte știm, Minister pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni. Universitatea, din partea 

sa, a oferit un spațiu (o aulă, în blocul central, din strada Repin) și un salariu persoanei ce se va 

preocupa de activitatea Centrului. Un salariu derizoriu. Persoana respectivă, spuneam mai sus, are 

statut de specialist, nu de director și nici măcar de administrator. Adică ea este doar executant, nu 

poate lua nicio decizie, în caz de necesitate. E de înțeles că deciziile, dacă va fi nevoie, le va lua 

altcineva, din partea ucraineană. Acest specialist, din cadrul Centrului, este în afara sferei de 

influență (să zicem așa) a părții române, el fiind salarizat din bani ucraineni și subordonat direct 

cuiva, din conducerea Universității. 

Alt aspect peste care nu putem trece. Nou-creatul Centru de Informare al României la 

Universitatea din Ismail, cu 12 calculatoare performante, printr-o nostimă coincidență, a mai fost 

creat și ca un cabinet lingofonic, de care instituția ducea lipsă până nu demult. Despre aceasta relata 

Agenția de știri Bessarabia Inform. Adică, în postură de cabinet lingofonic, această instituție nu va 

mai fi Centru de Informare a României. Ca și în cazul altor activități, nelegate de România, de limba, 

istoria și cultura română. Și n-ar putea asemenea activități, cu timpul, să prevaleze asupra celor ce țin 

nemijlocit de specificul acestui Centru de Informare? 

Nu se știe cât de agreate, în activitatea Centrului de Informare al României, vor fi ONG-urile 

românești din sudul Basarabiei, în primul rând Asociația Regională „Basarabia”. Ea are sediul la 

Erdec-Burnu/Utconosovca, raionul Ismail, iar unele dintre activitățile sale le organizează în orașul 

Ismail. Deși s-a spus că accesul la Centru îl va avea toată lumea, ar putea să apără „împrejurări 

speciale”. Să ne amintim că la deschiderea Centrului de Informare, pe 20 decembrie 2016, au fost 

prezenți și liderii de opinie ai comunității românești din sudul Basarabiei. Semn că ei n-ar fi străini 

între pereții noii instituții. Unii dintre ei mai trăiesc cu speranța unui veritabil Centru Cultural 

Românesc la Ismail. Ar putea să apară el vreodată? Sau inaugurarea Centrului de Informare al 

României la Universitate a anulat definitiv această perspectivă?  

Dincolo de răspunsurile la aceste întrebări, am vrea ca activitățile cu specific românesc, din cadrul 

Centrului, să aibă un caracter cât mai consistent, să depășească acel binecunoscut nivel al 

amatorismului, ce domină la noi. Am dori ca în incinta lui să-și găsească locul nu numai tot felul de 

cursuri, dar și lansările de carte, conferințele de comunicări cu tematică istorică, culturală, omagierea 

unor mari personalități, originare din Basarabia istorică etc. Deocamdată, în mai bine de o lună, de 

când Centrul și-a început, realmente, activitatea, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat.  

   
Vadim BACINSCHI 
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Cursuri de limba română 

la Centrul de Informare 
 

În intervalele de timp 13-17 martie și 20-24 martie 2017, în 
cadrul Centrului de Informare al României de la Universitatea 
Umanistă din Ismail, au avut loc cursuri de limbă română ținute de 
către Gina Necula, conferențiar universitar doctor și Ionel 
Apostolatu, conferențiar universitar doctor, de la Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați. Cursurile s-au desfășurat în baza 
parteneriatului între cele două instituții de învățământ superior, în 
cadrul unui proiect mai amplu, finanțat de către Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni al Guvernului României. Proiectul se 
numește „Program de internaționalizare în învățământul superior 
din România și Ucraina. Mobilități academice”. Detalii aflăm 
dintr-un interviu realizat de către Natalia Ursu, specialist în 
cadrul Centrului de Informare, cu dl Ionel Apostolatu, interviu 
postat pe pagina de Facebook a Centrului și preluat, ulterior, pe 
site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.  

Aflăm, deci, că modulul cursurilor, compus din 30 de ore, a fost 
destinat pentru 2 grupuri de persoane. E vorba de 17 persoane din 
rândul cadrelor universitare, necunoscătoare de limba română și 
nefiind vorbitori (nativi) ai acestei limbi. Interesul lor pentru limba 
română este dictat de necesități științifice și practice, legate de 
cooperarea transfrontalieră cu instituții academice din România. 

Celălalt grup l-a constituit 25 de studenți cunoscători și vorbitori 
de limbă română, unii dintre ei de la filologie. Ei au beneficiat de un 
curs de perfecționare, axat pe gramatică funcțională și normativă și 
pe probleme de variație lingvistică. Scopul – de a-i face să 
conștientizeze importanța normei literare și să-și cultive exprimarea 
corectă în limba română literară, distanțându-se de influențele 
limbii ruse sau ucrainene.  

Ionel Apostolatu, în interviul acordat, mărturisește că a rămas 
cu impresii pozitive de pe urma cursurilor citite și a comunicării, în 
special, a comunicării cu studenții Universității din Ismail. Pe 
aceștia îi caracterizează drept curioși, dornici de a cunoaște lucruri 
noi și de a-și corecta erorile. 

Dna Gina Necula, într-un comentariu, își exprimă opinia sa – 
mai specială – vizavi de tinerii și tinerele de etnie română ce 
studiază la Universitatea din Ismail. Dânsa spune: „Plânge inima în 
mine, când văd tineri care nu au încredere în ideile lor, în puterea 
de a face ceva durabil, în dreptul lor de a spune”.  Și, în continuare: 
„Din păcate, e mai simplu să ne educăm copiii să asculte ce 
spunem noi, decât să se exprime pe sine. Așa se face că ei știu 
frumos să repete ce au auzit de la alții, dar nu știu să spună clar și 
răspicat ce le place, ce vor, ce simt, ce le trebuie”. 

 

Corespondentul nostru 
  
    

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

În perioada 4-8 aprilie 2017, în regiunea 

Odesa (sudul Basarabiei și orașul Odesa) s-a aflat 

o echipă de creație a Televiziunii Române. Scopul 

sosirii, din câte ne-a mărturisit colegul Răzvan 

Petrișor, a fost de a contura un tablou cât mai 

veridic, mai obiectiv, adică, al existenței actuale a 

comunității etnice românești din sudul regiunii.  

Telejurnaliștii bucureșteni au vizitat mai multe 

localități cu populație preponderent românească, 

au dialogat cu unii lideri de opinie ai comunității 

românești din Basarabia istorică. La Ismail, au 

poposit la Universitatea Umanistă de Stat, unde a 

fost inaugurat și își desfășoară activitatea Centrul 

de Informare al României. În incinta Centrului a 

avut loc o discuție, filmată de ziariștii români, la 

care au participat cadre universitare și didactice, 

sosite din școli, studenți. S-a pus în dezbatere 

situația absolut anormală – la Universitatea din 

Ismail este studiată limba română, iar în școli, 

elevilor, li se predă (de fapt, li se impune) așa-

numita limbă moldovenească, cu programe de 

studiu și manuale editate la Odesa. La schimbul 

de opinii, ce a avut loc, a participat Iaroslav 

Kiciuk, rectorul Universității din Ismail. 

   
 

Răzvan Petrișor și colegii săi au mai vizitat 

Tatarbunarul, Cetatea Albă și Odesa. La Odesa 

l-au avut interlocutor de jurnalistul și scriitorul 

Vadim Bacinschi, redactor-fondator al Alma-

nahului „Sud-Vest”. Dânsul le-a vorbit despre 

viziunea sa asupra problemelor de actualitate, 

cu care se confruntă comunitatea românească 

din stânga Dunării, despre modul de abordare a 

acestor probleme în paginile Almanahului 

„Sud-Vest” – singurul periodic editat pentru 

cititorul românofon din sudul Basarabiei.  

Tot în Odesa, echipa de la TVR a vizitat 

Consulatul General al României. În discuția cu 

Consulul General, dl Emil Rapcea, au fost 

abordate diverse aspecte ale cooperării româno-

ucrainene din ultima perioadă de timp.  
 

Corespondentul nostru 

 

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ 

ÎN SUDUL BASARABIEI 

 

UN EVENIMENT ISTORIC LA CENTRUL 

DE INFORMARE AL ROMÂNIEI DE LA 

UNIVERSITATEA DIN ISMAIL 
 

În ziua de 16 martie 2017 a avut loc un eveniment istoric incontestabil pentru studenții de etnie 

română din sudul Basarabiei (regiunea Odesa) – înființarea Asociației Studențești Transfrontaliere 

„Gaudeamus”. Scopul ei este de a uni eforturile creative ale studenților și absolvenților 

Universității Umaniste de Stat din Ismail – vorbitori de limbă română, ale studenților de la alte 

instituții superioare de învățământ din regiunea Odesa. Asociația a fost concepută pentru a asigura 

participarea studenților la diverse evenimente culturale, de cunoaștere și promovare a limbii 

române, a istoriei, culturii, tradițiilor, la activități de promovare a voluntariatului, încadrate în 

proiecte și programe studențești cu caracter cultural, științific, internațional.                                                   

La adunarea constituantă au participat studenți de etnie română de la Universitate, de la 

Academia de Marină din Ismail, cadre universitare, de asemenea – un grup de tineri din partea 

Ligii Studenților de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, reprezentanți ai autorităților 

municipale. 

Au luat cuvântul: Iaroslav Kiciuk, rectorul Universității Umaniste de Stat din Ismail, Larisa 

Dzikovskaia, decanul facultății de limbi străine, Igor Babaian, directorul Agenției de Cooperare 

Transfrontalieră din cadrul Consiliului Regional de deputați și Valentin Stroia, directorul instituției 

municipale „Biroul de promovare a investițiilor”. Din partea oaspeților gălățeni au rostit alocuțiuni  

dna Gina Necula, conferențiar universitar doctor și studenții sosiți. S-a subliniat importanța creării 

asociației și oportunitățile ce le oferă ea azi în spațiul transfrontalier de la Dunăre. Vorbitorii au 

exprimat încrederea că nou-creata asociație își va desfășura activitatea în spiritul timpurilor 

înnoitoare pe care le trăim, în spirit european. 

În timpul reuniunii, ce a avut loc în incinta Centrului de Informare al României, a domnit o 

atmosferă constructivă, de cordialitate și deschidere. A fost adoptat statutul Asociației Studențești 

Transfrontaliere „Gaudeamus”. Președinte al Asociației a fost ales Dan Cepoi, student la facultatea 

de limbi străine a Universității din Ismail. 
 

Corespondentul nostru 
 

   
 

 

    
   

 

 
 

Jurnalistul  

Răzvan Petrișor 

 

DUMITRU HÂJDĂU. 

IN MEMORIAM 
 

Spre sfârșit de februarie, anul acesta, după o boală 
grea, în orașul Cahul, s-a stins prematur din viață 
Dumitru Hâjdău, profesor școlar. A fost unul dintre cei 
care, după 1990, a stat la începuturile mișcării de 
renaștere națională printre conaționalii din sudul 
Basarabiei. Lucra pe atunci ca profesor de istorie la 
școala medie cu limbă de predare română (azi școală 
mixtă) din Babele/Oziornoe, raionul Ismail. Împreună cu 
medicul Anatol Cocoș, stabilit în România, împreună cu 
Valeriu Cojocaru și Tudor Iordăchescu, decedați deja, 
cu ziaristul Petru Grozavu și pictorul Pavel Guțu, sud-
basarabeni domiciliați la Chișinău, Dumitru Hâjdău a 
fost printre organizatorii și participanții primei reuniuni 
a românilor sud-basarabeni, ce a avut loc în Casa de 
Cultură din Ismail. Reuniune la care a fost luată 
decizia de a crea o organizație obștească a etnicilor 
români din Basarabia istorică. Prima de acest fel în 
perioada postbelică.  

Mai târziu a condus ani la rând Filiala Regională 
Odesa a Alianței Creștin-Democrate a Românilor din 
Ucraina (ACDRU). A inițiat și a participat la diverse 
forumuri cu caracter național românesc, în sudul 
Basarabiei și în România. Prin 1999, a pus umărul la 
editarea în ziarul raional „Pridunaiskie vesti”, din Ismail, a 
unei pagini lunare în limba română. Ca profesor școlar, a 
promovat și a apărat valorile românismului. 

Drumurile vieții l-au făcut să părăsească tărâmul 
pedagogic și să se afle mai mulți ani în Italia. După 
întoarcere a locuit în orașul Cahul. 

 
 

Confrații sud-basarabeni 
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Locuitorii Odesei i-au întâmpinat pe eliberatorii sovietici 

cu sentimente controversate. Pe de o parte, ei nu-și puteau 

ascunde bucuria că veniseră „ai lor”. Pe de altă parte, orășenii 

erau dominați de frică. Deși era anul 1944, oamenii țineau 

minte ce însemna NKVD. „Dușman al poporului” putea 

deveni oricine. După trupele sovietice, eliberatoare, veneau 

detașamentele speciale – SMERS – cu „eliberarea” lor. Deja 

peste câteva zile, mii de odesiți au primit avize potrivit cărora 

trebuiau să se prezinte la organele respective. Iată ce scrie 

despre acele zile, în cartea sa Însemnările unui odesit, Anatolii 

Malear, care a trăit în perioada ocupației: „Odesiții flămânzi 

se bucurau, nu le trecea prin cap că devreme se bucură. 

Supraviețuind sub români, apoi – sub nemți, ei au trezit 

suspiciunea cekiștilor sovietici. Bucuria primelor zile de 

eliberare a trecut repede. Deja a doua zi și-au început 

activitatea comisariatele militare, toate secțiile Ministerului 

Securității de Stat, organele de partid. Au început arestările 

și odesiții trăiau cu aceeași frică, la fel ca pe timpul nemților. 

Cekiștii aveau mult de lucru: îi interogau pe măturătorii de 

stradă despre comportamentul locuitorilor, care și unde 

lucrase. Aceste date erau suficiente pentru ca mulți odesiți să 

fie băgați la pușcărie. Vagabonzii invadaseră orașul. Pe 

nimeni nu interesau destinele copiilor celor arestați. Uneori 

ei erau trimiși în orfelinate. Pentru odesiții aflați «în 

teritoriul ocupat de dușman», veniseră timpuri asemănătoare 

celor trăite de evrei, sub români”.  

De ce se temeau orășenii de autoritățile sovietice care 

eliberaseră Odesa de fasciști și de ce comuniștii se înfuriau 

imediat ce venea vorba de viața orașului sub administrarea 

românească? Răspuns la aceste și alte întrebări am putea 

găsi, întorcându-ne la evenimentele perioadei de ocupație. 

Să luăm, bunăoară, luna aprilie a anului 1942 și să încercăm 

să analizăm evenimentele ce au avut loc cu doi ani până la 

eliberarea Odesei. 

 
PRIMELE LUNI ÎN ODESA  

ADMINISTRATĂ DE ROMÂNI  
   

 Antonescu a cumpănit mult candidatura pentru funcția 

de primar al Odesei. Era nevoie de un român care ar fi vorbit 

curent limba rusă, să cunoască orașul și să aibă experiență în 

administrarea publică. Acest om a fost Gherman Pântea, fost 

ofițer în armată țaristă, participant la primul război mondial. 

Guvernator fu numit profesorul Alexianu. Situația era 

complicată. În ajun de iarnă, orașul cu 300.000 de locuitori 

rămăsese fără apă, curent electric, transport, produse 

alimentare, legătură telefonică. Spitalele rămăseseră fără 

echipamente medicale. În fața lui Pântea și a 16 funcționari, 

veniți cu el, stătea o sarcină complicată – de a readuce cât 

mai repede Odesa la viață. Lucrul acesta le-a reușit. În iulie-

august 1942 nivelul de trăi în Odesa, la mai multe capitole 

(poate, chiar la toate) îl depășea pe cel de până la război. 

Cum le-a reușit? Și-a spus cuvântul administrarea pricepută. 

Românii de la bun început i-au luat în evidență pe toți cei 

capabili să facă ceva cu propriile mâini – ingineri, medici, 

tehnicieni și i-au implicat (contra plată) în ameliorarea 

sistemelor de funcționare a orașului.  S-a dat lumină verde 

întreprinzătorilor privați. Magazinele, restaurantele, cafe-

nelele, frizeriile, atelierele de reparații private au început să se 

deschidă cu sutele. De la puciul comunist trecuseră 24 de ani, 

de la perioada NEP-ului – 12-13 ani. Mulți în Odesa știau ce 

înseamnă business-ul privat. Mai mult, românii au realizat 

restituirea: cei care confirmau documentar că până la revoluție 

le aparținuseră un atelier, spre exemplu, sau un magazin – îl 

primeau înapoi. E absolut clar: dacă se reușea atunci o 

demontare a regimului comunist, nivelul de trai ar fi crescut 

foarte repede. Oamenii „de atunci” erau încă mulți. 

De ce s-a procedat așa? Se consideră că românii ar fi vrut 

să integreze Transnistria în România, iar pe cetățeni îi 

calificau drept cetățeni ai lor. Alexianu voia chiar să facă un 

referendum cu privire la alipirea Transnistriei la România. 

Posibil ca nemții să fi avut alte planuri: aici avea circulație 

marca germană, nu leul românesc. Între Transnistria și 

Reichskomisariatul „Ucraina” a fost stabilită o frontieră 

veritabilă, ceea ce mai apoi va avea un efect pozitiv. După 

recolta bogată din 1942, în regiune produsele alimentare 

erau din belșug.  

  

   

   
 
 

 

În oraș, în acea perioadă, viața intrase în normalitate, se 

deschiseseră sute de restaurante, cafenele, bufete. În unele 

asemenea instituții descindeau cekiștii, cheltuind banii lăsați 

pentru activitatea ilegală. Din acest motiv, în pofida 

„grandioasei istorii a mișcării de partizani din Odesa”, doar 

două persoane s-au învrednicit de plăci comemorative (nici 

măcar un monument): Molodtov și omul său de legătură, 

Gordienko. Atât. 

Așa și cu românii. De aceea articolelor din presă eu le 

dau crezare în măsura în care ele nu contravin celor auzite de 

mine de la mai mulți oameni, în primul rând – de la rudele 

mele. Jumătate din locuitorii caselor din ograda noastră au 

trăit sub români. Toate cele auzite de la ei se rezumă la două 

teze: a) pe timpul românilor erau de toate; b) pe timpul 

românilor toate lucrau. Țineți minte fraza spusă de un hoț lui 

Gotman, în filmul „Likvidatiia”: „sub români era mai bine” 

O frază oarecum înaripată.  

Pe 3 noiembrie, după punerea în exploatare a câtorva 

stații electrice, au fost reanimate primele rute de tramvai. 

Pe 4 noiembrie și-au reluat activitatea 6 spitale. Pe 7 

noiembrie au fost obligați să treacă înregistrarea toți 

comuniștii. Erau obligați să semneze o hârtie, pe care era 

înscris că greșiseră în convingerile lor, după care nimeni nu 

era sancționat. Nu se știe dacă listele respective au nimerit 

în mâinile celor din NKVD.    

Pe 15 noiembrie a intrat în exploatare un puternic 

generator de curent electric. Pe 16 noiembrie Secția Odesa a 

căilor ferate româno-germane reîncepe transportul de 

pasageri prin Transnistria. Pe 9 noiembrie tuturor străzilor le 

sunt restituite denumirile din perioada țaristă. Cinci străzi 

sunt denumite în cinstea unor conducători români, a lui 

Hitler (str. Karl Marx) și Mussolini. 

Pe 25 noiembrie toți cetățenii apți de muncă, între 16 și 

60 de ani, sunt obligați să se angajeze în câmpul muncii. Sunt 

fixate remunerarea în bani și repartizarea cartelelor pentru 

produse alimentare. Pe 26 noiembrie din biblioteci sunt 

scoase toate cărțile cu conținut comunist ale „scriitorilor” 

sovietici. Pe 27 noiembrie se deschid 50 de școli, cu bufete și 

dejunuri gratuite. Odată pe săptămână erau predate limba 

română și religia.  

Până pe 28 noiembrie au fost deschise toate bisericile 

ortodoxe închise de comuniști, pe care nu reușiseră a le 

arunca în aer. Tot românii au elaborat planul refacerii 

catedralei din centrul Odesei, aruncată în aer în 1936, și 

reconstruită abia în 2002.  

Pe 29 noiembrie începe difuzarea emisiunilor radio-

fonice în limba rusă. Mai puteau fi audiate emisiuni din 

Germania, Italia, România. La început de decembrie sunt 

aduse două generatoare puternice din România, care au 

permis să se dea curent electric în apartamente. Pe 3 

decembrie se anunța un concurs al poliției. A participat un 

număr enorm de doritori.  

Pe 13 decembrie și-a reluat activitatea Teatrul de Operă. 

În premieră – „Evghenii Oneghin”. Sala arhiplină. Pe 14 

decembrie sunt mărite normele de eliberare a pâinii pe 

cartele. Funcționează o brutărie municipală și mai multe 

brutării private.  

În 1941 a fost restituită proprietatea privată unui număr 

de 2.567 de odesiți, care au reușit să demonstreze cu 

documente, că le-au fost confiscate de comuniști.  

Pe 16 decembrie s-au deschis primele două ospătarii, 

unde nevoiașii puteau lua masa gratuit.  

Au fost distruse toate monumentele liderilor comuniști. 

Printr-o ordonanță emisă, toți sunt obligați să predea, pentru 

a fi lichidate, tablourile cu imaginile lor. Este interzisă 

interpretarea în public a cântecelor comuniste.  

Până pe 22 decembrie este restabilit apeductul. Până la 

Anul Nou, pentru populație, este organizată comercializarea 

cărnii la prețuri reduse. Către 31 decembrie s-au deschis 500 

de magazine. Dintre ele 47 – cu articole de cofetărie, 7 

librării, 4 magazine de flori și 2 – cu animale domestice și 

hrană pentru ele. Anul s-a finalizat cu opera „Faust” și cu 

punerea în exploatare a unei serii de întreprinderi, în special, 

ale industriei alimentare. 

Cum era aprovizionarea cu produse pe timpul 

românilor? Am întâlnit două răspunsuri la această 

întrebare. Cei în vârstă spuneau – „ca pe vremea NEP-

ului”, cei încă mai bătrâni – „ca pe vremea țarului”. Nu 

era vorba de nicio minune.   

  
 

 
 

 

 

Folosindu-se de luna caldă de noiembrie, a anului 

1941, românii au reușit să efectueze semănatul culturilor 

de toamnă, iar în 1942 au strâns o recoltă foarte bogată, 

de care nu avea nevoie nici România, nici Moldova. 

Toată recolta a rămas în regiune. Pentru a strânge roada, 

românii au făcut uz de metodele sovietice: toți elevii erau 

obligați să participe 21 de zile la lucrările agricole.  

După 12 ani de foamete stalinistă, era mâncare. Iată, 

bunăoară, un fragment din cele scrise de Iurii 

Suhodoliskii, elev în clasele superioare, care se întorsese 

în Odesa în toamna anului 1942: „27.09.1942... Alaltăieri, 

la 5 dimineață, am fost în Odesa. Am ajuns pe jos. 

Firește, îmbrățișări, sărutări... Am depus cerere de 

admitere în tehnicul industrial. Voi învăța fără a plăti 

pentru aceasta. În general vorbind, plata constituie 200 de 

mărci pe an. Mărcii aici i se spune rublă. Produse aici 

sunt din belșug – o bucurie de nespus. Mă aflu cu tata și 

cu prietenii. Doar că ți-i jale să te uiți la casele distruse...  

10.10.1942... În Odesa viața s-a normalizat. Primarul, 

d-l Gherman Pântea, la deschiderea Universității, a spus 

că în Odesa viața e mai bună decât în oricare alt oraș din 

vestul Europei. Într-adevăr, la piață e ceva neobișnuit: 

salamuri, carne, unt, fructe și multe altele”.  

Era cea de-a doua lună a primăverii anului 1942. Odesa, 

devenind reședință a Guvernământului Transnistriei, de 4 

luni se afla sub puterea ocupanților. Luna începu cu o vizită 

neașteptată în oraș a Conducătorului Statului, Ion 

Antonescu. În dimineața zilei de 2 aprilie pe peronul gării 

Odesa-Glavnaya, de curând reparată, sosi un tren special în 

care pe Mareșalul și Comandantul Suprem al Armatei 

Române îl însoțeau ministrul de război, generalul Pantazi, și 

alți 16 ofițeri superiori ai Statului Major. „Conducătorul 

poporului român”, mergând cu un control la trupele sale, ce 

luptau în Crimeea, a hotărât să poposească pentru o zi în 

orașul nostru. Azi se știe că, după înfrângerea de sub  

Moscova, relațiile Germaniei naziste cu aliații s-au acutizat 

și sentimentele ce le nutreau ei unii față de alții nu aminteau 

deloc tabloul idilic desenat de propaganda nazistă. A ajuns 

până la aceea că pe 1 aprilie 1942 Hitler a ordonat că «în 

cadrul tuturor tratativelor cu aliații să se dea dovadă de 

precauție și să nu se vorbească despre scopurile viitoarelor 

operațiuni»”. 

Dar în acea zi de aprilie, Antonescu, urmărind prin 

geamul vagonului blindat străzile din Dalnik și Blijniie 

Meliniti, nu știa, firește, de cuvintele Führer-ului. Bine- 

dispus, după vizita în port, la Teatrul de Operă și după 

prânzul copios dat în cinstea înaltului oaspete de primarul 

Gherman Pântea la restaurantul „Bristol”, Conducătorul 

Statului numea Odesa „o perlă din coroana României”. 

Deja la ora 14:10 trenul, sub paza unui batalion cu 

destinație specială, dotat chiar cu tancuri, și protejat din 

văzduh de două escadre de avioane, l-a dus pe Ion 

Antonescu în Crimeea.  

Între timp, odesiții se pregăteau să serbeze Paștele – 5 

aprilie 1942. Spre mirarea lor, autoritățile de ocupație le-au 

permis să marcheze această sărbătoare ca pe timp de pace. 

Potrivit ordinului nr. 52, „convingându-se de atitudinea 

loială față de autoritățile române din partea populației, 

Guvernământul Transnistriei  

   

 Ordonă:  

   

1. În zilele acțiunilor legate de sărbătorirea Paștelui, 

pe 4, 5 și 6 aprilie 1942, a anula în teritoriul or. Odesa 

punctul 5 al ordinului Comandamentului Militar din 

31.12.1941, nr. 5, care interzice deplasarea pe jos a 

persoanelor între orele 22:00 și 5:00.  

2. A permite în aceste zile funcționarea, și zi și noapte, a 

tuturor bisericilor și catedralelor ortodoxe, a între-

prinderilor alimentării publice (ospătarii, bufete, resta-

urante, bodegi etc.). 

5. A interzice până pe 07.04.1942, în teritoriul 

Transnistriei, funcționarea și activitatea comercială a 

tuturor întreprinderilor industriale și de comerț, cu excepția 

celor indicate în punctul 2 al prezentului ordin.  

Organele de pază ale Prefecturilor Poliției și 

Pretoriatului, în teritoriul județelor Guvernământului și în 

or. Odesa, în aceste zile, să preîntâmpine posibilele 

încălcări ale ordinei publice și manifestările antistatale ale 

agenților comuniști.  

Dat în cabinetul din or. Tiraspol  

3 aprilie 1942  

Guvernatorul Transnistriei profesorul Alexianu”.  

 

În dimineața zilei de 5 aprilie, reprezentanții Con-

siliului municipal și ai organizațiilor de binefacere s-au 

deplasat în aziluri pentru nevoiași și invalizi, în spitale, cu 

tot felul de daruri. 

     Alexandr CERKASOV 

 
(continuare în pagina 4) 
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DESPRE CE NU S-A SPUS ÎN 

URSS, VORBINDU-SE DE ODESA  
DIN PERIOADA OCUPAȚIEI 

(urmare din pagina 3) 
 
În toate școlile primare au avut loc matineuri de 

sărbătoare, principalul matineu pentru copii avu loc pe 6 

aprilie în localul fostului Teatru al tânărului spectator. În 

cinematograful „Doina” de asemenea avu loc un matineu 

pentru copii. În final evoluară artiștii circului și fu 

demonstrat filmul artistic „Copiii căpitanului Grant”, cu 

Nikolai Cerkasov, artist al poporului din URSS, în rolul 

principal.  

Seara, în același cinematograf, pentru vârstnici, a fost 

deschis bufetul și avu loc un concert de estradă cu 

participarea interpretelor Liusea Stanislavskaia și Janna 

Udrina, populare pe atunci. Apoi, în timpul dansurilor, a 

evoluat orchestra de jazz condusă de Garri Gauzbrandt. La 

finalul serii a fost demonstrat filmul (comedie) „Un bărbat 

și două fete”. Interesant că în zilele de 5 și 6 aprilie de 

transportul municipal s-au folosit 20.000 de pasageri. În 

zilele de Paște organele municipale au organizat o loterie de 

binefacere, în cadrul căreia au fost vândute 12.000 de bilete 

și s-au încasat 12.867 de mărci pentru necesitățile ostașilor 

români răniți.  

Sărbătorile pascale în Odesa au decurs liniștit. Odesa 

continua să-și sporească potențialul economic. În 5 luni de 

ocupație aici au început să livreze producție 633 

întreprinderi comerciale și industriale, 358 de ateliere: lunar 

– în valoare de 145.000 de mărci. În special, au început să 

funcționeze fabricile de tricotaj, de prelucrare a lemnului, 

de producere a otgoanelor, a cartonului și a hârtiei, de 

asemenea fabricile de textile nr. 1, 2, 4 și două fabrici 

pentru producerea articolelor din halva și marmeladă. Au 

fost puse în exploatare mai multe întreprinderi ale industriei 

prelucrătoare, alimentare, producătoare de articole de uz 

casnic, de reparații și altele, În această perioadă autoritățile 

municipale au dat în arendă unor persoane private 28 

întreprinderi de prelucrare a metalului, 5 – ale industriei 

chimice, 16 – de construcții, 24 – din alimentarea publică, o 

fabrică de tricotaj, încasând în total 40.000 de mărci. La 

întreprinderile de atunci din oraș erau angajate 2.187 de 

persoane. Pe 11 aprilie, în structurile municipale apare 

secția de supraveghere și inspectare tehnică a între-

prinderilor industriale (securitatea muncii). Instituirea 

noului organ de control nu împiedică deschiderea până la 

finele acestei luni a încă 6 fabrici în diferite raioane ale 

Odesei. Tot în aceste zile Societatea celor surdo-muți a 

deschis, cu locuri de muncă pentru membrii săi, o secție de 

galvanizare. Evenimentul principal al lunii – pe 23 aprilie – 

a fost transmiterea comandamentului german și autorităților 

române, pentru exploatare în comun, a portului Odesa, 

Acesta, după repararea cheiurilor, a liniilor de cale ferată, a 

rețelelor electrice și a apeductului, de asemenea după 

controlul apelor portului și ale uzinei de reparare a navelor, 

a primit primele nave maritime. 

Aveau succese și energeticienii din Odesa. După 

repararea, la stația electrică orășenească, a unor turbo-

generatoare cu capacitate de 1.700 kvt și 3.000 kvt, toate 

raioanele orașului au început să fie aprovizionate regulat cu 

curent electric. 

În aceleași zile, conducerea română continuă să facă 

ordine pe străzi, care, către mijlocul lunii, se eliberaseră de 

zăpada din apriga iarnă 1941-1942, când temperatura 

adeseori scădea până peste 30
0 

C. Pe 14 aprilie, în centrul 

orașului a început repararea carosabilului și a trotuarelor. 

Măturătorii aveau de măturat de două ori în 24 de ore pe 

sectoarele încredințate. Pe clădiri apăr noile inscripții cu 

denumirile străzilor „războtezate”. Autoritățile își aduc 

aminte de ordonanța primarului Odesei, nr. 28, din 18 

octombrie 1941, care interzicea locuitorilor civili, inclusiv 

copiilor, să folosească bicicletele pe teritoriul orașului. 

 

(va urma) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

comemorări  

ACTORUL DUMITRU CARACIOBANU:  

80 DE ANI DE LA NAȘTERE  

(22.04.1937 – 14.10.1980) 
 
... A fost cu 10 ani în urmă, pe 20 aprilie 2007, când se împlineau 70 de ani de la nașterea marelui actor basarabean 

Dumitru Caraciobanu. Atunci, la baștina sa, în Satu Nou, raionul Reni, în Casa de Cultură, a avut loc o manifestare de 

omagiere, cu participarea consătenilor săi, a oaspeților de la Reni și de la Chișinău. Acțiunea a fost organizată de către 

Valeriu Cojocaru, care, pe atunci, conducea organizația obștească Centrul pentru Comunicare și Dezvoltare „Pro 

Europa”, cu concursul autorităților raionale. S-au depus buchete de flori la mormintele lui Dumitru Caraciobanu și ale 

părinților săi, Daria și Savelie, în cimitirul de la Satu Nou. Mai păstrez o serie de imagini făcute în acel 20 aprilie 2007. 

Manifestarea de atunci a fost, de fapt, o modestă continuare a Festivalului de Teatru și Poezie „Dumitru Caraciobanu”, 

căruia i se dase startul la începutul anilor ’90 ai secolului trecut și care nu a ajuns să devină un eveniment cultural de 

anvergură pentru sudul Basarabiei.  

Eu lucram pe atunci corespondent special pentru regiunea Odesa al săptămânalului cernăuțean „Concordia” – ziar al 

minorității etnice românești din Ucraina și pregăteam o ediție specială „Sud-Vest”, pentru cititorii din sudul Basarabiei. 

Ediția din 28 aprilie 2007 am consacrat-o aproape în întregime lui Dumitru Caraciobanu. Am publicat, în numărul 

respectiv, un amplu interviu (pe două pagini) cu Vladimir Caraciobanu, locuitor din Satu Nou, văr cu actorul. O perioadă 

de timp acela a lucuit în Odesa și, comunicând periodic, l-am convins să-mi aștearnă pe hârtie amintirile sale despre 

Dumitru, așa cum l-a cunoscut el. Fusese împreună nu doar și nu atât la Satu Nou, cât mai târziu, la Chișinău, în anii de 

studenție ai lui Vladimir, dar și mai târziu. 

Vladimir Caraciobanu mi-a adus un caiet școlăresc scris îndesat, dar foarte citeț. Interviul a avut titlul Toată firea lui 

Dumitru Caraciobanu era fire de dăruire. S-a dăruit până a secat, până n-a mai avut ce dărui. Un titlu cam lung, dar 

argumentat prin cele povestite în continuare: detalii inedite și prea puțin cunoscute, poate chiar necunoscute, din biografia  

și din activitatea actorului. Le cunoștea, firește, doar vărul său. Iată cum începeau cele povestite de el: „Da, eu cu 

Dumitru Caraciobanu m-am născut și am trăit pe o stradă. Strada de la vale, de lângă bălțile Dunării. Pe această stradă    

s-au înșirat mai întâi casele buneilor noștri, Colea și Stelea Grecu, apoi ale părinților, Fiodor și Savelie. Părinții lui 

Dumitru se trăgeau din oameni bogați pe timpurile celea, inteligenți. Badea Sava, când s-a luat cu mama Dasa, a trecut cu 

traiul la dânsa, a devenit ginere, dar niciodată nu s-a auzit între ei vreo neînțelegere. Blânzi, buni amândoi. Ei întotdeauna 

vorbeau cu oamenii zâmbind. Această trăsătură de caracter a moștenit-o și Dumitru. La față și la corp, semăna cu mamă-

sa. Și la suflet și la toate manierele. Părinții săi vorbeau și se purtau modest. Erau glumeți, dar nu aveau nicio apucătură 

de artist. De unde i s-a transmis lui Dumitru talentul de actor, cred că nimeni nu știe”.  

Și, în continuare: „Curând, s-a întemeiat în sat kolhozul piscicol «Sciors», președintele căruia i-a propus lui badea 

Sava să dea în chirie kolhozului o odaie, la el acasă, pentru a deschide o magazie alimentară, iar vânzător să fie el 

însuși, stăpânul casei. Astfel, badea Sava Caraciobanu se făcu vânzător văzut în sat, iar mai apoi – om înstărit. 

Dumitru, fiind unicul fecior, avea de toate. Când învăța la Moscova, la Școala Teatrală, nu ducea lipsă de bani, și 

împărțea cu colegii de studii”.  

Și tot așa în continuare. Amănunte interesante, semnificative din biografia și activitatea scenică a actorului: cum s-a 

întâmplat că apropiații, în familie, îi spuneau Victor și nu Dumitru; despre activitatea sa „scenică” pe băncile școlii din 

Satu Nou; despre întoarcerea la Chișinău, în 1960, după absolvirea Școlii Teatrale „B. Sciukin”, din Moscova; despre 

întoarcerile acasă, despre viața teatrală și cea personală a lui Dumitru Caraciobanu; despre tragicul sau sfârșit. Lucruri ce 

au chiar valoare documentară, total necunoscute pentru generațiile mai tinere.  

... S-ar fi impus, poate, o revenire la interviul realizat acum 10 ani, pentru a-l completa și a-l oferi din nou atenției 

cititorului. O făceam cu dragă inimă, dacă mai zăbovea printre noi Vladimir Caraciobanu, o fire zbuciumată și pătimașă, 

cu studii filologice făcute la Chișinău, fire poetică (să adăugăm), că mai scria și versuri. Dumnealui s-a stins din viață 

acum câțiva ani, într-un azil pentru bătrâni din Satu Nou.  

De mai mulți ani nu mai este printre noi nici Valeriu Cojocaru, mare admirator al talentului lui Dumitru Caraciobanu. 

Marele actor, tot mai mult, pe an ce trece, devine un mare necunoscut...  
     

Vadim BACINSCHI 
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