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Otilia CAZIMIR 

 

VARA 
 
 

Apune soarele-n văpăi 

Şi înserarea, ca un val, 

Pe subt răchiţile din deal 

Se lasă-n linişte pe văi. 

 

Coboară-ncovoiat la pod 

Un biet pescar, de pe Siret, 

Şi-n umbră sură pier încet 

Pescar, şi apă, şi năvod. 

 

De jos, din ceaţă de pe prund, 

Doi pescăruşi au apărut 

Şi-n zbor îngemănat şi mut 

Se duc spre bălţile din fund. 

 

Închid pleoapele s-ascult… 

De pacea largă legănat 

Mi-adoarme sufletu-mpăcat. 

Ca un copil ce-a plâns prea mult. 

 

 

 
 

 

 

 

 

O FELICITARE DE LA ION BÂCU 
 
În seara zilei de 6 iunie, m-a telefonat de la Barta, raionul Reni, bunul meu prieten, Ion Bâcu și m-a felicitat 

de Ziua Jurnalistului. I-am mulțumit, am vorbit de una, de alta, inclusiv de destinul cuvântului scris dar și despre 

jurnalism. Am căzut de acord că el: cuvântul scris, este ceea ce rămâne, drept document, urmașilor, dincolo de 

intemperiile pe care le trăim azi. Un gând care te consolează și îți dă puteri. Dar dacă stai și mai analizezi 

lucrurile, bucuria, foarte repede, cedează locul scârbei. Și iată de ce. Despre situația și problemele comunității 

românești din sudul Basarabiei (regiunea Odesa) scriu, lună de lună, din 1990. În 27 de ani, atât situația, cât și 

problemele s-au agravat. N-am asistat la nicio îmbunătățire esențială.  

Situația e de-a dreptul aiuritoare. În sudul Basarabiei avem ONG-uri românești, avem lideri, decorați de 

Statul român cu ordine pentru merite deosebite. La București, pentru sudul Basarabiei se organizează tot felul de 

caravane culturale, ne-am ales acolo și cu un întreg Minister pentru Românii de Pretutindeni. Au loc tot felul de 

forumuri, simpozioane etc. Dar toate acestea ar constitui, parcă, o lume paralelă celei reale, din satele populate de 

confrații noștri din sudul Basarabiei. O lume care nici într-un mod n-o influențează pe cea reală, existând doar în 

sine. În sate continuă deznaționalizarea școlilor cu predare integrală în limba română (au mai rămas, se pare, vreo 

3), primarii și directorii de școli rămân ca mă înainte sau românofobi învederați, sau prea departe de idealurile 

românismului. Acolo, ca și cu 10-20 de ani în urmă, domină „limba moldovenească” și toate cele legate de 

„poporul moldovenesc”. Nu se schimbă nimic în bine. Absolut nimic.  

Culmea e că toate acestea, spre deosebire de mai mulți ani în urnă, au loc pe fundalul așa-numitei 

deschideri europene. În fiecare vară, bunăoară, învățători din școlile din sudul Basarabiei participă în 

România la tot felul de forumuri pedagogice, școli de vară etc. Și treaba aceasta este prezentată ca o mare 

realizare. Dar nimeni nu se întreabă unde ar putea să aplice învățătorii noștri, întorși acasă, cele aflate în 

România. Unde și cum, dacă la noi este studiată „limba și literatura moldovenească”, după programe 

„alcătuite” la Odesa de „specialiștii” moldoveniști de acolo.  

Se pare că, puțin câte puțin, ne deprindem cu toții, și în sudul Basarabiei și în România, că școlile noastre, 

din sud, nu mai sunt școli naționale, ci mixte, cu clase ucrainene. Faptul acesta nu deranjează cu adevărat pe 

nimeni și nimeni nu vede în el același pericol în urma căruia în Transnistria istorică sau în actuala regiune 

Kirovograd, s-a ajuns „cu succes” la deznaționalizarea unor sate întregi. M-a mirat, sincer vorbind, poziția 

unei personalități ca Viorel Dolha, președinte al Asociației Generale a Învățătorilor din România. Cu un an 

sau doi în urmă, dânsul a vizitat mai multe sate din regiunea Odesa. Povestea, pe Facebook, ce copii talentați 

a întâlnit și ce oameni minunați sunt învățătorii cu care vorbise. Un lucru n-a spus: că școlile au fost 

deznaționalizate și că această deznaționalizare e pentru totdeauna, ea aducând după sine asimilarea, întâi 

lingvistică, apoi totală, a populației românești.  

Cum consemnam mai sus, toate aceste procese au loc pe fundalul europenizării și al „drumului nostru spre 

Europa”. Modul în care este tratată comunitatea etnică românească, metodele prin care se acționează sunt fără 

doar și poate de sorginte tipic comunistă, ca mai înainte. 

Cel mai recent și mai „strălucit” exemplu, în acest sens, este Centrul de Informare al României de la 

Universitatea Umanistă din Ismail. Prin modul în care au fost puse la cale lucrurile de către partea ucraineană, 

acest centru, de fapt, nu mai este al României și nu mai informează despre cultura, istoria, actualitatea 

românească, așa cum ar fi trebuit s-o facă. În cadrul său, cuvântul „informare” a căpătat cu totul alt sens... 

„Și de ce tac asociațiile românești din sudul Basarabiei?” – ne întrebăm. Tac, pentru că, în marea lor 

majoritate, ele poartă un caracter formal. Renumita Filială a Alianței Creștin-Democrate a Românilor din 

Ucraina, bunăoară, este o ficțiune curată. Nu-mi amintesc când, pentru ultima oară, au făcut, solidar, 

organizațiile din sudul Basarabiei vreo declarație (apel, demers) pe problemele stringente ale comunității 

românești, către Odesa, Kiev sau București. Prilejuri au fost. Cel mai „răsunător” l-a constituit începutul 

ucrainizării școlii medii din Babele/Oziornoe, raionul Ismail – cea mai mare școală cu limba de predare 

română din regiunea Odesa. Au tăcut toți.  

... Despre aceste și alte probleme ale comunității românești din sudul Basarabiei scriu de ani de zile. Și tot de 

ani de zile – nicio schimbare pozitivă. Tot nai rău și mai rău. Și atunci, mă întreb eu, care e rostul acestui scris, al 

acestui almanah? Are cineva nevoie de el? De când mă preocup de pregătirea și difuzarea lui, doar vreo 4-5 

persoane, dintre românii din teritorii, mi-au oferit ajutorul lor. În celelalte cazuri, când umbli după om cu 

pachetul de ziare și simți că el nu prea arde de bucurie că i le-ai dat, chiar nu știi ce să crezi și cazi pradă 

îndoielilor. Ajung, oare, ele la cititor? Le citește cineva? Are vreun rost, în genere, toată „gazetăreala” asta?   

 

Vadim BACINSCHI 
 

 

  

GUSTUL AMAR AL FESTIVALULUI DE POEZIE 
„PAVEL BOȚU”, LA UNIVERSITATEA DIN ISMAIL   

 

Ediţia din anul acesta (24 mai 2017) a Festivalului de poezie românească sud-basarabeană 
„Pavel Boţu”, la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, a trecut sub semnul neîmplinirii. Din 
mai multe considerente. Pentru prima oară Festivalul s-a desfăşurat în localul Centrului de 
Informare al României din această instituţie de învăţământ. Mare mi-a fost mirarea când, pe uşa 
de la intrarea în localul respectiv, n-am mai văzut inscripţia „Centrul de Informare al României”, 
cum o văzusem cu o lună în urmă… Uşa era alta, din sticlă, iar inscripţia, făcută pe o placă 
metalică, cu tricolorul românesc pe ea, dispăruse. Aveam s-o văd mai târziu, în cel mai 
îndepărtat colţ al sediului Centrului de Informare, într-un dulap din sticlă. Tot acolo, în colţ, stătea 
drapelul tricolor, care, cu puţin timp înainte, te întâlnea chiar la intrarea în sediu. 

 

   Vadim BACINSCHI 
    

(continuare în pagina 2) 
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GUSTUL AMAR AL 
FESTIVALULUI DE POEZIE 

„PAVEL BOȚU”,  
LA UNIVERSITATEA DIN ISMAIL 

 

 (urmare din pagina 1) 

  
Natalia Ursu, coordonatoarea activităţii Centrului (specialist, 

cum i se spune, oficial), a ignorat, de fapt, acţiunea din 24 mai, 
deşi, pe tot parcursul ei, s-a aflat în acelaşi local. A stat în colţul 
îndepărtat al sălii, aruncându-şi, din când în când, privirile de după 
monitorul calculatorului asupra celor desfăşurate în sală. Stranie 
atmosferă, straniu comportament. Acest Centru de Informare, 
unde avu loc Festivalul, funcţionează în cadrul Universităţii, nu 
separat de ea. Acţiunea noastră s-a desfăşurat şi ea în cadrul 
Universităţii, cu acceptul rectorului, Iarislav Kiciuk. Deci, Natalia 
Ursu ar fi trebuit să stea împreună cu noi la masa Festivalului, nu 
la calculator, „monitorizând” evenimentul. Ce-i drept, ea a ieşit o 
dată de acolo, pentru a primi o mică donaţie de carte din partea 
fondatorului Asociaţiei „Basarabia”, Anatol Popescu, prezent la 
manifestare. După care s-a retras, ca mai înainte, în acelaşi colţ al 
sălii, pentru a urmări mai departe şirul evenimentelor. Mai zic o 
dată: straniu comportament pe care, printr-o logică sănătoasă, nu 
ţi-l prea poţi explica. O fi vorba, poate, de nişte strategii sofisticate 
sau de nişte antipatii şi intrigi mărunte cu caracter local, de care nu 
ştim. În general vorbind, am rămas cu impresia că acest Centru de 
Informare, aşa cum a ajuns el la cinci luni după deschidere, poate 
fi numit oricum, numai Centru de Informare al României nu. Un 
început bun şi util pentru cauza românismului în Basarabia istorică 
a fost „mutilat” şi prefăcut în cu totul altceva decât o modalitate 
propice de informare a opiniei publice largi despre tot ce ţine de 
România şi românism. Informare prin promovarea, mai întâi de 
toate, a valorilor naţionale româneşti (cultură, istorie, obiceiuri 
populare etc.). Centrul, aşa cum este el acum, poate fi considerat 
drept un cabinet metodic pentru studierea limbii române sau o 
simplă aulă universitară, dotată din banii Statului român. Şi se vede 
că azi Statul român, având un Minister pentru Relaţiile cu Românii 
de Pretutindeni, nu se mai interesează de asemenea „fleacuri”. 
Vom mai reveni la această problemă, pentru că merită.  

Din diverse motive, la trecutul Festival au venit foarte puţini 
iubitori de poezie românească şi autori ce scriu în limba română. 
Puţini au fost şi studenţii de etnie română ce învaţă la Universitate 
la cursurile în limba română – vreo 15. O parte din ei au părăsit 
sala până la sfârşitul activităţii, dat fiind că aveau de susţinut un 
colocviu. Studenţi de etnie română de la alte facultăţi ale 
Universităţii la festival n-au participat. Vreau să spun, prin aceasta, 
următoarele: gazdele, ştiind din timp că va avea loc Festivalul, ar fi 
trebuit să pună lucrurile la cale astfel încât să asigure participarea 
cât mai largă la el a studenţilor de etnie română, din cadrul tuturor 
facultăţilor Universităţii. De dragul unei activităţi cu caracter 
naţional, ce are loc o dată pe an, acţiune-unicat pentru sudul 
Basarabiei, consider că s-ar fi putut face acest lucru. 

N-au fost prezenţi elevi din nici o şcoală în care se mai predă 
limba română, deşi se făcuseră unele promisiuni. Nimeni din cei 
prezenţi n-a citit nimic din creaţia sa poetică (cu excepţia 
subsemnatului). Am înţeles că studenţii de etnie română de la 
Universitatea din Ismail sunt foarte departe de tentativele de a 
scrie ceva şi a-şi aşterne propriile gânduri pe hârtie. Şi această 
lipsă de creativitate, de a gândi creativ şi de a-şi expune gândurile, 
cred că le-a fost „altoită” încă de pe băncile şcolii. Nu e doar 
părerea mea. Au mai spus-o şi alţii. 

Am simţit aievea, la întâlnirea din 24 mai, lipsa unor talente ca 
Ilie Malachi, Anatol Manole, Tudor Iordăchescu, Vladimir 
Caraciobanu, Valeriu Cojocaru, Victor Capsamun, care, din 
păcate, ne-au părăsit pentru totdeauna. Toţi au participat la ediţiile 
trecute ale Festivalului, începând cu 1996. Ni i-am adus aminte pe 
toţi, prin cuvinte de apreciere şi recunoştinţă, pe parcursul întâlnirii 
din 24 mai. Cărţile cu creaţia lor şi despre ei şi-au găsit locul în 
cadrul expoziţiei din sala unde ne adunasem. 

O reuşită am avut, totuşi, ea, însă, nefiind legată nemijlocit de 
creaţia poetică. L-am omagiat de marele actor basarabean 
Dumitru Caraciobanu (1937-1980), originar din Satu Nou, raionul 
Reni. Pe 22 aprilie el ar fi împlinit 80 de ani. Cu acest prilej am 
pregătit o expoziţie de fotografii şi materiale din ziare, consacrate 
vieţii şi activităţii sale. Am avut-o oaspete de onoare pe doamna 
Ana Caraciobanu, sora lui Dumitru Caraciobanu, care locuieşte în 
Ismail. Aflată la o vârstă înaintată deja, dânsa s-a dovedit a fi o 
povestitoare pasionată şi ne-a istorisit mai multe amintiri despre 
fratele său. Alte amintiri în limba română (ale lui Vladimir 
Caraciobanu, văr cu actorul) au răsunat în lectura studenţilor 
Universităţii.   

Am avut oaspeţi de la Reni, Tatarbunar, de la Erdec Burnu / 
Utconosovca, raionul Ismail. 

 
 

Vadim BACINSCHI 

                                                                                   
Coordonatorul Festivalului „Pavel Boțu”,  

membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova 

O ÎNTÂLNIRE CU REPREZENTANȚII 

ETNICLOR ROMÂNI  

DIN REGIUNEA ODESA 
 
În data de 13 mai 2017, în oraşul Odesa, s-a aflat într-o vizită de lucru Alexandru Victor Micula, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, copreşedinte al comisiei mixte 

interguvernamentale de monitorizare a respectării drepturilor minorităţii etnice româneşti din Ucraina şi 

a celei ucrainene din România. Această comisie ar urma să-şi reia activitatea după o pauză de mai mulţi 

ani. Pentru a afla amănunte despre situaţia actuală a etnicilor români din regiunea Odesa (sudul 

Basarabiei), dl. secretar de stat s-a întâlnit cu reprezentanţii lor. Întâlnirea a avut loc în incinta 

Consulatului General al României din Odesa, cu participarea d-lui Emil Rapcea, consul General. La 

întâlnire au participat Zinaida Pinteac (Frumuşica Veche, raionul Sărata), Petru Şchiopu (Babele, raionul 

Ismail), Nicolae Moşu (Tatarbunar), ei reprezentând ONG-uri din comunităţile româneşti din teritoriu. 

Au mai participat Natalia Ursu, specialist din cadrul Centrului de Informare al României de la 

Universitatea din Ismail, reprezentanţi ai conaţionalilor noştri din raionul Reni şi de la Cetatea Albă. 

Cei prezenţi au abordat diverse aspecte ale situaţiei actuale a etnicilor români din regiunea Odesa. O 

bună parte din cei prezenţi s-au referit la problema funcţionării limbii române în şcolile de cultură 

generală din sudul Basarabiei. Acolo, la nivel oficial, ea continuă să fie studiată ca „limbă 

moldovenească” („literatură moldovenească”), după programe şi manuale elaborate la Odesa special 

pentru şcolile din regiunea Odesa (în alte regiuni ale Ucrainei ele nu sunt utilizate). S-a subliniat că la 

Universitatea Umanistă de Stat din Ismail studenţii studiază limba română, iar după absolvire, venind să 

predea în şcoli, sunt împinşi să predea „limba şi literatura moldovenească”. Un mod de soluţionare a 

problemei ar putea fi unificarea programelor şcolare la limba şi literatura română pentru toate regiunile 

ţării, pe care ar trebui s-o realizeze Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei. Deocamdată, 

nimeni nu se grăbeşte să facă lucrul acesta, toate rămânând că mai înainte. 

În cadrul întâlnirii s-a mai vorbit despre proiectele cu finanţare din partea Guvernului României, 

pentru ONG-urile din comunităţile româneşti, despre alte aspecte ale cooperării româno-ucrainene. 
 

Corespondentul nostru 
 

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

comemorări
 

DURERILE LUI  

TUDOR IORDĂCHESCU  
 

În data de 17 mai 2017, dacă mai trăia, Tudor Iordăchescu avea să împlinească 72 de ani. Am scris nu 

numai odată în ultimul timp despre viața și activitatea acestui om simplu, bun român din satul Hagi-

Curda/Camâșovca, raionul Ismail. Am scris și am să tot scriu din mai multe motive. În primul rând, pentru 

că el a fost printre puținii conaționali din sudul Basarabiei care, după 1990, au stat la începuturile a ceea 

mai îndrăznim să numim mișcarea de renaștere națională a etnicilor români din regiunea Odesa. Printre 

foarte puținii. Unul dintre aceștia, medicul Anatol Cocoș, stabilit în România, într-un comentariu pe 

Facebook, concretiza că lista celor implicați atunci în „mișcarea națională proromânească” a fost „scurtă”. 

N-am să mă refer aici la ceea ce s-a ales din acea mișcare, din acele promițătoare începuturi. Vreau să 

spun altceva. Tudor Iordăchescu a fost cred că printre foarte puținii (din nou, foarte puținii) care credeau 

sincer și cu adevărat în idealurile românismului și în revigorarea acestuia în Basarabia istorică. 

Dânsul nu doar a crezut în aceste idealuri, dar le-a și promovat, cum a putut la el în sat și în satele 

românești învecinate. A difuzat presă periodică și literatură în limba română. A publicat, în presa din 

Ucraina, România și Republica Moldova, zeci de articole despre situația confraților noștri din sudul 

Basarabiei. A scris și a publicat o carte despre istoria satului său de baștină și a lucrat asiduu – deja fiind 

bolnav – asupra unei noi ediții, revăzute și completate, a acesteia. A susținut și a participat la rezidirea 

bisericii din Hagi-Curda, subordonată canonic Mitropoliei Basarabiei. Apoi, pe lângă această biserică, prin 

eforturile sale, s-a inaugurat o bibliotecă de carte românească. Localul respectiv l-a reparat și l-a adus în 

ordine el, din banii săi. A participat la zeci de manifestări cu caracter național românesc, în cadrul cărora a 

pledat pentru românism, pentru promovarea valorilor naționale românești în sudul Basarabiei. 

Așa manifestându-se el ca român și acestea fiindu-i convingerile, badea Tudor, cum îi spuneam eu, nu 

înțelegea multe lucruri și rămânea nedumerit de multe câte se întâmplau în sânul comunității românești din 

sudul Basarabiei. Spun așa fiindcă, de nenumărate ori, m-a găzduit în casa-i primitoare, am discutat ore în 

șir pe această temă. Îl supăra, bunăoară, comportamentul așa-numiților lideri ai comunității românești din 

sudul Basarabiei, care, în opinia sa, trăiau cu preocupările lor, despre care „muritorii de rând”, că dânsul, 

nu știau nimic. Îl indigna lipsa de colegialitate în abordarea unor probleme vitale pentru comunitate. Nu 

înțelegea de ce Mitropolia Basarabiei a lăsat, de fapt, de izbeliște biserica din Hagi-Curda, ce îi aparține, 

canonic; de ce, de ani de zile nu se poate găsi un preot vrednic care să poarte grijă parohiei și enoriașilor. 

În fine, nu înțelegea de ce era tratat cu indiferență cam peste tot unde s-a adresat cu rugămintea de a-l ajuta 

în scoaterea de sub tipar a ediției a doua a cărții sale despre Hagi-Curda. A făcut zeci de drumuri – din 

banii săi – la Chișinău și în România, dar s-a ales doar cu promisiuni. Numai la Galați cineva (un om de 

afaceri) l-a ajutat cu niște bani, dar ei erau insuficienți. 

Situația stupidă, obijduitoare pentru el, cu editarea cărții, i-a provocat mari dezamăgiri și durere. 

Uneori mă gândesc că anume această situație ar fi putut să ducă la agravarea bolii, ca, în ultimă instanță, să 

nu-i lase nicio șansă pentru supraviețuire. Scoasă de sub tipar, cartea poate îi dădea puteri și i-ar fi salvat 

viața. Dar n-a fost să fie așa. Vizavi de editarea cărții, am aflat, surprinzător, că ea ar putea să apără până 

în toamnă. Așa spunea, într-un comentariu pe Facebook Vasile Șoimaru, de la Chișinău, cunoscut patriot 

basarabean, prieten cu T. Iordăchescu. O vor scoate de sub tipar „adevărații săi prieteni”, cum scria dl 

Șoimaru… Tot el, amintea că la începutul anului curent, în ianuarie, lui T. Iordăchescu i s-a decernat, 

post-mortem, premiul de excelență al Institutului Cultural Român (ICR). Așa este: i s-a decernat. La drept 

vorbind, cei de la ICR, decât să-i confere un premiu după moarte, mai bine îl ajutau cât era viu. Căci el, 

din câte știu, li s-a adresat după ajutor. Și nu numai odată. 

Când, oare, ne vom învăța să purtăm respect și să dăm onoruri oamenilor care merită, atât timp cât ei 

sunt vii și plini de puteri, nu după moartea lor. Morții, știut lucru, sunt împăcați cu toate și foarte 

„comozi”, pentru cei vii. Nu pot da nicio replică...  

Vadim BACINSCHI 
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(urmare din numărul 3-4(56-57), martie-aprilie 2017) 

 

În aceeași lună, în legătură cu faptul că unii măturători de 

stradă și locuitori, mai ales în centrul orașului, ocupaseră 

samovolnic apartamentele rămase pustii ale cetățenilor 

evacuați în timpul apărării Odesei sau ale evreilor duși în 

ghetouri și lagăre, au fost întocmite și prezentate la poliție 

listele celor stabiliți în aceste apartamente. Aceste persoane au 

fost avertizate de răspunderea pe care o poartă în cazul în care 

reconstruiesc interiorul încăperilor sau le schimbă exteriorul.  

Prin metode interesante, în primăvara anului 1942, 

conducerea municipiului a luptat cu corupția. Bunăoară, 

inginerul Direcției de Imobile, A.N. Certkov, după ce a fost 

prins luând mită, a fost nu doar concediat, dar și deferit 

tribunalului. Românilor li s-a părut puțin și, în consecință, l-au 

ținut pe respectivul funcționar, timp de 24 de ore, la stâlpul 

infamiei, în Piața Catedralei, la vederea tuturor, având pe el 

inscripția „A luat mită”.  

Luna aprilie a fost remarcabilă și prin faptul că, în baza 

ordonanței primarului, din 1 aprilie 1942, tuturor muncitorilor 

și funcționarilor de la întreprinderile și instituțiile subordonate 

autorităților municipale, li se ofereau reduceri de 50% la 

achitarea plății pentru locuințe. În Direcția Tehnică a 

municipalității au fost angajați 100 de muncitori specializați în 

curățirea huceagurilor la case și 50 de sobari, iar conducerea 

apeductului a mai angajat suplimentar 100 de persoane, 

pentru a controla aprovizionarea cu apă non-stop a tuturor 

raioanelor orașului.  

La mijlocul lunii aprilie, după finalizarea lucrărilor de 

reparare, în raionul Peresapi al Odesei, au fost date în 

exploatare 3 canale de drenare și apa de pe străzi a început să 

scadă zilnic cu 3-4 centimetri. De asemenea, în structurile 

municipale, s-a creat o secție pentru invenții și raționalizări. 

Comerțul în Odesa se desfășura în 8 piețe: Novii Rinok, 

Privoz, Alekseevskii, Starokonii, Slobodskoi, Kazanskii, 

Iarmarocinii și Skotoprigonnii. Piețe nu prea mari funcționau 

la stațiile 10 și 16 de la Bolshoi Fontan. Cea mai mare era 

Privoz-ul, cu 199 locuri de comercializare a cărnii, 177 – a 

lactatelor, 15 – a uleiului, cu 11 ateliere de reparare a 

articolelor din tinichea, 12 magazine, 7 cârciumi. Statele 

Privoz-ului numărau 105 persoane, iar bugetul, în 1942, 

alcătuia 5.265 de mărci.  

Tot până în aprilie 1942, administrația românească 

organizează funcționarea a 219 magazine, dintre care 99 

vindeau pâine (pe cartele), 15 – mărfuri coloniale și de 

băcănie, 14 – mărfuri de uz casnic, 18 – de manufactură, 69 – 

gastronomie, iar 4 vindeau flori. În aprilie apar și magazine 

noi. Pe strada A. Hitler (Ekaterininskaia), nr. 23, se deschide o 

galerie comercială a Societății pictorilor. Pe Deribasovskaia, 

nr. 21, se deschide un magazin de salamuri ale fabricii 

„Berlin”, unde, bunăoară, un kilogram de cârnați 

„Poltavskaia” costa 7 mărci. În timp ce, pe atunci, un 

măturător era remunerat cu 4 mărci pe oră, un asemenea 

produs putea fi accesibil pentru mulți dintre orășeni.  

Dezvoltarea rapidă a comerțului, deschiderea unui număr 

mare de magazine, restaurante, bodegi au pus noi probleme în 

fața autorităților municipale. La mijlocul lunii, prin ordinul nr. 

45 al guvernatorului Transnistriei, au fost instituite noi reguli 

în comerț.  

 

   
 
 

 

 Pe 16 aprilie 1942 în Odesa a fost finalizată crearea 

serviciului de pompieri. Din motivul că, retrăgându-se, 

trupele sovietice au scos din uz toate mașinile serviciului de 

pompieri, iar pompierii și utilajele specifice au fost evacuate 

aproape în întregime, autoritățile de ocupație au trebuit să 

înceapă de la zero lupta cu incendiile. Conducători ai 

serviciului de pompieri au fost numiți căpitanii Paulighen și 

Salivit. Li se subordonau 7 echipe de pompieri, formate din 

677 de persoane. Bugetul Serviciului de pompieri în 1942 a 

fost de 640.000 de mărci germane.  

Pe la mijlocul primăverii autoritățile au observat 

reducerea decontărilor în buget din partea Serviciului poștal. 

S-a dovedit că odesiții, ținând seama de înviorarea traficului 

feroviar din stația Odesa-Glavnaya înspre Transnistria, 

România, partea ocupată a Ucrainei și chiar Germania, 

renunțaseră practic la serviciile poștei și transmiteau 

scrisorile cu ajutorul însoțitorilor de vagoane. Se vede că 

aceasta îi costa mult mai puțin și îi scutea de cenzură. Drept 

răspuns, guvernatorul Transnistriei emite un ordin prin care, 

sub amenințarea cu moartea, interzice de a submina 

monopolul de stat în operațiunile poștale. Se vede că aceasta 

a servit la sporirea numărului de oficii poștale în oraș. Pe 21 

aprilie 1942 au fost deschise oficii noi în raioanele Peresapi, 

Moldovanca, Slobodca și Bolshoi Fontan.  

În aprilie 1942 autoritățile de ocupație din Odesa au 

încercat să combată producerea țuicii și realizarea ilicită a 

votcii contrafăcute. În special, ordinul nr. 59 al 

guvernatorului Transnistriei, prevedea că „producerea și 

comercializarea băuturilor alcoolice, purificate pentru băut, 

în scopuri industriale sau pentru alte necesități constituie 

monopolul Guvernământului:  

a) spirtul de menire industrială, produs la fabricile de 

drojdii presate;  

b) spirtul produs la fabricile de spirt și vinuri;  

c) votcă din fructe, drojdii de vin, sau vinul produs la 

fabrici în condiții industriale;  

d) votcă, coniacurile și lichiorurile de monopol, romul și 

în genere toate felurile de băuturi alcoolice.  

2. Nu constituie monopolul Guvernământului băuturile 

alcoolice produse printr-o fermentare simplă, fără folosirea 

metodelor industriale sau a amestecului de spirt de monopol. 

3. În termen de 3 zile după publicarea prezentului ordin, 

toți proprietarii a tot felul de dispozitive pentru prepararea 

spirtului sunt obligați de a le transmite la respectivele 

primării, unde vor fi înregistrate și luate la evidență.  

4. Încălcarea prezentului ordin se va pedepsi în felul 

următor:  

- amendă de la 100 până la 300 de mărci și internarea în 

lagăr pentru 1-2 luni, pentru cei care au încălcat art. 1.  

Plus la asta, are loc confiscarea cazanelor, aparatelor și a 

băuturilor alcoolice.  

- amendă de la 100 până la 200 de mărci, internarea în lagăr, 

de la 1 lună până la 1 an și confiscarea cazanelor și aparatelor, 

pentru cei care au încălcat art. 3 al prezentului ordin.    

5. Stabilirea faptului încălcării prezentului ordin o face 

Secția Centrală de Comerț, prin delegații săi, prefecți, pretori, 

organele de poliție și de jandarmerie, primărie, în ordine de 

serviciu sau pe măsura primirii denunțurilor.  

6. Băuturile spirtoase, vesela, cazanele și aparatele de 

extras țuica, după confiscare, vor fi distribuite în raioane.  

Emis în cabinetul din or. Tiraspol, pe 20 aprilie 1942.  

Guvernatorul Transnistriei profesorul G. Alexianu”.  

Către începutul lunii aprilie 1942, în Odesa funcționau 79 

de instituții de învățământ mediu și mediu special, inclusiv 

58 de școli primare, 6 gimnazii de băieți, 8 de fete și un 

gimnaziu mixt, 2 școli de meserii, un liceu industrial, școlile 

de muzică, de medicină și de dentiști, școlile dramatică și 

muzicală. Numărul total al elevilor era de 16.500 de 

persoane. Din aprilie, părinții elevilor trebuiau să achite o 

taxă școlară de 15 mărci, pentru o familie. Pe 3 aprilie, 

guvernatorul Transnistriei anunța instituirea, pentru cei mai 

buni studenți de la Conservator, a 100 de burse speciale a 

câte 100 de mărci pe lună. La concertul consacrat 

evenimentului viitorii posesori ai burselor au interpretat 

creații de Liszt, Ceaikovski, Brahms și Rahmaninov. Pe  9 

aprilie 1942, pentru a lua cunoștință de predarea teologiei, în 

Odesa au venit 80 de studenți ai Facultății de Teologie a 

Universității din București. Programul lor a cuprins 

participarea la lecții la Universitate, la Seminarul Teologic 

pentru băieți și la Gimnaziul nr. 1.  

 
 

 
 

 

 

Oaspeții au mai participat la deschiderea bisericii 

ortodoxe de pe lângă Școala nr. 12, din Bulevardul Francez, 

nr. 78 (pe aceasta, după reluarea oficierii serviciului divin, de 

la căderea puterii sovietice și până la sfârșitul anilor ’90, se 

găsea o placă memorială pe care era scris că locașul a fost 

refăcut în 1942 datorită eforturilor primarului Gherman 

Pântea. În anii ’60, în biserică se afla aparatură secretă pentru 

ascultarea discuțiilor colaboratorilor KGB din sanatoriul de 

alături și ale conducătorilor militari aflați în vilele 

Ministerului Apărării, de peste drum). Tot în acele zile, pe 

str. Troițkaia, nr. 9, s-a deschis o nouă bibliotecă, având-o 

director pe L.B. Torcinskaia.  

Pe 11 aprilie 1942 și-a reluat activitatea Institutul de 

genetică și selecție. Sub conducerea lui D.A. Saskin, și-au 

început cercetările profesorul G.I. Solovei, docenții I.A. 

Gordețkii și Z.P. Sumameev. A doua zi, la Universitate a 

avut loc o consfătuire a medicilor din oraș, cu tema 

„Probleme actuale ale profilaxiei și tratamentului 

tuberculozei”. Pe atunci, în Odesa, acordau asistență 

medicală 6 spitale, 3 maternități, 12 policlinici, 4 

ambulatorii, 3 policlinici pentru copii și 4 dispensare. În 

total, din 16 octombrie 1941,  în instituțiile medicale din oraș 

au avut loc 65 de intervenții operative, 207 nașteri și 31 de 

avorturi. În oraș funcționau o stație de combatere a malariei 

și una de dezinfectare, 10 farmacii, 3 magazine-farmacii, 3 

case pentru invalizi, o casă pentru sugari, 2 orfelinate, 2 

ospătarii pentru nevoiași, 2 societăți de protejare a surdo-

muților și orbilor, un institut de medicină judiciară, o morgă. 

În vara anului 1942 costul întreținerii unui bolnav în clinicile 

din Odesa era de 1,5-2,5 mărci pentru 24 ore, incluzând 

hrana, tratamentul, lenjeria de corp și de pat.   

Primele totaluri le făceau și colaboratorii stației de 

transfuzie a sângelui. Într-o lună o vizitaseră 311 de 

donatori, fuseseră efectuate 321 de analize, se conservaseră 

34 litri de sânge.  

Este revigorată activitatea secției orășenești de cultură. În 

oraș erau deschise 5 teatre, 2 circuri și 5 cinematografe, în 

care rulau, fără dublare, doar filme  românești și nemțești. 

Tot atunci în Odesa au fost refăcute 12 biserici ortodoxe. Pe 

6 aprilie în centrul Odesei se deschide cinematograful 

„Oltenia” („Utocikino”), iar pe 17 aprilie, în piața 

Privokzalinaia, începe să funcționeze cinematograful 

„Bomond”, rulează filmul german „Focul” („Ogoni”). O zi 

mai apoi apare primul număr al revistei „Kolokol” 

(„Clopotul”).  

Pe 16 aprilie în Odesa se deschide Teatrul Rus, cunoscut 

după numele primului său proprietar – Teatrul „Vasilii 

Vronskii”. Vechi odesit, care evolua ca actor pe această 

scenă, V. Vronskii, întors din emigrația din România, a 

reluat spectacolele în teatrul său cu „Revizorul”, unde a jucat 

rolul principal. Regizor principal al teatrului era G. Stolit, 

sub conducerea căruia trupa, compusă din 45 de actori și 25 

de angajați – personal tehnic – a montat mai multe 

spectacole. Premierele urmau în fiecare luni, aceasta știrbind 

din calitatea spectacolelor. Din acest motiv un grup de actori 

în frunte cu regizorul E. Onopko, a părăsit teatrul.  

 

     Alexandr CERKASOV 

 
(continuare în pagina 4) 
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istoriile vieţii  

AMINTIRILE MELE 
(urmare din numărul 11-12(52-53), noiembrie-decembrie 2016) 

 

CAII 
Mama mă trimitea adesea să adun bălegar de cal. Pentru cine nu știe: femeile din părțile noastre obișnuiau să 

folosească balega de cal la muruit pereții și podelile. E un fel de a tencui casa cu un ultim strat, după uscare urma datul 

cu var. Tot lucrul îl făcea mama cu mânuțele ei. La muruit mai folosea o unealtă din lemn pentru netezit – scândurică, – 

îi zicea. De calitatea scânduricii depindea calitatea muruitului. Erau femei tare pricepute în muruitul pereților. Cele mai 

îndemânatice câștigau bani buni, umblând cu lucrul pe la case. 

Apucam căldarea și o luam pe drumuri. Unde găseam o balegă de cal o strângeam, chiar uscată fiind. După ce 

adunam mai multe căldări, se punea balega la muiat. Apoi se amesteca, cu o sapă, lutul cu balega și cu apa. Trebuia 

înmuiat bine conținutul, după care se lua la frământat. Ca pe pâine – cu mâinile, până devenea o pastă plăcută la pipăit, 

și la întins pe suprafețe. Avea culoarea verde închis, pământiu. Dar când se usca pe pereți devenea culoarea ocru, avea 

un ton cald, plăcut. Când era gata de uns, i se dădea o formă semirotundă, netezită frumos. Mama acoperea grămăjoara 

cu un sac sau cu un țolișor. Îl stropea cu apă din când în când să nu se usuce. Astfel, putea sta la soare mai multe zile. 

Prindea o pojghiță subțire deasupra, rămânea, însă, moale dedesubt. Grămăjoara îi ajungea mamei să muruiască 

podelile din odăile casei noastre, dar să și peticească, la nevoie, pereții pe dinlăuntru și pe dinafară. În odaia în care 

locuiam cu toții, mama muruia podelile de mai multe ori pe an. Muruia soba și cuptorul, înainte de venirea timpului 

rece, astfel ca, atunci când venea iarna cea geroasă eram gata să putem înfrunta urgia iernii. Erau grele iernile pe atunci. 

Dacă avea nevoie de mai multă balegă, mama ne trimitea la grajd, unde stăteau caii colhozului. Acolo se găseau 

mai mulți doritori de balegă. Stăteam la pândă la coada lor și când vedeam că se bârligă vreo coadă, mă repezeam cu 

inima bătând de bucurie. Odată a trebuit să stau o noapte întreagă la grajd, pentru că mama avea de gând să 

muruiască toată casa pe dinafară. Ascultam povești de la copiii mai mari, de cele mai multe ori, povesteau 

întâmplări  înfricoșătoare cu lupi, cu stafii, cu strigoi. Aveau efect în plină noapte. Balegă era din belșug. O noapte și 

mama își făcea treaba. Casa noastră avea să arate impecabil. Parcă văd și acum luna pe cer, răcoarea nopții, moara 

de vânt și moara de apă. Mi-au rămas în memorie ca o legendă demult apusă. 

Peste doar câțiva ani, nu îmi amintesc bine cine și nici de ce, au dus toți caii la măcelărie. Abia atunci am auzit, 

ca ar exista cârnaț de cal. Îmi amintesc următorul lucru. Administrația satului a pus de a săpat o groapă mare și 

adâncă mai în sus, pe deal, spre Petropaulica. Acolo au fost aruncate leșurile cailor, binecuvântate să le fie sufletele! 

Odată m-am apropiat de groapă, curioasă, să văd… Venea o putoare insuportabilă.     
 
 

Fenea MUNTEANU (PETRUȚ)  
 

 

 

Otilia Cazimir 

50 ani de la moarte 
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  (urmare din pagina 3) 
 

Pe 26 aprilie 1942, la ora 3, cu meciul dintre primele două selecționate ale orașului, pe stadionul „Spartak”, a fost 

deschis sezonul fotbalistic în Odesa. Cu scorul de 1:0 a învins selecționata a I-a, din care făceau parte cunoscuți fotbaliști 

ca Borisevici, Zubrițkii, Hijneakov și Braghin. Pe 20 aprilie 1942, pe câmpurile Transnistriei au început lucrările de 

primăvară. La stația Odesa-Sortirovocinaia, pe lângă semințele aduse încă de la începutul primăverii din România, 

sosiseră, aduse din Danemarca, 8 vagoane cu semințe de grâu de toamnă, de înaltă calitate. În Odesa, la evidența 

serviciului veterinar, se aflau 2.151 de cai, 2.920 de vite mari cornute, 5.100 de porcine, 1.035 de capre, 470 de oi și 

26.500 de păsări domestice, aflate în proprietate privată.  

Luna aprilie 1942 se termină prin adoptarea și aducerea la cunoștința populației a hotărârii nr. 30 a primarului 

Odesei, în care se spunea: „În scopul asigurării unei bune stări sanitare a orașului și pentru a menține aspectul exterior 

cuvenit al străzilor, prospectelor, bulevardelor, parcurilor și scuarurilor:  

1. Toți administratorii caselor de locuit, până la 01.05.1942 să aducă în ordinea sanitară cuvenită ogrăzile și 

sectoarele străzilor alăturate. 

2. Gunoiul, aflat pe trotuare și pe carosabilul de lângă case, să fie adunat în interiorul ogrăzilor sau lângă pereții 

fațadelor caselor, pentru a fi evacuat cu ajutorul transportului municipal. 

3. Pe sectoare indicate de către funcționării Direcției funciare a primăriei, să fie sădiți copaci, arbuști și flori aduse 

din pepinierele municipale.  

4. În efectuarea acestor lucrări să fie antrenate forțele și mijloacele Direcției grădinilor a primăriei și, în mod 

obligatoriu, locuitorii apți de muncă.  

Către sfârșitul lunii aprilie 1942, Direcția actelor stării civile a municipiului Odesa eliberase 324 de adeverințe de 

naștere și înregistrase 61 de căsătorii.  

Cam așa a arătat una din cele 29 de luni, cât orașul nostru s-a aflat sub ocupație. 

După venirea trupelor sovietice, practic toți cei maturi, rămași în oraș, au fost chemați să dea explicații despre 

relațiile lor cu ocupanții, în cabinetele anchetatorilor sovietici din SMERS și cam jumătate dintre ei au fost arestați. Din 

250.000 de orășeni care, pe 10 aprilie 1944, își întâmpinau eliberatorii, până pe 1 ianuarie 1945, în Odesa rămăseseră 

doar 160.000 (o scădere de 90.000 în 7 luni după eliberare). 

Autoritățile sovietice încercau să facă trecută cu vederea o asemenea scădere a numărului populației. Apartamentele 

rămase pustii erau repartizate celor veniți din evacuare și locuitorilor sosiți în Odesa din regiunile de est ale URSS pentru 

restabilirea celor distruse de către ocupanți. Mai mulți ani la rând, frica față de „organele competente” i-a făcut pe odesiți 

să treacă sub tăcere cele trăite în perioada ocupației. 

Pe urmă, în anii 1946-1947, în Basarabia și regiunea Odesa, a fost foamete. Dar aceasta e altă istorie. 
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