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Ca jurnalist mă interesez şi scriu despre situaţia 

conaţionalilor noştri din sudul Basarabiei (regiunea 

Odesa) din iulie 1990. Atunci, la Odesa, au apărut 

primele numere ale săptămânalului „Luceafărul”. 

Am redactat acest periodic vreo trei ani. Prin 2004 el 

va fi reanimat (fără ştirea şi participarea mea), ca să 

devină mai târziu organ de presă al Asociaţiei 

Naţional-Culturale Moldovenilor din Ucraina, pentru 

a promova idealurile moldovenismului şi a ne 

convinge că moldovenii nu sunt români şi că nu 

vorbesc româneşte.  Dar asta e altă poveste... 

Despre problemele şi nevoile noastre, din 1996, 

până în 2008, am scris în paginile săptămânalului 

„Concordia” din Cernăuţi, ziar central al minorităţii 

etnice româneşti din Ucraina, apoi (2011-2012) – în 

Buletinul Informativ al Asociaţiei „Valul lui Traian” 

a românilor din raionul Tatarbunar. Îmi arunc 

privirile înapoi şi, de cele văzute, mă trec fiorii. Dar 

şi de multe din cele de azi, din actualitate.  

Oare chiar aşa a fost? Oare chiar aşa este? Ce se 

întâmplă cu lumea ce ne înconjoară? De ce toate s-au 

amestecat într-un haos interminabil?                                                                                                                                         

Ne dăm oare seama că, dacă am ajuns azi să 

avem aproape în toate raioanele sud-basarabene ale 

regiunii Odesa, cu preponderenţă, şcoli ucraineano-

moldoveneşti (în locul celor naţionale, ce au 

supravieţuit în perioada sovietică), înseamnă că 

procesul de asimilare a comunităţii româneşti s-a 

cam desăvârşit. Lucrurile se vor duce devale mult 

mai uşor decât ne pare. 

 

1. OFICIAL, ŞCOLILOR LI SE SPUNEA 

„CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ” 

 

Da, anume aşa li se spunea şcolilor noastre din 

sudul Basarabiei la nivel oficial, în cadrul Direcţiei 

Învăţământ şi Ştiinţă a Administraţiei Regionale de 

Stat Odesa după 1990, când Ucraina devine stat 

suveran. M-am convins de lucrul acesta nu numai o 

dată, trecând pe la respectiva Direcţie cu treburile 

ziarului. Atunci, îmbinarea de cuvinte „cu predare în 

limba română” nu trezea panică printre funcţionari şi 

nimeni nu tremura de teamă că cineva ar vrea să-i 

românizeze pe confraţii noştri din sud, să-i cucerească, 

alipindu-i la România. Acest marasm propagandistic a 

apărut mai târziu. 

...Am în faţă mai sus pomenitul săptămânal 

„Luceafărul”, nr. 2(74), ianuarie 1992. Am publicat în 

el (p. 1), cu prilejul zilei de naştere a lui Mihai 

Eminescu, un articol nu prea mare, intitulat „Cel care 

ne uneşte”. Mă refeream, printre altele, la omagierea 

lui M. Eminescu de către un grup de profesori de 

limba şi literatura română din sudul Basarabiei, aflaţi 

la Odesa la cursuri de perfecţionare, cum li se spune. 

Am fost printre ei, am stat de vorbă. Cursurile erau 

ţinute de către profesorii bucureşteni Pavnotescu şi 

Constantinescu. Scriam, printre altele: „Oaspeţii din 

Bucureşti au rămas plăcut surprinşi de sensibilitatea şi 

receptivitatea pedagogilor sud-basarabeni, de la care, 

la despărţire, au auzit cuvinte calde de recunoştinţă şi 

mulţumire”. Subliniez: am scris aceste rânduri în 

ianuarie 1992, cu un sfert de veac în urmă. 

Ştiţi cine organizase acele cursuri? Doamna 

Larisa Fetescu, angajată încă de pe atunci, se pare, 

în cadrul Institutului Regional de Reciclare a 

Cadrelor Didactice.
 

 

Vor trece ani şi dumneaei, neavând studii filologice, 

„se va afirma” drept autor de manuale de „limba şi 

literatura moldovenească”. Aceste manuale, în chip 

miraculos, vor fi editate la Odesa, fără a avea o 

aprobare clară din partea Ministerului Învăţămân-

tului şi Ştiinţei al Ucrainei şi fiind menite doar 

pentru şcolile regiunii Odesa. De parcă regiunea 

Odesa, în componenţa Ucrainei, ar avea un statut 

special. În 1992, din câte ne dăm seama, Larisa 

Ivanovna era de acord că limba noastră maternă e 

limba română şi că limba română este predată în 

şcoli. Pe atunci marea majoritate a acestor şcoli 

erau şcoli naţionale, fără clase ucrainene, cum s-a 

ajuns azi. 

...Îmi mai aduc aminte de iarna anilor 1995-1996 

sau 1996-1997 (nu mai ţin minte precis), după 

deschiderea, în oraşul Odesa, a Consulatului General 

al României. În acea iarnă, în raionul Tairov al 

Odesei, avu loc inaugurarea unei şcoli de duminică 

în limba română pentru copiii conaţionalilor noştri 

domiciliaţi în Odesa. Ea urma să-şi desfăşoare 

activitatea în localul unei şcoli medii de cultură 

generală a cărei director era doamna Ala Ilko, 

originară din nordul Bucovinei. Unul dintre cei care, 

împreună cu Consulatul României, a contribuit la 

organizarea acelei şcoli ştiţi cine a fost? Anatolii 

Semenovici Fetescu, viitorul preşedinte al 

Asociaţiei Naţional-Culturale a Moldovenilor din 

Ucraina şi luptător înflăcărat cu „românizarea 

forţată a moldovenilor” din sudul Basarabiei. Pe 

atunci el conducea o asociaţie orăşenească şi, din 

câte se vede, nu era îngrijorat de „expansiunea 

românească”. 

De funcţionarea şcolii de duminică pentru 

studierea limbii române aveau să se preocupe dna 

Elena Bonciu, soţia consulului general al României 

la Odesa, şi Larisa Fetescu. Ceva s-a întâmplat, însă, 

că lucrurile, în cadrul acelei şcoli, au fost lăsate baltă 

şi un început atât de bun a rămas doar început. 

Uneori stau şi mă întreb: de ce s-a întâmplat aşa? 

De ce situaţia de la începutul anilor ’90, când la 

Odesa, fără nicio problemă, limbii române i se 

spunea limba română, nu s-a perpetuat mai departe? 

De ce lucrurile au trebuit să fie tulburate în cel mai 

vulgar mod, pentru a se ajunge, la urma-urmei,  

într-un impas înfiorător, adică la şcoli mixte 

ucraineano-moldoveneşti? Cine şi pe ce butoane a 

apăsat pentru a produce schimbări cardinale în 

convingerile şi în modul de gândire al unor oameni 

ca Larisa şi Anatolii Fetescu? Pentru că, oricum, 

oamenii le pun la cale pe toate şi tot ei le pot aduce 

pe toate în cel de pe urmă hal. 

 

2. NĂLUCA TRATATULUI ROMÂNO-

UCRAINEAN DIN 1997  

 

Toate câte se întâmplă au nişte explicaţii. Le are 

şi situaţia cu limba română şi cu şcolile cu limba de 

predare română din regiunea Odesa. Mai bine zis, 

starea jalnică la care s-a ajuns în acest domeniu de 

importanţă vitală pentru păstrarea identităţii etnice. 

 
       

 Vadim BACINSCHI 

 
(continuare în pagina 4) 
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„Suntem stăpâni pe destinele 

noastre și viitorul nostru atârnă 

numai de noi” 
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OARE CHIAR SĂ FIE 

MULŢUMITĂ ROMÂNIA? 
 

În data de 21-22 august, în Ucraina – la Kiev şi la Cernăuţi – 

s-a aflat într-o vizită oficială Andreea Păstârnac, ministru 

pentru Relaţia cu românii de pretutindeni. Adică persoana nr. 1 

din Guvernul României menită să poarte de grijă respectării 

drepturilor etnicilor români din afara frontierelor actuale ale 

României. Adică şi ale celor din Ucraina. Din toată Ucraina. Nu 

doar din regiunile Cernăuţi şi Transcarpatica, dar şi din regiunea 

Odesa. Subliniem din capul locului acest detaliu din următorul 

motiv. Potrivit relatărilor mediilor de informare, situaţia absolut 

gravă în care a ajuns comunitatea românească din regiunea 

Odesa n-a fost abordată în niciun mod în discuţiile avute de 

doamna Păstârnac cu miniştrii ucraineni. Ea s-a întâlnit cu 

ministrul de externe, P. Klimkin, cu ministrul culturii, E. Nisciuk 

şi cu ministrul Învăţământului şi Ştiinţei, L. Grinevici. 

Dacă guvernul de la Bucureşti îi consideră pe confraţii noştri 

din regiunea Odesa moldoveni, nu români, atunci întrebările sunt 

de prisos. Dacă îi consideră etnici români, atunci de ce România 

din nou, în dialogul interministerial cu partea ucraineană, ignoră  

lezarea drepturilor lor? De ce se trece cu vederea peste faptul că 

aproape toate şcolile de cultură generală din sudul Basarabiei 

(regiunea Odesa) au devenit şcoli mixte, cu clase ucrainene şi cu 

o reducere esenţială a ariei de folosire a limbii române? Problema 

aşa-numitei „limbi moldoveneşti”, impusă conaţionalilor noştri, 

anume cu această formulare, în şcolile din regiunea Odesa o fi 

considerată la Bucureşti drept una neimportantă. La fel ca şi 

ideea Centrului Cultural Românesc la Ismail, susţinută (apropo) 

de către partea ucraineană acum doi ani, în timpul vizitei în 

Ucraina a lui Dan Stoenescu, fost ministru secretar de stat. Se 

vede că această idee nu mai este, a pierit definitiv pentru 

guvernul român după deschiderea Centrului de Informare al 

României din cadrul Universității din Ismail. 

Sincer vorbind, e greu să înţelegi în ce mod anume şi la ce 

etapă a vizitei sale în Ucraina, Andreea Păstârnac a pledat 

pentru respectarea drepturilor etnicilor români de aici şi cum 

anume le-a luat apărarea. Fireşte, reieşind din cele relatate de 

mediile de informare. Discuţia cu ministrul culturii al Ucrainei, 

din câte ne dăm seama, a fost mai mult una cu caracter 

birocratic, vizând repararea casei lui Aron Pumnul din Cernăuţi 

şi încheierea, în perspectivă, a unor acorduri bilaterale.  

În timpul întâlnirii cu ministrul Învăţământului şi Ştiinței al 

Ucrainei „s-a convenit valorificarea posibilităţii de a realiza un 

program de schimb de experienţă pentru elevii şi profesorii din 

cele două ţări”. Aşa citim într-un comunicat al ministerului 

condus de doamna Păstârnac. O formulare mai mult decât 

aproximativă. Ce înseamnă „valorificarea posibilităţii de a 

realiza un program...”, dacă nu un strai verbal frumos sub care 

nu stă nimic concret? Reiese că în cadrul întâlnirii celor doi 

miniştri dispariţia a peste 40 de şcoli naţionale româneşti în 

regiunea Cernăuţi şi aproape a tuturor şcolilor de acest fel din 

regiunea Odesa n-a interesat pe nimeni. Poziţia ministrului 

ucrainean ne este clară. Dar nu şi cea a doamnei Păstârnac. Ca 

ministru al românilor de pretutindeni, oare ea nu vede nimic 

îngrijorător în dispariţia treptată, dar evidentă, a învăţământului 

şcolar în limba română în Ucraina? 

Ar mai fi multe de spus despre caracterul în bună parte steril 

şi amorf al vizitei ministrului Andreea Păstârnac la Kiev şi 

Cernăuţi: cu discuţii (cu partea ucraineană) de dragul 

discuţiilor, după care nu urmează vreun rezultat palpabil, cu 

fraze generale, din limbajul diplomatic. În fine, cu niciun 

impact asupra situaţiei comunităţii româneşti din Ucraina, 

situaţie ce continuă să se agraveze. Ar fi multe de spus, dar 

înţelegi că n-are rost, pe dată ce doamna ministru Păstârnac a 

declarat după finalizarea vizitei în Ucraina: „România este 

mulţumită de nivelul asigurării drepturilor minorităţii române 

din Ucraina”. Senzaţiile de pe urma acestei declaraţii sunt 

apăsătoare. E ca şi cum cineva s-ar apuca să bată cuie în 

capacul sicriului, mortul din el respirând încă.                                                                                                                                     

                                                                                                                  

...În scurt timp după vizita doamnei Păstârnac la Kiev, 

Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o lege ce prevede trecerea 

totală a învăţământului şcolar din Ucraina la predarea doar în 

limba ucraineană. Ceea ce, implicit înseamnă lichidarea 

învăţământului şcolar în limba română. Oare, chiar să fie 

mulţumită România de cele întâmplate? Doamna ministru 

Păstârnac a zis că-i mulţumită... 
 

Observator 
 

    
   

 

 
 

 

CÂTE CEVA DESPRE  
NOUA LEGE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

DIN UCRAINA 
 

În data de 5 septembrie, Rada Supremă (Parlamentul) de la Kiev a adoptat, într-o nouă redacţie, Legea 

Ucrainei cu privire la Învăţământ. Ea urmează să fie promulgată de Preşedintele Petru Poroșenko, pentru a fi 

pusă în practică. La momentul când scriu aceste rânduri (16 septembrie), Poroșenko încă nu şi-a pus 

semnătura pe ea. Noua lege este apreciată la Kiev ca parte componentă a reformei învăţământului. Reformă 

care, precum declara doamna ministru Grinevici, va continua, în pofida controverselor (chiar pe plan 

internaţional) generate de adoptarea noii legi. 

Care este, aşadar, mărul discordiei? Este vorba despre articolul 7 al noii Legi, unde se face vorbire de 

limba de predare în sistemului învățământului – al învăţământului şcolar, întâi de toate. Se prevede că, în 

clasele primare copii vor studia în limba lor maternă. Mai departe, toate disciplinele vor fi predate doar în 

limba ucraineană – limba de stat. Evident, învăţământul mediu special, cât a mai rămas din el, şi cel superior 

se vor face doar în limba ucraineană. Această trecere va avea loc pe etape, scopul fiind, precum se declara, 

integrarea mai deplină a copiilor în societatea ucraineană şi consolidarea poziţiilor limbii ucrainene. 

Fireşte, această prevedere a noii legi îi vizează, în exclusivitate pe copiii de etnie neucraineană, mai 

precis pe copii, ce studiază în şcoli în limbile lor materne – ruși, români, maghiari, bulgari etc. Ministrul 

Învăţământului, doamna Grinevici, în timpul întâlnirii din 15 septembrie cu reprezentanţii a 11 misiuni 

diplomatice ale ţărilor membre ale UE, a făcut o declaraţie ce explică, de fapt, scopul adevărat al noii Legi a 

Învăţământului în Ucraina. Ea a estimat că în prezent în Ucraina locuiesc 400.000 de copii aparţinând 

minorităţilor etnice. Dintre ei, a spus dânsa, 90% sunt rusofoni şi studiază în şcoli cu predarea în limba rusă 

(portalul de ştiri BucPress, din 15 septembrie). Precizarea doamnei ministru indică foarte clar faptul că pe 

oficialii de la Kiev îi interesează, în primul rând, cei 90% de rusofoni. Stă sarcina de a reduce aria de folosire 

a limbii ruse în Ucraina, în condiţiile conflictului armat pe care aceasta îl poartă cu Federaţia Rusă, dar şi 

pentru o perspectivă mai îndelungată.   

Evident, nu mai contează că sute de mii de copii de etnie rusă, copii ai cetăţenilor Ucrainei, vor fi lipsiţi 

de dreptul de a studia în limba lor maternă şi că nu e vina acestor copii că s-au născut în Ucraina, în familii 

rusofone. Familii ale cetăţenilor Ucrainei – mai subliniem o dată. Din dorinţa conducerii de la Kiev de a 

combate şi a suprima tot ce este rusesc, bineînţeles că pe nimeni nu prea mai interesează destinele celorlalte 

etnii, neruseşti. Mă refer la noua redacţie a Legii  Învăţământului şi la minoritatea românească din Ucraina. 

Conaţionalii noştri din regiunile Cernăuţi, Odesa şi Transcarpatica au şcoli medii cu predarea integrală 

sau parţială în limba română. E vorba nu de unele clase, ci de şcoli întregi, cu o vechime de zeci de ani, care 

au supravieţuit, ca şcoli naţionale, în anii regimului comunist totalitar. Azi nu mai e o taină că, în 26 de ani de 

suveranitate a statului ucrainean, o bună parte din aceste şcoli au dispărut, ca şcoli naţionale, devenind mixte, 

adică în ele deschizându-se clase cu predarea în limba ucraineană. În regiunea Cernăuţi sunt peste 40 de 

asemenea şcoli, în regiunea Odesa vreo 15.  

La drept vorbind, noua Lege a Învăţământului nu face decât să grăbească dispariţia şcolilor cu limba de 

predare română în Ucraina şi să instaureze o stare de lucruri la care, cred eu, oricum avea să se ajungă. În 

regiunea Odesa, bunăoară, au mai rămas să fie deznaţionalizate două sau trei şcoli, celelalte sunt mixte deja, 

multe dintre ele având clase paralele – ucrainene şi „moldoveneşti”, cum li se spune. În regiunea Cernăuţi 

„rezervele” învăţământului şcolar în limba română sunt mai consistente, dar şi acolo, cum spuneam mai sus, 

ucrainizarea e în ofensivă. 

Aşa că minoritatea etnică românească din Ucraina, sub aspectul învăţământului în limba română, nu este 

o „jertfă colaterală”, cum am citit, a unor interese geopolitice în conflictul ucraineano-rus. Ruinarea 

învăţământului şcolar în limba română are loc de peste 20 de ani. Noua Lege a Învăţământului nu a făcut 

decât să scoată în prim-plan această problemă. Adoptând-o, Rada Supremă a încălcat prevederile câtorva 

articole ale Constituţiei Ucrainei şi ale mai multor acte normative internaţionale semnate de Ucraina. 

Am putea vorbi aici despre reacţia Bucureştilor (Guvern, Parlament, Preşedinţie) la noua Lege a 

Învăţământului. Cred, însă că nu are rost. A fost o reacţie întârziată sub toate aspectele, cu mari elemente de 

ezitare. România ar fi trebuit să ia apărarea învăţământului în limba română în Ucraina pe parcursul celor 20 

de ani trecuţi de la semnarea Tratatului de Bază ucraineano-român. N-a făcut-o. E suficient să spunem că în 

ultimii 10 ani (2006-2016) n-a avut loc nicio şedintă a comisiei mixte interguvernamentale româno-

ucrainene pe problemele respectării drepturilor minorităţii româneşti din Ucraina şi ale celor ucrainene din 

România. Cea care s-a produs, în sfârşit, la Kiev, pe 13 septembrie 2017, s-a  soldat cu un document de o 

pagină, compus din patru fraze generale, cu îmbinări de cuvinte din arsenalul diplomaţiei. Nu găsim în el nici 

măcar o aluzie la încălcarea flagrantă a dreptului comunităţii româneşti din Ucraina la învăţământul în limba 

maternă, prin adoptarea noii Legi a Învăţământului. 
 

                                                                                               Vadim BACINSCHI 
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Acolo, precum scria într-o miniatură, a lucrat ca secretar 

al organizaţiei comsomoliste, apoi s-a transferat în oraşul 

Reni. A fost metodist la Casa pionerilor, director al acestei 

instituţii. A condus Muzeul de etnografie şi istorie din Reni, 

apoi a revenit, cu familia, la Satu Nou, stabilindu-se în casa 

părintească. În cadrul şcolii din Satu Nou a ctitorit (putem 

spune aşa) un muzeu de istorie. Peretele oval, din interior, al 

încăperii respective, chiar el l-a zidit, din cărămizi şi olane 

vechi. A condus mai apoi, tot în şcoala din Satu Nou, 

Centrul de Etnografie şi Turism al tineretului şcolar, 

subordonat Direcţiei raionale de învăţământ Reni. 

Pe tot parcursul vieţii, marea sa pasiune a fost istoria 

Basarabiei reale, cum zicea Eminescu, istoria baştinei sale. 

În 1984, aflându-se la Reni, împreună cu membrii Clubului 

istoric „Isros”, a descoperit locul luptei de la Roşcani, 

unde, în 1574, a murit cu moarte de martir domnul 

Moldovei, Ioan Vodă cel Viteaz. Locul cu pricina e la 4 

kilometri nord-vest de Satu Nou de azi, pe Valea Chetrei, 

cum i se spune, între Satu Nou şi Barta. În 2004, când am 

marcat 430 de ani de la lupta de la Roşcani, Valeriu a 

organizat la Satu Nou o suită de manifestări consacrate 

evenimentului. Lângă locul numit Podul lui Raşcu a fost 

instalată şi sfinţită atunci o cruce. E chiar lângă şoseaua ce 

duce de la Ismail spre Reni şi mai poate fi văzută şi azi. 

Uitată şi înconjurată de buruieni. 

Ani la rând a fost alături de expediţiile arheologice din 

Ucraina, R. Moldova şi România care au cercetat valurile de 

apărare cu caracter local din zona Cartal-Satu Nou. Savanţii 

din aceste expediţii îl cunoşteau, îi erau prieteni, poposiseră 

nu numai o dată la el acasă. Acumulase un vast material 

despre aceste valuri, dar, precum spuneam, n-a ajuns să 

scoată vreo lucrare pe această temă. 

Ne mai putem aminti că, încă în 1992, V. Cojocaru a 

organizat la Reni o Conferinţă ştiinţifică internaţională în 

problemele arheologiei Dunării de Jos, la care savanţii din 

România n-au fost admişi de către autorităţile ucrainene.  

Ne-ar trebui prea mult spaţiu pentru a trece în revistă 

acţiunile cu tematica istorică organizate, de-a lungul anilor, 

de către el. Ca şi cea din  '92, multe dintre aceste activităţi    

i-au adus neplăceri, fiind învinuit de naţionalism, 

promovarea intereselor României şi tot aşa… Tot în 1992, în 

timpul unor manifestări de protest din Reni, fusese chiar 

bătut şi spitalizat. Protestase atunci împotriva afacerilor 

dubioase ale unor foşti activişti de partid cu bunurile de stat.  

Pentru mulţi, Valeriu Cojocaru a fost un personaj 

incomod. Pentru că ştia să poarte o discuţie, să-şi argu-

menteze poziţia şi să-i pună la punct pe cei obraznici şi puţin 

ştiutori de carte. Aceste calităţi ale sale l-au ajutat să se 

manifeste pe tărâmul renaşterii naţionale, după 1991. A fost 

printre puţinii confraţi sud-basarabeni care au stat la 

începuturile mişcării de renaştere. A fost printre fondatorii 

mai multor organizaţii naţional-culturale şi a participat la 

cele mai importante activităţi de acest fel. 

În câteva cuvinte fiind spus – ne lipseşte azi Valeriu 

Cojocaru. Şi ne va lipsi mereu. Deşi, pentru cei care l-au 

cunoscut şi l-au apreciat, el rămâne să fie cu noi întotdeauna. 

 

     Confraţii sud-basarabeni 
 
 

 

În data de 28 octombrie 2017, dacă mai trăia, omul de 

cultură, omul de suflet, omul de viaţă Valeriu Cojocaru, 

împlinea 60 de ani. O vârstă a realizărilor, o vârstă a 

maturităţii, o vârstă după care se mai trăieşte, de obicei. El  

n-a ajuns la ea. A căzut jertfa unui atac vascular cerebral şi 

ne-a părăsit într-o iarnă, cu vreo 7 ani în urmă. L-au 

înmormântat lângă părinţii săi, în colţul dinspre drum al 

cimitirului din Satul Nou, raionul Reni,  localitate unde el s-a 

născut şi a locuit, cu familia, o bună parte a vieţii sale. 

Figura lui Valeriu Cojocaru, în mediul comunităţii 

româneşti din sudul Basarabiei (regiunea Odesa) a fost şi va 

rămâne una ieşită din comun. Mulţi, sincer vorbind, ar vrea 

până azi să ni-l prezinte pe el ca pe un tip bun de gură şi de 

tot felul de aventuri, căruia îi plăceau petrecerile, vinul, 

anecdotele, companiile zgomotoase, pe care era întotdeauna 

gata să le găzduiască şi în ograda sa. Da, aşa a fost el, ca om. 

A preferat să trăiască deschis, firesc, fără a-şi ascunde 

metehnele şi păcatele pe care le-a avut ca tot omul. Dacă ar 

fi ştiut să le ascundă şi dacă ar fi fost preocupat, în primul 

rând, de imaginea sa publică, lumea l-ar fi perceput, poate 

altfel. Ca pe un intelectual, pasionat  de istoria şi arheologia 

malului stâng al Dunării de Jos. Ca pe o personalitate care, 

în această postură a sa, şi-a trecut la activ câteva descoperiri 

marcante şi a avut, adunat, material pentru mai multe cărţi 

pe asemenea teme ca: valurile de apărare, cu caracter local, 

din stânga Dunării de Jos; lupta de la Roşcani, de la 1574, a 

domnului Ioan Vodă cel Viteaz: vadul de la Obluciţa: 

microtoponimia Basarabiei de jos etc.etc. La toate aceste 

teme a avut ce spune, dar nu s-a grăbit s-o facă. 

Valeriu Cojocaru n-a fost omul şederilor îndelungi prin 

biblioteci, asupra manuscriselor sale, spre a le edita şi 

reedita. Pe el mai des îl puteai întâlni pe drumurile 

Bugeacului: la Ismail, Chilia, Cetatea Albă, Tatarbunar, prin 

satele populate de conaţionalii noştri. Şi nu numai prin ele. 

A avut mulţi prieteni, l-a cunoscut şi l-a apreciat multă lume 

din rândul ucrainenilor, bulgarilor, găgăuzilor. Cunoştea şi 

ucraineana, şi bulgara, şi găgăuza. Mai cunoştea limbile rusă 

şi franceză, aceasta din urmă fiindcă fusese profesor de 

limba franceză, cu studii superioare terminate la Univer-

sitatea din Ismail (pe atunci Institut Pedagogic). În anii 

studenţiei, la Ismail, a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie, 

Valentina, care a absolvit acelaşi institut şi pentru care el, 

precum singur mărturisea, a fost al patrulea copil. Au avut, 

împreună, trei copii. 

Valeriu a fost înzestrat de Cel de Sus cu multe haruri. 

A avut minte agera, o memorie excepţională, capacitate de 

muncă pe potrivă. A fost foarte sociabil (găsea limba 

comună cu oricine), descurcăreţ, întreprinzător. Era un 

foarte bun povestitor, avea reale aptitudini actoriceşti. Scria 

nu numai istorie, dar si miniaturi literare în proză. Un 

manuscris cu aceste miniaturi, intitulat „Malul Ialpugului”, 

urmează să-i apară postum. S-a mai priceput a ciubotări 

(într-o perioadă grea a vieţii sale, cu ciubotăreala îşi câştiga 

bucata de pâine), se descurca şi în tot felul de motoare. Era 

pasionat de numismatică. 

Adică, Valeriu Cojocaru a fost o personalitate foarte 

complexă, dar care a preferat să trăiască la fel ca cel mai de 

rând om. Asta a fost alegerea sa, aşa a vrut-o, poate, 

sufletul său. După absolvirea Institutului Pedagogic, a 

lucrat o perioadă scurtă de timp într-o şcoală din regiunea 

Jitomir, apoi a revenit la Satu Nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihail Kogălniceanu 

200 ani de la naștere 
 

 
 
 

    

 

VALERIU COJOCARU, LA 60 DE ANI comemorări  

Valeriu Cojocaru împreună cu soția Valentina, în ziua nunții, în ograda casei părintești din Satu Nou 



sud-vest 4 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN ACTIVITĂŢILE  
CENTRULUI DE INFORMARE  

AL ROMÂNIEI DIN ISMAIL 
 

MANUALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ŞCOLILE DIN 
SUD. În pragul noului an şcolar şi al Zilei Limbii Române, în 
localul Centrului de Informare al României (CIR) de la 
Universitatea din Ismail s-au adunat mai multe cadre didactice 
din şcolile unde se mai predă limba română. Prilejul acestei 
reuniuni a fost unul dintre cele încurajatoare. Cei sosiţi s-au 
întors în localităţile lor cu seturi de manuale şi materiale didac-
tice în limba română. În posesia acestora a intrat şi Şcoala-
internat din Erdec-Burnu/Utconosovca. Manualele au fost 
donate de către Asociaţiile Învăţătorilor din România. Distri-
buirea manualelor şi a materialelor didactice prin şcolile sud-
basarabene capătă conotaţii aparte în condiţiile în care în 
Ucraina, la nivel de stat, ar putea să se pună capăt învăţă-
mântului şcolar în limba română. 

PARTICIPARE LA ZIUA LIMBII ROMÂNE. În data de 27 
august, reprezentanţii CIR, împreună cu un grup de elevi, studenţi, 
cadre didactice, au participat la Ziua Limbii Române, ce a avut loc 
în incinta fortăreţei medievale Cetatea Albă. Pentru prima oară, 
după multe zeci de ani, aici a răsunat limba română, a răsunat 
muzica populară românească, într-o manifestare de amploare. 
Acţiunea a fost organizată de către Institutul Cultural Român cu 
concursul Consulatului General al României de la Odesa şi al 
organizaţiilor naţional-culturale ce reprezintă comunitatea etnică 
românească din sudul Basarabiei (regiunea Odesa). Au participat 
mai multe colective artistice de amatori, liderii de opinie ai 
românilor din teritorii, reprezentanţi ai autorităţilor locale din 
Cetatea Albă, ai Consulatului General al României, sosiţi de la 
Odesa. Printre cei prezenţi au fost Constantin Codreanu, deputat 
în Parlamentul României, preşedintele Comisiei pentru Românii 
de Pretutindeni, oaspeţi din Republica Moldova. 

BENEFICIAR AL UNUI PROIECT CU FINANŢARE. Centrul 
de Informare al României de la Universitatea din Ismail a câştigat 
un proiect cu finanţare din partea Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni. Despre aceasta se relata pe 28 august, pe pagina de 
Facebook a CIR. Proiectul (nr. D2/66/17.05.2017) se intitulează 
„Extinderea şi promovarea limbii române în spaţiul transfrontalier 
româno-ucrainean. Curs de limba română (LRS) pentru 
începători”. Comisia de evaluare a Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni, întrunită în iulie-august, a apreciat acest proiect cu 
64,4 puncte. În scopul implementării lui au fost alocate 42.849 
lei. Pentru comparaţie: proiectul „Şcoala de limbă şi cultură din 
Munchen”, depus de către Societatea germano-română pentru 
integrare şi migraţie, a acumulat 60,4 puncte (23.294 lei). 
Informaţiile despre proiectele şi beneficiarii care le-au câştigat pot 
fi găsite pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, la 
fel şi pe pagina de Facebook a CIR, lucru care nu poate fi decât 
apreciat. Pare să fie pentru prima oară, pe parcursul a mai mulţi 
ani, când cineva din sudul Basarabiei (o organizaţie, în cazul 
nostru) câştigă un proiect cu finanţare de la Guvernul României. 
Un proiect despre care se ştie public şi care ar putea să aducă 
foloase reale pentru limba română şi românism în regiunea 
Odesa. Să sperăm că se va întâmpla așa. 

CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC. În data de 14  
septembrie, CIR a găzduit cea de-a doua ediţie a Caravanei 
filmului românesc şi o delegaţie compusă din regizorul Dinu 
Tănase, regizorul şi producătorul Dumitru Pohuş, însoţiţi, de la 
Cernăuţi, de Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii Culturale „Mihai 
Eminescu”. Publicul spectator, adunat la Centru, a fost format din 
studenţii Universităţii din Ismail şi cadrele universitare de aici. Li   
s-au propus atenţiei două filme artistice în limba română: „Portrete 
în pădure” (regizor: Dinu Tănase) şi „Dacii” (regizor: Sergiu 
Nicolaescu). Dinu Tănase le-a povestit celor prezenţi despre 
creaţia sa, despre cinematografia românească contemporană. 
Dumitru Pohuş, în interviul acordat unei televiziuni din Ismail, a 
subliniat că aceasta e cea de-a doua Caravană a filmului 
românesc. Prima a avut loc anul trecut, în regiunea Cernăuţi şi a 
adunat mai multe mii de spectatori în Cernăuţi şi în localităţile 
româneşti din suburbiile oraşului. Dânsul a menţionat că li s-a 
solicitat să aducă la Ismail două filme, cu care au şi venit. Într-un 
comentariu, Anatol Popescu, fondatorul Asociaţiei „Basarabia” a 
românilor din regiunea Odesa, era de părerea că această 
Caravană a filmului românesc ar fi trebuit să poposească întâi de 
toate în Casele de cultură din satele cu populaţie preponderent 
românească din sudul Basarabiei şi nu doar la Universitatea din 
Ismail, pe la amiaza unei zile de joi. 

 

Sursa: Pagina de Facebook a CIR 

 

   

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

 

Ismail – Catedrala orașului cu Monumentul Regelui Ferdinand I 

LA LIMITA SUPRAVIEŢUIRII 
COMUNITATEA ROMÂNILOR DIN  

REGIUNEA ODESA, IERI, AZI ŞI MÂINE 
 (urmare din pagina 1) 

 

Evenimentul-cheie care a declanşat, la Odesa şi în regiune, procese distructive, vizavi de comunitatea etnică românească, a fost semnarea 
Tratatului de Bază între România şi Ucraina. Cât n-ar părea de straniu şi de paradoxal. Un document, de care românii sud-basarabeni îşi legau 
atâtea speranţe, s-a dovedit a fi o hârtie bine scrisă. Nu mai mult. Prevederile articolului 13 al Tratatului n-au devenit pentru Statul Român un 
prilej legitim pentru a lua apărarea confraţilor noştri din regiunea Odesa, atunci când le-au fost lezate drepturile, ca minoritate etnică, în Ucraina. 
Nici în învăţământ, nici în domeniul culturii, nici în cel al cultelor. De-a lungul anilor, după 1997, nu-mi aduc aminte de niciun caz de implicare a 
României pentru a-i susţine şi a-i apăra pe românii sud-basarabeni. Prilejuri au fost nenumărate. De la presiunile şi intimidările la adresa artiştilor 
amatori din Utconosovca, raionul Ismail, pentru că foloseau simbolistica românească, până la acţiunile abuzive faţă de Anatol Popescu, 
preşedintele Asociaţiei „Basarabia”, tot din Utconosovca. De la acţiunile ostile ale autorităţilor ucrainene faţă de membrii Comunităţii creştin-
ortodoxe „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Camâșovca, raionul Ismail, până la ucrainizarea mai multor şcoli cu predarea în limba română. 

Această concluzie o tragem azi, după 20 de ani de la semnarea Tratatului. Dacă atunci, în 1997, autorităţile ucrainene aveau să ştie că 
acest document, de fapt, nu va însemna nimic pentru românii sud-basarabeni, poate că ele stăteau liniştite şi nu mai întreprindeau nimic. Se 
vede, însă, că la Kiev şi Odesa, atunci, considerau altfel. Pentru a minimiza, cel puţin, eventualul efect al aplicării prevederilor articolului 13 al 
Tratatului, se decide crearea la Odesa a unei Asociaţii panucrainene a moldovenilor. Această Asociaţie urma să devină exponentul intereselor 
cetăţenilor Ucrainei ce se autoidentifică drept moldoveni şi să demonstreze că moldovenii nu sunt români, că ei au organizaţia lor, care le 
promovează şi le apără interesele. Din acest raţionament decurg multe. În primul rând ideea că nu România, dar actuala Republica Moldova 
este patria istorică a moldovenilor din Ucraina, că ei au limba, istoria, cultura lor – toate moldoveneşti – şi că România n-are de ce să se bage la 
„moldovenii noştri” cu donaţii de carte românească, concerte de muzica românească etc. Cum în regiunea Odesa, potrivit statisticii oficiale, 
locuiesc 124.000 de moldoveni şi doar vreo 700 de persoane ce s-au declarat români, înseamnă că această regiune devine teritoriul în care 
românii din România n-au ce căuta, ea fiind un fel de „moşie” a Asociaţiei Moldovenilor. Asociaţia capătă un drept monopolist de a-şi desfăşura 
activităţile în teritoriul regiunii, de „a-i apăra” pe moldovenii de aici de orice invazie românească, de a promova tot ce ţine de „limba 
moldovenească”, „cultura moldovenească” și „istoria moldovenească”. 

Vom vorbi în continuare despre aceste activităţi. Nu înainte de a consemna următoarele. Adunarea de constituire a Asociaţiei Moldovenilor 
din Ucraina a avut loc în Odesa, într-un local cu vechi „tradiţii partinice”, în care, la acel moment, îşi avea sediul Academia Conducerii de Stat de 
pe lângă Preşedintele Ucrainei. În mod centralizat, au fost aduse delegaţii din raioanele regiunii Odesa şi din alte regiuni ale Ucrainei. Nu ştiu 
nici până azi dacă numărul acestor regiuni (cu reprezentanţii adunaţi în sala de şedinţe) a fost atunci suficient pentru ca, potrivit prevederilor 

legislaţiei în vigoare, să se fondeze o organizaţie panucraineană. Un detaliu foarte important, de altfel. 
Nu poţi trece nici peste constatarea că tot ce a făcut în două decenii Asociaţia condusă de Anatolii Semenovici Fetescu a făcut, de 

fapt, nu ca organizaţie obştească, dar, mai degrabă ca o structură nedeclarată a organelor puterii. Toate festivalurile, conferinţele 
ştiinţifico-practice (cum li s-a spus) etc. au fost organizate cu sprijinul (inclusiv financiar) al administraţiilor raionale şi regională şi cu 
participarea reprezentanţilor organelor puterii. Bunăoară, anul trecut, pe 25 noiembrie, la „Festivalul Culturii Moldoveneşti”, organizat în 
oraşul Ismail, au participat Vasilii Antoniuk, preşedintele Consiliului Raional Ismail de Deputaţi şi Iaroslava Reznikova, şef-adjunct al 
Direcţiei Cultură, Naţionalităţi, Religie şi Protejarea Patrimoniului Cultural a Administraţiei Regionale de Stat Odesa.  

 

(va urma) 
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Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei 
 poate fi descărcat de pe blogul Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași www.astraculturalaiasi.wordpress.com 

 

Responsabilitatea pentru afirmațiile și corectitudinea datelor din materialele publicate aparține în exclusivitate autorilor acestora. 

 
Apariția acestui almanah se datorează susți-

nerii financiare și logistice a următoarelor persoa-
ne: ec. Melania FOROSIGAN, ec. Ioan STRĂJAN, 
prof. Areta MOȘU, prof. Ana FILIP, prof. Rodica 
FERCANA, prof. Romulus BERCENI, ec. Floarea 
PLEȘ, ing. Șerban TECULESCU, ing. Elena 
ȚÎRDEA, gen. mr. (rz.) Vasile ROMAN.  
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