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În Scrisoarea Deschisă adresată Preşedintelui 
României, Klaus W. Iohannis, Anatol Popescu constată, 
după cum au mai făcut-o şi alţii pe la noi, că actualii (şi 
foştii) lideri ai statului român nu prea îndrăznesc să vină 
în vizite la etnicii români din regiunea Odesa. Cum s-ar 
cuveni s-o facă, să zicem, măcar o dată în câţiva ani. De 
recunoscut că aceştia sunt români, îi recunosc, dar de 
venit, să-i vadă cum supravieţuiesc, să se pătrundă de 
nevoile lor cele grele, nu vin. De ce, oare? De ce la 
Cernăuţi, de bine, de rău, poposesc cu regularitate 
(ultimul a fost premierul Victor Ponta), iar în regiunea 
Odesa, cu peste 125.000 de conaţionali de-ai noştri, nu 
ajung? Dacă ajung, mai departe de oraşul Odesa, dincolo 
de Nistru, nu îndrăznesc să se deplaseze. De ce? 

Răspunsul la întrebare este simplu. Pentru că în 
regiunea Cernăuţi locuieşte o importantă minoritate 
românească (peste 150.000 de cetăţeni ucraineni), 
recunoscută la cel mai înalt nivel de către autorităţile 
ucrainene, funcţionează şcoli de cultură generală cu 
limba de predare română. Argumentul principal, ce stă la 
îndemână ambelor părţi, îl constituie totalurile 
recensământului populaţiei Ucrainei din 2001 – ultimul 
din câte au avut loc până acum. Aceste totaluri au 
ponderea unui document oficial şi exprimă, chipurile, 
ceea ce noi numim vox populi, adică vocea poporului.    
S-ar subînţelege că, în cadrul recensământului, cetăţenii 
ucraineni, inclusiv confraţii noştri, şi-au declarat 
apartenenţa etnică în mod liber şi nestingherit, aşa cum 
cum au găsit ei de cuviinţă. S-a dovedit că, în regiunea 
Cernăuţi, majoritatea conaţionalilor noştri s-au declarat 
români. Adică ei vorbesc limbă română, sunt purtători ai 
valorilor naţionale româneşti şi Patria lor istorică este 
România. Adică la ei actualii conducători ai României pot 
veni nestingheriţi, fără a provoca stare de alertă în 
administraţiile de stat ucrainene, îi pot susţine pe 
conaţionali necondiţionat, conform prevederilor 
Tratatului bilateral româno-ucrainean din 1997. Ceea ce, 
de fapt, se şi întâmplă. Ultimul proiect notoriu, finanţat de 
România, cu zeci de mii de euro, va fi restaurarea Casei 
Memoriale „Aron Pumnu”, la Cernăuţi. 

Dar la recensământul populaţiei Ucrainel din 2001 
mulţi dintre confraţii noştri s-au declarat moldoveni. În 
regiunea Cernăuţi 60.000, iar în regiunea Odesa, marea 
majoritate – vreo 124.000. Oficialităţile ucrainene, ca şi 
cele sovietice de cândva, susţin că cetăţenii Ucrainei 
declaraţi la recensământ moldoveni formează o altă 
etnie, deosebită de cea română, cu istoria, cultura, limba 
lor, toate moldoveneşti. Patria istorică a moldovenilor 
din Ucraina, se afirmă pe la noi, este actuala Republică 
Moldova. Pentru ei, de acolo, nu din România, pot veni 
susţinerea şi ajutoarele. Logica acestui aberant subiect, 
aşa cum o împărtăşeşte partea ucraineană, ne-ar sugera 
că, în regiunea Odesa, unde majoritatea absolută a 
conaţionalilor nostril se consideră moldoveni, 
demnitarii de diferit rang de la Bucureşti n-au ce căuta. 
Şi ei nici nu vin. Ei, fireşte, nu zic că moldovenii nu 
sunt parte a naţiunii române, că ar constitui alt popor. 
Nu. Ei pur şi simplu preferă să nu coboare în sudul 
Basarabiei, la confraţii noştri (şi ai lor). Dintre 
conducătorii de prim-rang ai României, ultimul care i-a 
vizitat a fost, dacă nu greşim, Preşedintele Emil 
Constantinescu, în 1997. Mai târziu, după 2000, a venit 
la Odesa Ion Iliescu, dar la românii sud-basarabeni n-a 
mai ajuns. Atunci, liderii românilor de la Cernăuţi au 
venit la întâlnire cu el la Odesa. 

 
 

De ce procedează aşa înalţii bărbaţi de stat de pe 
Dâmboviţa? Pentru a nu tensiona relaţiile româno-
ucrainene. O explicaţie… explicabilă (să zicem aşa). 
Partea ucraineană ar putea da semne de nemulţumire, 
dacă în vizită la cei pe care ea, cu tot dinadinsul, ca pe 
timpul bolşevicilor, îi consideră moldoveni, ar veni 
conducătorii statului român. Ar avea loc un fel de 
amestec în treburile interne ale Ucrainei. Când 
conducătorii statului român vin în regiunea Cernăuţi, 
nu-i nici un amestec, căci acolo Kievul recunoaşte 
existenţa comunităţii româneşti. Ce ar trebui să 
creadă, aşa stând lucrurile, membrii ONG-urilor 
româneşti din regiunea Odesa (ele sunt destule), toţi 
cei care mai au aici îndrăzneala să se considere 
români? Nu le rămâne decât să se simtă un fel de 
români de mâna a doua, nimeriţi într-o capcană 
politico-istorică. Am putea-o califica aşa. Este vorba 
despre divizarea în români şi moldoveni, pe care, de 
fapt, continuă să se bazeze politica Ucrainei ca stat 
independent (după 1991) faţă de conaţionalii noştri. 
Această divizare este, realmente, o continuare a celei 
puse la cale şi oficializate de comisarii bolşevici, după 
ce ei creează mai întâi URSS-ul, în 1922, iar în 
octombrie 1924 – autonomia moldovenească, cu 
capitala la Balta, în componenţa RSS Ucrainene. Deja 
în totalurile recensământului populaţiei URSS din 
1926 întâlnim divizarea români – „moldoveni” (vezi 
Ion Popescu, Românii din Ucraina între trecut şi 
viitor, Editura Primus, Ordea, 2009, p. 37). 

 

Vadim BACINSCHI 
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Domnului Preşedinte al României 
KLAUS WERNER IOHANNIS 

 

SCRISOARE DESCHISĂ 
 

Excelenţa Voastră, 
 

S-a întâmplat să mă nasc cu numele Popescu, la un deceniu distanţă până la 
destrămarea de jure a imperiului sovietic-comunist, pe pământ românesc furat de 
unii şi abandonat de alţii – Basarabia Istorică/ Sudul Basarabiei/ Bugeac, azi 
compus din cele 9 raioane dintre Dunăre şi Nistru ale regiunii Odesa. 

Am avut noroc: norocul să fiu adus pe lume, alături de doi fraţi mai mari, de 
părinţi şcoliţi în acea adevărată „Mecca a românităţii din URSS” – oraşul 
Chişinău. Întorşi acasă de la studii au profesat o viaţă în satul de unde au plecat, 
fiind, fără exagerare, profesori de elită în şcoala care s-a încăpăţânat să rămână 
românească pe toată perioada sovietică. La încheierea celei de-a doua conflagraţii 
mondiale în Sudul Basarabiei se mai preda în limba română în 62 de şcoli, în 
localităţile cu populaţie majoritară românească – oraşe şi sate. După dispariţia 
de jure a Uniunii Sovietice, Ucraina independentă şi suverană a moştenit doar 
18 din acele şcoli româneşti, aflate doar în sate, preponderent în cele trei 
raioane de la Dunăre – Reni, Ismail şi Chilia, URSS reuşind să extirpe 
învăţământul românesc din oraşele Bugeacului, rusificând 44 (!!!) de şcoli 
româneşti. Se vorbea, în primii ani de independenţă a statului ucrainean chiar de 
o posibilitate de a redeschide clase româneşti în şcolile rusificate de comunişti, 
atât de deomacrată şi europeană se întrezărea perspectiva!...  

În 1997 comunitatea românească din Sudul Basarabiei s-a trezit abandonată 
pentru a doua (sau a câta!?) oară: a fost semnat foarte simbolic, la Ismail – pe 
pământ basarabean, Tratatul de bună vecinătate româno-ucrainean. Foarte bine 
pentru ambele state independente şi suverane, mai ales în perspectiva aderării la 
NATO şi Uniunea Europeană a statului român. Până aici, însă. Tratatul nu a adus 
nici beneficii, nici garanţii suplimentare pentru cele trei mari comunităţi istorice 
autohtone româneşti rămase în Ucraina – cele din Maramureşul Istoric, Nordul 
Bucovinei, ţinutul Herţa, Hotin şi Sudul Basarabiei – în total peste jumătate de 
milion de români. Văzându-se dezlegat la mâini, Kievul a reactivat politica de 
deznaţionalizare de odinioară a Kremlinului, impunând în sistemul de învăţământ 
românesc din regiunea Odesa predarea obligatorie într-o limbă aparent „diferită” 
de cea română, dar cu urmări catastrofale – limba „moldovenească” în grafie 
latină, bazându-se pe prevederile articolului 13 din constituţia Republicii 
Moldova şi pe ideile moldovenismului propagat cu înverşunare la Tiraspol. 

Astfel, în plin proces de renaştere naţională şi revenire la rădăcini au fost 
succesiv rusificate sau ucrainizate în totalitate şcolile din Furmanca şi Chitai – 
două din cele patru sate româneşti din raionul Chilia. Tot după semnarea 
Tratatului bilateral a început procesul de ucrainizare a celorlalte şcoli, 
introducându-se clase cu predare în limba de stat, în detrimentul limbii române 
„moldovenizate”...  Azi, la 24 de ani de independenţă a statului ucrainean – vecin 
şi prieten al României, în Sudul Basarabiei mai există doar cinci (5!!!) şcoli în 
care procesul de învăţământ se desfăşoară integral în limba română (dar tot cu 
titulatura de „moldovenească”, impusă de Kiev). Autorităţile ucrainene continuă 
şi la un sfert de veac de independenţă să dezbine românitatea din Ucraina în 
români şi „moldoveni”, cu un scop aproape deschis promovat de a se debarasa de 
această insulă spirituală a latinităţii din marea popoarelor slave. După logica 
majorităţii guvernanţilor de pe Nipru, eu – Popescu din Sudul Basarabiei nu ar 
trebui să fiu de acceaşi naţionalitate cu un Popescu din Herţa, spre exemplu. 
Situaţia este aproape identică şi în regiunea Cernăuţi, unde se ucrainizează câte o 
şcoală pe an. Probleme similare le regăsim şi în domeniul culturii româneşti, al 
mass-media în limba română din Ucraina. 

În prezent, în procesul de destrămare de facto a URSS, încă mai avem şi 
cazuri de cenzură, de interdicţie a evoluării pe scenele din Ucraina a unicei 
formaţii artistice cu implicare în promovarea culturii tradiţionale româneşti în 
Sudul Basarabiei. Timp de 10 ani de zile este blocată (neoficial, desigur) 
activitatea Ansamblului Folcloric „Dor Basarabean” din Erdek-Burnu/ 
Utkonosovka, raionul Ismail, pentru un motiv absurd – prezenţa brâului tricolor la 
costumul popular românesc! Autorităţile continuă să susţină aberanta propagandă 
moldovenistă că brâul tricolor la costumul popular naţional ar „româniza 
moldovenii din Ucraina”. Nici pe parcursul ultimului an, cu toată ardoarea 
declarată a autorităţilor de democratizare şi desovietizare a Ucrainei nu s-a 
schimbat absolut nimic în ce priveşte situaţia românităţii din Ucraina, dezbinată şi 
deznaţionalizată cu aceeaşi perseverenţă. 

 
(continuare în pagina 2) 

 
 
 

 

 

puncte de vedere 
    

OARE DE CE NU VINE ȘI LA NOI 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI? 

sau despre divizarea conaționalilor noștri 
din Ucraina în români și moldoveni 
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Mai târziu am aflat că întâlnirea n-a avut loc. Nu ştiu din 
ce motive. Poate, pentru a exclude orice momente neplăcute 
ce ar fi putut să survină în abordarea problemelor de 
importanţă vitală pentru etnicii români, în condiţiile 
încordate ale vieţii social-politice din Ucraina de azi. 
Probleme acute sunt destule şi ele, cu siguranţă, ar fi trezit 
momente neplăcute şi pentru partea română, şi pentru cea 
ucraineană (în primul rând). 

La întâlnirea de la Kiev cu Preşedintele României, din 
câte am fost informaţi, ar fi trebuit să participe şi Anatol 
Popescu, preşedintele Asociaţiei „Basarabia” a românilor din 
regiunea Odesa, împreună cu alţi câţiva lideri ai comunităţii 
româneşti din sudul Basarabiei. Cum întâlnirea nu avu loc, dl. 
Popescu i-a adresat şefului statului român o Scrisoare 

Deschisă nu dintre cele mai plăcute, pe potriva situaţiei 
actuale a etnicilor români din regiunea Odesa. O puteţi citi în 
numărul curent al almanahului nostru. N-aş spune că cele 
expuse în scrisoare exagerează sau dramatizează starea 
reală a lucrurilor. Se dă o apreciere obiectivă a situaţiei în 
condiţiile în care demnitari de cel mai înalt rang de la 
Bucureşti, în contactele oficiale cu omologii lor de la Kiev, 
preferă să treacă cu vederea starea catastrofală în care a 
ajuns comunitatea românească din regiunea Odesa. Uneori 
rămâi cu senzaţia că ei, prin poziţia inofensivă pe care o 
adoptă, se solidarizează, într-un fel, cu oficialii ucraineni, 
aceştia considerând că, în sudul Basarabiei, confraţii noştri 
sunt moldoveni, precum s-au declarat, în majoritatea lor, la 
recensământul trecut, şi nu români. Iar moldovenii, chipurile, 
ar fi alt popor, cu istoria şi cultura lor moldoveneşti. Mai zic o 
dată: Bucureştiul oficial, până în prezent, nu s-a opus 
acestui punct de vedere perimat, pentru a-l dezminţi şi a 
declara, la cel mai înalt nivel, că îi consideră pe 
conaţionalii noştri din regiunea Odesa etnici români, 
ajutoraţi şi protejaţi de statul român. 

În contextul dat trezeşte mari întrebări reluarea activităţii 
comisiei mixte româno-ucrainene de monitorizare a situaţiei 
etnicilor români din Ucraina şi a celor ucraineni din România. 
Despre ea anunţase ministrul român al afacerilor externe 
Bogdan Aurescu (citiţi pe site-ul TOC-PRESS). Întrebările ţin, 
fireşte, de regiunea Odesa. Dacă se va ajunge prin sud cu 
monitorizarea, partea ucraineană, fără doar şi poate, va 
veni, cum s-a mai întâmplat în anii trecuţi, cu argumentele 
sale moldoveniste. Ce va putea să le opună partea 
română? Vorbe? Se vede că doar vorbe, de vreme ce 
România nu are nici un document, aprobat la nivel de 
guvern, care să-i oficializeze poziţia vizavi de conaţionalii 
noştri din Basarabia istorică drept etnici români. Pe care 
România nu-i uită şi nu-i lasă de izbelişte. 

 
De-ale sufletului, sărmanul 
În luna aprilie, în sudul Basarabiei, în raioanele Chilia şi 

Reni, s-au născut două mari pesonalităţi ale culturii noastre 
naţionale, două mari talente plecate prematur din viaţă şi date 
uitării la baştina lor. E vorba de actriţa Marica Bălan (1936-
2014), născută pe 1 aprilie la Dumitreşti, Chilia, şi de actorul 
Dumitru Caraciobanu (1937-1980), născut pe 22 aprilie la 
Satu Nou, raionul Reni. Şi despre unul, şi despre celălalt, în 
almanahul nostru s-a scris. Mai puţin despre Marica Bălan 
(vezi „Sud-Vest”, nr. 4(21), aprilie 2014, p. 4). 

Din păcate, nici vigoarea irepetabilă a talentului celor 
doi, nici destinul lor tragic nu i-au făcut pe intelectualii şi 
conducătorii locali de la baştina lor să le cinstească 
memoria în modul cuvenit. Am vrea că lucrul acesta să se 
întâmple odată şi odată. Vom continua să batem clopotele. 
Poate ne aude, totuşi, cineva. 

Vadim BACINSCHI 
 

 
 

Actualitate 

ACEASTĂ TRISTĂ LUNĂ APRILIE 
Iată că am ieşit din iarnă şi primăvara, parcă, a intrat în 

puterile sale. Dar nu ne încearcă mari bucurii. Războiul din 
ţară şi greul vieţii îl fac pe omul de rând să se gândească cu 
tot mai multă teamă şi nesiguranţă la ziua de mâine. Prin 
„greul vieţii” pentru omul de rând înţelegem, întâi de toate, 
majorarea de câteva ori a preţurilor la produsele alimentare, la 
carburanţi, gaz natural, curent electric. Implicit a cheltuielilor 
pentru serviciile comunale, transport, medicamente etc., adică 
pentru necesităţile vitale, de care omul nu se poate lipsi. Asta 
i-au cerut-o Ucrainei organismele internaţionale, în schimbul 
creditelor oferite, menite să-i salveze economia de la ruinarea 
completă. Pensiile şi salariile pentru muritorii de rând au 
rămas aceleaşi. Bineînţeles, milionarii şi miliardarii ucraineni  
n-au simţit scumpirea catastrofală a vieţii. 

În aprilie s-a împlinit un an de la declanşarea aşa-numitei 
faze active a operaţiunii antiteroriste din regiunile Lugansk şi 
Doneţk. E vorba, de fapt, de un război, în deplinul sens al 
cuvântului, pe care Kievul, la nivel oficial, nu vrea să-l 
recunoască drept război. Rada Supremă a Ucrainei a 
recunoscut Federaţia Rusă drept stat-agresor, dar acţiunilor 
militare din regiunile din est conducerea de vârf a ţării continuă 
să le spună nu război, ci operaţiune antiteroristă. Dacă ar 
declara stare de război, ar însemna că n-ar putea fi nici vorbă 
despre obţinerea creditelor de miliarde de dolari – singurul 
colac de salvare pentru Ucraina, în condiţiile actuale. Când în 
luna mai, anul trecut, Petru Poroşenko a venit la putere, el 
declara că o operaţiune antiteroristă nu poate dura cu lunile. În 
Ucraina, ea a intrat, deja, în al doilea an. 

Situaţia din zona conflictului armat din regiunile de est 
rămâne confuză, fără tendinţe consistente de ameliorare 
pentru Ucraina. Ea a adus ţării mii de morţi şi răniţi, peste un 
million de refugiaţi, zeci de localităţi şi întreprinderi ruinate. 
Tratativele purtate până acum cu reprezentanţii autopro-
clamatelor republici Doneţk şi Lugansk s-au dovedit a fi, în 
totalitatea lor, ineficiente. Parlamentul de la Kiev a votat 
acordarea unui statut deosebit unor raioane ale Donbasului 
din actuala zonă a conflictului. Acest statut prevede, drept 
componentă principală, organizarea acolo a alegerilor locale, 
dar după legile Ucrainei şi doar după încetarea acţiunilor 
militare. Greu de presupus cum liderii separatişti din Doneţk şi 
Lugansk vor accepta legile ucrainene, dacă ei doresc să 
impună, în teritoriile pe care le controlează, legile lor. În fond, 
de asta a şi fost declanşat conflictul. 

Aplanarea conflictului din regiunile de est nu poate avea 
loc fără restabilirea controlului Ucrainei asupra frontierei sale 
de stat (vreo 500 de kilometri) în teritoriile controlate de 
formaţiunile separatiste. E vorba de frontiera cu Federaţia 
Rusă, de unde în zona conflictului sunt aduse armament, 
carburanţi, efective de luptă de tot felul: trupe regulate 
ruseşti şi voluntari. Prezenţa grănicerilor ruşi pe cealaltă 
parte a frontierei este mai mult simbolică, iar grănicerii 
ucraineni nu se ştie cum ar putea să-şi restabilească poziţiile 
de odinioară. De comun acord cu separatiştii? Sau cu 
permisiunea lui Vladimir Putin? 

 
Despre treburile noastre comunitare 
Pe fundalul tragic al cataclismelor din regiunile de est ale 

Ucrainei devin mai puţin importante multe alte evenimente ce 
ar trebui să polarizeze atenţia opiniei publice, inclusiv printre 
etnicii români din Ucraina. În rândul acestora s-a înscris vizita 
de la mijloc de martie, la Kiev, a Preşedintelui României, 
Klaus Iohannis, despre care mediile de informare ucrainene 
au pomenit în treacăt. Miezul evenimentului, pentru noi, a 
fost următorul. Şeful statului român ar fi trebuit să se 
întâlnească, în capitala Ucrainei, cu reprezentanţii etnicilor 
români din ţară, inclusiv cu cei din regiunea Odesa. Am avut 
şi eu o invitaţie la preconizata întâlnire, dar, din motive de 
sănătate, a trebuit să renunţ la ea. 

 

 

 

Domnului Preşedinte al României 
KLAUS WERNER IOHANNIS 

 

SCRISOARE DESCHISĂ 
 

(urmare din pagina 1) 
 

Domnule Preşedinte, 
 

Apreciem eforturile depuse de statul român de a sprijini aspiraţiile europene şi 
euroatlantice ale Ucrainei, cu atât mai mult apreciem iniţiativele pe care le aveţi, 
alături de preşedintele Petru Poroşenko, în stabilizarea relaţiilor şi contactelor 
bilaterale dintre România şi Ucraina. În acest sens, cu siguranţă veţi găsi şi sprijinul 
unei părţi considerabile ale comunităţilor româneşti autohtone. 

Cu părere de rău, însă, nu la fel de bine stau lucrurile în plan local, în sânul 
românităţii, după cum bine cunoaşteţi. Situaţia poate evolua în bine doar cu aportul 
comun al tuturor factorilor de decizie din cele două state. Niciodată, însă, nu vom 
ajunge la o abordare sinceră şi la deschiderea spre cooperare în domeniile vitale 
pentru românii din Ucraina, fără a consulta în acest sens reprezentaţii comunităţilor. 

Pentru a se ocupa de problemele minorităţilor naţionale de pe teritoriul său un 
stat naţional trebuie, în primul rând, să le poarte de grijă propriilor conaţionali din 
alte state. Până în prezent Ucraina nu a instituţionalizat într-o formulă viabilă relaţia 
cu diaspora ucraineană, iar reacţia autorităţilor ucrainene la relaţiile fireşti ale 
diverselor minorităţi naţionale cu statele înrudite ale acestora este una de 
„îngrijorare şi permanentă suspiciune”. Acest fapt este vizibil mai ales în ce priveşte 
relaţiile statelor vecine ale Ucrainei cu etnicii români, maghiari, ruşi, polonezi. În 
unele cazuri aceste îngrijorări sunt bine fondate (anexarea de teritorii de Federaţia 
Rusă, în numele creării unei „lumi ruse”), în altele – cum este cazul statului român 
şi a românilor din Ucraina – sunt aberaţii ordinare şi speculaţii politice pe diverse 
tematici revizioniste, căzute în desuetudine de o bună perioadă de timp. 

Din experienţa de colaborare cu autorităţile statului român în ce priveşte 
sprijinul românilor din Ucraina, în domeniul culturii şi a învăţământului în limba 
română în Sudul Basarabiei am constatat, însă, o reală inechitate în ce priveşte 
abordarea de către factorii de decizie de la Bucureşti a românilor rămaşi după 
momentul 1940 de partea răsăriteană a Ţării. Românii din teritoriile istorice 
româneşti aflate azi în componenţa Ucrainei trebuie să aibă cel puţin acelaşi 
tratament şi să fie la fel de prioritari pentru naţiunea română precum sunt şi românii 
din Republica Moldova. Nu uitaţi că românii din Republica Moldova au limba 
română limbă de stat, învăţământ, cultură, mass-media în limba română!!! Fapt care 
nu se poate compara cu situaţia românilor din Ucraina, sub nicio formă! Să nu uităm 
că actualmente 41% din teritoriile înstrăinate în urma pactului Molotov-Ribbentrop 
se află în Ucraina, iar populaţia românească din aceste teritorii nu-i venită aici de 
bună voie, la muncă de sezon sau în căutarea paradisului pierdut. Suntem români 
autohtoni de mii de ani, nu colonişti sau diaspora. 

În urma celor reflectate vă rugăm să luaţi în calcul, Domnule Preşedinte, o 
eventuală restructurare a metodelor de abordare de la Bucureşti a problematicii 
comunităţilor istorice/ tradiţionale/ autohtone româneşti din vecinătatea României, 
inclusiv a comunităţilor istorice româneşti din Ucraina. Dacă nu în perioada de facto 
de război şi ocupaţie neo-sovietică în Ucraina, în vecinătatea imediată a unei regiuni 
compact populate şi de către etnicii români, atunci când vor mai deveni prioritare 
relaţiile de sprijin ale statului român pentru românii rămaşi aici?! 

Vorbim de 8 ani de zile de un for al românilor de pretutindeni, având în spate o 
lege dedicată românilor din străinătate, care obligă autorităţile române să acţioneze, 
să înfiinţeze instituţii  reprezentative ale românilor  din străinătate, să consulte, 
prin intermediul unui congres al românilor  de pretutindeni şi a unui consiliu 
permanent al acestora inclusiv reprezentanţii românilor din Ucraina! Guvernanţii nu 
vor putea niciodată să ajute efectiv românii din vecinătate şi din diaspora, fără să 
înţeleagă ce-i doare cel mai mult şi care sunt domeniile şi proiectele vitale ale 
comunităţilor româneşti. Adeseori diurnele pentru o deplasare peste Atlantic ale 
miniştrilor sau ale secretarilor de stat responsabili cu relaţiile cu românii de 
pretutindeni sunt suficiente pentru editarea pe parcursul unui an calendaristic a unui 
ziar românesc sau a unei redacţii de televiziune sau post de radio în limba română! 

Identic stau lucrurile şi în sfera diplomatică: pe parcursul mai multor ani de zile 
unii diplomaţii români şi şefi de misiuni diplomatice iau „poziţia struţului speriat” în 
faţa autorităţilor ucrainene, avitând să abordeze tematica „deranjantă” a respectării 
drepturilor minorităţii naţionale române, îmbrăţişând o atitudine comodă de muncă 
de birou. Mai ales acest lucru îl simţim noi – comunitatea românească din Sudul 
Basarabiei, zonă prin care trece drumul european de peste 300 km care leagă Odesa 
de Galaţi, împânzită de localităţi româneşti prin care nu intră şi nu opreşte un 
diplomat român de la Consulatul General al României de la Odesa, de „teama” (sau 
comoditatea!) de a nu deranja autorităţile românofobe, şi de a nu fi acuzaţi, cumva, 
de aceeaşi „românizare a moldovenilor”... Acum este cazul de a reînnoi echipa 
Ministerului Afacerilor Externe cu diplomaţi tineri, cu viziuni normale, europene, în 
locul „atotcunoscătorilor de limbă rusă”, şcoliţi la Moscova în perioada războiului 
rece, care sunt plasaţi în misiunile diplomatice române din spaţiul ex-sovietic.  

În final aş dori să vă aduc la cunoştinţă, Stimate Domnule Preşedinte al 
României, că unicul preşedinte al Ţării care a fost vreodată la românii din Sudul 
Basarabiei a fost Emil Constantinescu, imediat după semnarea Tratatului de bună 
vecinătate cu Ucraina, în iulie 1997. De atunci românii de aici nu au mai văzut la 
faţă niciun preşedinte român, niciun ministru de externe, niciun ambasador al Ţării! 

Sperăm ca acea ignoranţă, de care aţi dat dovadă faţă de românii din Ucraina 
vizitând Kievul fără a saluta măcar românii din statul nostru de cetăţenie, să fie 
motivată de o pregătire a unei vizite oficiale pe care o veţi face inclusiv la românii 
din Sudul Basarabiei. În acest sens vă aşteptăm la Ismail, Reni sau Chilia – NU la 
Odesa. Vă aşteptăm în sânul comunităţii de români, la noi acasă, în Basarabia 
Istorică, în calitate de Preşedinte al tuturor românilor. 

 

Anatol POPESCU 
Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale „BASARABIA”  

a românilor din regiunea Odesa 
Ismail, 18 Martie 2015 

 

Demersurile președintelui Asociației „Basarabia” 
 

 

Pe la mijlocul lunii martie și la început de aprilie președintele Asociației „Basarabia” a 
românilor din regiunea Odesa, Anatol Popescu, a făcut publice două demersuri către conducerile 
României și Ucrainei, ce vizează situația curentă a minorității etnice românești din regiunea Odesa. 
Scrisoarea deschisă a sa adresată Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, o puteți citi în 
numărul de față al almanahului nostru. Celălalt demers, făcut public în limba ucraineană, este datat 
cu 1 aprilie. E vorba de Adresarea Cu privire la unificarea programelor de studii existente în 
școlile de cultură generală cu predarea în limbile română și „moldovenească” din Ucraina într-o 
singură programă de studii, prin trecerea tuturor acestor instituții la funcționarea după 
programele școlilor cu limba de predare română. Mesajul este adresat Președintelui Ucrainei, 
Petru Poroșenko, prim-ministrului Arsenie Iațeniuk, ministrulul Învățământului și Științei, Serghei 
Kvit, guvernatorului regiunii Odesa, Igor Palița, șefului Direcției Regionale Învățământ și Știință, 
Tatiana Lazareva. Printr-un nostim concurs de împrejurări, Scrisoarea deschisă și Adresarea 
semnate de Anatol Popescu au anticipat vizita din jumătatea a doua a lunii aprilie pe care urma s-o 
efectueze în regiunea Odesa, Angel Tîlvăr, ministru delegat pentru relațiile cu românii de 
pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.                     

Corespondentul nostru 
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Privitor la secte, adevărul este clar, din păcate, nu pentru 
toţi. Văzând ruşii că cei 106 ani de cotropire a Basarabiei nu 
le-au adus rezultatele dorite, după 1940 şi, mai ales după 23 
august 1944, de acum comuniştii, au pus la cale altceva 
pentru a ne dezbina, ţelul lor fiind reocuparea Basarabiei. Ei 
au ales calea distrugerii credinţei, deznaţionalizarea 
neamului şi colonizarea cu alte etnii, începute încă după anul 
1812, pe meleagurile strămoşeşti. Cu distrugerea credinţiei  
stramoșești se ocupă tocmai aceste secte, care au la 
îndămână tipografii, posturi de radio şi TV, poeţi ce compun 
versuri, cântece destul de atrăgătoare, inspirandu-se din 
Bibliile lor, care se deosebesc unele de altele. Dacă în anul 
1943 în tot raionul Ismail se aflau 109  baptişti, în raionul 
Reni – 45, în satul nostru Hagi Curda – 39 (alte secte pe 
atunci nu erau atestate), astăzi majoritatea absolută a 
credincioşilor  satului nostru merge la baptişti. Au apărut şi 
alte secte: adventiştii, martorii lui Iehova şi altele, vreo trei la 
număr. Toate aceste secte au apărut atunci când au simţit 
libertatea de a veni cu presupunerile lor, cu poziţia lor faţă de 
religie, astfel schimonosind credinţa moştenită de înaintașii 
noștri din adâncul vremurilor. Răsfoind un document de 
arhivă – Lista de nume a  parohienilor aflaţi la Biserica cu 
hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din comuna Hagi 
Curda, jud. Ismail pe anul 1874 (lucrarea Hagi Curda 
(Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia istorică, p. 
172-188) – stimaţi credincioşi-sectanţi, puteți găsi în ea 
buneii sau străbuneii dumneavoastră. Cu ce, răspundeţi-mi, 
vă rog, acei enoriaşi, şi până la ei încă alte mii şi mii, de la 
anul 0001, de când s-a născut Domnul Nostru Iisus Hristos, 
cu ce n-au fost drepţi în credinţa lor? Nu cumva ei greşeau 
că respectau Legile Credinţei Adevărate şi erau un popor 
unit, respectându-şi înăintaşii de secole şi milenii. Vă daţi 
seama că tocmai aici au aruncat undiţa cei care au fost 
interesaţi s-o facă pentru a dezbina Neamul – prin 
credinţă???!!! 

În privinţa faptului că citim mult. Cu cât omul mai mult 
citeşte cu atât mai multe ştie. Dar mai este la mijloc un lucru 
foarte important. În articolul „Bătrâneţele mele”, socot că 
foarte clar am explicat acest moment punându-i în mâini 
cititorului ziarul moldovenist „Luceafărul”, de la Odesa, şi 
ziarele „Literatura şi Arta”, „Timpul”, „Ziarul de Gardă” sau 
Almanahul nostru „Sud-Vest”. Aceste ziare sunt diametral 
opuse. Cel mai periculos este faptul că la noi, în Ucraina, 
ziarul odesit „Luceafărul” este recomandat pentru elevii 
şcolilor cu limba de predare română şi, aproape sunt 
interzise ziarele pomenite, din Republica Moldova. 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
 

(continuare în pagina 4) 
 

Mulţi afirmă că, citind Biblia, au înţeles care credinţă 
este mai dreaptă, rămânând de partea unei sau altei secte. 
Chiar nu demult cumnata Liza mi-a spus: „Eu am citit foarte 
mult şi la urma urmei am înţeles care este credinţa cea 
dreaptă” şi a rămas să frecventeze adunarea baptiştilor. 

De apariţia sectelor religioase s-a mai scris dar, se pare, 
că n-am reuşit să lămurim lucrurile aşa cum ar fi trebuit. 

Credinţa în Dumnezeu, la noi, la ortodocşi,  niciodată n-a 
fost obligătorie. Vrei să crezi, să te pocăieşti, să-L slăveşti pe 
Domnul – mergi la biserică. De n-ai credinţă, numeni nu te 
obligă să crezi. În cazul de faţă, după părerea mea, credinţa 
se poate compara cu o ştiinţă –  ştiinţa care  ne arată cum a 
apărut credinţa la ortodocşi. 

Cred că mulţi, dacă nu toţi, au auzit  expresia „Dacii din 
Atlanţi”. Dar mă îndoiesc că toţi înţeleg ce înseamnă această 
expresie sau, mai bine zis, cine au fost Dacii din Atlanţi. 

Savanţii din mai multe ţări au constatat că Atlantida – 
locul unde a apărut civilizaţia pe Pământ, a fost pe aproape 
de Ţara Românească şi că Raiul, sau Grădina Edenului, din 
Testamentul Vechi s-a aflat pe teritoriul actual al României, 
unde „un râu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se 
împărţea şi se făcea patru braţe”. Ce bine se potriveşte 
acest râu biblic cu braţele Pison, Chihon, Hidechel şi 
Eufrat din ţara „unde se găseşte aur” cu Dunărea noastră 
cu afluenții Prut, Siret, Olt şi Mureş (Vechiul Testament: 
Vremuri străvechi, cap. 2: 8-17). Logica ne duce la ideea 
că, multe mii de ani în urmă, s-au ridicat din adâncul 
Planetei munţii Carpaţi, Balcani şi Caucaz, formând un 
triunghi. După părerea savanţilor, acolo unde astăzi se 
găseşte Marea Neagră, se afla o civilizaţie prosperă, în 
mijlocul căreea era un lac cu apă dulce. Cu 13-15.000 de 
ani în urmă, s-a prăbuşit acea făşie de pământ cu toţi 
locuitorii, împreună cu lacul şi a umplut vidul (golul) format 
de aceşti trei munţi-giganţi. Astfel Atlantida a devenit fundul 
Mării Negre. Marea Mediterană a umplut noua mare 
formată cu apele ei sărate. 

Dar Atlanţii n-au dispărut cu toţii. În acel moment de 
potop, cei care se găseau în munţi, la vânat sau cu alte 
treburi, au supravieţuit. Tocmai de la ei au ajuns până-n 
zilele noastre noţiunile de Potop, supravieţiutorul Noe cu 
familia sa, noţiunea de Rai, sau Grădina Edenului şi multe 
altele, care au nimerit în Sfânta Scriptură. Dar aceasta nu 
înseamnă că Dacii din Atlanţi până atunci n-aveau credinţa 
lor. Credinţa dacilor era Zeul Soarelui – Apollo – credinţă 
cu mult mai respectată, de care se călăuzeau pe toată 
viaţa, mai ales în lupte, aducându-i Zeului jertfe pentru a 
birui. Aici vreau să fac o paranteză: credinţa noastră 
ortodoxă a provenit de la Daci, fiind tocmai ei strămoşii 
noştri, strămoşii Neamului nostru Românesc. Iată de ce în 
Sfânta Scriptură se spune că păcatul cel mai mare este 
când un creştin se leapădă de credinţa lui Adevărată – de 
Credinţa Neamului.  

 

„Am citit mult şi am găsit drumul cel drept spre credinţă...” 
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Veronica Micle 

165 ani de la naștere 
 

    

Tancurile rusești intr ă în Basarabia (iunie 1940) 
(Credit foto: www.unstory.com) 
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(urmare din nr. 3(32), martie 2015) 
 
Baba o cheamă pe nevastă la dânsa şi îi spune că s-a 

împlinit anul de când paşte caprele. Să se gătească, mâine 
dimineaţă, de drum şi să-şi aleagă o capră bună de lapte, 
cum avuse în vorbă. Să se ducă să se odihnească, căci o 
aştepta drum lung. Zgârcioaba de babă pricepea că 
nevasta va alege capra cea mai bună de lapte, împreună 
cu ieduţul ei. Pe la miez de noapte, când toţi dormeau, ea 
s-a apropiat pe furiş şi a luat ieduţul, ascunzându-l într-un 
beci din fundul peşterei. 

Dimineaţa, când s-au sculat, nevasta şi capra-mamă au 
văzut că ieduţul lipseşte şi au început să-l caute, strigând: 
„M ărţişor! Mărţişor! Mărţişor!”. Baba se trezi nemulţumită 
şi le întreba de ce fac gălăgie. Nevastă îi lămuri că şi-a ales 
capra cea mai bună de lapte, cum le fusese înţelegerea, 
trebuie să se pornească la drum, dar ieduţul caprei a 
dispărut. Baba îi răspunse: „Ţi-ai ales capra pe care ai    
vrut-o! De ieduţ, cum bine ştii, noi n-am avut în vorbă”. I-a 
spus că noaptea trecută, neputând adormi, ea a văzut cum un 
lup tare mare a înşfăcat iedul de după cap şi a fugit cu el în 
pădurea cea neagră. L-o şi fi mâncat de acum. I-a zis să-şi ia 
capra şi să se ducă, până ea nu s-a răzgândi. 

Nevasta aşa a şi făcut, înţelegând că nu are ce sta cu 
baba la sfat. Împreună cu capra-mamă a luat-o la drum 
înapoi: prin văi adânci şi păduri întunecoase, pe ploaie şi 
vânt, zile şi nopţi la rând. Se bucurau, totuşi, că au scăpat de 
zgârcioaba de babă. Nevasta era mulţumită că se întoarce la 
copilaşi nu cu mâna goală, ci cu o capră bună de lapte, care 
devenise pentru ea ca o prietenă de viaţă. Aşa a ajuns ea la 
marginea satului, unde era căsuţa ei şi copilaşii pe care nu-i 
văzuse atâta timp. 

Ajunsă la poartă, dădu de odraslele sale care se jucau în 
ogradă. I-au alergat în întâmpinare, au cuprins-o, au   
sărutat-o şi toţi au început să plângă de bucurie. S-au adunat 
vecinii, bucuroşi şi dânşii că ea s-a întors sănătoasă şi 
voioasă şi nu singură, ci cu căpriţa. Nevasta a muls capra şi 
le-a dat la toţi să guste, căci pe atunci, prin părţile acelea 
nimeni nu ştia ce-i laptele de capră. Capre ţinea doar 
zgârcioaba de babă şi nu dădea din lapte nimănui. 
Şi începu altă viaţă în sătucul cela. Dimineaţă, 

nevasta mulgea capra, îşi hrănea copilaşii, iar laptele 
rămas îl împărţea la consăteni, căci capra dădea mult 
lapte – o mulgea dimineaţa şi seara – şi el ajungea la toţi 
în sătucul cela nu prea mare. Toţi sătenii îi aduceau 
caprei ceva de mâncare, iar ea, întotdeauna sătulă şi 
odihnită, dădea lapte tot mai mult şi mai mult. Tot satul 
trăia de parcă era o familie întreagă. Aşa treceau zilele 
una după alta. Copilaşii nevestei creşteau frumoşi şi 
sănătoşi, cum îi dăduse Domnul Sfânt. 

Capriţa-mamă se bucură de dânşii, dar în fiecare zi îşi 
aducea aminte de fecioraşul său, cel cu cercei la gât, la 
fel de frumos ca şi copilaşii nevestei. Îl visa în fiecare 
noapte şi tânjea amarnic după el. Mărţişor, nici el n-o uită 
pe mama-capră, zbieră zile la rând, chemând-o. Hârbul 
de babă se temea să-i deie drumul la păscut, îl ţinea 
închis în peştera cea adâncă. 

 

Se gândea că, dacă îi dă drumul, va fugi la maica-să, 
iar ea va rămâne păgubaşă, doar vorbise de-o capră, nu şi 
de ied. Se puse baborniţa pe gânduri: trecuse anul şi, 
poate, iedul a uitat de capra-mamă. Aşa se tot gândea zile 
la rând baba, temându-se să nu rămână păgubaşă. Până la 
urmă, vrăjitoare fiind, a ajuns tot la vrăjile sale cele mai 
negre, deprinse încă de la bunică-sa. A trimis scorpia de 
babă peste capra-mamă o boală tare grea, de nu înţelegea 
nimeni în sat ce s-a întâmplat. 

Sărmana capră nu mai mânca ca înainte şi lapte dădea 
mai puţin, gândindu-se numai la feciorașul ei, Mărţişor. 
Nici nevasta, nici copilaşii săi, nici consătenii nu-şi 
găseau locul. Umblau toţi văl-vălătuc: care mai de care îi 
aduceau iarbă din cea mai moale şi mai dulce, se uitau la 
dânsa ca la un sfânt şi plângeau de mila ei. Pe zi ce 
trecea, capra slăbea mai tare şi mai tare şi nu mânca 
nimic. Iar zripţuroaica de babă, în vremea asta, tot 
trimitea asupra ei fel de fel de vrăji, pe care le cunoştea 
încă de la rădăcina dracului. Şi iată că, într-o zi, capra-
mamă adormi pe vecii vecilor. 

Odată cu moartea ei s-a întunecat tot satul. De jalea 
caprei plângea şi mic şi mare, părea că plânge întreg 
pământul. Venise lumea din împrejurimi şi aşa, cu toţi 
cei adunaţi, nevasta şi copilaşii ei au petrecut-o pe capra-
mamă în drumul de pe urmă. Au înmormântat-o pe un 
vârf de deal, ca să fie mai aproape de mândrul soare, ce-i 
va da căldură, şi de Domnul nostru cel Bun, ca s-o aibă 
în pază. Că aşa, prin părţile noastre, se înmormântează 
răposaţii cu Domnul. Ştiut lucru: acolo unde e 
Dumnezeu, nu mai sunt nici vrăjitoare, nici farmece 
negre şi Domnul poartă grija tuturor cu puterea Sa plină 
de Adevăr şi Lumină. 

Văzând atâta jale pe pământ la moartea caprei, 
Bunului Dumnezeu i s-a făcut milă de oameni şi a pus 
aşa lucrurile la cale ca zgârciul de babă să nu mai poată 
vrăji, nici să caute de caprele sale. S-au deschis uşile 
peşterei cele întunecoase, căpriţele au ieşit la voie, 
împrăştiindu-se peste tot pământul. Cu ele a văzut lumina 
zilei şi fecioraşul caprei, Mărţişor. Trecuse mult timp, 
dar el n-o uitase pe maica-sa şi porni unde îl duceau ochii 
în căutarea ei. 

 
(va urma) 

 

Anatol MANOLE 
(Ismail) 
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„Am citit mult şi am 
găsit drumul cel drept 

spre credinţă...” 

(urmare din pagina 3) 

 

Nu ar fi de prisos, dacă voi aminti cititorului, precum 
şi cumnatei Liza, cu ce preţ s-a păstrat credinţa noastră 
Adevărată – Credinţa Neamului. Am să mă refer la 
articolul Constantin  Brâncoveanu („Literatura şi Arta”, 
nr. 44, 30 octombrie 2014), de Nicolae Dabija: 

 „S-au împlinit 300 de ani de la martirajul Sfântului 
Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti (între 
1688 şi 1714), şi al celor patru feciori ai săi. 

Ei au devenit sfinţi pentru că şi-au iubit Ţara, Limba 
şi Credinţa. 

La 24 martie 1714 la Bucureşti a venit de la Istanbul 
Mustafa aga, trimisul sultanului, care, după ce l-a 
îmbrăţişat şi l-a sărutat ca pe un frate, i-a pus basmaua 
neagră pe umeri. 

Acest gest însemna mazilirea donitorului. 
Împreună cu Doamna, cu ginerele Ienache şi cu cei 

patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Mateiaş au 
fost ridicaţi de oastea turcească din palatul domnesc în 
Vinerea Paştelui şi duşi la Constantinopol, unde au fost 
întemniţaţi în vestita şi groaznica închisoare Şapte 
Turnuri (Edicule). 

Sultanul i-a spus lui Brâncoveanu: „Dacă te laşi, tu şi 
copiii tăi, de credinţa voastră şi treci la islam, te iert şi-ţi 
întorc domnia Ţării Româneşti sau ţi-o dau pe cea a 
Mpldovei”. 

Răspunsul lui Constantin-Vodă a fost: „Nu! Nici eu, 
nici copiii mei nu vom trăda niciodată credinţa moşilor şi 
a strămoşilor noştri”. 

 „Atunci vei muri!”, i-a zis mânios sultanul. 
În ziua de 15 august (Sfânta Maria Mare, cea mai 

importantă sărbătoare de vară a creştinilor) 1714 
Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi 
şi cu ginerele Ienache au fost scoşi din temniţă şi duşi, cu 
lanţuri la mîini şi la picioare, prin tot Istanbului către 
locul de osândă de pe malul Bosforului. 

Acolo îi aştepta sultanul Ahmed al III-lea şi călăii săi. 
Mai-marele Imperiului Otoman îi învitase să asiste la 

caznă pe toţi ambasadorii ţărilor creştine acreditaţi la 
Constantinopolul turcit. 

„Vă poftesc să vedeţi cât valorează credinţa voastră. 
Acestui valah îi voi propune viaţa în schimbul credinţei 
sale. Când va săruta Caranul, îi voi scoate lanţurile şi-l 
voi face bei (adică domnitor – n.n.), cum a fost”. 

Iar vizirilor săi le-a spus: „Dacă îl îngenunchem pe 
acest ghiaur, care a ctitorit zeci de biserici creştine şi-n 
ţara lui, şi la Fanarul din Istanbul, şi la Muntele Athos, şi 
în Ierusalim, şi-n alte părţi, şi-l voi face să se închine lui 
Allah, voi dovedi că Mahomed e mai puternic decât Iisus, 
şi acest lucru ne va servi argument pentru ca să-i trecem 
delaolaltă pe valahi şi pe moldoveni la islam, aşa cum am 
procedat cu albanezii, care au fost şi ei creştini, cu sârbii 
bosniaci sau cu megleno-românii din Grecia, fraţi cu 
valahii, care se închină, după ce i-am convins cu sabia, 
marelui Allah...”.         

(va urma) 
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din creaţia cititorilor

OARE DE CE NU VINE ȘI LA NOI PREȘEDINTELE ROMÂNIEI? 

(urmare din pagina 1) 

 

O găsim în totalurile celorlalte recensăminte ale populaţiei RSS Ucrainene: din 1959, 1970, 1979, 1989. În 1959, bunăoară, în 
RSS Ucraineană locuiau 241.600 moldoveni şi 100.800 români. Vom mai reveni la datele acelor recensăminte. 

Lucrurile stau anume aşa. Comisarii bolşevici au creat mai întâi republica autonomă moldovenească, cu capitala la Balta, în 
stânga Nistrului, populată de reprezentanţii „poporului moldovenesc”, diferit, chipurile, de poporul român. De acolo a pornit, la drept 
vorbind, numărătoarea moldovenilor în recensămintele populaţiei URSS, ca etnie deosebită de cea română. Numărătoare ce 
continuă, până în prezent, în statul ucrainean suveran. Continuatorii cauzei tovarăşului Lenin au comis, atunci, o manipulare politică 
nemaipomenită, un fals istoric de cea mai înaltă speţă, care a supravieţuit până azi. De necrezut, dar acea manipulare nu creează 
disconfort conducerii statului ucrainean independent, care condamnă deschis crimele regimului comunist totalitar. Pe ea n-am auzit 
s-o condamne cineva la Kiev. Poziţia conducerii de acolo este explicabilă. Mai greu de explicat este de ce manipulării de cândva a 
comisarilor bolşevici, care ne-a divizat, ne-a rupt în două, nu i s-a dat până azi o apreciere clară din partea conducătorilor statului 
român. Întâi de toate, în contextul situaţiei conaţionalilor din sudul Basarabiei (regiunea Odesa) şi ţinând seama de faptul că 
România a ajuns, între timp, membru al Uniunii Europene. 

Înţelegem că lucrurile sunt complicate, că aceeaşi situaţie cu divizarea în români şi moldoveni e şi în Republuca Moldova. Dar cu 
atât mai mult, poate, s-ar fi impus ca statul român să adopte un document oficial în care să ia atitudine faţă de modul în care, în 
1926, regimul bolşevic a stabilit începuturile divizării în români şi moldoveni. Mai multe generaţii de conaţionali de-ai noştri, de 
acelaşi neam, prin „începuturile” din 1926, au fost puse în situaţia să aleagă între „români” şi „moldoveni” ca între etnii diferite. Un act 
asocial, în esenţa sa, dar şi amoral, demn de a fi condamnat. 
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