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Despre intenția de a con-
strui pe litoralul Mării

Negre un oraș nou, "de la
zero", s-a mai vorbit în anii
trecuți. A facut-o în 2016, în
cadrul unor audieri
parlamentare, M.Saakașvili,
guvernatorul de atunci al
regiunii Odesa. În septembrie
2019, la un forum internațional
de la Kiev, actualul președinte
al Ucrainei, V.Zelenski, spunea
că unul dintre proiectele
echipei sale este construcția
unei stațiuni balneare pe litora-
lul Marii Negre si preciza ca va
fi vorba de un oraș "absolut
nou, de la zero". 

Sicer vorbind, mulți credeau că
această năstrușnică idee a fost dată
uitării, mai ales în contextul proble-
melor grave de ordin economic și
nu numai, cu care se confruntă
Ucraina în ultima perioadă de timp.
Dar iată că ea a ieșit din nou la
suprafață în toiul pandemiei de
coronavirus (să fi fost, oare, de vină
COVID 19?). Despre aceasta porta-
lul Basarabia INFORM relata într-o
știre din 30 aprilie curent, făcând tri-
mitere la Fazil Askerov, conducăto-
rul Centrului de Turism "Iujnaia liga"
("Liga sudica"), membru al Con siliu -
lui pentru Turism de pe lângă Admi -
nis trația Regională de Stat Odesa.
În cele relatate, dânsul vine cu o
carte de vizită a viitorului oraș, pe
care o vom reproduce mai jos. Nu
înainte, însă, de a sublinia urmatoa-
rele.                                                                                                                                                                       

Noua stațiune balneară se va
numi Dunaia și se va situa pe o
fâșie de pământ lungă de circa 10
kilometri si lată de câteva zeci de
metri, ce separă fostul liman Sasac
(prefăcut în lac) de Marea Neagră,
din componenta teritorial-adminis-
trativă a raioanelor Tatarbunar și
Chilia. (Dunaia ar putea fi o deriva-

tă de la Dunai-- denumirea în

ucraineană și în rusă a fluviului
Dunărea). Barajul respectiv a apă-
rut în perioada sovietică, în cadrul
unui proiect nu mai puțin "grandios".
Prin cons truc ția acestuia, limanul
sărat Sasac (vechea denumire--
Cunduc) a fost separat de Marea
Neagră. În el, printr-un canal spe-
cial construit, "s-a turnat" apa din
Dunăre, pentru a-l desaliniza și a-l
folosi pentru irigarea terenurilor
agricole. Desali nizarea a eșuat, sol-
dându-se cu o catastrofă ecologică
și aducând prejudicii irecuperabile
mediului natural, dar și sănătății
locuitorilor din satele învecinate,
printre care sunt și două--
Borisauca/Borisivka și

Eschipolos/Gliboke-- populate de
conaționalii noștri. Degenerarea
nămolurilor sărate, sub influența
apei dulci din Dunăre, creșterea flo-
rei acvatice dăunatoare au provocat
îmbolnăvirea peștilor, bâhlirea apei
și imposibilitatea de o folosi pentru
irigarea solului. După 1990 au avut
loc mai multe tentative de a rupe
barajul și a uni Sasacul cu Marea
Neagră, făcându-l din nou liman, în
speranța că aceasta va aduce la
normalitate mediul acvatic. Pentru
elaborarea documentelor respecti-
ve s-au cheltuit, în câteva rânduri,
sume considerabile din bugetul de
stat- bani aruncați în vânt sau,
poate, spălați bine.

...Iată, deci, că noul oraș, cu
suprafața de 500 de hectare, va
reprezenta o stațiune balneară ce
va funcționa toate 12 luni ale anului
și va avea o zonă destinată jocurilor
de noroc. Va cuprinde 80 de hoteluri
(în total 20.000 de locuri de cazare),
cel mai mic hotel-- pentru 150 de
locuri, cel mai mare-- pentru 1.000.
Se vor crea 25.000 de locuri de
muncă, va fi posibilă organizarea
unor festivaluri muzicale de talie
internațională (50.000 de partici -
panți). Primele hoteluri ar urma să
fie deschise în anul 2022,  primul
milion de turiști-să fie găzduit în
2025. Sunt date furnizate de F.
Askerov. Dânsul afirmă că noul

proiect al președintelui Zelenski va
fi prezentat opiniei publice largi,
organizațiilor  obstești, după termi-
narea perioadei de carantină.

Până una-alta, organizațiile de
mediu, activiștii-ecologiști critică
vehe ment proiectul prezidențial
legat de construcția orașului Du -
naia. Bunaoara, Irina Vihristiuk, din
Tatarbunar, caracterizează acest
proiect ca pe unul aventurier și cri-
minal, ce va aduce la degradarea în
continuare a mediului natural din
zona respectivă, mediu care și așa,
până în prezent, a suferit destul.
Într-un comentariu, dânsa susține
că ideea de a construi un oraș pe
fâșia de uscat ce separă Sasacul
de Marea Neagra l-a însuflețit pe
fostul guvernator al regiunii Odesa,
M.Saakașvili și el "i-ar fi pus-o în
urechi" președintelui V.Zelenski.

Face să ne amintim că un alt ex-
guvernator al regiunii Odesa,
I.Palita, din anturajul oligarhului I.
Kolomoiski - acum câțiva ani,
venise cu inițiativa de a construi în
raionul Ovidiopol, nu departe de
Odesa, tot "de la zero", un centru
balneologic și de agrement, din
investițiile lui Kolomoiski. Era vorba
de o analogie sudică ("Morskoi
Bukovel"-- "Bucovel maritim") cu
stațiunea montană Bukovel, din
vestul Ucrainei. Planurile oligarhului
s-au schimbat, treburile i-au mers
altfel și ideea așa a și rămas nerea-
lizată. Ideea cu Dunaia ar putea să
aibă, în perspectivă, același destin.
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VIAȚA  MEA

Asta-i viața mea cea sfântă -
O aripă i-a fost frântă.
Ista-i bocet, asta-i jale -
Pe obrazul meu apare.

Cel mai scump pe-acest pamânt
Mama e și Domnul Sfânt...
Iar la mijloc de viață
Voi intra și eu în ceață.

Cineva din neamul meu
Urlă azi ca un dulău,
Nu are noroc în viață -
Lacrimile-i curg pe față.

Iat-o, steaua cea polară,

Răsărind în astă seară.
E Luceafărul, veghind,
Cel mai mândru luminând.

Când va plânge vântu-n frunze,
Mi-a curge sânge pe buze...
Capul sus l-oi ridica: 
Asta este viața mea.

CE RAMÂNE 
DUPĂ MINE

Strâng din umeri toată viața:
Mă opresc și stau pe gând:
De m-oi duce eu vreodată,
Ce-am să las pe-acest pământ?

Oaspeți toți suntem pe lume...

L-aș ruga pe Domnul Sfânt,
Ca să-mi dea putere-anume
Să-nconjor acest pământ.

Voi umbla din poartă-n poartă,
De cu zori pân-la chindii
Și m-oi închina la Domnul,
Ca să nu mai fac prostii.

Mi-oi slăvi eu limba-zână,
Ce-a trecut prin cununii,
Limba mea pe veci română,
Dată nouă, celor vii.

Zău, în patru m-aș desface,
Sus, în cer m-aș ridica...
Ce n-aș fi și ce n-aș face,
Baștina n-o voi uita.

TREI SCUMPII
La mâna dreaptă am trei degete...
Nu cumva să le tăieți,
Că rămâne omenirea
Fără-ai neamului poeți.

Ale mele trei scumpii
Nu numai scriu poezii--
(Las-să știe toți cei vii--
Dumnezeu iubește trii).

Eu, cu degetele-mi, frate,
Presor sare în bucate.
Boaghia cu ele-apuc,
Fără ele greu o duc.

Scumpe-a mele degețele:

Cruce-mi fac la fel cu ele.
Nu cumva să-mi le tăieți,
Că rămân cu traista-n băț.

Eu și-acuma scriu cu ele,
Cu-ale mele degețele,
De aceea rog și rog
Să mi le am la un loc.

LUNA

Când răsare luna-n cer,
Ies afară cătinel
Și mă uit la ea mirat--
Parcă-i fată de-mpărat.

Împrejuru-mi- mii de stele,
Cerul- pânză albăstrea...
Ea se uită-n jos la mine,
Luminează fața mea.

Fericite-a mele zile...
Stau și luna o privesc,
Că aduce bucurie
Sufletului omenesc.

Strălucind pe ape limpezi,
Ca pe-o mândră o doresc.
Voi ieși și mâine iară
Și voi sta să o privesc

(Din cartea "Grădina mamei",
Editura StudIS, Iași, 2014). 

În sudul Basarabiei, din 9 raioane
existente până acum, se vor crea 3.

Raioanele Reni, Ismail si Chilia vor

forma raionul Ismail (206,2 mii de
locuitori), cu centrul la Ismail. Bol -
gradul capitala nedeclarată a bulgar-

ilor din Ucraina va deveni centrul
raionului Bolgrad (154,5 mii de
locuitori), ce va cuprinde în sine
actualele raioane Bolgrad, Arciz și
Tarutino. Raioanele Tatarbunar,
Sarata, Bilgorod-Dnistrovsikii vor
intra în componența nou-creatului
raion Bilgorod-Dnistrovsikii (201,4 mii
de locuitori), cu centrul la Bilgorod-
Dnistrovskii (Cetatea Albă).

Adoptarea deciziei Radei
Supreme a fost anticipată de
manifestări de protest ale locuitorilor
unor teritorii, ce nu erau de acord cu
"recroirea" raoianelor. Portalul de știri
"Dumskaia", din Odesa, pe 17 iulie,

se referea la protestele locuitorilor
actualelor raioane Arciz și Tarutino, ce
au avut loc în Odesa și Kiev.
Protestatarii susțineau că noul raion
Bolgrad a fost creat din dorința depu-
tatului poporului Anton Kisse, lider a
bulgarilor din Ucraina și sub
presiunea oficialităților bulgare de la
Sofia, fără a ține seamă de doleanțele
altor comunități etnice din această
zonă geografică. 

Dintre actualele localități cu
populație preponderent românească
din sudul Basarabiei cele mai multe
(13 la număr) vor fi în nou-creatul
raion Ismail. Altele 6-- în raionul

Bilgorod-Dnistrovsikii.
Românii din sudul Basarabiei, ca

și din Ucraina în ansamblu,  n-au
ajuns să aibă un raion "al lor", în
teritoriile pe care le populează
compact și unde sunt băștinași. E
ceea ce le-a reușit bulgarilor (raionul
Bolgrad) și maghiarilor din regiunea
Transcarpatică (raionul Beregovo). Și
dacă în sudul Basarabiaei, dat fiind
amalgamul multietnic, era poate că
greu de realizat aceasta idee, în
regiunea Cernăuți (raionul Herța,
bunaoara) ea putea fi implementată.
În cazul bulgarilor și al ungurilor și-au
spus cuvântul Parlamentul Bulgariei
și poziția fermă a conducerii Ungariei,
care au insistat în fața conducerii de
la Kiev în vederea creării raioanelor
comasate Bolgrad si Beregovo. În
cazul românilor din Ucraina, de la
București n-a avut cine să insiste.                                                                                                           
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ÎN SUDUL BASARABIEI RĂMÂN 
TREI RAIOANE COMASATE, ÎN LOC DE NOUĂ

  Actualitate

POETUL POPULAR 
ANATOL MANOLE (1960-2015) 

60 DE ANI DE LA NAȘTERE

 Reforma teritorial-administrativă în Ucraina

Agenția de Știri BucPress, de
la Cernăuți, pe 22 iulie, a

făcut publică o declarație a
Consiluilui Național al Românilor
din Ucrai na, prin care acesta,
precum citim, "condamna orice
inițiative de trădare a
învățământului în limba română"
în Ucraina. 

Decla rația a apărut ca urmare a
poziției luate, în problema
învățământului în limba română, de o
altă organizație panucrai neană de la
Cernăuți  Alianța Societăților
Național-Culturale a Româ nilor din
Ucraina (președinte Dumitru Caulea),
din care fac parte 8 organizații, după
cum se spune în relatare. Opțiunile
Alianței au devenit cunoscute după
ce D. Cau lea a făcut referință la ele
pe Facebook și într-un interviu
periodicului cernăuțean "Molodyi
bucovitet" ("Tânărul bucovinean"), din
27 iunie 2020. Ele con stau în aceea
ca prevederile Legii Educației și ale
Legii Învățământului Secundar ar fi
benefice învățământului în limba
română, iar cotele lingvistice im puse
ar fi salvatoare pentru școlile noastre.
Alianța pledează pentru elaborarea
unui program de studii unic, menit,
chipurile, să facă mai puțin dureroasă
aplicarea procentelor minime de ore
în limba de stat, începând cu clasa a
5-a (minim 20 %, 40 %, 60% din ore
în limba ucraineană, în dependența
de clasă). Alianța Societăților
Național-Culturale a Românilor din
Ucraina consideră imposibilă
revenirea la drepturile constituționale,
garantate de Constituția Ucrainei
cetățenilor ucraineni de etnie română
în domeniul învățământului, iar cei
care militează pentru menținerea
acestor drepturi sunt numiți pro-
sovietici,-- se spune în declarația
Consiliului Național al românilor din
Ucraina.

În textul mediatizat de Agenția de
Știri "BucPress" mai citim: "La protes-
tul din 17 octombrie 2017, desfășurat
de comunitatea românească în fața
Administrației Regionale de Stat
Cernăuți împotriva Legii Edu cației,
liderii de azi ai Alianței au militat
pentru respectarea Constituției și a
obligațiunilor interna ționale ale
Ucrainei în sensul asigurării dreptului
la învățământul în limba maternă. Ne
întrebăm: în urma căror factori și-au
schimbat părerile acești membri ai
mediului asociativ românesc din
Ucraina? De asemenea pare a fi cel
puțin stranie poziția ziarului "Zorile
Bucovinei", care până în prezent și-a
exprimat constant o atitudine de res-
pingere totală a modelului de cote

lingvistice în educație și acum îl

acceptă tacit.
Consiliul Național al Româ nilor

din Ucraina menționează că lupta
pentru limba română în școli a fost
una dintre cele mai importante pentru
comunitatea românească, iar Legea
Fundamentală oferă dreptul la
școlarizare completă în limba mater-
nă. În ceasul al 12-lea este necesară
respec tarea principiilor și a viziunilor
istorice și coalizarea mediului
asociativ românesc, pentru a
influența activ și strategic deci denții
politici de la Kiev și Bucu rești să
reușească mo dificarea legislației
privind învă țământul, care reprezintă,
în momentul de față, o catastrofă
pentru românii din Ucraina. Nu
trebuie să permitem să fim dez -
naționalizați și slăbiți cu propriile
noastre mâini!", se spune în
declarație.

Printre cele peste 20 de
organizații ce fac parte din Consiliul
Național al Românilor din Ucraina
cea mai numeroasă entitate a
românilor din Ucraina-- sunt și câteva
din sudul Basar abiei (regiunea
Odesa). Este vorba de Aso ciația
"Basa rabia" a Românilor din regiu nea
Odesa (președinte Anatol Popescu),
Asociația Național-Culturală "Valul lui
Traian" a Românilor din raionul
Tatarbu nar (președinte Nicolae
Moșu), Asociația Cadrelor Didactice
din regiunea Odesa (președinte
Mihail Mecineanu).

***
Pe 25 iulie, în pagina sa de

Facebook, Dumitru Caulea relata că
în toamnă, după ce va aduna mai
mulți bani (găsindu-și, suplimentar,
un serviciu de noapte pentru 2-3 luni)
va iniția mai multe procese
judecătorești în Ucraina și România,
împotriva celor care l-au calomniat. În
Ucraina  împoriva Consiliului Național
al Românilor din Ucraina, care, în
declarația sa, a denaturat, pe alocuri,
cele scrise și spuse de dumnealui. De
asemenea-- împotriva Agenției de
Știri BucPress, a ziarelor "Libertatea
Cuvântului" și "Monitorul Buco -
vinean", în România – împotriva
Agenției de Știri "Romanian Global
News". E vorba de declarația
Consiluilui Național al Românilor și de
mediile de informare care au publicat-
o, va cere "despăgubiri pentru daune
morale și scuza oficilă în public", pre-
cum citim în postarea din pagina sa
de Facebook, la momentul când sunt
scrise aceste rânduri (în dimineața
zilei dea 26 iulie). 

Așa că, până vor ieși de sub tipar
aceste rânduri, am putea fi martorii
unor procese judecă torești "românii
din Ucraina împotriva românilor din

Ucraina". Lucrurile ar putea fi trecute
ușor din albia luptei pentru învăță -
mântul în limba română în cea a ata-
curilor la persoana, astfel încât cele
două tabere, să aibă preocupări
legate de instanțele jude cătorești
mult și bine.
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NOTA REDACȚIEI. La drept vor-
bind, era de mirat, dacă se întâmplă
altfel. Adică dacă în problema
învățământului școlar în limba româ-
nă în Ucraina, la un moment dat, în
ceasul al 12-lea, nu se ajungea la
aceea ca să se "bată" ei între ei chiar
cei vizați-- membrii comunității
românești din Ucraina. Iată că s-a
ajuns. Unii susțin că
deznaționalizarea școlilor cu limba de
predare română este ceva normal,
chiar binevenit, alții- ca cele întâmpla-
te contravin prevederilor Constituției
Ucrainei, obligațiunilor ei interna -
ționale, că sunt un act ilegal și
inuman, în ultima instanță, în raport
cu minoritatea românească din
Ucraina. Metoda e veche cât lumea,
iar expresia ei verbală, în latină, sună
așa: "Divide et impera" ("Dezbină si
stăpâ nește"). Diferite regimuri au
folosit-o "cu succes", pentru a-și
promova interesele și a-și supune
mulțimile.

Când apare o organizație panu-
craineană a etnicilor români, care
spune că lichidarea, de facto, a
școlilor naționale româ nești, cu vechi-
me seculară, e un bine pentru
această comunitate, e ușor de presu-
pus că se vor găsi persoane, din
sânul acestei comunități, care vor
avea alt punct de vedere, vor veni cu
argumentele lor, deosebite. Adică o
confruntare între ei, românii, este
garantată, iar cu ea și un argu ment
forte la mâna auto rităților.

Cel mai grav, în opinia noastră, în
toată ciorovăila pusă la cale, este o
idee enunțată de cei din Alianța
Societăților Național-Culturale a
Românilor din Ucraina. Anume ideea
că preve derile în vigoare ale Cons -
tituției - Legii Funda mentale a
Ucrainei - ce țin de drepturile
garantate minorităților etnice, nu mai
sunt primordiale, că se poate trece
ușor peste ele (bunaoara peste arti-
colul 22, alineat 3), în sprijinul unor
legi ce nu corespund normelor
consfințite în Constituție. Când o ase-
menea idee este promovată, fie și de
o organizație obștească, nu poți vorbi
despre respectarea principiilor demo-
cratice ale unui stat. O atare aborda-
re e, mai degrabă, semn al degene-
rării.

POZIȚIA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

 Impresii

UN NOU ORAȘ - DUNAIA - 
ÎNTRE LIMANUL SASAC ȘI MAREA NEAGRĂ

Dacă mai zăbovea pe lumea asta, pe 1 iulie 2020, poetul popular Anatol Manole, originar din satul Hagi-
Curda, raionul Ismail, împlinea 60 de ani. Ne-a părăsit prematur cu 5 ani în urmă, lăsându-ne moștenire o
carte cu poeziile sale, intitulată "Grădina mamei". Culegerea a apărut la Iași, în 2014, prin contribuția
Despărțământului ASTRA "Mihail Kogălniceanu" Iași (președinte dna Areta Moșu). Versurile i-au mai apă-
rut în câteva culegeri colective, editate în România și în presa perodică. A fost laureat al mai multor ediții
ale Festivalului de poezie "Pavel Boțu", în cadrul căruia a și debutat, cu aproape un pătrar de veac în
urmă.                                                                                                                                            

Cu 8 clase, făcute la baștină și cu o școală de meserii, absolvită în Arciz (sudul Basarabiei), Anatol
Manole ne-a lăsat poezii care te cuceresc prin simplețea, emotivitatea și mesajul lor răvășitor. Mesaj plin
de durere și neîmplinire, izvorât din destinul secular al românului sud-basarabean.

Pe 17 iulie, Rada Supremă (Parlamentul) de la Kiev a adoptat
hotărârea "Cu privire la lichidarea și crearea raioanelor". E vorba de
unitățile teritorial-administrative de bază din Ucraina, care au suferit
modificări în cadrul reformei tertorial-administrative. Legea prevede
ca în regiunea Odesa, în ansamblu, vor fi create 7 raioane noi, care le
vor îngloba în sine pe toate cele existente până acum. În nordul
regiunii (Transnistria istorică) vor exista trei raioane: Podilisk (fostul
Kotovsk), cu 229,9 mii de locuitori, Rozdilina (104,2 mii) și Berezivka
(123,3 mii). Un raion va avea centrul în orașul Odesa și va fi cel mai
populat (1 milion 360,9 mii de locuitori). 

Pomul vieții și uitării
Fericit este omul care sădește un pom. Pomul crește, înverzește, în

fiecare primăvară înflorește și toamna ne bucură cu roadele lui bogate.
Fericit este omul care sapă o fântână, un izvor, apoi lângă izvor sădește
un copac. El oferă umbră tuturor trecătorilor care se opresc să-și
potolească setea cu apa răcoritoare. Fericit este omul care zidește o
casă pentru familia sa, apoi plantează pomi fructiferi și arbori decorativi
pentru a trăi în armonie cu natura. Fiecare om are un pom al său, fie
prăsad, măr, cireș, nuc, sau stejar, de ramurile căruia se ține cântecul,
legenda și simbolul. Se spune că pomul de nuc păzește casa omului de
insecte. Pomul de stejar e un simbol al fidelității și vitejiei.

La Costiceni, în Valea Prutului, se află un pom care, potrivit persoanelor
vârstnice, are peste 150 de ani. Este vorba despre un prăsad sălbatic care
are o înălțime de peste 25 de metri. Coroana lui de cren gi este rotundă și
foarte frumoasă. Po mul este sănătos și toate ramurile sunt verzi. Am devenit
vecinul acestui pom în anul 1970. A tre cut jumătate de secol și am impresia
că acest pom nu a îmbătrânit deloc. Prăsadul înverzește și înflorește în fieca -
re primăvară. El ema nă un parfum dul ce care atrage harnicele albine venite
să culeagă nectarul bogat pentru miere.

Cu sosirea primăverii pe acest pom vin păsările călătoare. Admir de
fiecare dată ciripitul lor simfonic fermecător.

La umbra acestui pom au crescut copiii, care an de an îngrijeau de el. Cu
timpul copiii au devenit mari, luându-și zborul în alte părți. Pe la sărbători,
acest pom era mereu înconjurat de o mulțime de oameni, rude și prieteni,
care se întâlneau pentru a mai schimba o vorbă, pentru a petrece timpul
împreună.

Mulți dintre ei nu mai sunt în viață, au trecut în veșnicie, lăsând acest
pom într-o singurătate apăsătoare. În fiecare dimineață privesc la acest
prăsad și îmi pare că el mereu lăcrimează.

Acest pom a fost pus și în vânzare, pentru lemne de foc, însă nu s-a găsit
vreun cumpărător să-i taie ramurile. Mai bine să cânte porumbeii toamna și
iarna. Mugurașii lui trec în amorțire și sunt ușor acoperiți cu fulgi de nea,
așteptând să vină primăvara, când natura din nou se trezește la viață.

Am observat că pe an ce trece frunzele lui sunt mai mici, dar gustul
fructelor nu se pierde. Pomul este ca și omul. Omul toată viața muncește,
crește copii, se bucură de viață, apoi îmbătrânește, iar pomul înverzeşte,
înflorește și rodește. Se spune că undeva o frunză șoptește:

Eu – o frunză/ tu – o frunză
Două frunze/ împreună 
Știi ce fac?/ – Un copac.  

Andrei COLAC, 
veteran al culturii satului Costiceni, regiunea Cernăuți

 Rânduri din scrisori
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În perioada de până la 1990 numele
lui Kotovski l-a purtat gospodăria agri-
colă colectivă din localitate, bustul fiind
amplasat vizavi de sediul de odinioară
al cârmuirii, nu de parte de școală, în

dreapta drumului central, ce duce în

vale, spre casa de cultură și biserică.
Parcela de pământ unde se afla bustul,
în anii din urmă, era proprietate privată
a cuiva, se spune în știrea mediatizată,
și acel cineva nu-și dădea acordul pen-
tru de molarea lui. În fine, autoritățile

locale, în baza Legii
Ucrainei cu privire la
decomunizare, au reușit
să-l convingă pe pro -
prietar și acela și-a dat
con simțământul ca bustul
să fie demolat. Prin acest
eveniment Krutoiarivka a
nimerit în circuitul media-
tic.

Au fost timpuri (după
1990), când de la
Krutoiarivka, din co -
munitatea conaționalilor
noștri de acolo, veneau
vești de cu totul altă natu-
ră. Ele erau legate de
rezidirea bisericii din loca-
litate, pe locul ei vechi, pe
când primar al satului era regretatul
Nicolae Plăcintă. Sau de refendumul
local, la care s-a pus problema reîntoar-
cerii vechii denumiri a satului Moldova.
Sau de dezvelirea, la intrarea în școala
medie din localitate, a unei plăci come-
morative consacrate lui Mihai

Ciumakov, fost pedagog. În 30  de ani
trecuți lucrurile au evoluat astfel încât
nici școala medie din localitate nu mai
este cu predarea integrală în limba
română și nici alte vești, decât demola-
rea bustului lui Ko tovski, de la
Krutoiarivka, nu mai parvin.

Despre trecerea cu bacul peste
Dunăre pe secorul Isa c cea – Or -
livka/Cartal (raionul Reni) se
vorbește de mai bine de două dece-
nii, iar de la începutul construcției ei,
pe malul stâng al Dunării, au trecut
deja 5 ani.   Interesant este faptul că,
din partea ucraineană, toată infras-
tructura complexului transfrontalier
de trecere a Dunării cu bacul este

proprietate a unei Societăți cu res-
ponsabilitate limitată (SRL)
"Paromnyi kompleks Orlov ka".
Resursa electronică USIonline.com.
(Ukrainskaia Slujba Informații.
Odessa) informă pe 18 aprilie că
guvernatorul regiunii Odesa, Maxim
Kutii, a semnat o ordonanță prin
care SRL-ului respectiv, din bugetul
de stat, i-au fost alocate aproape

260 mii de grivne. Aceasta- în pofida
faptului că linia de trecere cu bacul
înca nu-și începuse activitatea.
Sevi ciul de presă al Administrației
Re gionale de Stat Odesa a dat
publicității texul ordonanței respecti-
ve a guvernatorului din 16 aprilie
2020. Aflăm că suma alocată este
de 254 999,45 grivne și că ea va fi
folosită pentru compensarea unei
părți a creditului luat de SRL pentru
dezvoltarea businessului, în cadrul
Programului regional de dezvoltare
a antreprenoriatului mic și mijlociu
pe anii 2017-2020.

Se face remarcat faptul că unul
dintre fondatorii Societății cu res-
ponsabilitate limitată "Paromnyi
kompleks Orlovka este Tatiana

Dimcioglo, soția lui Iurii Dimcioglo,
vicepreședinte al Consiliului
Regional Odesa. Ceilalți cofondatori
sunt o companie londoneza (Marea

Britanie),  firma comerciala-de pro-
ductie "Tigos", din sudul Basa rabiei,
specializată, printre altele în comer -
cializarea cerealelor și produ cerea
ingrășămintelor minerale și Veaces -
lav Ceapir. Ceapir și Tatiana Dim -
cioglo sunt beneficiarii/proprietarii
SRL "Paromnyi kompleks Orlovka".

Pare cel puțin straniu că, pe par-
tea ucraineană, trecerea cu bacul
Isa ccea-Cartal, despre care se
spune că ar fi de importanță vitală
pentru sudul Basarabiei, este pro-
prietate privată a unor persoane. Și
că una dintre aceste persoane este
soția vicepreședintelui Consiliului
regional Odesa. 

Corespondentul nostru

 Probleme perene

trecerea cu bacul iSaccea-- OrliVKa/cartal: 
cine Sunt prOprietarii 
ei din ucraina?

 Moment jubiliar

KRUTOIARIVKA 
(COMUNA MOLDOVA) 

FARA BUSTUL LUI KOTOVSKI

Din neam de țărani din Hagi-
Curda, raionul Ismail, dânsul a fost
printre puținii sud-basarabeni care,
după 1990, când este creat statul
ucrainean suveran, s-a încadrat cu
trup și suflet în ceea ce numim azi
mișcare de renaștere națională a
românilor din Bugeac. În toamna anu-
lui 1991 a participat, la Ismail, la
prima reuniune cu caracter național a
confraților noștri din sud, pentru ca
de atunci înainte să fie prezent la cele
mai importante activități de acest
gen.

A salutat și s-a arătat entuziasmat de
apariția, în vara anului 1990, a săptămânalu-
lui "Luceafărul", primul ziar, din perioada pos-
tbelică, editat la Odesa în limba română. În
1992, împreună cu fratele său, Vasile, a făcut
o donație în bani, pentru editarea acelui săp-
tămânal. În paginile "Luceafărului", prin 1991,
a apărut primul său articol. Tot pe atunci, pre-
gătind o serie de materiale despre trecutul
istoric al satului Hagi-Curda, am poposit pen-
tru întâia oară acasă la Tudor și Larisa
Iordăchescu  - un cuplu familial de rară
simplețe, omenie și bunătate. Aveam, ani la
rând, să mă opresc în casa lor primitoare, nu
departe de malul ghiolului Chitai, tot savurând
bucatele nemaipomenit de gustoase,
pregătite de Larisa și vinul - bun și el,  turnat
în butoaie de către capul familiei.

Aceasta a fost latura vizibilă a vieții lui
Tudor Iordăchescu: grijile harmanului, cele
interminabile și deloc ușoare; ograda plină cu
orătănii, câteva sectoare cu vița-de-vie;
livada, cu pomi plantați și altoiți de el. I-a plă-
cut să aibă de toate in gospodărie, să aibă
masa plină, să deie la alții din ce avea. A
muncit din greu și după pensionare și până a

se pensiona, fiind angajat în cadrul

Inspectoratulu Fiscal Raional Ismail.
Ieșirea la pensie, cât n-ar părea de

straniu, a turnat în viața sa un suflu nou. I-a
dat libertatea de a așterne gândurile pe hârtie:
gânduri despre prezentul și trecutul istoric al
românilor sud-basarabeni, despre problemele
lor nesoluționate, pe plan local, dar și regional
și panucrainean. Am publicat cele scrise de el
în săptămânalul cernăuțean "Concordia", cât
am lucrat corespondent pentru sudul
Basarabiei și, mai cu seamă, între anii 2001-
2007, când, în cadrul respectivei redacții, am
scos de sub tipar ediția specială lunară "Sud-
Vest". Încurajat și însuflețit, Tudor Iordăchescu
a adus atunci pe lume un lung serial despre
istoria baștinii sale și a zonei învecinate cu ea
a Bugeacului. Acele articole au devenit
"aluatul" din care s-

a copt mai
târziu cartea sa pomenită mai sus. A

apărut în 2011, la Editura "Prometeu", din
Chișinău, în cadrul unui proiect coordonat de
Vasile Șoimaru. Grație domnului Șoimaru,
cartea a cu noscut încă o ediție, revăzută și
com pletată, ce urma să fie lansată cu prilejul
aniversării a 75-a de la nașterea autorului,
marcată de 17 mai. Epidemia de coro navirus
a amânat-o pentru la vară, din câte auzisem.

Neagreat de mulți la Hagi Curda, Tudor
Iordăchescu, a fost omul faptelor. Și prin fap-
tele sale le arăta celor care n-aveau ochi să-l
vadă cine sunt ei și cine este el. Mai mulți ani
la rând, a fost alături de fratele său mai mare,
Vasile, în lupta pentru rezidirea Bisericii "Sf. 

Apostoli Petru și Pavel" din locali-
tate. A publicat o serie impunătoare de articole
despre greutățile prin care au trecut membrii
Comunității creștin-ortodoxe, supuse canonic
Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române,
până la sfințirea locului pentru biserică, apoi
până la sfințirea bisericii, în vara anului 2011.
Peste doi ani, din propria inițiativă, reușește
să deschidă în casa parohială o bibliotecă de
carte româ nească. Cele două odăi nu prea
mari le aduce în ordine din cheltuielile sale,
cărțile le adună tot el. Boala și zecile de
drumuri făcute la Chișinău, în legătură cu
editarea cărții, apoi  pentru tratament, nu i-au
permis să realizeze prea multe în bibliotecă.
În lipsa sa, se pare că destinul de mai depar-
te al acestei biblioteci rămâne cam confuz. 

Ultimul său articol, intitulat "Mă grăbesc" l-
am publicat în trei numere ale Almanahului
"Sud-Vest" din septembrie, octombrie și
noiembrie-decembrie 2016. Începe așa: "Mă
grăbesc. Poate e ultimul articol. Boala mă
apasă. Am mai slăbit cu un kilogram. Dar vreu
să trăiesc. Am ce scrie. A venit primăvara -
anotimpul mult așteptat de toți. Au înverzit
pomii... și acei sădiți de mine. Am sădit o liva-
dă chiar la deal de casa noastră..." A fost
mesajul său de adio. L-a scris când încă mai
putea scrie, dar simțea că puterile îl părăsesc
și că nu are scăpare. Insista să-l public pe
atunci, dar n-am îndrăznit.

...M-am despărțit cu el pentru tot deauna în
aprilie, tot 2016. Rămăsesem peste noapte la
el acasă, iar dimineață plecam la Ismail, la
Universitate, ca să punem la cale ediția din
anul acela a Festivalului de poezie "Pavel
Boţu". Era slăbit și se simțea tot mai rău. M-a
petrecut până la poarta dinspre drum, ne-am
luat rămas bun. Mi-a dăruit atunci o agendă în
care a lăsat, pentru mine, câteva rânduri pe
prima pagină. Avea adunate în ea poeziile
sale...  A scris și versuri.

Vadim BACINSCHI

La vară, în luna iulie, se vor împlini
30 de ani de la lansarea săptămâna-

lului "Luceafărul" (serie veche), primul
periodic în limba română, din perioada
postbelică, editat la Odesa pentru
conaționalii noștri din regiune. Începând
cu numărul precedent al almanahului
"Sud-Vest", republicăm o serie de artico-
le ce au văzut lumina tiparului in
"Luceafărul", în anii 1990-1992. 

"NU MAI VREU 
SĂ-MI FACEȚI BINE"

După mai mulți ani de "înflorire
națională", noi, moldovenii din raionul
Tatarbunar, am ajuns, după părerea mea, la
sapă de lemn. Nu vorbesc de latura materia-
lă. Am în vedere sufletul, spiritul național.
Avem, ce-i drept, parte în ultimii ani de câte-
va emisiuni săptămânale în limba
moldovenească la radiodifuziunea și
televiziunea regională și de ziarul
"Luceafărul". Bine că le avem. Dar ele nu
rezolvă problema, fiindcă lucrurile au ajuns
prea departe și, spre a le normaliza, e nevo-
ie de o munca mult mai amplă, în primul
rând, în fiecare sat, în fiecare casă. 

Iar problema e următoarea. În ultimile
câteva zeci de ani am ajuns să ne mândrim
cu limba maternă doar în timpul așa-zisului
"prazdnik rodnogo iazika" ( în traducere din
rusește-- "sărbătoarea limbii materne"- nota
red.). În rest-nici urmă de mândrie, de grijă
pentru limba pe care o vorbim.

Eu am absolvit școala moldovenească
din satul Eschipolos (Glubokoe), copiii mei
au absolvit aceeași școală, numai că deja cu
predarea în limba rusă. Le scriu feciorului și
fiicăi scrisori în limba maternă, iar ei îmi
răspund rusește, pentru că nu știu a scrie
corect în limba maternă.

Trecerea școlii la predarea în limba rusă
s-a făcut forțat, inițiativa cu pricina
aparținând doar câtorva persoane. Martori ai
actului de răuvoință săvârșit atunci sunt și
astăzi.

Nu putem să nu recunoaștem că moldo-

venii din raionul Tatarbunar, prin acțiuni de
felul celor despre care am pomenit mai sus,
au fost puși în condiții în care își pierd
specificul național. Acest proces are loc în
mai multe sate: Baștanovka, Nerusai,
Jeltoiari, Vișniovoe și Glubokoe satul meu
natal.

De fapt, asupra baștinii mele s-au abătut
mai multe năpaste. Ne-au distrus biserica,
ne-au împuțit ghiolul, Principala și cea mai
gravă consta în faptul că copiii au fost lipsiți
de posibilitatea de a învăța limba maternă.
Printre acești copii sunt și odraslele
pedagogilor moldoveni. Niște lucruri pe care,
dacă ești adevărat patriot al neamului tău, nu
le prea poți înțelege. Cine dacă nu școala,
pedagogii le vor altoi micuților dragostea
pentru graiul matern, pe care l-au vorbit
buneii si străbuneii lor? Cu ce se ocupă
atunci școala? Educă internaționaliști-- așa
zicem noi și nu ne prea dăm seama că
asemenea internaționalism este fals.

Mă mai gândesc aici: un oarecare locui-
tor din îndepărtata Africă, venit să-și facă
studiile la noi, învață limba rusă un an de zile
și acest termen se dovedește a fi suficient
pentru a o cunoaște. Moldovenii, în școlile cu
predarea în limba rusă, sunt impuși s-o stu-
dieze 10-11 ani, pentru că la examenele de
admitere în instituțiile superioare "să se
poticnească" la examenul la limba rusă. 

Emil CEACHIR,
inginer, fost pedagog. Satul

Glubokoe, raionul Tatarbunar

P.S. Mulți cititori de rând nu înțeleg sen-
sul unor cuvinte pe care le citesc în ziarul
"Luceafărul". Am în vedere neologismele
(cuvintele intrate în bagajul lexical relativ nu
demult), termeni speciali, diferite expresii. Aș
propune ca la sfârșitul fiecărui număr de ziar
să publicați un mic vocabular, care să cuprin-
dă 10-20 de cuvinte, întâlnite în materialele
numărului dat, cu explicațiile respective. Ar
avea de câștigat și cititorii și "Luceafărul".

(Săptămânalul "Luceafărul', nr. 6 (31),
din februarie 1991, pag. 1)

ScriSe și publicate 
cu 30 de ani în urmă

 Comemorări

La începutul lunii mai, câteva agenții de știri din Ucraina au informat că
în satul Krutoiarivka (fosta comună Moldova), din actualul raoin

Bilgorod-Dnistrovski, a fost demolat bustul lui Grigori Kotovski, comandant
de oști sovietice din anii războilui civil, despre care documentele istorice ne
spun că a avut mari tangențe cu lumea criminală de pe timpul său.
Krutoiarivka de azi, sat populat de conaționalii noștri, la origini, s-a numit
Vădeni. Mai târziu i s-a spus, în manieră rusească Moldovca, iar când aceste
teritorii au fost administrate de autoritățile românești--  comuna Moldova.
Satul este situat lângă frontiera moldo-ucraineană, învecinându-se cu
raionul Ștefan Vodă, din Republica Moldova.

NEUITATUL 
TUDOR IORDĂCHESCU,
LA 75 DE ANI

...Așadar, despre modul de a gândi.
Când unui copac îi sunt tăiate rădăcini-
le, nimeni nu pune la îndoială faptul că
tulpina, crengile acelui copac ar putea
să existe, ca organism viu, cu de la sine
putere, fără rădăcini. Toți își dau seama
ce le așteaptă. Se vor usca și vor ajun-
ge lemne de pus pe foc, sau pur și
simplu vor putrezi. Toți își dau seama:
fără rădăcini copacul moare.

Pentru organismul comunității ro -
mânești din sudul Basarabiei scoaterea
limbii române din școlile de cultură
generală, în baza oricăror legi nu s-ar
face, este similară cu tăierea rădăcinilor
unui copac. El în mod inevitabil se va
ofili, se va usca, va ajunge lemne
pentru foc. În cazul comunității etnice,
transformarea copacului în lemne sigur
că durează mai mult. După ce este
scoasă din școli, peste câteva generații,
limba română va ajunge să fie scoasă și
din familii și din localități întregi. Cum se
întâmplă, bunaoara, in prezent in Satu
Nou/Novoseliske, raionul Reni. Lucrul
acesta este inevitabil...

Noi înțelegem că dacă unui copac i
s-au tăiat rădăcinile, el va pieri. Dar nu
vrem să înțelegem că o comunitate
etnică (românească, în cazul nostru)
căreia i-a fost distrusă școala națională,
este sortită, în perspectivă, pieirii,
asimilării, dispariției, adică. Mai bine
zis, n-am vrut să înțelegem până

acum, în ultimile două decenii, cât se
mai putea face ceva, căci acum lucruri-
le au ajuns în punctul de unde nu mai
există întoarcere înapoi. N-au vrut să
înțeleagă simplul adevăr expus mai
sus, în primul rând, cadrele didactice
din școli și întâi de toate-- profesorii de
limba română (sau moldovenească,
sau maternă-- ziceți-i cum doriți). Ei și-
au primit, ascultători, salariile și n-au
încercat să protesteze împotriva celor
întamplate, în măsura în care o cerea
situația limbii române, marginalizată și
izgonită din școli. Sub demersurile
făcute de ong-urile românești din sudul
Basarabiei pe diferite adrese, în spriji-
nul limbii române, semnăturile
profesorilor de limba română din școli,
ale directorilor de școli, practic, au lipsit.
Nu este o învinuire. E doar o
constatare.

La ora actuală școala cu predarea
în limba română din sudul Basarabiei a
ajuns școala mixtă, cu clase și
moldovenești (cum li se spune) și
ucrainești. E vorba de o perioadă de
tranziție, după care, în mod inevitabil,
se sa va ajunge la școala
ucraineană,cu "limba moldovenească"
predată, ca disciplină de studiu, câteva
ore săptamânal. Sau chiar fără ele.

Observator

PE DRUMUL DISPARIȚIEI
CA NEAM...

Se pare că lucrul cel mai grav, ce ni s-a întâmplat în ultimile
câteva decenii, este că am încetat să gândim sănătos, iar

raționametele noastre, ce țin de diverse domenii ale vieții
omenești, au devenit conformiste, degradate și inadecvate. Se
referă aceasta și la domeniul existenței noastre naționale, fie că
ne numim moldoveni, fie că români. În Basarabia istorică (regiu-
nea Odesa) s-a ajuns ca aceasta să nu mai aibă, de fapt, nicio
importanță. După dispariția școlilor naționale cu predare în limba
română, tăvălugul deznaționalizării se va rostogoli peste toți la fel
de apăsat, fără a-i mai alege și fără a-i deosebi.
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În perioada de până la 1990 numele
lui Kotovski l-a purtat gospodăria agri-
colă colectivă din localitate, bustul fiind
amplasat vizavi de sediul de odinioară
al cârmuirii, nu de parte de școală, în

dreapta drumului central, ce duce în

vale, spre casa de cultură și biserică.
Parcela de pământ unde se afla bustul,
în anii din urmă, era proprietate privată
a cuiva, se spune în știrea mediatizată,
și acel cineva nu-și dădea acordul pen-
tru de molarea lui. În fine, autoritățile

locale, în baza Legii
Ucrainei cu privire la
decomunizare, au reușit
să-l convingă pe pro -
prietar și acela și-a dat
con simțământul ca bustul
să fie demolat. Prin acest
eveniment Krutoiarivka a
nimerit în circuitul media-
tic.

Au fost timpuri (după
1990), când de la
Krutoiarivka, din co -
munitatea conaționalilor
noștri de acolo, veneau
vești de cu totul altă natu-
ră. Ele erau legate de
rezidirea bisericii din loca-
litate, pe locul ei vechi, pe
când primar al satului era regretatul
Nicolae Plăcintă. Sau de refendumul
local, la care s-a pus problema reîntoar-
cerii vechii denumiri a satului Moldova.
Sau de dezvelirea, la intrarea în școala
medie din localitate, a unei plăci come-
morative consacrate lui Mihai

Ciumakov, fost pedagog. În 30  de ani
trecuți lucrurile au evoluat astfel încât
nici școala medie din localitate nu mai
este cu predarea integrală în limba
română și nici alte vești, decât demola-
rea bustului lui Ko tovski, de la
Krutoiarivka, nu mai parvin.

Despre trecerea cu bacul peste
Dunăre pe secorul Isa c cea – Or -
livka/Cartal (raionul Reni) se
vorbește de mai bine de două dece-
nii, iar de la începutul construcției ei,
pe malul stâng al Dunării, au trecut
deja 5 ani.   Interesant este faptul că,
din partea ucraineană, toată infras-
tructura complexului transfrontalier
de trecere a Dunării cu bacul este

proprietate a unei Societăți cu res-
ponsabilitate limitată (SRL)
"Paromnyi kompleks Orlov ka".
Resursa electronică USIonline.com.
(Ukrainskaia Slujba Informații.
Odessa) informă pe 18 aprilie că
guvernatorul regiunii Odesa, Maxim
Kutii, a semnat o ordonanță prin
care SRL-ului respectiv, din bugetul
de stat, i-au fost alocate aproape

260 mii de grivne. Aceasta- în pofida
faptului că linia de trecere cu bacul
înca nu-și începuse activitatea.
Sevi ciul de presă al Administrației
Re gionale de Stat Odesa a dat
publicității texul ordonanței respecti-
ve a guvernatorului din 16 aprilie
2020. Aflăm că suma alocată este
de 254 999,45 grivne și că ea va fi
folosită pentru compensarea unei
părți a creditului luat de SRL pentru
dezvoltarea businessului, în cadrul
Programului regional de dezvoltare
a antreprenoriatului mic și mijlociu
pe anii 2017-2020.

Se face remarcat faptul că unul
dintre fondatorii Societății cu res-
ponsabilitate limitată "Paromnyi
kompleks Orlovka este Tatiana

Dimcioglo, soția lui Iurii Dimcioglo,
vicepreședinte al Consiliului
Regional Odesa. Ceilalți cofondatori
sunt o companie londoneza (Marea

Britanie),  firma comerciala-de pro-
ductie "Tigos", din sudul Basa rabiei,
specializată, printre altele în comer -
cializarea cerealelor și produ cerea
ingrășămintelor minerale și Veaces -
lav Ceapir. Ceapir și Tatiana Dim -
cioglo sunt beneficiarii/proprietarii
SRL "Paromnyi kompleks Orlovka".

Pare cel puțin straniu că, pe par-
tea ucraineană, trecerea cu bacul
Isa ccea-Cartal, despre care se
spune că ar fi de importanță vitală
pentru sudul Basarabiei, este pro-
prietate privată a unor persoane. Și
că una dintre aceste persoane este
soția vicepreședintelui Consiliului
regional Odesa. 

Corespondentul nostru

 Probleme perene

trecerea cu bacul iSaccea-- OrliVKa/cartal: 
cine Sunt prOprietarii 
ei din ucraina?

 Moment jubiliar

KRUTOIARIVKA 
(COMUNA MOLDOVA) 

FARA BUSTUL LUI KOTOVSKI

Din neam de țărani din Hagi-
Curda, raionul Ismail, dânsul a fost
printre puținii sud-basarabeni care,
după 1990, când este creat statul
ucrainean suveran, s-a încadrat cu
trup și suflet în ceea ce numim azi
mișcare de renaștere națională a
românilor din Bugeac. În toamna anu-
lui 1991 a participat, la Ismail, la
prima reuniune cu caracter național a
confraților noștri din sud, pentru ca
de atunci înainte să fie prezent la cele
mai importante activități de acest
gen.

A salutat și s-a arătat entuziasmat de
apariția, în vara anului 1990, a săptămânalu-
lui "Luceafărul", primul ziar, din perioada pos-
tbelică, editat la Odesa în limba română. În
1992, împreună cu fratele său, Vasile, a făcut
o donație în bani, pentru editarea acelui săp-
tămânal. În paginile "Luceafărului", prin 1991,
a apărut primul său articol. Tot pe atunci, pre-
gătind o serie de materiale despre trecutul
istoric al satului Hagi-Curda, am poposit pen-
tru întâia oară acasă la Tudor și Larisa
Iordăchescu  - un cuplu familial de rară
simplețe, omenie și bunătate. Aveam, ani la
rând, să mă opresc în casa lor primitoare, nu
departe de malul ghiolului Chitai, tot savurând
bucatele nemaipomenit de gustoase,
pregătite de Larisa și vinul - bun și el,  turnat
în butoaie de către capul familiei.

Aceasta a fost latura vizibilă a vieții lui
Tudor Iordăchescu: grijile harmanului, cele
interminabile și deloc ușoare; ograda plină cu
orătănii, câteva sectoare cu vița-de-vie;
livada, cu pomi plantați și altoiți de el. I-a plă-
cut să aibă de toate in gospodărie, să aibă
masa plină, să deie la alții din ce avea. A
muncit din greu și după pensionare și până a

se pensiona, fiind angajat în cadrul

Inspectoratulu Fiscal Raional Ismail.
Ieșirea la pensie, cât n-ar părea de

straniu, a turnat în viața sa un suflu nou. I-a
dat libertatea de a așterne gândurile pe hârtie:
gânduri despre prezentul și trecutul istoric al
românilor sud-basarabeni, despre problemele
lor nesoluționate, pe plan local, dar și regional
și panucrainean. Am publicat cele scrise de el
în săptămânalul cernăuțean "Concordia", cât
am lucrat corespondent pentru sudul
Basarabiei și, mai cu seamă, între anii 2001-
2007, când, în cadrul respectivei redacții, am
scos de sub tipar ediția specială lunară "Sud-
Vest". Încurajat și însuflețit, Tudor Iordăchescu
a adus atunci pe lume un lung serial despre
istoria baștinii sale și a zonei învecinate cu ea
a Bugeacului. Acele articole au devenit
"aluatul" din care s-

a copt mai
târziu cartea sa pomenită mai sus. A

apărut în 2011, la Editura "Prometeu", din
Chișinău, în cadrul unui proiect coordonat de
Vasile Șoimaru. Grație domnului Șoimaru,
cartea a cu noscut încă o ediție, revăzută și
com pletată, ce urma să fie lansată cu prilejul
aniversării a 75-a de la nașterea autorului,
marcată de 17 mai. Epidemia de coro navirus
a amânat-o pentru la vară, din câte auzisem.

Neagreat de mulți la Hagi Curda, Tudor
Iordăchescu, a fost omul faptelor. Și prin fap-
tele sale le arăta celor care n-aveau ochi să-l
vadă cine sunt ei și cine este el. Mai mulți ani
la rând, a fost alături de fratele său mai mare,
Vasile, în lupta pentru rezidirea Bisericii "Sf. 

Apostoli Petru și Pavel" din locali-
tate. A publicat o serie impunătoare de articole
despre greutățile prin care au trecut membrii
Comunității creștin-ortodoxe, supuse canonic
Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române,
până la sfințirea locului pentru biserică, apoi
până la sfințirea bisericii, în vara anului 2011.
Peste doi ani, din propria inițiativă, reușește
să deschidă în casa parohială o bibliotecă de
carte româ nească. Cele două odăi nu prea
mari le aduce în ordine din cheltuielile sale,
cărțile le adună tot el. Boala și zecile de
drumuri făcute la Chișinău, în legătură cu
editarea cărții, apoi  pentru tratament, nu i-au
permis să realizeze prea multe în bibliotecă.
În lipsa sa, se pare că destinul de mai depar-
te al acestei biblioteci rămâne cam confuz. 

Ultimul său articol, intitulat "Mă grăbesc" l-
am publicat în trei numere ale Almanahului
"Sud-Vest" din septembrie, octombrie și
noiembrie-decembrie 2016. Începe așa: "Mă
grăbesc. Poate e ultimul articol. Boala mă
apasă. Am mai slăbit cu un kilogram. Dar vreu
să trăiesc. Am ce scrie. A venit primăvara -
anotimpul mult așteptat de toți. Au înverzit
pomii... și acei sădiți de mine. Am sădit o liva-
dă chiar la deal de casa noastră..." A fost
mesajul său de adio. L-a scris când încă mai
putea scrie, dar simțea că puterile îl părăsesc
și că nu are scăpare. Insista să-l public pe
atunci, dar n-am îndrăznit.

...M-am despărțit cu el pentru tot deauna în
aprilie, tot 2016. Rămăsesem peste noapte la
el acasă, iar dimineață plecam la Ismail, la
Universitate, ca să punem la cale ediția din
anul acela a Festivalului de poezie "Pavel
Boţu". Era slăbit și se simțea tot mai rău. M-a
petrecut până la poarta dinspre drum, ne-am
luat rămas bun. Mi-a dăruit atunci o agendă în
care a lăsat, pentru mine, câteva rânduri pe
prima pagină. Avea adunate în ea poeziile
sale...  A scris și versuri.

Vadim BACINSCHI

La vară, în luna iulie, se vor împlini
30 de ani de la lansarea săptămâna-

lului "Luceafărul" (serie veche), primul
periodic în limba română, din perioada
postbelică, editat la Odesa pentru
conaționalii noștri din regiune. Începând
cu numărul precedent al almanahului
"Sud-Vest", republicăm o serie de artico-
le ce au văzut lumina tiparului in
"Luceafărul", în anii 1990-1992. 

"NU MAI VREU 
SĂ-MI FACEȚI BINE"

După mai mulți ani de "înflorire
națională", noi, moldovenii din raionul
Tatarbunar, am ajuns, după părerea mea, la
sapă de lemn. Nu vorbesc de latura materia-
lă. Am în vedere sufletul, spiritul național.
Avem, ce-i drept, parte în ultimii ani de câte-
va emisiuni săptămânale în limba
moldovenească la radiodifuziunea și
televiziunea regională și de ziarul
"Luceafărul". Bine că le avem. Dar ele nu
rezolvă problema, fiindcă lucrurile au ajuns
prea departe și, spre a le normaliza, e nevo-
ie de o munca mult mai amplă, în primul
rând, în fiecare sat, în fiecare casă. 

Iar problema e următoarea. În ultimile
câteva zeci de ani am ajuns să ne mândrim
cu limba maternă doar în timpul așa-zisului
"prazdnik rodnogo iazika" ( în traducere din
rusește-- "sărbătoarea limbii materne"- nota
red.). În rest-nici urmă de mândrie, de grijă
pentru limba pe care o vorbim.

Eu am absolvit școala moldovenească
din satul Eschipolos (Glubokoe), copiii mei
au absolvit aceeași școală, numai că deja cu
predarea în limba rusă. Le scriu feciorului și
fiicăi scrisori în limba maternă, iar ei îmi
răspund rusește, pentru că nu știu a scrie
corect în limba maternă.

Trecerea școlii la predarea în limba rusă
s-a făcut forțat, inițiativa cu pricina
aparținând doar câtorva persoane. Martori ai
actului de răuvoință săvârșit atunci sunt și
astăzi.

Nu putem să nu recunoaștem că moldo-

venii din raionul Tatarbunar, prin acțiuni de
felul celor despre care am pomenit mai sus,
au fost puși în condiții în care își pierd
specificul național. Acest proces are loc în
mai multe sate: Baștanovka, Nerusai,
Jeltoiari, Vișniovoe și Glubokoe satul meu
natal.

De fapt, asupra baștinii mele s-au abătut
mai multe năpaste. Ne-au distrus biserica,
ne-au împuțit ghiolul, Principala și cea mai
gravă consta în faptul că copiii au fost lipsiți
de posibilitatea de a învăța limba maternă.
Printre acești copii sunt și odraslele
pedagogilor moldoveni. Niște lucruri pe care,
dacă ești adevărat patriot al neamului tău, nu
le prea poți înțelege. Cine dacă nu școala,
pedagogii le vor altoi micuților dragostea
pentru graiul matern, pe care l-au vorbit
buneii si străbuneii lor? Cu ce se ocupă
atunci școala? Educă internaționaliști-- așa
zicem noi și nu ne prea dăm seama că
asemenea internaționalism este fals.

Mă mai gândesc aici: un oarecare locui-
tor din îndepărtata Africă, venit să-și facă
studiile la noi, învață limba rusă un an de zile
și acest termen se dovedește a fi suficient
pentru a o cunoaște. Moldovenii, în școlile cu
predarea în limba rusă, sunt impuși s-o stu-
dieze 10-11 ani, pentru că la examenele de
admitere în instituțiile superioare "să se
poticnească" la examenul la limba rusă. 

Emil CEACHIR,
inginer, fost pedagog. Satul

Glubokoe, raionul Tatarbunar

P.S. Mulți cititori de rând nu înțeleg sen-
sul unor cuvinte pe care le citesc în ziarul
"Luceafărul". Am în vedere neologismele
(cuvintele intrate în bagajul lexical relativ nu
demult), termeni speciali, diferite expresii. Aș
propune ca la sfârșitul fiecărui număr de ziar
să publicați un mic vocabular, care să cuprin-
dă 10-20 de cuvinte, întâlnite în materialele
numărului dat, cu explicațiile respective. Ar
avea de câștigat și cititorii și "Luceafărul".

(Săptămânalul "Luceafărul', nr. 6 (31),
din februarie 1991, pag. 1)

ScriSe și publicate 
cu 30 de ani în urmă

 Comemorări

La începutul lunii mai, câteva agenții de știri din Ucraina au informat că
în satul Krutoiarivka (fosta comună Moldova), din actualul raoin

Bilgorod-Dnistrovski, a fost demolat bustul lui Grigori Kotovski, comandant
de oști sovietice din anii războilui civil, despre care documentele istorice ne
spun că a avut mari tangențe cu lumea criminală de pe timpul său.
Krutoiarivka de azi, sat populat de conaționalii noștri, la origini, s-a numit
Vădeni. Mai târziu i s-a spus, în manieră rusească Moldovca, iar când aceste
teritorii au fost administrate de autoritățile românești--  comuna Moldova.
Satul este situat lângă frontiera moldo-ucraineană, învecinându-se cu
raionul Ștefan Vodă, din Republica Moldova.

NEUITATUL 
TUDOR IORDĂCHESCU,
LA 75 DE ANI

...Așadar, despre modul de a gândi.
Când unui copac îi sunt tăiate rădăcini-
le, nimeni nu pune la îndoială faptul că
tulpina, crengile acelui copac ar putea
să existe, ca organism viu, cu de la sine
putere, fără rădăcini. Toți își dau seama
ce le așteaptă. Se vor usca și vor ajun-
ge lemne de pus pe foc, sau pur și
simplu vor putrezi. Toți își dau seama:
fără rădăcini copacul moare.

Pentru organismul comunității ro -
mânești din sudul Basarabiei scoaterea
limbii române din școlile de cultură
generală, în baza oricăror legi nu s-ar
face, este similară cu tăierea rădăcinilor
unui copac. El în mod inevitabil se va
ofili, se va usca, va ajunge lemne
pentru foc. În cazul comunității etnice,
transformarea copacului în lemne sigur
că durează mai mult. După ce este
scoasă din școli, peste câteva generații,
limba română va ajunge să fie scoasă și
din familii și din localități întregi. Cum se
întâmplă, bunaoara, in prezent in Satu
Nou/Novoseliske, raionul Reni. Lucrul
acesta este inevitabil...

Noi înțelegem că dacă unui copac i
s-au tăiat rădăcinile, el va pieri. Dar nu
vrem să înțelegem că o comunitate
etnică (românească, în cazul nostru)
căreia i-a fost distrusă școala națională,
este sortită, în perspectivă, pieirii,
asimilării, dispariției, adică. Mai bine
zis, n-am vrut să înțelegem până

acum, în ultimile două decenii, cât se
mai putea face ceva, căci acum lucruri-
le au ajuns în punctul de unde nu mai
există întoarcere înapoi. N-au vrut să
înțeleagă simplul adevăr expus mai
sus, în primul rând, cadrele didactice
din școli și întâi de toate-- profesorii de
limba română (sau moldovenească,
sau maternă-- ziceți-i cum doriți). Ei și-
au primit, ascultători, salariile și n-au
încercat să protesteze împotriva celor
întamplate, în măsura în care o cerea
situația limbii române, marginalizată și
izgonită din școli. Sub demersurile
făcute de ong-urile românești din sudul
Basarabiei pe diferite adrese, în spriji-
nul limbii române, semnăturile
profesorilor de limba română din școli,
ale directorilor de școli, practic, au lipsit.
Nu este o învinuire. E doar o
constatare.

La ora actuală școala cu predarea
în limba română din sudul Basarabiei a
ajuns școala mixtă, cu clase și
moldovenești (cum li se spune) și
ucrainești. E vorba de o perioadă de
tranziție, după care, în mod inevitabil,
se sa va ajunge la școala
ucraineană,cu "limba moldovenească"
predată, ca disciplină de studiu, câteva
ore săptamânal. Sau chiar fără ele.

Observator

PE DRUMUL DISPARIȚIEI
CA NEAM...

Se pare că lucrul cel mai grav, ce ni s-a întâmplat în ultimile
câteva decenii, este că am încetat să gândim sănătos, iar

raționametele noastre, ce țin de diverse domenii ale vieții
omenești, au devenit conformiste, degradate și inadecvate. Se
referă aceasta și la domeniul existenței noastre naționale, fie că
ne numim moldoveni, fie că români. În Basarabia istorică (regiu-
nea Odesa) s-a ajuns ca aceasta să nu mai aibă, de fapt, nicio
importanță. După dispariția școlilor naționale cu predare în limba
română, tăvălugul deznaționalizării se va rostogoli peste toți la fel
de apăsat, fără a-i mai alege și fără a-i deosebi.
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persoane: Ioan Străjan, Melania Porosigan, Ana
Filip, Rodica Fercana, Floarea Pleș, Magda
Negrea,  Șerban Teculescu, Elena Țârdea,
Vasile Bâcu.

PARTENER: Biblioteca județeană
„George Coșbuc” din judetul Bistrița-
Năsăud, director Ioan Pintea, scriitor.

Despre intenția de a con-
strui pe litoralul Mării

Negre un oraș nou, "de la
zero", s-a mai vorbit în anii
trecuți. A facut-o în 2016, în
cadrul unor audieri
parlamentare, M.Saakașvili,
guvernatorul de atunci al
regiunii Odesa. În septembrie
2019, la un forum internațional
de la Kiev, actualul președinte
al Ucrainei, V.Zelenski, spunea
că unul dintre proiectele
echipei sale este construcția
unei stațiuni balneare pe litora-
lul Marii Negre si preciza ca va
fi vorba de un oraș "absolut
nou, de la zero". 

Sicer vorbind, mulți credeau că
această năstrușnică idee a fost dată
uitării, mai ales în contextul proble-
melor grave de ordin economic și
nu numai, cu care se confruntă
Ucraina în ultima perioadă de timp.
Dar iată că ea a ieșit din nou la
suprafață în toiul pandemiei de
coronavirus (să fi fost, oare, de vină
COVID 19?). Despre aceasta porta-
lul Basarabia INFORM relata într-o
știre din 30 aprilie curent, făcând tri-
mitere la Fazil Askerov, conducăto-
rul Centrului de Turism "Iujnaia liga"
("Liga sudica"), membru al Con siliu -
lui pentru Turism de pe lângă Admi -
nis trația Regională de Stat Odesa.
În cele relatate, dânsul vine cu o
carte de vizită a viitorului oraș, pe
care o vom reproduce mai jos. Nu
înainte, însă, de a sublinia urmatoa-
rele.                                                                                                                                                                       

Noua stațiune balneară se va
numi Dunaia și se va situa pe o
fâșie de pământ lungă de circa 10
kilometri si lată de câteva zeci de
metri, ce separă fostul liman Sasac
(prefăcut în lac) de Marea Neagră,
din componenta teritorial-adminis-
trativă a raioanelor Tatarbunar și
Chilia. (Dunaia ar putea fi o deriva-

tă de la Dunai-- denumirea în

ucraineană și în rusă a fluviului
Dunărea). Barajul respectiv a apă-
rut în perioada sovietică, în cadrul
unui proiect nu mai puțin "grandios".
Prin cons truc ția acestuia, limanul
sărat Sasac (vechea denumire--
Cunduc) a fost separat de Marea
Neagră. În el, printr-un canal spe-
cial construit, "s-a turnat" apa din
Dunăre, pentru a-l desaliniza și a-l
folosi pentru irigarea terenurilor
agricole. Desali nizarea a eșuat, sol-
dându-se cu o catastrofă ecologică
și aducând prejudicii irecuperabile
mediului natural, dar și sănătății
locuitorilor din satele învecinate,
printre care sunt și două--
Borisauca/Borisivka și

Eschipolos/Gliboke-- populate de
conaționalii noștri. Degenerarea
nămolurilor sărate, sub influența
apei dulci din Dunăre, creșterea flo-
rei acvatice dăunatoare au provocat
îmbolnăvirea peștilor, bâhlirea apei
și imposibilitatea de o folosi pentru
irigarea solului. După 1990 au avut
loc mai multe tentative de a rupe
barajul și a uni Sasacul cu Marea
Neagră, făcându-l din nou liman, în
speranța că aceasta va aduce la
normalitate mediul acvatic. Pentru
elaborarea documentelor respecti-
ve s-au cheltuit, în câteva rânduri,
sume considerabile din bugetul de
stat- bani aruncați în vânt sau,
poate, spălați bine.

...Iată, deci, că noul oraș, cu
suprafața de 500 de hectare, va
reprezenta o stațiune balneară ce
va funcționa toate 12 luni ale anului
și va avea o zonă destinată jocurilor
de noroc. Va cuprinde 80 de hoteluri
(în total 20.000 de locuri de cazare),
cel mai mic hotel-- pentru 150 de
locuri, cel mai mare-- pentru 1.000.
Se vor crea 25.000 de locuri de
muncă, va fi posibilă organizarea
unor festivaluri muzicale de talie
internațională (50.000 de partici -
panți). Primele hoteluri ar urma să
fie deschise în anul 2022,  primul
milion de turiști-să fie găzduit în
2025. Sunt date furnizate de F.
Askerov. Dânsul afirmă că noul

proiect al președintelui Zelenski va
fi prezentat opiniei publice largi,
organizațiilor  obstești, după termi-
narea perioadei de carantină.

Până una-alta, organizațiile de
mediu, activiștii-ecologiști critică
vehe ment proiectul prezidențial
legat de construcția orașului Du -
naia. Bunaoara, Irina Vihristiuk, din
Tatarbunar, caracterizează acest
proiect ca pe unul aventurier și cri-
minal, ce va aduce la degradarea în
continuare a mediului natural din
zona respectivă, mediu care și așa,
până în prezent, a suferit destul.
Într-un comentariu, dânsa susține
că ideea de a construi un oraș pe
fâșia de uscat ce separă Sasacul
de Marea Neagra l-a însuflețit pe
fostul guvernator al regiunii Odesa,
M.Saakașvili și el "i-ar fi pus-o în
urechi" președintelui V.Zelenski.

Face să ne amintim că un alt ex-
guvernator al regiunii Odesa,
I.Palita, din anturajul oligarhului I.
Kolomoiski - acum câțiva ani,
venise cu inițiativa de a construi în
raionul Ovidiopol, nu departe de
Odesa, tot "de la zero", un centru
balneologic și de agrement, din
investițiile lui Kolomoiski. Era vorba
de o analogie sudică ("Morskoi
Bukovel"-- "Bucovel maritim") cu
stațiunea montană Bukovel, din
vestul Ucrainei. Planurile oligarhului
s-au schimbat, treburile i-au mers
altfel și ideea așa a și rămas nerea-
lizată. Ideea cu Dunaia ar putea să
aibă, în perspectivă, același destin.
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VIAȚA  MEA

Asta-i viața mea cea sfântă -
O aripă i-a fost frântă.
Ista-i bocet, asta-i jale -
Pe obrazul meu apare.

Cel mai scump pe-acest pamânt
Mama e și Domnul Sfânt...
Iar la mijloc de viață
Voi intra și eu în ceață.

Cineva din neamul meu
Urlă azi ca un dulău,
Nu are noroc în viață -
Lacrimile-i curg pe față.

Iat-o, steaua cea polară,

Răsărind în astă seară.
E Luceafărul, veghind,
Cel mai mândru luminând.

Când va plânge vântu-n frunze,
Mi-a curge sânge pe buze...
Capul sus l-oi ridica: 
Asta este viața mea.

CE RAMÂNE 
DUPĂ MINE

Strâng din umeri toată viața:
Mă opresc și stau pe gând:
De m-oi duce eu vreodată,
Ce-am să las pe-acest pământ?

Oaspeți toți suntem pe lume...

L-aș ruga pe Domnul Sfânt,
Ca să-mi dea putere-anume
Să-nconjor acest pământ.

Voi umbla din poartă-n poartă,
De cu zori pân-la chindii
Și m-oi închina la Domnul,
Ca să nu mai fac prostii.

Mi-oi slăvi eu limba-zână,
Ce-a trecut prin cununii,
Limba mea pe veci română,
Dată nouă, celor vii.

Zău, în patru m-aș desface,
Sus, în cer m-aș ridica...
Ce n-aș fi și ce n-aș face,
Baștina n-o voi uita.

TREI SCUMPII
La mâna dreaptă am trei degete...
Nu cumva să le tăieți,
Că rămâne omenirea
Fără-ai neamului poeți.

Ale mele trei scumpii
Nu numai scriu poezii--
(Las-să știe toți cei vii--
Dumnezeu iubește trii).

Eu, cu degetele-mi, frate,
Presor sare în bucate.
Boaghia cu ele-apuc,
Fără ele greu o duc.

Scumpe-a mele degețele:

Cruce-mi fac la fel cu ele.
Nu cumva să-mi le tăieți,
Că rămân cu traista-n băț.

Eu și-acuma scriu cu ele,
Cu-ale mele degețele,
De aceea rog și rog
Să mi le am la un loc.

LUNA

Când răsare luna-n cer,
Ies afară cătinel
Și mă uit la ea mirat--
Parcă-i fată de-mpărat.

Împrejuru-mi- mii de stele,
Cerul- pânză albăstrea...
Ea se uită-n jos la mine,
Luminează fața mea.

Fericite-a mele zile...
Stau și luna o privesc,
Că aduce bucurie
Sufletului omenesc.

Strălucind pe ape limpezi,
Ca pe-o mândră o doresc.
Voi ieși și mâine iară
Și voi sta să o privesc

(Din cartea "Grădina mamei",
Editura StudIS, Iași, 2014). 

În sudul Basarabiei, din 9 raioane
existente până acum, se vor crea 3.

Raioanele Reni, Ismail si Chilia vor

forma raionul Ismail (206,2 mii de
locuitori), cu centrul la Ismail. Bol -
gradul capitala nedeclarată a bulgar-

ilor din Ucraina va deveni centrul
raionului Bolgrad (154,5 mii de
locuitori), ce va cuprinde în sine
actualele raioane Bolgrad, Arciz și
Tarutino. Raioanele Tatarbunar,
Sarata, Bilgorod-Dnistrovsikii vor
intra în componența nou-creatului
raion Bilgorod-Dnistrovsikii (201,4 mii
de locuitori), cu centrul la Bilgorod-
Dnistrovskii (Cetatea Albă).

Adoptarea deciziei Radei
Supreme a fost anticipată de
manifestări de protest ale locuitorilor
unor teritorii, ce nu erau de acord cu
"recroirea" raoianelor. Portalul de știri
"Dumskaia", din Odesa, pe 17 iulie,

se referea la protestele locuitorilor
actualelor raioane Arciz și Tarutino, ce
au avut loc în Odesa și Kiev.
Protestatarii susțineau că noul raion
Bolgrad a fost creat din dorința depu-
tatului poporului Anton Kisse, lider a
bulgarilor din Ucraina și sub
presiunea oficialităților bulgare de la
Sofia, fără a ține seamă de doleanțele
altor comunități etnice din această
zonă geografică. 

Dintre actualele localități cu
populație preponderent românească
din sudul Basarabiei cele mai multe
(13 la număr) vor fi în nou-creatul
raion Ismail. Altele 6-- în raionul

Bilgorod-Dnistrovsikii.
Românii din sudul Basarabiei, ca

și din Ucraina în ansamblu,  n-au
ajuns să aibă un raion "al lor", în
teritoriile pe care le populează
compact și unde sunt băștinași. E
ceea ce le-a reușit bulgarilor (raionul
Bolgrad) și maghiarilor din regiunea
Transcarpatică (raionul Beregovo). Și
dacă în sudul Basarabiaei, dat fiind
amalgamul multietnic, era poate că
greu de realizat aceasta idee, în
regiunea Cernăuți (raionul Herța,
bunaoara) ea putea fi implementată.
În cazul bulgarilor și al ungurilor și-au
spus cuvântul Parlamentul Bulgariei
și poziția fermă a conducerii Ungariei,
care au insistat în fața conducerii de
la Kiev în vederea creării raioanelor
comasate Bolgrad si Beregovo. În
cazul românilor din Ucraina, de la
București n-a avut cine să insiste.                                                                                                           
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ÎN SUDUL BASARABIEI RĂMÂN 
TREI RAIOANE COMASATE, ÎN LOC DE NOUĂ

  Actualitate

POETUL POPULAR 
ANATOL MANOLE (1960-2015) 

60 DE ANI DE LA NAȘTERE

 Reforma teritorial-administrativă în Ucraina

Agenția de Știri BucPress, de
la Cernăuți, pe 22 iulie, a

făcut publică o declarație a
Consiluilui Național al Românilor
din Ucrai na, prin care acesta,
precum citim, "condamna orice
inițiative de trădare a
învățământului în limba română"
în Ucraina. 

Decla rația a apărut ca urmare a
poziției luate, în problema
învățământului în limba română, de o
altă organizație panucrai neană de la
Cernăuți  Alianța Societăților
Național-Culturale a Româ nilor din
Ucraina (președinte Dumitru Caulea),
din care fac parte 8 organizații, după
cum se spune în relatare. Opțiunile
Alianței au devenit cunoscute după
ce D. Cau lea a făcut referință la ele
pe Facebook și într-un interviu
periodicului cernăuțean "Molodyi
bucovitet" ("Tânărul bucovinean"), din
27 iunie 2020. Ele con stau în aceea
ca prevederile Legii Educației și ale
Legii Învățământului Secundar ar fi
benefice învățământului în limba
română, iar cotele lingvistice im puse
ar fi salvatoare pentru școlile noastre.
Alianța pledează pentru elaborarea
unui program de studii unic, menit,
chipurile, să facă mai puțin dureroasă
aplicarea procentelor minime de ore
în limba de stat, începând cu clasa a
5-a (minim 20 %, 40 %, 60% din ore
în limba ucraineană, în dependența
de clasă). Alianța Societăților
Național-Culturale a Românilor din
Ucraina consideră imposibilă
revenirea la drepturile constituționale,
garantate de Constituția Ucrainei
cetățenilor ucraineni de etnie română
în domeniul învățământului, iar cei
care militează pentru menținerea
acestor drepturi sunt numiți pro-
sovietici,-- se spune în declarația
Consiliului Național al românilor din
Ucraina.

În textul mediatizat de Agenția de
Știri "BucPress" mai citim: "La protes-
tul din 17 octombrie 2017, desfășurat
de comunitatea românească în fața
Administrației Regionale de Stat
Cernăuți împotriva Legii Edu cației,
liderii de azi ai Alianței au militat
pentru respectarea Constituției și a
obligațiunilor interna ționale ale
Ucrainei în sensul asigurării dreptului
la învățământul în limba maternă. Ne
întrebăm: în urma căror factori și-au
schimbat părerile acești membri ai
mediului asociativ românesc din
Ucraina? De asemenea pare a fi cel
puțin stranie poziția ziarului "Zorile
Bucovinei", care până în prezent și-a
exprimat constant o atitudine de res-
pingere totală a modelului de cote

lingvistice în educație și acum îl

acceptă tacit.
Consiliul Național al Româ nilor

din Ucraina menționează că lupta
pentru limba română în școli a fost
una dintre cele mai importante pentru
comunitatea românească, iar Legea
Fundamentală oferă dreptul la
școlarizare completă în limba mater-
nă. În ceasul al 12-lea este necesară
respec tarea principiilor și a viziunilor
istorice și coalizarea mediului
asociativ românesc, pentru a
influența activ și strategic deci denții
politici de la Kiev și Bucu rești să
reușească mo dificarea legislației
privind învă țământul, care reprezintă,
în momentul de față, o catastrofă
pentru românii din Ucraina. Nu
trebuie să permitem să fim dez -
naționalizați și slăbiți cu propriile
noastre mâini!", se spune în
declarație.

Printre cele peste 20 de
organizații ce fac parte din Consiliul
Național al Românilor din Ucraina
cea mai numeroasă entitate a
românilor din Ucraina-- sunt și câteva
din sudul Basar abiei (regiunea
Odesa). Este vorba de Aso ciația
"Basa rabia" a Românilor din regiu nea
Odesa (președinte Anatol Popescu),
Asociația Național-Culturală "Valul lui
Traian" a Românilor din raionul
Tatarbu nar (președinte Nicolae
Moșu), Asociația Cadrelor Didactice
din regiunea Odesa (președinte
Mihail Mecineanu).

***
Pe 25 iulie, în pagina sa de

Facebook, Dumitru Caulea relata că
în toamnă, după ce va aduna mai
mulți bani (găsindu-și, suplimentar,
un serviciu de noapte pentru 2-3 luni)
va iniția mai multe procese
judecătorești în Ucraina și România,
împotriva celor care l-au calomniat. În
Ucraina  împoriva Consiliului Național
al Românilor din Ucraina, care, în
declarația sa, a denaturat, pe alocuri,
cele scrise și spuse de dumnealui. De
asemenea-- împotriva Agenției de
Știri BucPress, a ziarelor "Libertatea
Cuvântului" și "Monitorul Buco -
vinean", în România – împotriva
Agenției de Știri "Romanian Global
News". E vorba de declarația
Consiluilui Național al Românilor și de
mediile de informare care au publicat-
o, va cere "despăgubiri pentru daune
morale și scuza oficilă în public", pre-
cum citim în postarea din pagina sa
de Facebook, la momentul când sunt
scrise aceste rânduri (în dimineața
zilei dea 26 iulie). 

Așa că, până vor ieși de sub tipar
aceste rânduri, am putea fi martorii
unor procese judecă torești "românii
din Ucraina împotriva românilor din

Ucraina". Lucrurile ar putea fi trecute
ușor din albia luptei pentru învăță -
mântul în limba română în cea a ata-
curilor la persoana, astfel încât cele
două tabere, să aibă preocupări
legate de instanțele jude cătorești
mult și bine.

Corespondentul nostru 

NOTA REDACȚIEI. La drept vor-
bind, era de mirat, dacă se întâmplă
altfel. Adică dacă în problema
învățământului școlar în limba româ-
nă în Ucraina, la un moment dat, în
ceasul al 12-lea, nu se ajungea la
aceea ca să se "bată" ei între ei chiar
cei vizați-- membrii comunității
românești din Ucraina. Iată că s-a
ajuns. Unii susțin că
deznaționalizarea școlilor cu limba de
predare română este ceva normal,
chiar binevenit, alții- ca cele întâmpla-
te contravin prevederilor Constituției
Ucrainei, obligațiunilor ei interna -
ționale, că sunt un act ilegal și
inuman, în ultima instanță, în raport
cu minoritatea românească din
Ucraina. Metoda e veche cât lumea,
iar expresia ei verbală, în latină, sună
așa: "Divide et impera" ("Dezbină si
stăpâ nește"). Diferite regimuri au
folosit-o "cu succes", pentru a-și
promova interesele și a-și supune
mulțimile.

Când apare o organizație panu-
craineană a etnicilor români, care
spune că lichidarea, de facto, a
școlilor naționale româ nești, cu vechi-
me seculară, e un bine pentru
această comunitate, e ușor de presu-
pus că se vor găsi persoane, din
sânul acestei comunități, care vor
avea alt punct de vedere, vor veni cu
argumentele lor, deosebite. Adică o
confruntare între ei, românii, este
garantată, iar cu ea și un argu ment
forte la mâna auto rităților.

Cel mai grav, în opinia noastră, în
toată ciorovăila pusă la cale, este o
idee enunțată de cei din Alianța
Societăților Național-Culturale a
Românilor din Ucraina. Anume ideea
că preve derile în vigoare ale Cons -
tituției - Legii Funda mentale a
Ucrainei - ce țin de drepturile
garantate minorităților etnice, nu mai
sunt primordiale, că se poate trece
ușor peste ele (bunaoara peste arti-
colul 22, alineat 3), în sprijinul unor
legi ce nu corespund normelor
consfințite în Constituție. Când o ase-
menea idee este promovată, fie și de
o organizație obștească, nu poți vorbi
despre respectarea principiilor demo-
cratice ale unui stat. O atare aborda-
re e, mai degrabă, semn al degene-
rării.

POZIȚIA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

 Impresii

UN NOU ORAȘ - DUNAIA - 
ÎNTRE LIMANUL SASAC ȘI MAREA NEAGRĂ

Dacă mai zăbovea pe lumea asta, pe 1 iulie 2020, poetul popular Anatol Manole, originar din satul Hagi-
Curda, raionul Ismail, împlinea 60 de ani. Ne-a părăsit prematur cu 5 ani în urmă, lăsându-ne moștenire o
carte cu poeziile sale, intitulată "Grădina mamei". Culegerea a apărut la Iași, în 2014, prin contribuția
Despărțământului ASTRA "Mihail Kogălniceanu" Iași (președinte dna Areta Moșu). Versurile i-au mai apă-
rut în câteva culegeri colective, editate în România și în presa perodică. A fost laureat al mai multor ediții
ale Festivalului de poezie "Pavel Boțu", în cadrul căruia a și debutat, cu aproape un pătrar de veac în
urmă.                                                                                                                                            

Cu 8 clase, făcute la baștină și cu o școală de meserii, absolvită în Arciz (sudul Basarabiei), Anatol
Manole ne-a lăsat poezii care te cuceresc prin simplețea, emotivitatea și mesajul lor răvășitor. Mesaj plin
de durere și neîmplinire, izvorât din destinul secular al românului sud-basarabean.

Pe 17 iulie, Rada Supremă (Parlamentul) de la Kiev a adoptat
hotărârea "Cu privire la lichidarea și crearea raioanelor". E vorba de
unitățile teritorial-administrative de bază din Ucraina, care au suferit
modificări în cadrul reformei tertorial-administrative. Legea prevede
ca în regiunea Odesa, în ansamblu, vor fi create 7 raioane noi, care le
vor îngloba în sine pe toate cele existente până acum. În nordul
regiunii (Transnistria istorică) vor exista trei raioane: Podilisk (fostul
Kotovsk), cu 229,9 mii de locuitori, Rozdilina (104,2 mii) și Berezivka
(123,3 mii). Un raion va avea centrul în orașul Odesa și va fi cel mai
populat (1 milion 360,9 mii de locuitori). 

Pomul vieții și uitării
Fericit este omul care sădește un pom. Pomul crește, înverzește, în

fiecare primăvară înflorește și toamna ne bucură cu roadele lui bogate.
Fericit este omul care sapă o fântână, un izvor, apoi lângă izvor sădește
un copac. El oferă umbră tuturor trecătorilor care se opresc să-și
potolească setea cu apa răcoritoare. Fericit este omul care zidește o
casă pentru familia sa, apoi plantează pomi fructiferi și arbori decorativi
pentru a trăi în armonie cu natura. Fiecare om are un pom al său, fie
prăsad, măr, cireș, nuc, sau stejar, de ramurile căruia se ține cântecul,
legenda și simbolul. Se spune că pomul de nuc păzește casa omului de
insecte. Pomul de stejar e un simbol al fidelității și vitejiei.

La Costiceni, în Valea Prutului, se află un pom care, potrivit persoanelor
vârstnice, are peste 150 de ani. Este vorba despre un prăsad sălbatic care
are o înălțime de peste 25 de metri. Coroana lui de cren gi este rotundă și
foarte frumoasă. Po mul este sănătos și toate ramurile sunt verzi. Am devenit
vecinul acestui pom în anul 1970. A tre cut jumătate de secol și am impresia
că acest pom nu a îmbătrânit deloc. Prăsadul înverzește și înflorește în fieca -
re primăvară. El ema nă un parfum dul ce care atrage harnicele albine venite
să culeagă nectarul bogat pentru miere.

Cu sosirea primăverii pe acest pom vin păsările călătoare. Admir de
fiecare dată ciripitul lor simfonic fermecător.

La umbra acestui pom au crescut copiii, care an de an îngrijeau de el. Cu
timpul copiii au devenit mari, luându-și zborul în alte părți. Pe la sărbători,
acest pom era mereu înconjurat de o mulțime de oameni, rude și prieteni,
care se întâlneau pentru a mai schimba o vorbă, pentru a petrece timpul
împreună.

Mulți dintre ei nu mai sunt în viață, au trecut în veșnicie, lăsând acest
pom într-o singurătate apăsătoare. În fiecare dimineață privesc la acest
prăsad și îmi pare că el mereu lăcrimează.

Acest pom a fost pus și în vânzare, pentru lemne de foc, însă nu s-a găsit
vreun cumpărător să-i taie ramurile. Mai bine să cânte porumbeii toamna și
iarna. Mugurașii lui trec în amorțire și sunt ușor acoperiți cu fulgi de nea,
așteptând să vină primăvara, când natura din nou se trezește la viață.

Am observat că pe an ce trece frunzele lui sunt mai mici, dar gustul
fructelor nu se pierde. Pomul este ca și omul. Omul toată viața muncește,
crește copii, se bucură de viață, apoi îmbătrânește, iar pomul înverzeşte,
înflorește și rodește. Se spune că undeva o frunză șoptește:

Eu – o frunză/ tu – o frunză
Două frunze/ împreună 
Știi ce fac?/ – Un copac.  
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