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Alegerile locale care au avut loc în Ucraina pe 25 octombrie 
2020, au fost, de fapt, ultimul pas în im plementarea reformei 
teritorial-ad mi nistrative. Reforma a constat în co masarea 
raioanelor (uni tăți teritorial-administrative) exi ste nte pâ nă 
acum și în crearea comunităților teritoriale unificate (CTU), 
la nivel local, prin l ichidarea consili i lor locale, în special a 
celor sătești.

Și în cazul raioanelor, și în cel al CTU, etnicii  români/
moldoveni din Basarabia istorică (regiunea Odesa) s-au 
pomenit în postura păgubașilor, având parte, în noile condiții , 
de împrejurări vădit dezavantajoase pentru ei.  N-a fost creat 
nici un raion cu specific națio nal românesc (cum au ajuns să-l 
aibă pe al lor bulgarii  – Bolgrad). Nici o localitate cu populație 
preponderent românească n-a devenit centru al vreunei 
comunități teritoriale nou-create. Au fost l ichidate toate 
consili i le sătești din localitățile cu populație românofonă 
majoritară, în locul lor  rămânând doar câte un așa-numit 
staroste, ajutorat de câteva persoane.

În mod evident, cota de participare a etnicilor români la 
ceea ce numim autoadministrare locală a scăzut considerabil. 
Ce greutate va avea în componența noilor consili i  ale 
comunităților teritoriale unificate cuvântul minoritarilor 
români? Pe cât le va reuși lor să promoveze și să apere 
interesele localităților care i-au delegat? Elocvent, în acest 
context, este cazul orașului Reni, care, până la reformă, a 
fost centru al raionului cu același nume. Dupa comasare, 
întreg raionul Reni a intrat în componența nou-creatului raion 
Ismail,  ca o singură comunitate teritorială  unificată: orașul 
Reni, plus 7 sate, dintre care 5-cu populație românofonă 
majoritară.

În urma scrutinului din 25 octombrie 2020, primar al 
orașului Reni a fost reales Igor Plehov. Pe 8 decembrie a avut 
loc prima sesiune a Consiliului Municipal Reni de legislatura 
a VIII-a, concepută din perspectiva creării  noii  comunități 
teritoriale cu centrul în Reni. Din acest considerent, numărul 
membrilor Comitetului Executiv Reni a crescut de la 12 
persoane (cum era până acum) la 21 persoane. Șapte din 
aceste 21 de persoane sunt cele desemnate ca staroste în 
7 localități rurale, inclusiv 5 – din satele populate compact 
de conaționalii  noștri (Limansike/Frecătei, Dolinsike/Anadol, 
Orlivka/Cartal, Novoselivka/Satu Nou și Plavni/Barta). În 
conducerea comunității  teritoriale unite, ei,  din câte ne dăm 
seama, vor fi  o minoritate clară. Și cu atât mai mult, dacă îl 
luăm pe fiecare din ei în parte, ca reprezentant al intereselor 
vitale ale unei anume localități.

Și,  din câte se vede, așa vor sta lucrurile nu doar prin 
părțile Renilor. Centre ale unor comunități teritoriale unite 
s-a hotărât că vor deveni, bunăoară, fostele centre raionale 
Chilia, Tatarbunar, Sărata. În componența CTU Chilia au intrat 
trei sate de-ale noastre – Dmitrivka/Dumitrești,  Furmanivka/
Furmanca și Cervonîi Iar/Chitai,  în CTU Tatarbunar – 
localitățile Borisivca/Borisăuca și Gliboke/Eschipolos, în CTU 
Sărata – localitatea Novoselivka/Satu Nou. 
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Trecerea cu bacul peste Dunăre, pe sectorul Isaccea-
Orlivka/Cartal, a fost dată în exploatare în toamna anului 
2019. Despre necesitatea ei s-a vorbit mai bine de 20 
de ani, chiar până la crearea Euroregiunii «Dunărea de 
Jos», așa că, odată pusă în folosință, ea, fără exagerări,  
a devenit un obiectiv economic-unicat în arealul euro-
regional de la Dunărea de Jos. Ceva ce poți vedea cu ochii 
și închipui cu mâinile, nu doar vorbe, întâlniri de lucru, 
ședințe pe comisii etc. De aici interesul nostru pentru ea. 

Prima traversare cu bacul a punctului de trecere 
Isaccea-Orlivka a avut loc pe 23 septembrie 2019. Era 
vorba despre o trecere pentru mărfuri și pasageri, dar 
până  la pasageri nu s-a mai ajuns. Și-a spus «cuvântul» 
pandemia. Primele 10 tiruri cu marfă au trecut pe  malul 
ucrainean al Dunării abia pe 12 august anul trecut, traficul 
de mărfuri continuând până în prezent.

La început de februarie 2021, primăria Isaccea a 
solicitat deschiderea punctului de trecere a Dunării și 
pentru pasageri. Despre aceasta relata la 4 februarie 
cotidianul «Delta», de la Tulcea. Primarul de Tulcea, 

Anastase Moraru, în demersul pe care l-a făcut, solicita 
Comitetului Național  pentru Situații de Urgență să 
analizeze «...posibilitatea ridicării restricției privind tre-
cerea de pasageri prin punctul de frontieră Isaccea 
(România) – Orlivka (Ucraina), începând cu data de 13 
februarie 2021, punctul de frontieră reprezentând un  nod 
crucial în dezvoltarea zonei».

Anastase Moraru mai concretiza: «În condițiile în care 
infrastructura celor două puncte de frontieră, Orlivka 
și Isaccea, a fost realizată prin investiții private, care 
au fost puse în mod gratuit la dispoziția autorităților 
statului, apare necesitatea creării condițiilor economice 
propice  desfășurării activităților specifice atât pentru 
comunicația de marfă, cât și de pasageri. Subliniem 
și faptul că Ucraina nu se află acum pe lista țărilor cu 
risc epidemiologic ridicat, aceeași situație fiind valabilă 
și pentru cetățenii români care călătoresc în Ucraina și 
pentru care nu se impune carantinarea sau izolarea».

                                                                                                                                                                                                                                          
     Corespondentul nostru
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DISPERSAȚI,  
CA MAI ÎNAINTE, 
ca întotdeauna, 

BULGARII  
NU SUNT ROMÂNI...

Despre reforma învățământului 
se cundar (învățământul școlar mediu 
general) în Ucraina, în contextul noii 
redacții a respectivei legi, s-au scris deja 
destule. Lucrurile parcă au devenit clare, 
în linii mari, pentru toată lumea. Sau 
aproape pentru toată. Acest învățământ 
secundar, precum prevede reforma, va 
avea trei niveluri: învățământul primar, 
învățământul mediu de baza (din clasa a 
5-a până în clasa a 9-a) și învățământul 
de profil (3 ani). Învățământul mediu 
de profil, în licee de profil, va definitiva 
studiile medii generale, fără de care, în 
mod evident, studiile superioare vor fi 
imposibile.

Polemicile ce s-au dus în mediul 
asociativ românesc din Ucraina 
și mesajele de protest pe care 
asociațiile românești le-au făcut 

la Kiev au avut ca subiect principal 
cotele lingvistice în limba ucraineană 
impuse școlilor cu limba de predare 
româna de prevederile noii legi. Unii 
erau categoric împotriva acestor 
cote. Alții pledau pentru aceea ca ele 
să fie reduse, adică pentru ca limba 
ucraineană în școlile românești, 
din clasele a 5-a până într-a 9-a, în 
dependență de clasă, să  fie predată 
în volum mai restrâns decât prevede 

legea. Nu în proporție de 40-60-80 
din volumul total al materiilor de 
studiu, dar de 20-40-60 sau chiar 
mai puțin. În clasele primare predarea 
se va face în limba maternă. Despre 
învățământul de profil n-am citit să se 
fi spus ceva.

Între timp, poate că de aici 
ar trebui să pornim. Noua Lege a 
învățământului secundar prevede, 
de fapt, ca în satele cu populație 
preponderent românească copiii 
vor putea să studieze doar până în 
clasa a noua. Licee de profil în aceste 
sate  nu vor fi. Vor fi doar școli medii 
incomplete: ciclul primar plus clasele 
dintr-a cincea până într-a noua. 
Predarea în liceele de profil se va face 
doar în limba ucraineană, numărul lor 
va fi mic, poate chiar foarte mic, iar 

intrarea la studii acolo se va face pe 
bază de concurs (examene). Scriam 
anterior că în întreg fostul raion 
Reni, bunăoară, ar putea funcționa 
un singur liceu de profil, cu câteva 
filiale, în orașul Reni (pentru Reni și 7 
localități rurale). Mai mult ca probabil, 
liceele de profil vor fi create  în fostele/
actualele centre raionale.

Despre liceele de profil cu pre-
darea în limba română în Ucraina 
nu se aude să spună  cineva ceva. 
În lipsa lor, copiii etnici români vor 
trebui să-și definitiveze studiile medii, 
dacă vor reuși, în limba ucraineană. 
Și aceasta se poate întâmpla nu mai 
curând decât în anii 2023-2024. 
În  rețelele de socializare cineva, nu 
demult, trăgea alarma că în regiunea 
Odesa deja în anul acesta absolvenții 

claselor a noua, pentru a studia mai 
departe în clasa a zecea, vor trebui 
să susțină   examene. Pe urma cineva 
dintre responsabilii din învățământ a 
dezmințit acest fapt, motivând prin 
aceea că pentru nivelul liceal nu sunt 
pregătite încă școlile respective.

De fapt, situația cu liceele de 
profil, așa cum se conturează ea de 
pe acum, seamănă mult cu limitarea 
posibilităților de a obține studii medii 
complete pentru un număr foarte 
mare de copii, inclusiv pentru copiii 
etnici români din Ucraina. Posibilități 
pe care ei le-au avut și pe care se vede 
că nu le vor mai avea. Despre aceasta 
ar trebui să vorbim în primul rând, nu 
despre reforma în învațământ, despre 
optimizare etc.

Observator   

CE NE VA ADUCE ÎNVĂȚĂMÂNTUL MEDIU DE PROFIL?

S-o începem cu aceea că, 
în urma reformei teritorial-
administrative, unul din cele 
trei raioane comasate din 
Basarabia istorică (regiunea 
Odesa) a devenit raionul 
Bolgrad. Spre nemulțumirea 
multora din «vechile» 
raioane, Arciz si Tarutino, 
care au fost încorporate 
în el și lichidate ca unități 
teritorial-administrative 
de sine stătătoare. Apa-
riția noului raion Bol grad a 
devenit posibilă și ca urmare 
a unei adresări oficiale 
a Parlamentului Bulgariei căt re conducerea 
Ucrainei, cu so li citarea de a păstra raionul 
cu specific național bulgăresc. A intervenit 
prin coridoarele puterii de la Kiev și deputatul 
poporului Anton Kisse, lider al bulgarilor din 
Ucraina, originar din raionul Tarutino.

Despre crearea în sudul Basarabiei a 
unui raion cu specific național românesc/
moldovenesc nici n-a mers vorba. Poate că 
aceasta idee era irealizabilă, din mai multe 
considerente, dar n-am auzit ca cineva s-o 
formuleze măcar și s-o abordeze într-un fel 
oarecare. Cum n-am auzit pledoarii în favoarea 
unor localități populate compact de conaționalii 
noștri, ca centre ale comunităților teritoriale 
unificate (CTU). Că în sprijinul unor asemenea 
inițiative ar fi putut să se pronunțe cineva de la 
București, cum a făcut-o Sofia (vizavi de etnicii 
bulgari sud-basarabeni) nici nu îndrăznim să 
ne gândim. Pe înalții demnitari de la București  
probleme de acest gen nu-i interesează.

TE INTREABĂ ȘI SOCOATE
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a publicat pe 

site-ul său încă prin luna mai, anul trecut, listele 
oficiale cu componența comunităților teritoriale 
unificate din regiunea Odesa. Le putem găsi, 
le putem analiza și putem constata că nicio 
localitate cu populație românească majoritară 
n-a devenit centru al vreunei comunități te-
ritoriale unificate. Nici chiar sate mari și bine 
dezvoltate ca Ozerne/Babele, raionul Ismail, 
sau Novoselivka/Satu Nou, raionul Sărata.

Analizând documentul guverna mental, 
ob se rvi, bunăoară, că trei localități mari de 
ale noastre, din «vechiul» raion Ismail, s-au 
pomenit în CTU Safiani, situat în imediata 
vecinătate a orașului Ismail, pe traseul spre 
Odesa. E vorba de Ozerne/Babele, Utkonosivka/
Erdec-Burnu, Ko mîșivka/Hagi-Curda. În 
această comunitate teritorială unificată intră 
în total 16 localități (!!!). Dintre cele 3 sate 
nominalizate mai sus, doar de la Erdec-Burnu 
până la Safiani e o distanță nu prea mare. De 
la Babele și, mai ales, de la Hagi-Curda, sunt 
mai multe zeci de kilometri. Nova Pokrovka, alt 
sat din raionul Ismail, populat de conaționalii 
noștri, a fost inclus în CTU Suvorovo.

Se pare că, odată cu crearea noilor 

comunități teritoriale, s-a recurs 
la dispersarea localităților cu 
populație preponderent 
românească. Ele au nimerit, 
ca în cazul CTU Safiani, într-
un «conglomerate» de sate, 
în care riscă «să se piardă», 
atunci când va veni vorba 
să-și fructifice eventualele 
avantaje oferite de noile 
comunități teritoriale unificate. 
Este și cazul celor 5 sate de-ale 
noastre din fostul raion Reni (dupa 
reformă – raionul Ismail). Ele au nimerit 
în CTU Reni, cu  încă un sat bulgăresc, altul – 
găgăuzesc și, nemijlocit, orașul Reni, cu toate 
problemele sale, deloc ușoare.

Dispersate au fost și localitățile cu 
populație preponderent românească din 
«vechiul»  raion Chilia. Priozerne/Ceamașir 
s-a pomenit în CTU Suvorovo (sat bulgăresc, 
de altfel).  Cervonîi Iar/Chitai și Furmanivka/
Furmanca – sate învecinate cu Ceamașirul 
– au ajuns în CTU Chilia. Tot acolo au fost 
incluși și Dumitreștii/Dmitrivka. Volens-no-
lens, te gândești: de ce n-ar fi rămas împreună 
Ceamașirul, Chitaiul, Fur man ca, situate alături 
și de ce nu li s-ar fi alăturat  Pocrovca Nouă, tot 
din această zonă, cu Hagi-Curda, situat relativ 
nu departe.

Starosilia/Frumușica Veche și Me neailivca/
Manju, din fostul raion Sărata, au devenit parte 
a CTU Petropavlivka. E vorba de două localități 
cu populație românească majoritară, locuitorii 
cărora se tot plângeau, de-a lungul anilor, că  
se află la o depărtare considerabilă de centrul 
raional și că problemele lor, în special legate de 
starea drumurilor, sunt ignorate de autorități. Ei 
bine, dupa reformă, Frumușica Veche și Manju 

au ajuns în raionul Bilgorod-Dnistrovsiki 
și acum, până în centrul raional, e 

o distanță cam de două ori mai 
mare, decât până  la Sărata.

CE VA FI CU SATELE 
NOASTRE?

În general vorbind, dupa 
reforma teritorial-administrativă 
din Ucraina, destinele satelor cu 

populație româ nească majoritară 
din Basarabia is torică devin, în 

perspectivă, încă mai incerte.  Și din 
punct de vedere existențial (material), dar 
și din punct de vedere al spiritualității, al 
specificului național. Un moment crucial, în 
acest sens, îl va constitui lichidarea, de facto, 
în toate satele la care mă refer, a școlilor medii 
generale. După 2024, sau chiar mai înainte, 
ele vor deveni școli cu 9 clase. Absolvenții 
lor, pentru a-și definitiva studiile medii și a 
avea șansa de a obține studii superioare, vor 
trebui să plece de la casele lor și să învețe 
în licee de profil (doar în limba ucraineană), 
prin alte localități. Dacă vor avea posibilități. 
În primul rând financiare,  firește. Pentru că 
numărul liceelor de profil va fi mic și pentru 
că nu toți etnicii români vor avea destui bani, 
pentru a-și trimite copiii la școală prin străini, 
asigurându-le acolo o existență  decentă.

Lucrul care, cu mare probabilitate, ar 
putea să se întâmple, este acela că satele 
noastre ar putea ușor să devină, în noile 
condiții, furnizoare de brațe de muncă ieftine.                                                                                                                                         
                                                                                                    

Vadim BACINSCHI
In imagini: catedrala din Bolgrad; drapelul și 

stema orașului
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Citind Statutul Alianței Creș-
tin-Democarate a românilor (mo-
l do venilor) din Ucraina, vă puteți, 
stimați cititori, da seama, ce 
reprezintă noua mișcare, ce 
scopuri își propune, puteți lua 
o atitudine față de ea (Statutul 
și Imnul Alianței – «Deșteaptă-
te, Române» – au fost publicate,  
alăturat, în același număr al 
săptămânalului – n. red.).

Anatol Cocoș, de la Ismail, 
mem bru al executivului Alianței, ne 
mai comunică  următoarele: prima 
ședință plenară a Congresului 
ACDR a avut loc pe 17 noiembrie 
1991, la Cernăuți, iar cea de-a 
doua tot acolo, pe 9 decembrie. La 
congres a participat și o delegație 
din regiunea Odesa. A fost adoptat 
Statutul și aleasă conducerea 
Alianței.  Imnul Alianței a devenit 
«Deșteaptă-te, Române!».

Pentru ca Alianța Creștin-
Demo crată să fie înregistrată 
ca mișcare republicană cu dre-
pturi mai largi, e necesar de  a 
fi reprezentată de trei regiuni: 
Cernăuți, Odesa și Trans car pa-
tica. Pentru 5 aprilie cu rent era 
planificată conferința constituantă 
a filialei de sud (regiunea Odesa) 
a Alianței, ea urmând să aibă 
loc la Reni. Trebuia să fie aleasă 

conducerea filialei și să fie trasate 
obiectivele activității ei pentru 
perspectivă și viitorul apropiat.

Luând în considerație situația 
social-politică complicată de la 
Reni, precum și faptul că  orașul se 
află în zona de 50 de kilometri de 
la hotarul cu Republica Moldova, 
s-a hotărât de a amâna conferința 
constituantă a filialei de sud a 
Alianței pentru altă dată.

(Săptămânalul «Luceafărul», 
nr. 7 (79), din aprilie 1992, p. 2)

NOTA REDACȚIEI. Pe 24 și 25 
martie 1992, în centrul orașului 
Reni au avut loc acțiuni de protest 
ale cetățenilor din localitate îm-
potriva acțiunilor voluntariste ale 
lui N. Verbețkii, fost prim-secretar 
al comitetului raional de partid 
Reni, în contextul unei firme – 
«Dunai» – subordonată dânsului. 
După acțiunile de protest, au fost 
snopiți în bătaie de către persoane 
neidentificate și spitalizați depu-
tatul F.Hioara, împreună cu 
D.Teaca și V.Cojocaru. Motiv 
din care, preconizată pentru 5 
aprilie, conferința consti tuantă a 
filialei regionale Odesa a Alianței  
Creștin-Democrate a româ nilor a 
fost amânată pentru altă dată.

...Nu se împlini anul de la apariția primului avion în 
sat, că la școala noastră începu să  funcționeze cercul de 
parașutism. Și toate acestea datorită lui Oleg S. Finiti, un 
mare pedagog, uitat azi pe nedrept. Din 53 de ani trăiți, cei 
mai frumoși el i-a consacrat școlii din Satu Nou.

Școala noastră devenise singura școală sătească din 
fosta Uniune Sovietică unde elevii practicau parașutismul, 
acei elevi care mai ieri se temeau să se apropie de „pasărea 
din metal”. Cine nu-și aduce aminte sărbătorile aeriene 
de la început de mai, organizate pe aerodromul din Satu 
Nou. Se adunau maeștri în sport, parașutiști și planeriști 
amatori. Mai întâi săreau cu  parașutele profesioniștii, apoi 
elevii. Aceștia, pentru început, săreau dintr-un avion din  
placaj  PO-2, care lua la bord doar 5 persoane. Pe câmpul-
aerodrom se adunau mii de oameni din raion și regiune. 
Cele mai impresionante pentru mine erau săriturile 
parașutiștilor profesioniști. Când mă uitam la cer, mi se 
oprea răsuflarea.

Iar lăzile cu înghețată... Da, în jurul terenului de decolare 
se vindeau înghețată, bomboane, salamuri. Poate că și vin 
sau vodcă. Pe mine atunci mă interesa doar înghețata.

Dupa sărituri, Oleg Sergheievici lua loc într-un planer 
enorm, de culoare argintie. Se urcau câte doi. Planerul 
era tras de avion, până atingea o anumită înălțime. În zbor 
autonom, demonstrând diferite figuri de pilotaj, planerul se 
întorcea cu cabina în jos și cineva sărea cu parașuta. Oleg 
Sergheievici rămânea în zbor, demonstrând tot ce știa și 
putea.

Tinerii parașutiști aveau câteva cabinete în casa de 
pe aerodrom, o construcție din lemn, înaltă de 9 metri, 
imortalizată în filmul "Nepodsuden", de unde se învățau 
să sara cu parașuta. Pentru antrenamente, dispuneau 
de două planere pentru instrucțiune. În planer se urca un 
tânăr aviator, iar contingentele a 2-3 clase îl trăgeau de un 
otgon lung de cam 100 de metri. „Aviatorul” dădea  drumul 
frânei și planerul 20-30 de minute se afla în zbor. Durata 
zborului depindea de gradul de pregătire. Nu se trecea fără 
mici accidente. Dădeau de sminteală mai ales „aviatoarele”. 
Când slobozeau frâna și își luau zborul, prea brusc trăgeau 

spre sine dispozitivul de dirijare, din care motiv planerul se 
ridica vertical, iar zborul se sfârșea cu lovitura cozii sale de 
pământ. Coada o reparau în fiecare săptămână.

Fetele aveau probleme și în timpul săriturilor cu 
parașuta. Uitau să scoată din funcțiune  parașuta de 
rezervă și, când se desfăcea cea de bază, coborau sub 
două cupole. Foarte încet coborau. De câte ori, sărmanul 
Oleg Sergheievici striga la ele într-un megafon de răsunau 
împrejurimile…

Cât îl țin minte, Oleg Sergheievici se deosebea de ceilalți 
învățători prin aptitudini organizatorice și un deosebit 
simț al umorului. Era pasionat de preocuparile sale în 
școală. Dădea la o parte și pleanul și problemele familiale. 
Principalul pentru el era activitatea îndrăgită cu copiii.

Cerul și copiii au constituit viața sa. A făcut parte din 
acea categorie de pedagogi care educau nu prin mijlocirea 
cuvintelor, ci prin fapte și propriul exemplu. Ce-i drept, la 
lecțiile de pregătire militară, el folosea și bățul. Vorba e că 
dânsul s-a format, ca pedagog, pe vremea  românilor. De 
acolo, pedeapsa fizică a nimerit în sistemul său educațional. 
Drept băț îi servea o bucată de furtun elastic. Întotdeauna 
lovea doar de două ori la locul moale. O făcea sub formă 
de  glumă, așa că noi mai mult îl stimam decât ne temeam 
de el. Unde mai pui că datorită lui școala noastră era 

„militarizată”. Elevii claselor 
superioare aveau uniformă a 
trupelor aeropurtate.

Nu voi greși spunând: 
am avut noroc și trebuie să 
mulțumim cerului că ne-a 
învățat a trăi  și a zbura Oleg 
S. Finiti. El a murit în câmp, 
printre elevi, la culesul 
poamei... 

                                                                                               
7 aprilie 1998

Valeriu COJOCARU
  (Din manuscrisul "Malul 

Ialpugului")                                                                                                                     

În noaptea de 9 spre 10 februarie, 
la Chișinău, la vârsta de 72 de 
ani, s-a stins din viață scriitorul și 
publicistul Pavel Pelin, om de teatru 
și funcționar pe tărâmul culturii, 
un mare îndrăgostit de Basarabia 
istorică, descendent din pământurile 
ei. Potrivit unei relatări a Agenției 
MOLDPRES, el a încetat din viață la 
ora 12 noaptea, în secția de terapie 
intensivă a Spitalului de Urgență din 
Chișinău.

Pavel Pelin s-a născut pe 4 
octombrie 1948 în localitatea Satu 
Nou/Novoselivka, de lângă  Sărata. 
Și-a făcut studiile la Facultatea de 
Filologie a Universității de Stat din 
Moldova (1966-1970). A absolvit 
Institutul de Literatură Universală 
«M. Gorki» (secția critică literară), 
din Moscova (1985). A colaborat 
la ziarele «Tinerimea Moldovei», 
«Cultura» (Chișinău), «Zorile 
Bucovinei» (Cernăuți). De-a lungul 
anilor, a mai fost critic teatral, 
învățator în sistemul  învățământului 
școlar (în regiunea Transcarpatica), 

colaborator științific, consilier parla-
mentar, consilier prezidențial.

Pavel Pelin a debutat editorial 
în 1983 cu cartea «Ce dragoste 
veche – Actorii», care a mai avut o 
ediție – revăzută și completată – în 
1998. Îi aparțin lucrările: «Lupoaica», 
proză, 1998, «Scribul», proză, 2000, 
«Manuscrisele lui Aritel», eseuri, 
2007, «Privitor ca la teatru, carte 
despre artiști», 2007, «Lupta cu 
urâtul. Viața artiștilor basarabeni», 
2015.

...A avut un atașament profund 
pentru satul în care s-a născut, 
pentru pământurile Basarabiei 
istorice, luate în ansamblu. La apusul 
perioadei sovietice, a publicat în 
ziarul «Viața satului», de la Chișinău, 
un grupaj de materiale (un numar 
întreg de ziar) consacrat satelor 
noastre din zona poligonului militar 
Tarutino (raioanele Tarutino și 
Sărata). A fost pentru prima oară, 
se pare, când o ediție periodică de la 
Chișinău a abordat plenar problema 
confraților noștri din regiunea Odesa.

Pavel Pelin a salutat cu cor-
dialitate apariția la Odesa, în vara 
anului 1990, a săptămânalului 
«Lu  ceafărul», în paginile căruia a 
publicat o serie de materiale.

A fost un om cu demnitate și 
mândrie de sine, simplu, înțelept și 
cumpătat... Dumnezeu să-l ierte!                                                                                                                                           

Confrații din Basarabia istorică                                                                                                         

PAVEL PELIN, CEL DE LA SATU  
NOU, SĂRATA

SCRISE CU 30  
DE ANI ÎN URMĂ

Continuăm publicarea, în reluare, a unor materiale ce 
au văzut lumina tiparului în anii  1990-1992 în paginile 
săptămânalului «Luceafărul», de la apariția căruia în vara 
trecută s-au împlinit 30 de ani. Acest săptămânal a fost 
primul, din perioada postbelică, editat în limba română la 
Odesa, pentru confrații noștri din regiunea Odesa. A nu se 
confunda cu periodicul cu același nume care a început să 
apară din anul 2004, ca ediție a Asociației Moldovenilor 
din Ucraina, în «limba moldovenească», ca mesager al 
moldovenismului și al antiromânismului.

Citind cele scrise cu 30 ani în urmă, constați cu stupoare 
și umilință că problemele la care ne refeream atunci, ele 
ținând de ființa noastră națională în spațiul Basarabiei 
istorice, n-au  dispărut, n-au fost soluționate, dar s-au 
agravat mult și greu...

ALIANȚA: CE ȘTIM  
ȘI CE  

NU ȘTIM DESPRE EA

u IN MEMORIAM

OAMENI DE ALTĂDATĂ.  
CU VALERIU COJOCARU  

OLEG S. FINITI
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Spre finele decadei a doua a lunii februarie, 
mai multe surse de informare au semnalat 
apariția unei noi cărți de versuri a poetului Ion 
Bâcu, bucovinean de origine, locuitor al satului 
Barta/Plavni, de prin părțile Renilor. Cartea 
are titlul "Strigătul tăcerii", a apărut la Editura 
"Pim" din Iași, cu o prefață semnată de scriitorul 
gălățean Adi G. Secară. Coperta 1 a volumului 
reprezintă o reproducere a lucrării  "La marginea 
latinității", a  pictorului sud-basarabean Pavel 
Guțu, artist plastic de talie europeană, originar 
din Hagi-Curda/Komîșivka, raionul Ismail.

Dacă punem la un loc, semantic desigur, 
titlul cărții propriu-zise și titlul picturii de pe 
copertă, se pare că formulăm chiar mesajul 
noului volum - STRIGĂTUL TĂCERII LA MARGINEA 
LATINITĂȚII. Un mesaj sobru, deloc ușor (nici 
pentru suflet, nici pentru cuget). Mesajul unui 
poet român de la marginea latinității (marginea 
sud-estică). O margine unde astăzi  se întâmplă 
lucruri ce tulbură sufletul românesc și pun în 
gardă cugetul bunilor români de pe acolo, dar nu 
numai de acolo.

Originar din satul Oprișeni, regiunea 
Cernăuți, Ion Bâcu a studiat la Facultatea de 
Filologie Română și Clasică a Universității din 
Cernauți (1989-1994). Pe atunci a și debutat 
cu versuri, fiind membru-fondator al Cenaclului 
literar studențesc "Mircea Streinul". După anii 
studenției, căsătorindu-se, se stabileste cu traiul 
în localitatea Barta, de pe malul drept al marelui 
lac Ialpug, unde locuiește până în prezent. Până 
relativ nu demult a fost angajat în organele 
de interne, dar creația literară nu l-a părăsit 
niciodata. Versurile, începând cu anul 1996, 

i-au apărut în mai multe culegeri  colective. A 
participat și a devenit laureat al mai multor 
festivaluri de poezie din Ucraina și România. A 
debutat editorial la Galați, în 2001, cu placheta 
de versuri "Toți mă cred tânăr. Toreador" (Editura 
"Geneze"), al cărei manuscris a fost premiat la 
Ediția din anul 2000 a Festivalului Național de 
Poezie "Grigore Hagiu" din Galați.

Acum câțiva ani, Ion Bâcu a devenit con-
ducatorul Cenaclului literar "Ecoul Bugeacului", 
din cadrul Centrului de Informare al României  
(CIR) din Ismail. Pe pagina de Facebook  a 
Centrului, pe 18 februarie, eram informați că 
apariția volumului "Strigătul tăcerii" este „...rod al 
unor colaborări bilateral” între membrii cenaclului 
ismailean și membrii Uniunii Scriitorilor din 
România. Natalia Ursu, administratorul CIR, scria 
că lansarea cărții "Strigătul tăcerii" urma să  aibă 
loc, în instituția pe care dânsa o conduce, pe 21 
martie curent, în cadrul Ediției a II-a a Festivalului 
"Să ne cunoaștem poeții". 21 martie este Ziua 
Internațională a Poeziei.

(Corespondentul nostru)     

Ion BÂCU

dac-aș fi putut să scriu… 
dac-aș fi putut să scriu pe vise și pe ape 
cu un gând nostalgic despre harul celui ce-l 
numim cuvânt sau un patinaj deschis 
pentru adăpostul traiului decent 
m-ar cuprinde gingaș soarta nevăzutului
mi-ar apărea în calea destăinuirii numai cenușa 
dinspre o zicală oropsită 
dac-aș fi putut să curg cu Dunărea alături 

din esența mistuirii toate se vor nimici 
în ordinea ireală rezemată pe falduri de elegie 
nu se știe de locuința mea în psalmul respins 
bunăoară nașterea cheamă frigul în aluzii 
dimineață se vor aprinde felinare 
să pornesc din mine cu o dispoziție 
mai bună 

ecoul Bugeacului 
după atâta întuneric în sufletul Bugeacului 
pe străzile rănite se aprind felinarele trecutului 
șiroaie de vremuri se scurg printre riduri 
cu zgomot istoric 
și plânsetul salciei devine o briză de dor 
din inimi pierdute din ecoul uitat 
se aprind felinare poate e și unica speranță 
a căldurii că va pătrunde în teama 

târziului apropiat 
cu obloane închise cu vieți macabre 
cu eseuri erupte din dureri nemărginite 
așază-te drumețe pe iarba sufletului din Bugeac 
apoi plimbă-te pe roua dimineții dezbrăcat 

de amintiri 
să simți cum adâncul apelor cerșește 

de la frunzele uscate 
popas dezlipit de indiferența plecării 
zidește măcar o secundă înarmată cu poduri 

de flori 
pe ecoul respins de la naștere 
aici s-au aprins felinarele 
dar încă e întuneric 
și noaptea ne cheamă la nevoi

arată-mi sâmburele noduros 
rămâne să strig 

clandestin prin somnul rece 
să nu mă audă cuvintele din pântece 
că eliberarea de sine e aproape 
ce potrivită ar fi o tremurare 
în patul dimineții 
multă senectute între flori 
repaus 
rămâne să-mi târâi strigătul 
la abator 
iartă-mi sâmburele noduros 
în care se ascunde geneza lumii

simbioză 
adorm copiii acestui neam 
pe o galaxie exilată în mersul cu iarbă grasă 
pe unde rușinea cere milostenie 
se înhamă la vapori de eternitate 
inventez 
orice dispariție 
încât rătăcirea turmelor de gânduri 
se face șes de disperare 
risc o scotocire în siajul 
acoperirii de absolute

ochiul cuvintelor 
în lipsa celor născuți și celor lipsiți 
de strigătul esențial 
integrare în a doua venire 
să mă dau durerii 
așa cum sunt 
sau e destul o singură tânguire 
pe scările parvenirii 
am pierdut ochiul cuvintelor 
mă dezbrac de mine

u NOUTĂȚI EDITORIALE 

«STRIGĂTUL TĂCERII» –  
O NOUĂ CARTE A POETULUI 

ION BÂCU

SPOVEDANIE
Maică,
Un dor m-a cuprins, din oase...
Aș vrea să-ți aud glasul,
ce-n frământări se zbate,
aș vrea să-ți văd ochii
legănați de lacrimi, 

să-ți simt suflarea
purtată pe-aripi de tăcere,
să-ți  sărut mâinile
obosite și grele.

Îți ating cu tâmpla
cuvintele calde

și le întind inima,
le trec grăbită prin suflet.
Frică mi-i
să nu le înghită zăpada.

Mă iartă:
nu ți-am spus nicicând
cât de mult îmi lipsește
lumina inimii tale
în bezna aceasta.

SCRISOARE INIMII

Vreau să-ți spun,
că totul, cu timpul, 
se vindecă.
Rănile,
săpate adânc în soartă,
le astupă cenușa sură,
pe care vântul
nu-i în stare
s-o vânture.

Între ideal și cuget
mi s-a bătut, de gânduri,
o cărare. Am spus
că nu voi mai merge pe ea
nicicând,
însă alt drum nu găsesc.
Toate sunt întunecate,
înguste, de nu încap pe ele.

...DE DRAGOSTE     

* * *
Voi atinge colțul lunii
cu degetul cel mic.
În drum,
voi răpi o rază de lumină
și-ți voi prinde-o
în părul plouat de ninsoare.
Când va plânge
roua-n petale
îmi voi aminti de tine.

* * * 
Stai pe un alt pisc.
Ades ți-aud tăcerea
tremurând pe buze,
lăsând contur tremurător
pe fruntea nopții.
De m-aș face vis,
să zbor pe gândul serii,
ți-aș șopti la tâmplă
taina dorului orfan.

* * *
O clipă-și pleacă genele
peste eternitate,
țesând
între două file subtile
patima unui gând.
Nu te-ai gândit nicicând 
la floarea albastră,
ce-mi lovește ritmic
tâmpla stângă,
împrăștiind petalele
în infinit.

POEMELE DE DOR ALE ALIONEI BOIANGIU
De mai mulți ani n-am auzit nimic despre Aliona Boiangiu, o poetă de mare 

sensibilitate artistică. A debutat cu mai bine de 20 de ani în urmă, la una dintre 
primele ediții, de la Ceamașir, ale Festivalului de Poezie "Pavel Boțu". Născută 
într-o familie cu mulți copii din Satu Nou, raionul Sărata, ea, prin anul 1998, a 
absolvit școala medie de la baștina sa și și-a continuat studiile la Școala de 
Arte "K. Dankevici" din Odesa. Versurile i-au apărut în săptămânalul cernăuțean 
"Concordia", iar în anul 2000 în culegerea colectivă "Ieșire din Anonimat" 
(Editura ADRIANSO, Râmnicu Vâlcea). În 1999 a devenit laureată a Concursului 
Internațional de Poezie "Veronica Micle" (ediția a II-a, de la Blaj), organizat de 
Asociația ASTRA (România).

Versurile Alionei Boiangiu au fost incluse în manuscrisul "Poeți români din 
Basarabia istorică, regiunea Odesa (sec. XX-XXI)", aflat în așteptarea unui edit
or.                                                                                                                                                           

V. B.


