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Editorial

Limba română –  
cenușăreasă în propria casă

Ștefan HOSTIUC

Dintre toate cele trei comunități istorice 
românești din Ucraina, cea din sudul 

Basarabiei este parcă cea mai urgisită. Nici în 
timpul sovietelor situația românilor din sudul 
Basarabiei nu a fost de invidiat, dar atunci mă-
car le erau lăsate în pace școlile. E adevărat că 
și atunci limba de predare în școală era numi-
tă impropriu – „moldovenească”. E adevărat că 
și în acele vremuri cei de la putere dictau celor 
din academii cum să fundamenteze „științific” o 
limbă inventată politic, iar celor din educație – 
cum să o folosească cu mai mult randament ide-
ologic în învățământ pe teritoriile ciordite prin 
ultimatum, în urma înțelegerii secrete dintre cei 
doi dictatori, Hitler și Stalin, întărită documen-
tar, în mare grabă, la Moscova, în ziua de 23 au-
gust 1939, prin odiosul pact fascisto-comunist 
Ribbentrop-Molotov, care, după toate regulile, 
ar trebui să cadă sub incidența Legii decomu-
nizării din Ucraina. E adevărat că și atunci cei 
de la putere dictau celor din învățământ cum să 
procedeze mai „eficient” pentru a-i băga în cap 
de mic copil românului basarabean că vorbește o 
altă limbă decât cea a neamului său. E adevărat 
că, pentru a inventa o limbă, comuniștilor le-a 
trebuit să inventeze un popor. Și tot adevărat e 
că, până la urmă, l-au inventat. Și au făcut acest 
lucru tot cu ajutorul istoricilor din academiile pe 
care le aveau sub ascultare. 

Mai la începuturi, după ce bolșevismul a 
pus stăpânire pe Rusia, făuritorii Republicii au-
tonome moldovenești transnistrene, în frunte 
cu Kotovski (devenit din hoț de cai, legendar 
conducător de oști),  ar fi putut să inventeze o 
„națiune basarabeană”, dar Moscova avea pla-
nuri mai „mărețe”. Ea nu se mulțumea doar cu 
recucerirea Basarabiei. Imperiul sovietic, ca și 
imperiul țarist avea în plan să se lărgească în 
Balcani, iar România era prima lui țintă. În acest 

scop, Kremlinul inventează „națiunea moldo-
venească”, mai exact „poporul moldovenesc” 
de „naționalitate moldovenească”, pentru ca să 
aibă „legitimitate” la ocuparea Moldovei de pes-
te Prut, până la Milcov, pe care să-l „soarbă”, 
în stil „velikorus”, printr-o unire sovietico-soci-
alistă cu Muntenia în cadrul unei Uniuni Sovie-
tice lărgite. 

Planuri kominterniste? Da, dar nu numai. 
La fel erau și planurile geopolitice ale impe-
riului țarist. În necontenitele sale războaie cu 
Turcia, Rusia țaristă urmărea constant acest 
scop. URSS-ul, ca „vrednic” succesor al impe-
riului țarist, i-a preluat  strategia, dezvoltând-o 
în noul spirit al „luptei de clasă” îndreptate îm-
potriva „regimului burghezo-moșieresc român”. 
La Sesiunea a 7-a, din august 1940, a Sovietului 
Suprem al URSS, care a „legiferat” raptul de te-
ritorii din perioada 1939-1940, accentul se pu-
nea nu atât pe faptul eliberării acestor teritorii, 
cât pe faptul „eliberării” oamenilor muncii de 
pe aceste teritorii de sub „opresiunea burghezo-
moșierească” polonă, lituaniană, estoniană, leto-
nă, finlandeză, română. Deci, în prim plan se afla 
lupta de clasă, lupta împotriva „asupritorilor” 
oamenilor muncii. Atunci de ce vor fi avut nevo-
ie comuniștii să inventeze, în prealabil, un nou 
popor pe care să-l numească „poporul moldo-
venesc”? Pentru că ideea kominternisto-globa-
listă a răspândirii revoluției trebuia întărită prin 
strategii colonialiste. Inventarea, în prealabil, 
a „poporului moldovenesc” și a  „naționalității 
moldovenești” făcea posibilă proiectarea urii de 
clasă asupra „asupritorilor” „poporului moldo-
venesc” și ai „naționalității moldovenești”. Ast-
fel, tuturor moldovenilor din URSS, românul de 
dincolo de Prut era prezentat ca o sperietoare. 
Interesant ar fi de știut cum e prezentat el astăzi 
în belicoasele articole din gazeta moldovenistă  
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„Luceafărul” din Odesa? Or, acest „Luceafăr”, 
finanțat de autorități, este chiar „nava amiral” 
sau, ca să-i spun mai pi maldavinești, „flag-
manul” moldovenismului agresiv, reactivat la 
sfârșitul anilor 90 ai secolului trecut în Ucraina, 
după semnarea Tratatului româno-ucrainean din 
1997, și pus serios pe treabă în ultimii ani pentru 
a șterge orice urmă de limbă română în urgisi-
ta Basarabie istorică. Și doar Basarabia istorică, 
cea cuprinsă între gurile Nistrului și ale Dunării, 
scăldată, între aceste două râuri, de valurile Mării 
Negre, este unica regiune geografică din spațiul 
limbii române care-și revendică numele de la un 
descălecător de țară. Și acest descălecător este 
Basarab I, întemeietorul Țării Românești, nu 
Dragoș sau Bogdan întemeietorii Moldovei, atât 
de folosiți propagandistic de moldoveniști pen-
tru a-și apăra „moldovenitatea” în lupta cu „ro-
mânitatea”. La începuturi cele două principate 
dunărene au purtat un timp numele întemeieto-
rilor de țară. Moldova mai era numită Bogdania, 
iar Țara Românească, Basarabia. Când această 
regiune a fost cedată de către Țara Românească 
Țării Moldovei, Țara Românească încă se numea 
Basarabia. De aceea, fostul ei teritoriu răsăritean 
de la Marea Neagră, cuprins între Dunărea 
inferioară și Nistrul inferior, a rămas cu nume-
le țării-mame – Basarabia. În timp, denumirile 
Basarabia și Bogdania au dispărut ca denumiri 
de țară, dar fosta regiune dintre Dunăre și Nistru 
a Țării Românești a rămas cu denumirea princi-
patului din care a fost desprinsă – Basarabia. De 
altminteri, dialectologii moldoveni, care au în-
tocmit Atlasul lingvistic moldovenesc (R. Udler, 
V. Sorbală, R. Piotrovki ș.a.), consemnează în 
anchetele făcute pe teren în această zonă sudică 
termeni care sunt specifici graiurilor din Țara 
Românească. Așa că moldovenii din sudul Basa-
rabiei nu sunt chiar străini față de limba fraților 
lor din Muntenia și Dobrogea. Și din punct de 
vedere fonetic, basarabenii sudici se deosebesc 
de moldovenii din împrejurimile Chișinăului. 
Dar aceasta nu înseamnă că românii din Basa-
rabia istorică cu adânci rădăcini în Țara Româ-
nească și românii din fosta gubernie Basarabia, 
creată de Rusia, după ce i-a răpit Moldovei lui 
Ștefan aproape o jumătate din teritoriu, nu vor-

besc aceeași limbă română ca și frații lor din 
dreapta Prutului sau ca și frații lor din Muntenia, 
Oltenia, Banat, Transilvania sau Maramureș. A 
existat vreun maramureșan din Slatina, Apșa sau 
Biserica Albă (regiunea Transcarpatică, Ucrai-
na) care, venind la Chișinău să facă facultatea, ar 
fi avut nevoie de un dicționar român-moldove-
nesc pentru a se înțelege cu frații lor moldoveni? 
Minunea că s-au înțeles din prima vorbă pe care 
și-au spus-o unii altora se datorează caracterului 
unitar al limbii române, care nu cunoaște dialec-
te, ci numai graiuri. Iar graiurile diferă doar prin 
colorit, nicidecum prin fondul lexical de bază 
sau prin structura gramaticală. Iar moldoveniștii 
știu acest lucru. Atunci de ce atâta împotrivi-
re din partea lor față de limba română la ea / 
la ei acasă? De ce atâta murdărie vărsată pes-
te istoria unitară (cu toate deosebirile de ordin 
regional) a românilor? De ce atâta înverșunare 
împotriva predării în școlile noastre din Ucrai-
na a limbii române sub denumirea ei firească? 
Cui îi folosește această dezbinare identitară a 
românilor? De ce în loc să i se arate adevărul, 
basarabeanului de lângă Ismail, de lângă Reni 
sau de lângă Cetatea Albă i se bagă în cap mai 
departe aceleași dogme și absurdități sovietice 
privitoare la limba pe care o vorbesc și la identi-
tatea pe care o au? De ce oare în loc să se renunțe 
la vechile practici imperiale de spălare a creieri-
lor, se intensifică din ce în ce mai tare campania 
de mankurtizare a românului basarabean? De ce 
se casează în bibliotecile școlare cărțile numai 
pentru că sunt scrise în limba română? Ce poate 
fi mai sinistru decât un rug în care ard cărți?! E 
firesc oare ca românii din sudul Basarabiei să fie 
nevoiți să-și apere în instanță drepturile privind 
denumirea corectă a limbii lor (română, nu mol-
dovenească)?

Despre acestea și alte probleme legate de 
soarta românilor din vechea provincie care mai 
păstrează numele descălecătorului țării-mame, 
despre cât de confortabil le este acestor români 
să se identifice ca purtători ai numelui adevărat 
al neamului lor strămoșesc și despre cât de ușor 
le este să-și apere identitatea, limba și tradițiile 
vom face vorbire în paginile acestei ediții speci-
ale a revistei noastre. 

Editorial
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Divide et impera: până când?
(„limba moldovenească” pe traseul politic 

Moscova-Kiev-Tiraspol-Odesa)

Eugen PATRAȘ

Mișcarea națională din Republica Mol-
dova de la sfârșitul anilor ’80 a culmi-

nat cu Marea Adunare Națională din 27 august 
1989, urmată, la numai patru zile, de decretarea, 
la 31 august 1989, de către legislativul republi-
cii, a limbii române ca limbă de stat și reintrodu-
cerea alfabetului latin. Anii ’90 aduc, în sfârșit, 
eliberarea. Marea Adunare Națională din 27 au-
gust 1991 declară Republica Moldova stat inde-
pendent și suveran.

Ulterior, Ziua Limbii Române a fost oficiali-
zată și de către Parlamentul de la București, ca zi 
festivă, prin Legea nr.53/2013.

Îmi amintesc bine prima aniversare a Sărbă-
torii Limbii Române la Cernăuți, organizată în 
prima duminică din septembrie 1990 de către 
Societatea pentru Cultură Românească „Mihai 
Eminescu” în Parcul central (Grădina Publică 
de altădată), cu o sală arhiplină. Sărbătoarea 
s-a încheiat cu o procesiune stradală, mulțimea 
condusă de protopopul de Noua Suliță, părinte-
le Dumitru Mândrescu din comuna Mahala, și 
preotul-paroh din Corovia, Mihai Ivasiuc, în-
dreptându-se, cu portretul lui Ștefan cel Mare în 
față și cu drapele tricolore, spre casa lui Aron 
Pumnul. Președinte al Societății organizatoa-
re era poetul Ilie T. Zegrea, iar eu eram prim-
vicepreședinte.

Astfel, a intrat în tradiția tinerei Societăți 
pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” 
(înființată la 28 mai 1989), sărbătoarea „Limba 
noastră cea română”. Ucraina era încă republi-
că sovietică. A fost un eveniment extraordinar, 
expresie a entuziasmului general care stăpânea 
inimile miilor de români bucovineni ieșiți în 
stradă, cu mult curaj și cu mari așteptări, în acea 
perioadă de mari speranțe. Am simțit atunci ma-

nifestarea supremă a dorinței de emancipare și 
afirmare națională, refulată timp de o jumătate 
de secol de dictatură și umilință. Discursuri-
le electrizante, apelurile către autorități de a ni 
se face dreptate și nouă, cântăreau, în acei ani, 
mai mult decât cântecul și dansul (importante și 
acestea), care, încet-încet, au schimbat fața săr-
bătorii, folclorizând-o.

Acea primă aniversare a Limbii Române a 
rămas în istoria recentă a comunității românești 
din nordul Bucovinei ca unul dintre cele mai 
importante evenimente trăite de comunita-
tea românească din ținut, alături de alte două 
acțiuni îndrăznețe, cu ieșire în stradă: picheta-
rea Administrației Regionale de Stat din 17 sep-
tembrie 1991, la nicio lună de la proclamarea 
independenței Ucrainei, când o mulțime de oa-
meni a cerut dreptate pentru limba română și tri-
color (obținându-le pentru o o perioadă scurtă de 
timp), și pichetarea din 17 octombrie 2017, în al 
26-lea an de suveranitate a Ucrainei, a aceleiași 
administrații, când lumea s-a adunat pentru a 
protesta vehement împotriva art.7 din noua Lege 
a Educației din Ucraina, prin care, contrar pre-
vederilor constituționale (în special art.22 și 53), 
dar și promisiunilor Kievului din prima etapă a 
independenței ucrainene, s-a restrâns dramatic 
dreptul la educație în limba maternă. 

Declarația drepturilor naționalităților din 
Ucraina și Legea minorităților naționale, com-
binate cu valul descătușării generat de perestroi-
ka gorbaciovistă, dar și o mai mare deschidere 
din partea autorităților de tranziție, ne dădeau 
speranța că, în foarte scurt timp, găunosului 
internaționalism sovietic îi va lua locul egalita-
tea și echitatea interetnică. Succesele din primii 
ani, concretizate prin deschiderea unor școli și 

(Geo)politici lingvistice

Minciuna ridicată la nivelul unei politici 
de stat, nu încetează a fi minciună.
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clase românești, trimiterea masivă de absolvenți 
ai școlilor medii la studii în România, pelerinaje-
le la mănăstiri, apariția presei libere, înființarea 
de noi asociații culturale ș.a. ne întăreau convin-
gerea că se poate și altfel.

Treptat, însă, se va contura tot mai mult po-
litica dreptății selective, unde “celorlalți” li se 
va rezerva dreptul de a se „bucura” de vechiul 
statut al „fraților mai mici” și de a fi înghesuiți 
în vechile tipare. Nici sloganele “toți egali, toți 
diferiți”, „unitate în diversitate”, „multicultura-
lism european” nu-și vor prea găsi loc în spațiul 
public oficial. Mai marii zilei nu vor înceta să su-
gereze sau chiar să afirme, direct sau indirect, că 
în perioada sovietică în Ucraina a avut de suferit 
o singură etnie, cea care acum este titulară, și că 
a fost nedreptățită doar o singură limbă, care în 
prezent e limba oficială a țării. Ați auzit vreodată 
ca autoritățile să spună clar și fără echivoc, că în 
regiunea Cernăuți au mai avut de suferit și alții? 
Ați auzit vreodată ca un demnitar ucrainean să fi 
recunoscut vreodată că majoritatea deportaților 
din regiunea Cernăuți, în anii 1940-1941, 1944-
1945, au fost tocmai românii din fostele raioane 
Herța, Hliboca, Storojineț și Noua Suliță? Am 
avut oare, noi, românii din Ucraina mai puține 
motive, inclusiv morale, să ne așteptăm la o cu 
totul altă etnopolitică a noului stat democratic 
ucrainean, comparativ cu cea stalinisto-sovieti-
că?

După 31 de ani de independență ai Ucrai-
nei și la 31 de ani de când tot sărbătorim Ziua 
Limbii Române este firesc să ne întrebăm: după 
mai mult de trei decenii de statalitate ucrainea-
nă se simte oare mai confortabil limba română 
decât se simțea la data destrămării URSS-ului? 
Avem cumva mai multe motive să ne bucurăm 
de modul în care ea este tratată de autoritățile 
de azi față de cum era tratată de autoritățile din 
ultimii ani ai perestroicii lui Gorbaciov? Fiecare 
dintre noi este liber să răspundă așa cum îi dic-
tează conștiința, dar nimeni, decât doar cei robiți 
unor interese care n-au de a face cu știința, cu 
realitatea sau cu propria conștiință, nu poate să 
conteste faptul că speranțele firave din primii ani 
ai ultimului deceniu al secolului trecut, legate de 
„noua democrație”, au sucombat lamentabil.

Noul cadru legislativ și noile politici ling-
vistice, promovate cu o insistență demnă de 
altă menire, au spulberat orice așteptări. Nici 
Constituția țării, nici obligațiile internaționale în 

domeniu nu mai sunt luate în seamă. Mai e va-
labil oare art.13 al Tratatului privind relațiile de 
cooperare și bună vecinătate dintre România și 
Ucraina încheiat în 1997? Răspunsul la această 
întrebare ni-l dau rezultatele politicilor efectuate 
de statul ucrainean în cele trei decenii de suve-
ranitate: reducerea la jumătate a numărului de 
școli cu predarea în limba română, intensificarea 
atacurilor la adresa comunității, percheziții și 
hărțuiri politice, subtilizarea cărților românești 
din biblioteci, reactivarea moldovenismului po-
litic devenit chiar mai agresiv decât în vremea 
sovieticilor, accelerarea procesului de omogeni-
zare etnică a națiunii politice, imixtiunile direc-
te și indirecte ale autorităților în viața mediului 
asociativ românesc, iar pe alocuri și „îndruma-
rea” directă etc.

Dacă imperiul austriac, după un secol de stă-
pânire a Bucovinei, încă mai deschidea școli 
românești și ucrainene în satele noastre, apro-
ximativ proporțional componenței etnice, sta-
tul național ucrainean după doar trei decenii de 
independență, le închide și pe cele rămase de la 
URSS. Și totul se face cu atâta râvnă cinică încât 
motivarea propagandistică de ochii lumii cum că 
ceea ce se întămplă cu minoritarul e spre binele 
său și că doar astfel el se poate pe deplin integra 
în societatea ucraineană, vine să justifice nu gri-
ja, ci disprețul față de elementul etnic mai slab. 
Aceste practici amintesc mai degrabă de modul 
de acțiune al vechiului imperiu asiatic (de care, 
în 1991, credeam că am scăpat cu toții), decât de 
mult trâmbițatul vector constituțional european 
al noii republici. Dacă doar pentru două panouri 
cu hărțile istorice ale României și Bucovinei is-
torice, dintr-un geam de librărie, ne-am ales, în 
Anul Centenarului statului înrudit, cu un dosar 
penal (din partea SBU) în 5 volume, însumând 
1010 pagini (între timp clasat), ce să mai vor-
bim despre nenumăratele șicane și nedreptăți fă-
cute din umbră și rămase (mai puțin) cunoscute  
majorității dintre noi?

Fațetele moldovenismului: teze și antiteze

În continuare, mă voi referi pe scurt la o ve-
che tactică de luptă împotriva unității identitare 
a comunității românești din Ucraina: moldove-
nismul lingvistic, inventat spre a servi scopuri 
(geo)politice și promovat cu îndârjire, la înce-
put, de autoritățile sovieto-kominterniste, iar 
după 1991 – de cele ucrainene. 
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Ceea ce m-a determinat să mă aplec mai în-
deaproape asupra subiectului respectiv a fost o 
întâmplare adevărată, despre care am aflat de la 
prietenii din Bugeac.

Din cauza lipsei de manuale la o materie 
școlară, profesoara R.A. (nu-i voi da numele 
pentru a nu-i crea probleme în plus la cele pe 
care le are deja) a apela-t la bunăvoința unei 
colege din regiunea Cernăuți să-i facă rost de 
câteva exemplare ale manualului pentru mate-
ria pe care o predă. Manualul, dacă e să credem 
celor specificate pe foaia de titlu, fusese editat 
în două limbi, pentru școli cu limbi de predare 
„diferite”. În realitate, era un singur manual, de 
același autor, tradus identic de același traducă-
tor (din ucraineană), cu diferența doar că, în va-
rianta adresată școlilor din regiunea Odesa, pe  
coperta sa interioară era trecut: „pentru insti
tuțiile de învățământ mediu general cu predare 
în limba moldovenească”, iar în varianta pre-
văzută școlilor din regiunea Cernăuți și Trans-
carpatică este trecut: „pentru instituțiile de 
învățământ mediu general cu predare în limba 
română”. Conținutul, însă, este absolut identic, 
textul e același până la ultima literă. 

Primind cu bucurie cele câteva manuale lipsă 
de la prietena din Cernăuți, R.A. le-a repartizat 
elevilor săi. Și aici s-a produs deznodământul: 
la câteva zile, în școală apare un imens scandal. 
De „manualele-infractoare” află inspectoratul 
școlar raional, primăria și, evident, directorul 
școlii. Toți șefii o pun la zidul infamiei pe profe-
soara care a „îndrăznit” să aducă în școală manu-
ale „subversive” (adică pentru școlile cu limba 
română de predare), solicitându-i să le retragă 
imediat de la elevi, ceea ce a și făcut, neavând 
nicio altă opțiune. Greu de crezut și de înțeles 
pentru timpurile pe care le trăim așa ceva, dar 
acesta este adevărul. Las cititorul să aprecieze 
dacă o asemenea abordare – departe de a fi sin-
gulară – are ceva comun cu valorile europene.

Situația nu m-a putut lăsa indiferent. În 
consecință, m-am implicat atât cât am putut în 
soluționarea problemelor acute cu care se con-
fruntă comunitatea românească din Bugeac.

Voi lua în discuție aici doar unele aspecte a 
unei vechi tactici de sorginte totalitaristă și anu-
me încropirea unor strategii ascunse în vederea 
extirpării limbii române în regiunea Odesa. Ana-
lizând aceste strategii, vom înțelege mai bine 
modul în care autoritățile ucrainene înțeleg să se 

raporteze la o limbă oficială a Uniunii Europene, 
testând răbdarea autorităților din statele vecine, 
România și Republica Moldova, care, cu toată 
imensa lor toleranță (uneori nejustificată), nu vor 
putea să rămână la infinit îngăduitoare față de 
această manevră lingvistică, puțin spus necinsti-
tă, a vecinului din est. Nedorința de a recunoaște 
oficial că așa-numita „limbă moldovenească” 
diferită de cea română nu există în realitate, fri-
zează absurdul. Nimic nu contează pentru apri-
gii ei susținători politici câtă vreme „existența” 
sa, clamată cu insistență, le este convenabilă ge-
opolitic. Numai că o asemenea convenabilitate e 
iluzorie, căci minciuna are picioare scurte. Este 
poate un caz unic în Europa când, pentru denu-
mirea corectă a limbii materne în școli, cetățenii 
sunt forțați să apeleze la instanțele de judecată.

În vara anului 2020, cvasitotalitatea părinților 
și profesorilor din mai toate școlile cu așa-zisa 
limbă moldovenească de predare din regiunea 
Odesa au depus cereri către directori, solicitând 
trecerea la denumirea corectă a limbii de predare 
în școli: limba română, limbă oficială a Uniunii 
Europene. Petiționarii cereau unificarea progra-
melor de învățământ, studierea după aceleași 
manuale în cele trei regiuni cu populație com-
pactă românească (Cernăuți, Odesa și Transcar-
patia), participarea elevilor din regiunea Odesa 
la olimpiadele de limba și literatura română din 
Ucraina, organizarea de cursuri de perfecționare 
identice pentru toți profesorii de limbă maternă 
din cele trei regiuni ale Ucranei, etc. Totodată 
autorii cererilor solicitau respectarea Opiniei 
Comisiei de la Veneția privind „situația particu
lară a persoanelor care se identifică ca moldo
veni, a căror limbă este aceeași cu limba vorbită 
de minoritatea română și, prin urmare, e limbă 
oficială a UE” (pct.48). E de menționat faptul că, 
atât (ex) președintele Poroșenko, cât și Ministe-
rul Educației și Științei din Ucraina au mulțumit 
public Comisiei de la Veneția pentru contribuția 
adusă, angajându-se să implementeze recoman-
dările acesteia vizavi de noua Lege a Educației. 
De altfel, cereri privind trecerea la denumirea 
corectă a limbii în procesul de învățământ din 
sudul Basarabiei și unificarea programelor de 
învățământ la limba și literatura română în cele 
trei regiuni (Odesa, Cernăuți și Transcarpatică) 
au fost adresate de nenumărate ori, pe parcursul 
ultimelor două decenii, Președinției, Guvernu-
lui și Ministerului Educației de la Kiev de către  
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mediul asociativ românesc din regiunea Odesa, 
dar și de către Consiliul Național al Românilor 
din Ucraina.

Cererile părinților, profesorilor și a consi-
liilor pedagogice au fost și rămân justificate în 
totalitate: științific, legal, moral și de orice altă 
natură. 

Din punct de vedere științific, lucrurile 
au fost și sunt pe cât se poate de clare. S-au 
pronunțat răspicat în acest sens cele două Aca-
demii: de la București și Chișinău, romaniști 
de talie internațională, dar și cele trei cate-
dre (cabinete) de filologie română din cadrul 
universităților de stat din Cernăuți, Ujgorod 
și Ismail, din Ucraina. Reamintim aici spu-
sele emblematice ale romanistului de talie 
internațională, Eugen Coșeriu, care declara cât 
se poate de clar: „a promova sub orice formă o 
limbă moldovenească, deosebită de limba ro
mână, este, din punct de vedere strict lingvis
tic, ori o greșeală naivă, ori o fraudă științifică. 
Din punct de vedere istoric și practic este o ab
surditate, o utopie și din punct de vedere politic 
e o anulare a identității etnice și culturale a 
unui popor și deci un act de genocid etnico
cultural”. Și Eugen Coșeriu nu e nici muntean, 
nici oltean, e basarabean. O autoritate mondia-
lă în lingvistică, cum este profesorul și acade-
micianul Eugen Coșeriu, născut în Basarabia, 
nu poate să-și discrimineze limba maternă nu-
mind-o altfel decât așa cum este corect. 

Apreciem atitudinea Academiei de Științe a 
Ucrainei, care fiind de asemenea solicitată să 
emită un punct de vedere științific asupra așa-
zisei limbi moldovenești, a preferat ... să nu răs-
pundă. Îi pică mai bine lipsa răspunsului decât 
compromiterea ca for științific suprem al țării.

În interviul său din 10 decembrie 2019, acordat 
agenției HotNews, Excelența Sa, Oleksandr Ban-
kov, Ambasadorul Ucrainei în România, un foarte 
bun vorbitor de română, pe care a studiat-o nu la 
București, ci la Kiev, la catedra profesorului Sem-
cinski, afirma foarte clar: „pentru noi nu există lim
ba moldovenească. Există doar limba română, pe 
care o vorbim...Cei din România și Moldova vor
besc o singură limbă. Românii și moldovenii (din 
Ucraina) sunt împărțiți politic”, precizând că aces-
te lucruri sunt moștenite de la regimul anterior. Și 
fostul ministru ucrainean al educației, Serhii Kvit, 
a recunoscut că „nu există nicio diferență între lim
ba română și cea moldovenească”.

Din punct de vedere legal, s-a pronunțat 
Curtea Constituțională de la Chișinău, care, 
prin hotărârea sa din 05 decembrie 2013, in-
terpretând Constituția în corelare cu Declarația 
de Independență, a statuat că, Declarația de 
independență prevalează asupra Constituției, 
respectiv limba română, la care face referi-
re Declarația, este limba de stat a țării. Pen-
tru mai multă claritate, la data de 04 iunie 
2018, prin Hotărârea nr.17 pentru controlul 
constituționalității unor prevederi referitoare la 
funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Repu
blicii Moldova, Curtea Constituțională, cu refe-
rire la același art.13 din Constituție, a constatat 
că “Limba de stat a Republcii Moldova este lim
ba română, funcționând pe baza grafiei latine”.

Remarcăm aici și precizarea președintelui 
Curții Constituționale a R. Moldova, din 21 ia-
nuarie 2021, având ca obiect un alt control asu-
pra constituționalității Legii de funcționare a 
limbilor în Republica Moldova, și anume faptul 
că, “pornind de la prezumția că glotonimul lim
ba română include și noțiunea moldovenească, 
în Republica Moldova limba română este mater
nă pentru cel puțin 77,86% din cetățeni”. Mai 
clar nici nu se poate.

În consecință, organul suprem al jurisdicției 
constituționale din R. Moldova a stabilit că, nici 
sub aspectul dreptului nu există așa-numita lim-
bă moldovenească. 

La nivel european, pentru a aduce doar un 
singur exemplu, menționăm „Cauza Catan și 
alții vs Moldova și Rusia”, soluționată de către 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data 
de 19 octombrie 2012, în care se arată că „lim
ba moldovenească” na fost niciodată folosită 
sau recunoscută undeva în lume, deși a fost una 
dintre limbile oficiale ale Moldovei în perioada 
sovietică”.

Din punct de vedere moral, comunitatea ro-
mânească din Ucraina a avut de suferit în perioa-
da sovietică nu mai puțin, chiar mai mult decât 
etnia titulară, prin deportări, marginalizare, asi-
milare, divizare etc., justificându-se pe deplin 
repunerea acesteia în drepturile sale firești.

Astfel, în condițiile în care așa-zisa lim-
bă moldovenească nu are niciun suport legal, 
științific sau moral la purtătorii de drept ai aces-
teia (în România și R. Moldova) sau în orice altă 
țară din lume, cu excepția regiunii Odesa (Ucrai-
na) și Transnistriei separatiste, Kievul vâslește 
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în aceeași barcă a neadevărului kominternist 
împreună cu Moscova, având aceleași rațiuni 
politico-ideologice de divizare a comunității 
românești: Rusia – în Transnistria, iar Ucrai-
na – în regiunea Odesa, și, parțial, în regiunea 
Cernăuți.

Așa-zisa limbă moldovenească a fost exclu-
să și din nomenclatorul standardelor lingvistice 
internaționale ISO 639. 

Solicitat să emită un punct de vedere asupra 
instituției care reglementează statutul limbii 
române și al așa-zisei „limbi moldovenești” în 
Ucraina, ombudsman-ul pentru protecția limbii 
de stat a Ucrainei, Taras Kremini, în răspunsul 
său, printre altele, pe drept cuvânt, a menționat 
următoarele: „nici eu ca Împuternicit, nici Se
cretariatul Împuternicitului nu dispunem de 
informații care să demonstreze că ar exista vreo 
instituție de stat, organ al autoguvernării lo
cale, funcționar public, întreprindere, inclusiv 
științifică, sau organizație care ar reglementa 
statutul altor limbi pe teritoriul Ucrainei, cu 
excepția limbii de stat”. Nu putem să nu fim de 
acord cu această afirmație. Nu este în regulă ca 
un stat să-și aroge dreptul de a stabili denumirea 
limbii altui stat și nici a unei comunități etnice, 
dacă aceasta este înrudită cu un alt stat (de regu-
lă vecin, după cum este și cazul examinat). Iar 
dacă un stat încearcă, totuși, să facă acest lucru, 
el fie că e stăpânit de complexe de care ar trebui 
urgent să se elibereze, fie că mai poartă în el eco-
ul unor apucături dictatoriale, fie că are cu totul 
alte scopuri decât cele științifice, legale și mo-
rale, după cum este și cazul conectării la terapie 
intensivă a așa-zisei „limbi moldovenești”. De 
altfel, recenta decizie a autorităților de la Mos-
cova de a „standardiza” limba ucraineană din 
Federația Rusă – după cum era și firesc – a avut 
o reacție vehement negativă din partea Ucrainei. 

Să nu se cunoască oare toate acestea la Kiev? 
Parcă nu-mi vine să cred. S-au dat cumva uită-
rii o serie de acorduri încheiate între Ucraina și 
R. Moldova, prin care, practic, era recunoscută 
identitatea etnică și lingvistică română / moldo-
venească? Sau pentru oficialii ucraineni care fac 
politică lingvistică în această țară contează doar 
punctul de vedere al ... agronomului Anatolii 
Fetescu, liderul moldovenist de la Odesa, fost 
viceguvernator al regiunii ? Ironia sorții: același 
Fetescu, nimeni altul decât interfața autorităților, 
este co-fondator al ONG-ului „Institutul bunei-

vecinătăți”. A cui bună-vecinătate? A Rusiei, de 
la care a împrumutat doctrina modovenismului 
politic? Sau poate a României și a Republicii 
Moldova, pe a căror limbă oficială o urăște de 
mama focului?

Refuzul nedisimulat al Ministerului Educației 
și Științei din Ucraina de a da curs cererilor a 
mii de părinți și profesori din regiunea Odesa 
va intra în istorie ca o pagină rușinoasă a unei 
etnopolitici subordonate exclusiv unor interese 
străine adevărului științific și ostile relațiilor de 
bună vecinătate cu România și Republica Mol-
dova, care nu ostenesc să susțină Ucraina în plan 
internațional, iar mai aproape – în criza profun-
dă a refugiaților. În cazul României vorbim și 
de prima țară care a ratificat acordul de asociere 
a Ucrainei la Uniunea Europeană. Discursurile 
președintelui Maia Sandu și a premierului ro-
mân, Florin Câțu, la Summitul din vara anului 
trecut al Platformei Crimeea reprezintă o altă 
dovadă de solidaritate deplină cu Ucraina. Este 
limpede că, a clama principii democratice, pe de 
o parte, și a promova vechile doctrine staliniste, 
pe de alta, nu face parte din repertoriul valorilor 
europene, consacrate de mai multe decenii, unde 
drepturile omului stau în capul mesei. 

Și ne mai întrebăm: oare acest refuz este doar 
al Ministerului Educației și Științei din Ucrai-
na sau și al patronilor săi ideologici/politici? 
Întrebarea nu este una retorică, întrucât, în caz 
contrar, ministrul ucrainean de externe Dmytro 
Kuleba și vicepremierul Olga Stefanișina n-ar 
fi făcut declarațiile de recunoaștere (anume de 
către Ucraina și nu de către Ministerul Educației 
și Științei sau de către consiliile locale, după 
cum susține în cadrului litigiului pentru limba 
română în regiunea Odesa, aflat acum pe rol) a 
identității așa-zisei „limbi moldovenești” cu cea 
română.

Același Minister, din dorința de a-și camufla 
gandurile ascunse perseverează, emițând Ordi-
nul 1201 din 17.09.2019, prin care aprobă lista 
de specializări în cadrul învățământului superior 
pentru cursurile de licență și masterat la specia-
litatea „Învățământ secundar. Limba și literatu-
ra română/moldovenească”, așa încât începând 
cu anul 2020 absolvenții facultății de filologie, 
secția română, de la universitățile din Ucraina 
obțin diplome cu specialitatea 014.027 „Limba 
și literatura română/moldovenească”. Și aceasta 
în condițiile în care niciuna din cele trei catedre 
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(cabinete) de filologie română de la universitățile 
de stat din Cernăuți, Ujgorod și Ismail n-a soli-
citat așa ceva. În plus, niciun student n-a făcut 
petiții pentru „limba moldovenească“. Sau poate 
Ministerul Educației și Științei nu face altceva 
decât să aducă la îndeplinire dispozițiile agrono-
mului Fetescu ? 

Premieră europeană: apelarea la instanță 
pentru denumirea corectă a limbii

În aceste condiții, neavând alte opțiuni și con-
fruntându-se cu refuzul categoric al autorităților, 
reprezentanții părinților și profesorilor din 10 
școli ale regiunii Odesa au sesizat Instanța de 
contencios administrativ din Kiev, solicitând 
obligarea Ministerului Educației și Științei din 
Ucraina să dispună trecerea la limba română de 
predare în cele 10 școli, precum și unificarea 
programelor de învățământ în școlile cu așa-
zisa limbă moldovenească de predare cu cele de 
predare în limba română. În data de 23.03.2021 
Instanța a admis cererea spre examinare, intro-
ducând în cauză, din oficiu, și școlile. Cererea 
este promovată și de către Asociația Cadrelor 
Didactice de Etnie Română din regiunea Ode-
sa. Iar Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hur-
muzachi” din Cernăuți a preluat acest caz spre 
susținere și monitorizare.

N-au întârziat surprizele, dar la ele ne vom 
referi mai jos. Deocamdată e bine de știut că, 
în așa-zisa limbă moldovenească se predă doar 
în zona separatistă a Republicii Moldova (ocu-
pată de Rusia) și în .regiunea Odesa a Ucrainei. 
Iar unica catedră de „limbă moldovenească” din 
lume se află ... la Tiraspol! Dacă se mai deschi-
de una la Odesa, cu agronomul Anatolii Fetescu, 
specialist în „limba moldovenească”, pe post de 
profesor, sau chiar șef de catedră, solidaritatea 
lingvistică ucraineano-transnistreană devine de-
plină și indestructibilă. Creat de odiosul regim 
stalinist odată cu nașterea artificială a RASS 
Moldovenești în anul 1924, promovat activ de 
Komintern, separatismul lingvistic moldovenesc 
este susținut artificial, spre a justifica existența 
așa-zisei „etnii moldovenești”, distinctă de cea 
română. Dacă în cazul Federației Ruse lucrurile 
sunt limpezi, în cazul Ucrainei, care de opt ani 
se confruntă cu separatismul în estul țării, moti-
vele promovării în continuare a unui neadevăr 
științific nu fac decât să-i compromită politica 
externă, în speță în relația cu România și Repu-

blica Moldova. Se pare însă că ținta acestei poli-
tici, care este divizarea comunității românești de 
cca. 500.000 de persoane și asimilarea cât mai 
grabnică a acesteia prevalează asupra oricăror 
altor obiective de politică internă corectă față de 
comunitate și, de politică externă, față de statele 
vecine, România și Republica Moldova.

În timp ce întregul proces de învățământ 
din Republica Moldova se desfășoară, încă din 
1991, în limba română, denumirea limbii de pre-
dare de predare în școlile din regiunea Odesa s-a 
modificat de 4 (patru) ori doar în opt ani (1992-
2000), și anume :

– în 1992, de la „moldovenească” la „româ-
nă”;

– în 1998, de la „română” la „română (mol-
dovenească) ”;

– în 1999, de la „română (moldovenească)” 
la „moldovenească (română)”;

– în 2000, de la „ moldovenească (română)” 
la „moldovenească”. 

Mai rar asemenea „performanțe” lingvistice. 
O babiloniadă adevărată ! 

Este o situație care frizează absurdul. Nu dis-
punem de date care să confirme că ceva asemă-
nător s-ar mai fi întâmplat undeva vreodată pe 
mapamond. Dacă ar fi o carte Guinness a rușinii 
lingvistice, acest caz ar trebui plasat pe locul unu 
în clasament. Toate cele patru schimbări de lim-
bă de predare în școli s-au făcut nu la solicitarea 
părinților sau a profesorilor, nici a directorilor 
de școli sau a consiliilor locale (care toate își 
declină prerogativele), ci pe cale administrativă, 
prin indicațiile inspectoratelor școlare, subordo-
nate, evident, Ministerului Educației și Științei 
al Ucrainei și îndrumate – de cine credeți? – de 
o armată de sufleuri din umbră. Iar unii dintre 
directori, mai curajoși, doar dau din umeri și în 
șoaptă susțin că nu pot face nimic.

Niciuna dintre decizii nu s-a dat scriptic, toate 
fiind date verbal, ceea ce înseamnă că s-au luat 
decizii fără decizii, pe ascunselea, prin indicații, 
înfricoșări, intimidări, constrângeri, fără ni-
cio bază legală sau științifică. În alte timpuri 
autoritățile executau oameni, spălând urmele, 
mai recent este executată o limbă de patru ori, 
fără nicio urmă scrisă. Asemenea experimente și 
chiar sfidări la adresa unei întregi comunități sunt 
inacceptabile într-un stat de drept, în care respec-
tul pentru demnitatea persoanei ar trebui să pre-
valeze. Este de notorietate destituirea, în 1999, a 
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doamnei Zinaida Pinteac din funcția de directoare 
a școlii din Frumușica Veche, raionul Sărata, de 
facto pentru refuzul de a trece școala de la limba 
română la cea „moldovenească”, imediat „iden-
tificându-se” nereguli în procesul de învățământ, 
deși cu puțin timp înainte primise titlul de „Emi-
nent al Învățământului din Ucraina”.

Noile dispoziții lingvistice, de regulă, erau 
precedate de întâlniri „metodice” ale profeso-
rilor din regiunea Odesa cu agronomul Anatolii 
Fetescu, președinte al Asociației moldovenilor 
din Ucraina, fost viceguvernator regional, cu-
reaua de legătură dintre autorități și corpul pro-
fesoral, dar și consoarta acestuia. Întâlnirile erau 
urmate de „indicațiile prețioase” de a trece de la 
o denumire a limbii la alta, în funcție de coman-
damentul politic al superiorilor. În mod parado-
xal, ultimele trei treceri de la „limba română” 
la „limba română (moldovenească)”, apoi de 
la „limba română (moldovenească)” la „limba 
moldovenească (română)” și, în final, de la „lim-
ba moldovenească (română)” la „limba moldo-
venească” au avut loc în perioada imediată de 
după semnarea Tratatului privind relațiile de 
cooperare și bună vecinătate dintre România și 
Ucraina. În prezent, același Fetescu dă în conti-
nuare indicații profesorilor din școlile cu „limba 
moldovenească” de predare din regiune cum ar 
trebui să se lupte ... cu limba română. Și toate 
acestea, sigur, în văzul și cu susținerea deschisă 
a autorităților.

Acum însă, în cadrul procesului de judecată, 
ministerul care a operat aceste schimbări de lim-
bă pentru școlile românilor din Bugeac se spală 
pe mâini și, de fiecare dată când răspunde la în-
trebările ce i se pun, mereu răspunde cu aceeași 
frază: „problemele generale privind stabilirea 
denumirii limbilor nu se află în competența Mi
nisterului”. Când niciun părinte, niciun profe-
sor, niciun consiliu pedagogic și niciun consiliu 
local n-au cerut schimbarea denumirii limbii 
în procesul de învățământ, aceasta s-a produs 
peste noapte, telefonic sau verbal, de patru ori, 
iar acum, când cvazitotaliutatea părinților, pro-
fesorilor și consiliilor pedagogice școlilor din 
Bugeac solicită fără echivoc trecerea la limba 
română, Ministerul ... nu mai este competent, 
și îi direcționează pe toți ... către consiliile lo-
cale. Deci, șoferii, plugarii, tractoriștii și micii 
afaceriști locali, de regulă de o altă etnie, în 
funcție dacă vor sau nu vor, ar trebui să decidă 

denumirea limbii unei comunități ! O adevărată 
scenă a teatrului absurdului s-a desfășurat recent 
la sesiunea unui consiliu local din regiunea Ode-
sa, când 12 consilieri, de alte etnii, necunoscă-
tori ai limbii române încercau s-o convingă pe 
directoarea unei școli și reprezentantul părinților 
– care doreau din răsputeri să treacă în statutul 
școlii limba română ca limbă de predare – că de-
numirea corectă a limbii este moldovenească, nu 
română. Interesant, nu-i așa? Poate și da, dacă 
n-ar fi chiar tragicomic.

În fapt, Ministerul niciodată n-a fost solicitat 
să definească cum se numește limba românilor 
moldoveni din Bugeac, întrucât acest fapt era 
și este stabilit de două academii, de știință, de 
starea de fapt. Solicitarea a fost în sensul că Mi-
nisterul, ca for suprem în domeniul educațional, 
să dispună trecerea de la denumirea stalinistă a 
limbii la cea științifică, întrucât numai cu apro-
barea acestuia se poate trece la limba română în 
procesul de învățământ.

În acest context apare paradoxal faptul că 
moldovenii din R. Moldova și regiunea Cernăuți 
timp de 31 de ani pot studia în limba română, 
iar cei din regiunea Odesa și regiunea separatis-
tă transnistreană – nu. Este de notorietate fap-
tul că limba română și grafia latină în regiunile 
Cernăuți, Transcarpatică și Odesa au fost accep-
tate începând cu anul de învățământ 1991/1992, 
simultan cu R. Moldova, nu prin vreo decizie a 
vreunui consiliu local, ci anume cu acordul in-
spectoratului școlar regional, evident avându-se 
consimțământul Ministerului. Faptul că trece-
rea s-a făcut fără vreo hotărâre scrisă ne-a fost 
recent confirmat chiar de inspectoratul școlar 
Cernăuți, precizându-se că în arhivele instituției 
nu s-a identificat o asemenea decizie.

Este relevantă, în acest context, declarația 
doamnei Maria Nicorici, primarul comunei 
Noua Sulița, care susține că „pe teritoriul pri
măriei locuiesc 23 de mii de persoane, dintre 
care 60% sunt moldoveni care vorbesc limba 
română”. 

Dând dovadă de un cinism nedisimulat, Mi-
nisterul ucrainean de profil, deși, legal, este 
instituția centrală în sistemul instituțiilor de stat 
în domeniul educației și științei, face tot ce se 
poate împotriva cui? – împotriva a mii de elevi 
români din regiunea Odesa, care, lipsiți fiind de 
dreptul la învățământ în limba română, ca denu-
mire corectă a limbii materne, sunt supuși unei 
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discriminări etnico-lingvistice anume de către 
ministerul îndrituit cu protecția lor.

Fiind interpelat asupra competenței de lua-
re a unei decizii privind trecerea de la așa-zisă 
„limbă moldovenească” la limba română de 
predare în școlile din regiunea Odesa, Ministe-
rul de Justiție al Ucrainei, după cum era și de 
așteptat, ne-a direcționat, evident, către Ministe-
rul Educației și Științei, ca for suprem al țării în 
domeniul educației.

Același Inspectorat școlar din Odesa, în 
răspunsul său (nr.02-04/290 din 01.03.2001) 
către unul dintre reclamanți, susține că „po
trivit prevederilor Constituției Ucrainei, Legii 
Educației a Ucrainei privind realizarea drep
turilor cetățenilor la educație și liberă opțiune 
asupra/ limbii de predare, colegiul Ministerului 
Educației și Științei al Ucrainei, a stabilit de
numirea materiei în următoarea redacție: Limba 
și literatura moldovenească (română)”. Ce să 
înțelegem din tot jocul acesta?

Pe de altă parte, Departamentul Educație și 
Știință al regiunii Odesa, drept răspuns la so-
licitările noastre asupra celor patru modificări 
în denumirea limbii de predare în școlile din 
Bugeac, susține că... „ nu dispune de informații 
privind trecerea de la limba moldovenească 
de predare la limba română de predare, de 
la limba română de predare la română (mol
dovenească), de la română (moldoveneasc) 
la moldovenească (română), de la moldove
nească (română) la moldovenească în școlile 
minorităților naționale din regiunea Ode
sa în 1992, 1998, 1999 și 2000” (răspunsul 
nr.871/02/5202 din 23.02.2021). În același 
răspuns însă, Departamentul precizează că, 
anume Ministerul Educației și Științei a apro-
bat programele la limba moldovenească, prin 
ordinele sale. Să vezi și să nu crezi! Deși într-
un alt răspuns (nr.02-05/588 din 19.04.2001) al 
aceluiași Departament, vedem o altă abordare: 
„conform prevederilor Constituției Ucrainei, 
Legii Ucrainei privind funcționarea limbilor, 
Legii Educației privind realizarea drepturilor 
cetățenilor la educație și opțiunea pentru lim
ba de predare, inspectoratul pentru învățământ 
a stabilit următoarea redacție a limbii de pre
dare în școlile unde învață elevii moldoveni: 
limba și literatura moldovenească (română). 
Opțiunea pentru limba de predare intră în 
competența adunării generale a instituției de 

învățământ”. O altă abordare, dar care nu face 
altceva decât să confirme regula.

Iar directorii de școli, fiind la cheremul șefilor, 
recunosc, care mai deschis care mai cu jumătate 
de gură, că nu pot face nimic, întrucât toate deci-
ziile privind denumirea limbii de predare în școli 
se iau fără voia lor, a părinților sau a consiliilor 
pedagogice. Unii și-au declinat competența în 
materie către Minister și în punctele de vedere 
scrise adresate instanței de judecată.

Totodată, deciziile părinților și ale consiliilor 
pedagogice privind această problemă nu contea-
ză deloc. Nicio hotărâre din 2020 a consiliilor 
pedagogice de a reveni la limba română n-a fost 
luată în seamă, iar noile statute, aprobate re-
cent de noile comune, ignoră în totalitate acest 
aspect. Una cer părinții și hotărăsc consiliile 
pedagogice și alta stabilesc consiliile locale, la 
recomandările primite de sus sau promovate prin 
intermediul „persoanelor de încredere”. Așa s-a 
întâmplat în mai toate școlile care acum se află 
în proces de judecată. Exemplificăm doar cazul 
școlilor din Frumușica Veche, Manjiu și Fura-
tu, ale căror consilii pedagogice, pentru început 
au decis ca limba procesului de învățământ să 
fie cea română. La momentul când directorii au 
solicitat ca și în statut să fie trecut acest aspect, 
primăria Petropavlovca le-a refuzat. Neavând o 
altă decizie, directorii au reformulat denumirea 
limbii de predare, numind-o „limba moldove-
nească/română”. Nici în această formulă denu-
mirea limbii n-a putut să treacă, căci cei de la 
primărie n-au catadicsit să stabilească în statutul 
școlii denumirea limbii în care să fie predate ma-
teriile școlare. Iar pe site-ul de management al 
sistemului de învățământ al regiunii Odesa (od.
isuo.org), subordonat Ministerului Educației și 
Științei, aceste școli apar deja cu limba ucrainea-
nă de predare, eventual „conform legii” sau „în 
limba minorității naționale” Un adevărat babilo-
nism lingvistic politic ! Asta este realitatea!

Recent, la editura Bukrek din Cernăuți au 
apărut două dicționare – dicționarul ucrainean-
român (cu un tiraj de 1564 ex.) și dicționarul 
ucrainean-moldovenesc (cu un tiraj de 277 ex.) – 
identice ca și conținut, cu același număr de pagini 
(320), recomandate cu generozitate de Ministe-
rul Educației și Științei școlilor cu limba română 
de predare, și, separat, școlilor cu limba mol-
dovenească de predare. Identitatea conținutului 
celor două dicționare, care se deosebesc doar 
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prin titlul lor de pe copertă și tiraj, nu face alt-
ceva decât să dovedească netemeinicia doctrinei 
celor două limbi diferite, care în realitate sunt 
aceeași limbă cu două denumiri, una științifică și 
alta politică. Cele două dicționare sunt identice 
chiar și prin greșelile care le conțin. Dar pentru 
Minister aceasta nu contează, după cum nu con-
tează nici faptul că este nevoit să plătească de 
două ori același dicționar, ca și cum n-ar avea ce 
face cu banii – important este că se încadrează 
în tiparele politice de divizare a unei comunități, 
dictate de mai-marii zilei. Și mai ceva e de ob-
servat: dicționarele având un conținut identic, au 
traducători și redactori diferiți (!?). Debarasarea 
de trecutul totalitar nu-i ușoară... Numai că, pen-
tru anul de învățământ 2022-2023, editura mi-
nisterului cerșește bani de la comunitate și nu de 
la minister pentru tipărirea manualelor destinate 
școlilor cu limba română și „moldovenească” de 
predare din Ucraina.

Identitatea limbilor: 
o nouă șmecherie în stil stalinist

În continuare mă voi referi la două dintre 
aspectele recente ale moldovenismului politic 
din Ucraina, și anume așa numita recunoaștere 
de către Ucraina a identității așa-zisei „limbi 
moldovenești” și limbii române, după cum și 
modul în care au înțeles să aplice autoritățile de 
la Kiev Opinia Comisiei de la Veneția vizavi de 
expertiza art.7 din Legea Educației.

Un prim aspect care necesită o clarificare în 
acest context este așa-numita recunoaștere, anul 
trecut, de către Ucraina, în relația cu România, a 
identității așa-zisei „limbi moldovenești” și limbii 
române. Faptul rezultă din comunicatul de presă 
al MAE al României din 23.04.2021, de pe urma 
vizitei ministrului ucrainean de externe, Dmytro 
Kuleba, la București, respectiv din interviul vi-
cepremierului ucrainean, Olga Stefanișina, din 
08.06.2021, drept urmare a vizitei sale oficiale în 
România. Câteva remarci se impun:

1. Așa-numita recunoaștere a identității așa-
zisei „limbi moldovenești” cu cea română naște 
o altă întrebare: totuși, există o limbă sau două? 
Dacă una este identică cu alta, înseamnă că e 
una, și nu două. Sau dacă sunt două, cu denumiri 
diferite, dar identice, după cum încă mai vrea 
să sugereze Kievul, atunci ce s-a schimbat? Sau 
știința este substituită cu adevărate șmecherii de 
stat?

2. Declarațiile demnitarilor ucraineni nu se 
corelează nici cu punctul de vedere al instituțiilor 
pe care le conduc și nici cu realitățile de pe te-
ren. În aceste condiții, asigurările politice date 
de cei doi demnitari ucraineni în cadrul întâl-
nirilor cu oficialitățile române sunt desuete. 
Astfel, MAE al Ucrainei, printr-un răspuns din 
06.07.2021, evită să confirme clar asigurările 
date de cei doi demnitari ucraineni. Mai mult, 
Cabinetul de Miniștri, prin Secretariatul său, 
ne-a precizat, printr-un răspuns, din 12.07.2021, 
pe cât se poate de neechivoc că, „nu dispune de 
informații privind recunoașterea de către Ucrai
na a identității limbilor română și moldoveneas
că”. Dacă domnul ministru Kuleba îl asigură pe 
omologul român de ceva, iar ministerul pe care 
îl conduce nu confirmă acest lucru, pe de altă 
parte guvernul din care face parte neagă expli-
cit afirmațiile ministrului, ce să înțelegem din 
acest balamuc? Concluzia că asigurările celor 
doi demnitari nu valorează și nu schimbă nimic 
se impune. Întrebarea dacă au și vrut cumva cu 
adevărat să schimbe ceva rămâne deschisă. 

3. Atât MAE, cât și Ministerul Educației și 
Științei din Ucraina, prin declarațiile făcute, 
susțin că Ucraina respectă Opinia Comisiei de 
la Veneția vizavi de Legea Educației, în speci-
al art.7 privind raportul dintre limba de stat și 
limbile minorităților naționale. În cazul nostru 
ne interesează mai mult prevederile pct.48, prin 
care s-a menționat „situația particulară a per
soanelor, care se identifică drept moldoveni, a 
căror limbă este aceeași cu limba vorbită de mi
noritatea română și, prin urmare, limbă oficială 
a UE”. Menționăm și noi că, Opinia în cauză a 
Comisiei de la Veneția face trimitere expresă la 
hotărârea Curții Constituționale din R. Moldova 
din 5 decembrie 2013, care stipulează clar că, 
inclusiv prevederile privitoare la instituirea lim-
bii române, în baza grafiei latine, din Declarația 
de Independență a Republicii Moldova, fac corp 
comun cu legea fundamentală a statului, și pre-
valează asupra dispozițiilor acesteia, în care se 
regăsește sintagma „limba moldovenească”. 
Drept urmare, Comisia practic a stabilit (dacă 
mai era cazul) că și cei care se identifică moldo-
veni vorbesc limba română, respectiv vorbesc o 
limbă oficială a UE, care se impune a fi tratată 
în consecință. Astfel, și românii moldoveni din 
regiunea Odesa vorbesc limba română, respec-
tiv se impune ca procesul de învățământ să se 
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desfășoare în limba română. Respectarea Opini-
ei Comisiei de la Veneția înseamnă și implemen-
tarea acesteia, iar în cazul nostru – trecerea din 
oficiu la limba română de predare în școlile din 
regiunea Odesa, evitându-se furcile caudine ale 
instanțelor de judecată. Cu atât mai mult aceas-
tă trecere se impune în condițiile în care cvazi-
totalitatea părinților și profesorilor au solicitat 
expres acest lucru. De altfel, MAE și Integrării 
Europene al R. Moldova în data de 07.04.2021 
(prin nota verbală nr.DB/3/220.1-3309) a no-
tificat oficial Ucraina că întregul procesul de 
învățământ din R. Moldova se desfășoară anu-
me în limba română (exceptând procesul de 
învățământ în limbile minorităților), solicitând 
totodată părții ucrainene ca „în procesul de im
plementare a Legii Educației din Ucraina să se 
procedeze astfel încât școlilor cu „limba moldo
venească” de predare să le fie acordate condiții 
și posibilități identice cu școlile în care procesul 
de învățământ se desfășoară în „limba româ
nă”, după cum rezultă din răspunsul primit de la 
MAE al Ucrainei.  

Totodată, Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării din R. Moldova ne-a reconfirmat și 
nouă că procesul de învățământ din R. Moldova 
se desfășoară în limba română încă din 1991.

Pe de altă parte, în comunicatul de presă al 
MAE al României din 23.04.2021, după întâlni-
rea cu ministrul ucrainean de externe, Dmytro 
Kuleba, se menționează că „ministrul Aures
cu a luat notă de asigurarea omologului său 
că Ministerul Educației din Ucraina a trans
mis deja instrucțiuni autorităților locale de a 
aplica aceste prevederi ale legislației ucraine
ne, inclusiv în regiunea Odesa”. Investigațiile 
noastre nu doar că nu confirmă acest fapt, ci, 
dimpotrivă, cu surprindere constatăm con-
trariul. Fiind interpelat asupra actului emis 
de instituție, în acest sens, autorităților locale 
din regiunea Odesa, cu solicitarea de a ni se 
pune la dispoziție copia acestuia, Ministerul 
Educației și Științei ne-a comunicat că „aplica
rea prevederilor legislației ucrainene privind 
procesul de învățământ în școlile cu predare în 
limbile minorităților naționale, în speță a ce
lor care sunt limbi oficiale a UE, nu necesită 
emiterea unui act normativ special” (răspunsul 
nr.4.5/1429-21/930621 din 03.06.2021). Con-
cluzia e simplă: contrar asigurărilor ministrului 
ucrainean de externe date oficialităților române, 

o asemenea dispoziție din partea Ministerului 
Educației și Științei a Ucrainei către autoritățile 
regiunii Odesa nu s-a dat. Mai mult, se pare, 
totuși, că s-au dat, doar că în sens invers, la care 
ne vom referi mai jos. Cel puțin asta rezultă din 
ordinul emis de directorul școlii din Frecăței 
(Limanscoe), conform căruia trecerea la co-
tele lingvistice ucrainene de predare în școală 
sunt întemeiate pe două ordine ale Ministerului 
Educației și Științei al Ucrainei: nr.1/9-581 din 
17.09.2019 și nr.1/9 din 08.04.2020.

Tocmai aici și apare problema: Ucraina 
recunoaște, dar nu implementează prevederile 
Opiniei Comisiei de la Veneția.

Doar că, într-un asemenea caz, Ucraina 
nesocotește nu doar Opinia Comisiei de la 
Veneția, în speță pct.48, ci și relațiile sale cu Ro-
mânia și Republica Moldova, care au fost asigu-
rate de un tratament unitar al școlilor cu „limba 
moldovenească” de predare cu cel al școlilor cu 
limba română de predare. Pe teren lucrurile stau 
exact invers. Astfel, o serie de directori deja au 
emis ordine de trecere a școlilor la cotele lingvis-
tice ucrainene, începând cu anul de învățământ 
2020/2021, după cum urmează :

Școala generală de gradele I-III din lo-
calitatea Satu Nou (Novosilca), prin ordinul 
nr.69/01.06.2020;

Școala generală de gradul I-III din locali-
tatea Frecăței (Limanscke), prin ordinul nr.37 
din 21.09.2021, pentru anul de învățământ 
2021/2022 (în continuarea celui emis pentru 
anul de învățământ 2020/2021);

Școala generală de gradele I-III din localita-
tea Anadol (Dolinske), prin ordinul nr.40 – od 
din 16.03.2020. Mai mult, suntem informați, de 
direcția școlii date că, „în anul de învățământ 
2021/2022 nu există clase cu limba moldove
nească de predare”;

Școala generală de gradele I-III din loca-
litatea Cartal (Orlovca), prin ordinul nr.54 din 
04.05.2020;

Școala generală de gradul I-III din localitatea 
Barta (Plavni), prin ordinul nr.43/12.05.2020, 
dublat de ordinul nr.139/01.09.2021; 

Școala generală de gradul I-III din localitatea 
Frumușica Veche (Staroselie), prin ordinul in-
trat în vigoare la 01.09.2021 (deocamdată, însă, 
domnul director Andrei Muntean refusă să se 
conformeze prevederilor legale și să ne transmi-
tă copia ordinului).

(Geo)politici lingvistice
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În unul din cazurile sus-menționate am fost 
informați că, deschiderea claselor a X-XI cu 
limba de predare „moldovenească” în anul de 
învățământ 2021/2022 a fost condiționată de 
primăria locală (oare doar de primărie?) anume 
de trecerea în avans la cotele lingvistice ucraine-
ne de predare în școală, ceea ce s-a și întâmplat. 
Vorbim aici practic de obligarea administrației 
școlii de a trece la cotele lingvistice ucrinene în 
avans față de prevederile legale. 

Este ușor de observat că „atenția” autorităților, 
în acest caz, s-a îndreptat, deloc întâmplător, 
spre fostul raion Reni, în care din cele 7 școli, 5 
erau moldovenești, iar în celelalte două, cu pre-
dare în limba ucraineană, majoritatea elevilor tot 
români moldoveni sunt. Fostul raion Reni avea 
cea mai ridicată pondere a populației românești, 
comparativ cu celelalte raioane din regiunea 
Odesa, respectiv a nimerit sub lovitura de grație 
a „integrării” imediate. Iar a șasea școală nu este 
alta decât școala din satul de baștină a lui Ana-
tolii Fetescu, liderul moldovenist din regiunea 
Odesa. E bine de știut, în acest context, că în toa-
tă perioada de existență a Asociației moldoveni-
lor din Ucraina nu s-a înregistrat niciun demers 
public de apărare, din partea acesteia, a interese-
lor școlilor, fie și „moldovenești”, din regiunea 
Odesa, deși, din cele 21 de școli românești răma-
se de la URSS în Bugeac a rămas doar una, re-
stul fiind sau ucrainizate definitiv sau devenind 
mixte. 

4.Iar dacă de continuat în logica sintagmei 
recente a „identității limbilor moldovenească 
și română”, considerăm că aceasta nu are nicio 
relevanță, întrucât Ucraina de mai multă vreme 
a recunoscut o asemenea identitate în relația 
cu Republica Moldova. Or, limba română fiind 
aceeași în România și Republica Moldova, nu 
putem vorbi de o recunoaștere a unei asemenea 
identități de către Ucraina separat pentru Ro-
mânia și separat pentru Republica Moldova, ci 
doar raportat la aspectul lingvistic și nu al țării 
de circulație. Prin comparație, Ucraina n-a făcut 
niciodată vreo declarație în sensul că recunoaște 
identitatea limbii germane din Austria cu cea 
din Germania, sau a celei engleze din SUA cu 
engleza din Marea Britanie, eventual din Ca-
nada sau Australia. Recunoscând o asemenea 
identitate prin acordurile internaționale semna-
te cu Republica Moldova, încă din anii ’90, nici 
măcar nu trebuia de adus în discuție o a doua 

recunoaștere a identității, de data asta în relația 
cu România, întrucât o asemenea „recunoaștere” 
este doar pentru necunoscători și are un caracter 
strict propagandistic, de fațadă, lăsând impresia 
unei mari generozități a părții ucrainene față de 
partea română, dar în realitate făcându-se doar 
pentru a câștiga imagine, fără să schimbe nimic 
pe fond, pentru a trage de timp, probabil până la 
asimilarea definitivă a comunității românești din 
Bugeac. De altfel, perioada de după 2017 doar a 
confirmat cele constatate. Mai mult, în acorduri-
le internaționale încheiate cu Republica Moldo-
va, Ucraina a recunoscut, de multă vreme, atât 
identitatea etnică român/moldovean cât și cea 
lingvistică, care, din păcate, nu este suficient va-
lorificată în relațiile cu Ucraina. Exemplificăm 
cele de mai sus :

– Tratatul de bună vecinătate, prietenie și co-
laborare dintre Republica Moldova și Ucraina, 
încheiat la Chișinău la 23 octombrie 1992, în 
limbile română și ucraineană ; 

– Protocolul privind cooperarea în domeniul 
învățământului pentru perioada anilor 2017-
2020 (Chișinău, 18.11.2016) de asemenea a 
fost încheiat în limbile română și ucraineană; 
mai mult, în textele anterioare ale acordurilor și 
protocoalelor bilaterale anterioare din domeniul 
colaborării bilaterale în domeniul educației a 
fost inclusă în mod expres sintagma „minoritate 
națională moldovenească (română)” și „limbă și 
literatură moldovenească (română)”, cum ar fi:

– Acordul între Guvernul republicii Moldova 
și Guvernul Ucrainei privind colaborarea în do-
meniul învățământului, științei și culturii, sem-
nat la 20.03.1993, la Chșinău ;

– Acordul între Ministerul Educației și 
Științei al Republicii Moldova și Ministerul 
învățământului al Ucrainei privind colaborarea 
în domeniul științei și învățământului, semnat la 
04.06.1993, la Chișinău;

3.Acordul dintre Guvernul Republicii Mol-
dova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind 
recunoașterea reciprocă și echivalarea docu-
mentelor de studii și titlurile științifice, semnat 
la 18.05.2001, la Kiev;

4.Protocolul între Ministerul Educației al 
Republicii Moldova și Ministerul Educației și 
Științei al Ucrainei privind colaborarea în do-
meniul învățământului pentru anii academici 
2010-2011, 2011-2012 și 2012-2013, semnat la 
29.06/2010, la Chișinău. 
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(I)raționalul politic: 
vrem – vă dăm, nu vrem – nu vă dăm 

limba română
Și totuși, cine ar trebui să decidă care e de-

numirea corectă a limbii vorbite de românii 
(unii declarați „moldoveni”) din Ucraina? Poate 
Ucraina să ia o decizie în această privință? Sau 
luarea unei asemenea decizii e de competența 
poporului purtător al acelei limbi, prin instituțiile 
sale? E aceasta o chestiune care necesită o rezol-
vare politică sau e o problemă care solicită rezol-
vare științifică? Răspunsul e simplu: după cum 
nimeni nu se poate pronunța asupra denumirii 
corecte a limbii ucrainenilor decât însuși ucrai-
nenii, la fel și asupra denumirii corecte a limbii 
românilor moldoveni nu se pot pronunța decât 
purtătorii ei nativi, prin instituțiile științifice și 
de stat. Doar o asemenea abordare este corectă 
din toate punctele de vedere, nu în ultimul rând 
moral. Reamintim punctul de vedere al ombuds-
man-ului lingvstic al Ucrainei, Taras Kremini, 
care a negat în mod expres competența vreunei 
instituții de stat a Ucrainei asupra subiectului 
discutat. Și cum să nu ne amintim aici de vorbele 
biblice : să nu-i faci altuia ceea ce ție nu-ți pla-
ce ? Atunci cum e posibil să schimbi denumirea 
unei limbi de 4 ori în opt ani, după cum s-a în-
tâmplat în regiunea Odesa ? Comenzile politice 
sunt mai importante decât bunul simț ? 

 Refuzul autorităților, în speță a Ministerului 
Educației și Științei din Ucraina, de a consimți 
la trecerea, în școlile din regiunea Odesa, la de-
numirea corectă a limbii de predare, după cum 
solicită părinții, sfidează dreptul legitim al co-
piilor de a învăța în limba lor maternă, cu de-
numirea corectă a acesteia. Majoritatea statelor, 
inclusiv Ucraina, prin obligațiile internaționale, 
Constituție și legislația internă s-au angajat să 
pornească în acțiunile sale de la interesul superi-
or al copilului. Menționăm aici doar Convenția 
cu privire la drepturile copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a ONU la 29 noiembrie 
1989, intrată în vigoare la 2 septembrie 1990, 
ratificată de Ucraina, prin care statele semnatare 
ținând seama de importanța tradițiilor și a valo-
rilor culturale ale fiecărui popor în protejarea și 
dezvoltarea armonioasă a copilului, prin art.3 au 
convenit, printre altele :

1.În toate acțiunile care privesc copiii, în
treprinse de instituțiile de asistență socială pu
blice sau private, de instanțele judecătorești, 

autoritățile administrative sau de organele le
gislative, interesele copilului vor prevala.

2.Statele părți se obligă să asigure copilului 
protecția și îngrijirea necesare în vederea asigu
rării bunăstării sale, ținând seama de drepturile 
și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților 
săi legali sau ale altor persoane cărora aces
ta lea fost încredințat în mod legal, și în acest 
scop vor lua toate măsurile legislative și admi
nistrative corespunzătoare.

Sub acest aspect, subliniem faptul că, Ucrai-
na, prin vocea ex-președintelui Petro Poroșenko, 
a guvernului și, separat, a MAE și a Ministerului 
Educației și Științei au declarat ferm că vor res-
pecta Opinia Comisiei de la Veneția privind art.7 
din Legea Educației a Ucrainei. Mai mult, cu 
toții au mulțumit sincer Comisiei pentru munca 
depusă. În cazul nostru, ar trebui să rezulte cel 
puțin două efecte logice :

1) trecerea la limba română în procesul de 
învățământ, și eliminarea oricăror discriminări 
la care sunt supuși mii de elevi și profesori ai 
școlilor cu „limba moldovenească” de predare 
(unificarea programelor de învățământ, studie-
rea după aceleași manuale, posibilitatea elevilor 
de a participa la olimpiadele de limba și literatu-
ra română, cursuri de perfecționare unice pentru 
profesorii din cele trei regiuni, Odesa, Cernăuți 
și Transcarpatică etc.), și 

2) pentru perioada de tranziție la limba ro-
mână, aplicarea unui tratament identic al școlilor 
cu „limba moldovenească” de predare în raport 
cu școlile cu limba română de predare. Or, tre-
cerea în avans la cotele linvistice ucrainene în 
cele șase școli sus-menționate s-a făcut ilegal 
și în desconsiderarea angajamentelor asumate. 
Aceasta întrucât Legea Educației a statuat pe-
rioada de trecere la cotele linvistice ucrainene 
pentru școlile cu predarea în limbile oficiale ale 
Uniunii Europene doar începând cu data de 1 
septembrie 2023. 

După cum am fost informați de către Minis-
terul român al afacerilor externe, prin răspun-
sul din 18 august 2020, „în acest context și ca 
urmare a demersurilor părții române, partea 
ucraineană a informat că, la nivelul școlilor 
care folosesc așazisa „limbă moldovenească”, 
vor fi aplicate prevederile legislației ucrainene 
aplicabile limbii române, limbă a unui stat mem
bru al Uniunii Europene”. Era de așteptat anu-
me așa să se și întâmple, dar... una anunță/promit 
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demnitarii ucraineni la București și Chișinău, și 
cu totul altceva se întâmplă practic în Ucraina.

În aceste condiții, Consililul Național al Ro-
mânilor din Ucraina, printr-un memoriu adresat 
Ministerului Educației și Științei din Ucraina 
în data de 05.01.2021 a solicitat să se dispună 
anularea/revocarea tuturor ordinelor directorilor 
de școli din regiunea Odesa care au trecut deja, 
nelegal, la cotele linvistice ucrainene. Drept 
răspuns, Ministerul, în loc să fie preocupat de 
această situație de ilegalitate în curtea sa, ne-a 
informat că „nu are prerogative prin care ar 
putea să anuleze ordinele directorilor de școli 
generale, dar nici în ceea ce privește definirea 
sau interzicerea denumirii limbilor minorităților 
naționale”. Același Minister a refuzat să răspun-
dă clar dacă școlile cu „limba moldovenească” 
de predare a regiunii Odesa se încadrează sau nu 
la școli cu predarea într-o limbă oficială a Uni-
unii Europene, respectiv dacă directorii acestor 
școli sunt în drept să emită ordine de trecere la 
cotele lingvistice ucrainene anterior datei de 1 
septembrie 2023. Rezultă că, din punctul de ve-
dere al Ministerului, obligațiile internaționale 
ale Ucrainei sunt una, iar ordinele directorilor – 
cu totul alta, iar bietul minister nu mai poate face 
nimic. Dar cum oare s-a întâmplat că același biet 
minister a reușit să „convingă” atât de autono-
mele școli să-și schimbe – la unison ! – denumi-
rea limbii de predare în procesul de învățământ 
de patru ori în numai opt ani, între 1992-2000? 
Comentariile sunt de prisos. 

Pe de altă parte, MAE al Ucrainei, fiind se-
sizat cu situația creată, ne-a informat că „nu 
deține informații despre modul de implementa
re practică a actelor menționate în procesul de 
învățământ din școlile ucrainene”. Am înțeles că 
MAE ucrainean nu deține asemenea informații, 
dar fiind sesizat cu niște nereguli concrete, nici nu 
vrea să dețină asemenea informații și să se impli-
ce în respectarea angajamentelor internaționale 
asumate și promisiunilor date Bucureștiului și 
Chișinăului? Că doar anume MAE este prin lege 
obligat să vegheze la respectarea obligațiilor 
internaționale asumate de Ucraina. Sau poate 
ministerul de profil veghează selectiv la respec-
tarea obligațiilor? Aceasta și pentru faptul că 
zilnic suntem martori cum același minister face 
apeluri la respectarea dreptului internațional de 
către alții, în special de către vecinii din est, fiind 
indignat că nu e auzit. 

Înlăturarea politicului din sfera educației nu 
mai suportă amânare. Nu credem că este în in-
teresul Kievului să se afle la nesfârșit în aceeași 
barcă cu Moscova și regimul separatist de la 
Tiraspol într-o problemă atât de sensibilă ca 
definirea identității etnice și lingvistice a româ-
nilor din Ucraina. Cu cât mai repede Kievul se 
va debarasa de sechelele regimului totalitar so-
vietic, cu atât mai bine pentru imaginea țării. La 
fel se va bucura și comunitatea românească când 
va vedea că Legea decomunizării din Ucraina e 
aplicată corect și față de produsul gândirii stali-
niste numit „limba moldovenească”, armă ideo-
logică cu bătaie lungă scoasă din mâneca largă 
a Kominternului spre a extinde bolșevismul ca 
paravan al scopurilor anexioniste rusești în zona 
sud-est europeană. Cele patru schimbări, din 
oficiu, în denumirea limbii de predare în proce-
sul de învățământ a regiunii Odesa, în perioada 
anilor 1992-2000, sunt izbitor de asemănătoare 
cu schimbările similare avute loc, sub baghe-
ta lui Stalin, în Transnistria sovietică: reveni-
rea la limba română, în 1932, fiind urmată de 
reinstalarea, la ordin, a „limbii moldovenești”, 
în 1938. Poate a fost și o diferență: în timp ce 
adepții limbii române și alfabetului latin din 
Transnistria anilor ’30 au fost cu toții lichidați 
prin GULAG-uri, adepții limbii române din re-
giunea Odesa de după 1991 s-au ales ... doar cu 
destituiri din funcții și marginalizări. Și, de ce 
să nu recunoaștem „indulgența” diriguitorilor 
din Ucraina, care spre deosebire de cei din Tira-
spol, au lăsat, totuși, „limbii moldovenești” din 
regiunea Odesa alfabetul latin. În schimb, și unii 
și alții au în continuare un numitor comun: a te 
pronunța deschis pentru limba română în regi-
unea Odesa deseori echivalează, de facto, cu a 
te pronunța împotriva Ucrainei, iar la Tiraspol 
același lucru echivalează cu a te pronunța împo-
triva RMNistrene și a Moscovei, orice discuții 
bazate pe criterii științifice negăsindu-și loc în 
spațiul public. 

Pe alocuri se mai fac și amenințări direc-
te din partea autorităților, militanților pentru 
limba română ca limbă de predare în școlile 
regiunii Odesa, amintindu-le și de prevederi-
le codului penal al Ucrainei. Așa s-a întâmplat 
și cu Anatol Popescu, președintele Asociației 
național-culturale „Basarabia” a românilor din 
regiunea Odesa, care, prin solicitarea de uni-
ficare a programelor de învățământ în școlile 
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cu „limba moldovenească” de predare din re-
giunea Odesa cu cele din regiunile Cernăuți și 
Transcarpatia (cu limba română de predare) a 
stârnit furia Consiliului pentru relații interetni-
ce de pe lângă Ministerul Culturii al Ucrainei, 
în speță a președintelui acestuia, Abramovici 
L.O. În răspunsul său către Anatol Popescu la o 
asemenea solicitare, Abramovici L.O., după ce 
face trimitere la prevederile art.161 din Codul 
penal (prin care se pedepsesc infracțiunile de in-
citare la ură interetnică, rasială și religioasă și 
acțiunile asimilate acestora), aidoma timpurilor 
de tristă amintire, ridică pumnalul și o spune 
direct: „apelurile la unificarea programelor de 
învățământ în instituțiile școlare pot fi interpre
tate ca tentative de incitare la ură interetnică 
pe criterii lingvistice între comunitățile etnice 
moldovenească și română din Ucraina”. Sic ! 
În același răspuns, Abramovici L.O. s-a angajat 
să convoace experți, comisii și comitete pentru 
studierea „problemei” date, fără să știm și noi 
care a fost finalul expertizelor diferenței între 
„limba moldovenească” comparativ cu cea ro-
mână. O remarcă se impune la toate aceste ex-
pertize de-a lungul vremurilor: niciunul dintre 
„experți” nu este cunoscător al limbii române. 
Și pentru că domnul Abramovici tot face trimi-
tere la voința poporului, ne întrebăm dacă a avut 
cumva curiozitatea să afle în ce măsură a fost 
sau nu auzită voința poporului în perioada anilor 
1992-2000, când denumirea limbii de predare în 
procesul de învățământ s-a modificat de 4 (patru 
!) ori, fără nici o consultare populară. Iar atunci 
când voința poporului, în 2020, a fost exprimată 
expresis verbis, prin miile de cereri depuse de 
părinți pentru a trece la limba română, Abramo-
vici și K au tăcut. 

Și mai susține domnul Abramovici ceva cu 
tărie: „hotărârile Curții Constituționale a Repu
blicii Moldova privind statutul limbii române ca 
limbă de stat nu obligă cu nimic statul ucrainean 
la executarea acestora”. (Uite așa: pentru Co-
misia de la Veneția contează, iar pentru domnul 
Abramovici – ba). Asta pentru a închide definitiv 
problema, după cum consideră reprezentantul 
Ministerului Culturii, dând de înțeles că situația 
va fi rezolvată de cine trebuie și cum trebuie, ni-
cidecum în modul solicitat de Anatol Popescu. 
Așadar, suntem în drept să ne întrebăm: dacă 
deciziile Curții Constituționale ale R. Moldo va 
nu contează, la fel și faptul că întreg procesul 

de învățământ din R. Moldova se desfășoară 
în limba română, nici opiniile specialiștilor nu 
contează, la fel și miile de cereri ale părinților și 
profesorilor din regiunea Odesa tot nu contează, 
atunci ce contează pentru Ministerul Culturii din 
Ucraina? 

De altfel, nici Ministerul Educației și Științei 
nu vrea să audă, deocamdată, de unificarea pro-
gramelor de învățământ a școlilor comunității 
românești din cele trei regiuni ale Ucrainei 
(Cernăuți, Transcarpatia și Odesa).

Academiile de științe din București și 
Chișinău, Curtea Constituțională din Chișinău, 
romaniștii de talie internațională și cele trei ca-
tedre (cabinete) de filologie română din Ucraina 
s-au pronunțat în repetate rânduri în favoarea 
unității limbii române și denumirii corecte a 
acesteia. Din comunicatul MAE al României, 
din 19.06.2021, mai aflăm că „ministrul Bogdan 
Aurescu a reiterat solicitarea către Ucraina ca, 
pornind de la recunoașterea identității între lim
ba română și așazisă „limbă moldovenească”, 
confirmată de partea ucraineană în luna aprilie 
2021, aceasta să recunoască oficial inexistența 
„limbii moldovenești”. 

Este, deci, rândul Kievului să hotărască, dacă 
vrea să fie de aceeași părere cu lumea științifică 
și Adevărul sau simulează în continuare „voința 
poporului” exprimată de...agronomul Fetescu.

Libera opțiune a părinților și profesorilor din 
regiunea Odesa pentru limba română nu poate 
fi îngrădită de nimeni. Este regretabil că tocmai 
Ministerul Educației și Științei din Ucraina, pri-
mul chemat în soluționarea acestei probleme ar-
tificiale, create de regimul totalitar stalinist este 
vârful de lance în stăvilirea acestui deziderat 
legitim și firesc. Dreptul la denumirea corectă 
a limbii de predare în procesul de învățământ 
este subsumat dreptului la limba maternă, iar 
în consecință, aflat sub protecția reglementări-
lor naționale și internaționale privind drepturile 
omului. Îngrădirea acestui drept este incompa-
tibilă cu statul de drept, iar autoritățile ucraine-
ne nu vor putea la nesfârșit obliga părinții să-și 
educe copiii într-o limbă inexistentă, inventată 
de regimul stalinist.

Ucraina, ca stat fondator al ONU, are obligații 
morale în plus la respectarea obligațiilor 
internaționale asumate prin tratate, în speci-
al referitoare la drepturile omului, implicit ale 
copilului. În cazul dat, ne referim la art.4 din 
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Declarația ONU cu privire la drepturile per-
soanelor aparținând minorităților naționale, 
etnice, religioase și lingvistice, art.34 din Do-
cumentul de la Copenhaga asupra Dimensiunii 
Umane OSCE, art.14 din Convenția-cadru pri-
vind protecția minorităților naționale, art.5 din 
Convenția UNESCO privind lupta împotriva 
discriminării în domeniul învățământului, art.27 
din Pactul internațional cu privire la dreptu-
rile civile și politice prin care statele semnata-
re, inclusiv Ucraina, s-au obligat să garanteze 
minorităților naționale dreptul la educație în 
limba maternă. Ai impresia uneori că politrucii 
de ieri și de azi ai „limbii moldovenești” mai 
așteaptă ca și în documentele la nivel ONU să 
fie stabilită procedura de trecere de la „limba 
moldovenească” la cea română, nefiind suficien-
tă știința, voința părinților și bunul simț.

Într-o altă ordine de idei, prin similitudine, 
conform prevederilor internaționale, nimeni nu 
poate fi ținut cu forța să aparțină de o anumită 
etnie. Astfel, art.3, alin.1 din Convenția-cadru 
pentru protecția minorităților naționale a statuat 
că „orice persoană aparținând unei minorități 
naționale are dreptul să aleagă liber dacă să fie 
tratată sau nu ca atare și nici un dezavandaj nu 
poate rezulta dintro asemenea alegere ori din 
exercițiul drepturilor legate de acesta”. Și art.11 
din Legea minorităților naționale din Ucraina a 
stabilit că, cetățenii Ucrainei pot opta liber pen
tru etnia de care vor să aparțină. Este cazul să 
ne amintim aici de adagiul juridic latin Qui po
test maius, potest et minus (cine poate mai mult, 
poate și mai puțin). Prin urmare, dacă o persoană 
este liberă să opteze pentru apartenența la o anu-
mită etnie, de ce nu poate să opteze pentru denu-
mirea corectă a limbii materne? Întrebarea este 
mai mult retorică, întrucât raspunsul este clar: 
da, poate. Și această opțiune nu aparține minis-
terului, diferitor politruci sau consiliilor locale, 
ci științei și părinților. 

Atât sub aspectul nerecunoașterii dreptului 
elevilor din regiunea Odesa de a fi instruiți în 
limba maternă cu denumirea sa firească, cât și 
trecerea în avans la cotele linvgvistice ucraine-
ne într-o serie de școli din aceeași regiune, pe 
motivul fals că aceste școli sunt cu „limba mol-
dovenească” de predare, diferită de cea română, 
Ucraina aduce atingere unui principiu esențial 
de drept internațional, fixat în Declarația din 
1970 asupra principiilor dreptului internațional 

privind relațiile prietenești și cooperarea între 
state, conform Cartei ONU, și anume principiul 
respectării cu bună credință a obligațiilor asu
mate în conformitate cu dreptul internațional. 
În legătură cu aceasta, Convenția de la Viena 
din 1969 asupra dreptului tratatelor prevede că 
„Orice tratat în vigoare obligă părțile și tre
buie să fie îndeplinit de ele cu bună credință”. 
De asemenea, Convenția prevede că un stat nu 
poate să invoce prevederile dreptului său in-
tern pentru a justifica neexecutarea unui tratat. 
În esență, conduita statelor trebuie să fie con-
formă nu numai literei tratatelor, ci și spiritu-
lui acestora, obiectivului urmărit prin normele 
de drept internațional respective, toate aces-
te prevederi luate împreună subsumându-se 
principiului pacta sunt servanda. Neonorarea 
fățișă a angajamentelor oficiale asumate de că-
tre autoritățile ucrainene față de cele două sta-
te vecine și prietene, România și R. Moldova, 
privind tratarea uniformă a școlilor cu așa-zisa 
limbă moldovenească de predare și a școlilor 
cu limba română de predare nu poate să rămână 
neobservată și nici de durată. Astfel este igno-
rată și Opinia Comisiei de la Veneția (pct.48). 
Nu este deloc confortabil să constați, pe de o 
parte, susținerea necondiționată a Ucrainei de 
către România și R. Moldova în parcursul ei 
european, iar pe de alta, modul în care Ucraina 
ține morțiș să păstreze una dintre dogmele regi-
mului totalitar stalinist – așa-zisa limbă moldo-
venească. De altfel, la propunerea deputatului 
Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Ucrai-
nenilor din România, Parlamentul României a 
adoptat Legea nr.213/2018 privind instituirea 
Zilei Limbii Ucrainene în România, anual la 9 
noiembrie.  

Dacă Ucraina nu-și dorește o adevărată deco-
munizare, inclusiv prin renunțarea la sintagma 
stalinistă de „limbă moldovenească”, sperăm să 
o facă instanțele de judecată, poate chiar Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. Deocamdată, 
mii de părinți și profesori din regiunea Odesa, 
prin reprezentanții lor, se judecă la Instanța de 
contencios administrativ din Kiev pentru rea-
ducerea în procesul de învățământ a LIMBII 
ROMÂNE. Nu cunoaștem ca în Europa să mai 
fi avut loc un proces pentru denumirea corectă 
a limbii de predare în școli. Dar nici 60% din 
populația românească a Ucrainei nu mai poate 
fi ținută ca ostatici ai unei limbi inventate de 
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regimul totalitar sovietic și a unei politici cu 
rezonanță stalinistă. 

Este adevărat și faptul că, subiectul „limbii 
moldovenești” din Ucraina ar fi trebuit să fie deja 
rezolvat în relațiile diplomatice ale Bucureștiului 
și Chișinăului, pe de o parte, cu Kievul, pe de 
alta. Un demers comun, clar și ferm, în acest 
sens, către autoritățile ucrainene se impune cât 
mai rapid posibil, întrucât a persevera în promo-
varea dogmelor lingvistice staliniste înseamnă 
a-i sfida nu doar pe copiii, părinții și profesorii 
din Bugeac, ci și bunul simț în relațiile cu cele 
două state vecine, România și Republica Moldo-
va, în noul context european. 

În numele adevărului trebuie să mai 
recunoaștem ceva: toate aceste derapaje cu așa-
zisa limbă moldovenească din URSS, apoi din 
Ucraina de după 1991, cu atât mai mult după 
2014, s-au întâmplat și din cauza așa zisei co-
rectitudini politice (politically correct) a Bucu-
restiului. 

La 1 februarie a.c. s-au împlinit 30 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice între Ro-
mânia și Ucraina, ocazie cu care a avut loc o 
discuție telefonică între președintele român, 
Klaus Johannis, și cel ucrainean, Volodâmâr 
Zelenski. Cu acest prilej, președintele Români-
ei, după cum se menționează în comunicatul de 
presă al Administrației Prezidențiale ”a acor
dat un amplu spațiu, în convorbirea telefonică, 
soluționării problemelor legate de drepturile 
persoanelor aparținând minorității române din 
Ucraina, îndeosebi privind protecția identității 
lingvistice a etnicilor români. În acest sens, 
Președintele României a reiterat așteptarea ca, 
pornind de la recunoașterea identității între lim
ba română și așazisa ”limbă moldovenească”, 
confirmată de partea ucraineană în luna aprilie 
2021, Ucraina să recunoască oficial inexistența 
„limbii moldovenești”. Pe de altă parte, subiec-
tul dat lipsește cu desâvârșire pe pagina oficială 
a președinției ucrainene, ceea ce denotă lipsa de 
interes a Ucrainei față de problema dată. Pentru 
Ucraina, problema „limbii moldovenești” este 
una geopolitică, în timp ce pentru România este 
una lingvistică. În egală măsură e limpede că a 
ține morțiș la așa-zisa limbă moldovenească de 
către Kiev nu mai corespunde stadiului actual al 
relațiilor româno-ucrainene.

Recent, în cadrul întâlnirii trilaterale a 
miniștrilor de externe din Ucraina, România și R. 

Moldova, din 15.09.2022, desfășurată la Odesa, 
„ministrul Bogdan Aurescu a reiterat, alături de 
omologul din Chișinău, și cu această ocazie soli
citarea către Ucraina de a recunoaște în mod ofi
cial inexistența așazisei „limbi moldovenești”, 
pornind de la recunoașterea identității între 
limba română și așazisa limbă moldovenească 
confirmată de partea ucraineană în luna aprilie 
2021, subliniind totodată importanța respectării 
drepturilor identitare ale românilor din Ucrai
na prin asigurarea acelorași standarde de care 
se bucură și etnicii ucraineni din România, în 
conformitate de altfel și cu declarațiile din luna 
aprilie 2022 ale Președintelui Zelenski”. 

Identificarea unor soluții echitabile și durabile 
pentru asigurarea dreptului firesc al comunității 
românești la educație în limba maternă, conform 
prevederilor art.13 din Tratatul de bază româ-
no-ucrainean, al Constituției Ucrainei (art.22, 
53), precum și al angajamentelor internaționale 
asumate, după cum și renunțarea oficială la ine-
xistenta „limbă moldovenească”, ar putea con-
stitui niște prime gesturi de bună-credință și a 
înțelegerii impasului creat din partea Ucrainei.
Aceasta și pentru faptul că o condiție sine qua 
non pentru a fi european este să accepți și să pro-
movezi valorile europene, iar drepturile unei în-
tregi comunități, de cca.500.000 de persoane, nu 
pot fi constant ignorate. Și pentru aceste drepturi 
în prezent sute de români, cetățeni ucraineni, 
luptă eroic pentru apărarea independenței și 
integrității teritoriale a Ucrainei, iar câteva zeci 
deja și-au pierdut viața. 

Răspunsul Ministerului ucrainean al Aface-
rilor Externe din 31.08.2022 prin care se res-
pinge o nouă solicitare a Consiliului Național 
al Românilor din Ucraina de a renunța defini-
tiv la „limbă moldovenească” din sistemul de 
învățământ al regiunii Odesa este de-a dreptul 
halucinant. Vom reda în continuare doar partea 
finală a acestuia : „potrivit Ministerului Aface
rilor Externe, în condițiile agresiunii milita
re pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, 
problema renunțării la utilizarea termenului 
„limba moldovenească” poate fi folosită de 
agresor pentru a incita la vrajba interetnică în 
țara noastră”. Așadar, după ce timp de 31 de ani 
de independență a Ucrainei, în condiții de pace, 
această problemă mult-discutată nu s-a dorit să 
fie soluționată, acum vinovați sunt... războiul și 
agresorul. Am fi dorit să aflăm de la MAE care 
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ar fi vrajba interetnică (între cine și cine) la care 
se referă, fiindcă, sub acest aspect, comunitatea 
a rămas nedumerită. Iar a face orice legătură în-
tre dreptul părinților de a-și educa copiii în lim-
ba lor maternă, cu denumirea științific corectă, 
dar și a profesorilor de a preda în această limbă 
europeană, după cum a solicitat cvazitotalitatea 
acestora în august 2020, cu invazia rusească, 
nu poate fi calificat altfel decât cinism de prost 
gust, care nu face altceva decât să compromită 
instituțional imaginea Ucrainei.

Pe de altă parte, răspunsul sus-amintit deno-
tă și altceva : Ministerul de Externe al Ucrainei 
recunoaște în mod expres că, din punctul de ve-
dere al autorităților ucrainene, problema așa-
numitei limbi moldovenești este una strict (geo)
politică, neavând nimic de a face cu știința ling-
vistică. Pe scurt, vrem-renunțăm (când vom avea 
chef), nu vrem – nu renunțăm. Astfel, comunității 
românești din regiunea Odesa i s-a stabilit oficial 
rolul de cerșetoare a unui drept natural, asupra că-
ruia statul ucrainean n-are nicio atribuție, 

În aceste condiții ai impresia că, exact după 
cum Bondarciuk, fost secretar al CC al PC din 
RSSM rostea de la tribuna Uniunii Scriitorilor 
din Moldova, în 1988, faimosul slogan “Net, net 
i eșcio raz net” atunci când s-a pus problema ofi-
cializării limbii române în Constituția republicii, 
azi, alți politruci, din Ucraina, spun “Ni, ni i șce 
raz ni” limbii române în regiunea Odesa.  

Kievul a tolerat participarea (sau poate mai 
mult decât atât) cetățenilor ucraineni – membri ai 
unor formațiuni paramilitare, în conflictul trans-
nistrean din 1992 de partea armatei a 14-a, mer-
cenarilor cazaci și a separatiștilor de la Tiraspol 
împotriva suveranității și integrității teritoriale a 
Republicii Moldova (spre deosebire de R. Mol-
dova, care în prezent, tot în situație de conflict, 
se comportă exemplar față de Ucraina). După 
cum și România.În aceste condiții apare firească 
întrebarea : oare cât va mai merge Kievul cot la 
cot cu regimul separatist de la Tiraspol și acoliții 
săi, în promovarea unui moldovenism politic 

deșănțat și a unei așa-zise limbi moldovenești 
inexistente, sfidând o întreagă comunitate, două 
state vecine, dar și bunul-simț? Chiar dacă este 
lingvistic, tot separatism se numește, acesta nea-
vând nimic comun nici cu valorile europene, nici 
cu vectorul european constituțional al Ucrainei 
și nici cu interesele, inlusiv pe termen lung, ale 
Ucrainei, mai ales în condițiile de azi.

Eugen PATRAŞ, istoric, jurist, doctor în drept 
internațional public. Născut la 15 septembrie 1959 în 
comuna Bahrineşti, regiunea Cernăuţi. Studii medii 
și superioare la Școala Medie Generală din Bahrinești 
(1966-1976), Universitatea de Stat din Cernăuţi, Fa-
cultatea de Istorie (1977-1982), Universitatea de 
Stat din Chişinău, Facultatea de Drept (1988-1993), 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
Bucureşti, Facultatea de Relaţii Internaționale (1995-
1997), Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj – Napo-
ca, Facultatea de Drept, bursier al Statului Român, 
studiile de doctorat (1993-1997). Profesor la Școala 
tehnico-profesională Nr.5 din Cernăuți (1982-1985), 
instructor pentru tineret în Hliboca (1985-1987), in-
structor în Сonsiliul Raional Șevcenko al orașului 
Cernăuți – Secția organizatorică (1987-1990), prim-
vicepreşedinte, vicepreședinte și secretar executiv al 
Societății pentru Cultură Românească „Mihai Emi-
nescu” din regiunea Cernăuţi (1990-1993), tradu-
cător autorizat de Ministerul Justiției din România 
(din 1998), avocat în Baroul București (din 2002). 
Membru fondator (în 2013) și vicepreședinte al 
Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Cernăuți. Autor al monografiei Minoritățile 
naționale din Ucraina și Republica Moldova – sta
tutul juridic (Cernăuți, Ed. Alexandru cel Bun,1999) 
și a mai multor publicații în periodice din Ucraina 
și România. Premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii 
Juriștilor din România (1999). Premiul Institutului 
Cultural Român și al Fundației Răsăritul Românesc 
pentru contribuția constantă la păstrarea și revigora-
rea identității românești din regiunea Cernăuți.
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Răspunsul Ministerului Educației și Științei al Ucrainei către Consiliul Național al Românilor din Ucraina precum că 
„problemele generale privind stabilirea denumirii limbilor nu se află în competența Ministerului”
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Răspunsul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum că „în sistemul educațional din republică, 
procesul de învățământ se desfășoară în limba română” (cu excepția școlilor cu predare în limbile minorităților naționale)
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Răspunsul Academiei de Științe a Moldovei către Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți  privind 
denumirea corectă a limbii de stat (oficiale) a Republica Moldova
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Răspunsul Academiei de Științe a Moldovei către Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți  privind 
denumirea corectă a glotonimului folosit de conaționalii din sudul Basarabiei
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Răspunsul Ministerului de Externe al Ucrainei către avocatul Iosif Cernușca precum că școlile cu „limba moldovenească„  
de predare vor fi tratate identic cu școlile în care predarea se desfășoară în „limba română”, conform obligației asumate  

de a respecta Opinia Comisiei de la Veneția (în speță pct.48)
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Răspunsul MAE al Ucrainei către avocatul Iosif Cernușca privind notificarea  MAE al Ucrainei de către MAE al R. Moldova 
privind oportunitatea tratării identice de către autoritățile ucrainene a școlilor cu „limba moldovenească” și cu „limba română” 

de predare, în procesul de implementare a Legii Educației din Ucraina
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Adresa  MAE al Ucrainei către avocatul Iosif Cernușca prin care instituția se eschivează să dea un răspuns concret la solicitarea 
de a specifica hotărârea oficială prin care Ucraina recunoaște identitatea limbilor „moldovenească” și „română”
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Răspunsul ombudsmanului pentru protecția limbii de sat a Ucrainei, Taras Kremini, că nu dispune de informații care să 
demonstreze existența în Ucraina a vreunei instituții cu funcții care să reglementeze statutul altor limbi pe teritoriul Ucrainei, 

decât statutul limbii de stat
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Ordinul nr.54 din 04 mai 2020 al Directorului Școlii cu predare în „ limba moldovenească”, din satul  Orlivka (Cartal), regiunea 
Odesa, O. I. Caluian, privind trecerea anticipată la cotele lingvistice ucrainene de predare a materiilor școlare

(Geo)politici lingvistice
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Ordinul nr.69 din 01 iunie 2020 al Directorului Liceului cu predare în „ limba moldovenească”, din satul Novosilka (Satu Nou), 
regiunea Odesa, N. P.  Vrânceanu, privind trecerea anticipată la cotele lingvistice ucrainene de predare a materiilor școlare
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Ordinul nr.139 din 1 septembrie 2021 al Directorului Scolii Medii  cu predare în „ limba moldovenească”,  
din satul Plavni (Barta), regiunea Odesa, I.V  Cartaleanu, privind trecerea anticipată la cotele lingvistice ucrainene  

de predare a materiilor școlare
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Ordinul nr.40 din 15 martie 2020 al Directorului Scolii Medii  cu predare în „ limba moldovenească”,  
din satul Dolinske (Anadol), regiunea Odesa, M. D. Cernea, privind trecerea anticipată la cotele lingvistice ucrainene  

de predare a materiilor școlare
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Adresa prin care  Directorul Scolii Medii  cu predare în „ limba moldovenească”, din satul Dolinske (Anadol), regiunea Odesa, 
Mariana Cernea, răspunde avocatul Iosif Cernușca, la solicitarea acestuia, că în anul de învățământ 20212022 nu mai există 

clase cu predarea în „limba moldovenească”
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Ordinul nr.37 din 21 septembrie 2021 al Directorului Liceului cu predare în „ limba moldovenească”,  
din satul Limanske (Frecăței), regiunea Odesa, M. O. Topalâ, privind trecerea anticipată la cotele lingvistice ucrainene  

de predare a materiilor școlare
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Scrisoarea de răspuns nr. 660/1809165809 din 31 august.2022 a MAE al Ucrainei către avocatul Iosif Cernușca  potrivit 
MAE, în condițiile agresiunii militare pe scară largă a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, problema renunțării la utilizarea 

termenului „limba moldovenească” poate fi folosită de agresor pentru a incita la vrajbă interetnică în țara noastră”
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Verticalitate plătită cu viața
(În memoria intelectualului român  

Ștefan Pinteac din Basarabia istorică)

Dacă ar fi să punem pe o balanță lupta pen-
tru demnitatea națională a românilor din 

regiunea Odesa, cel mai tare ar înclina balanța 
lupta grea pe care a dus-o în acest sens Ștefan 
Pinteac, originar din localitatea Frumușica Ve-
che (în prezent Starosillia). Părinții i-au cultivat 
o atât de puternică dragoste de neam, că nici or-
ganele de drept și nici boala nemiloasă n-au pu-
tut calma spiritul său de haiduc neînfricat. Până 
în ultimele clipe ale vieții a 
luptat pentru dăinuirea nea-
mului pe meleagul natal. 

Născut după război, și-a 
petrecut tinerețea jucându-
se cu arme din lemn, dar în 
unele cazuri și cu „patroa-
ne” culese de pe străzile 
satului ori din poligonul 
militar, situat alături. 

Când s-a instaurat regi-
mul bolșevic în regiunea 
Odesa, părinții lui Ștefan 
au acceptat cu greu tre-
cerea la „colhoz”, au fost 
deposedați de pământ și de 
vitele pe care le aveau în 
gospodărie. Nedreptatea, care a venit odată cu 
puterea sovietică, a mocnit în sufletul părinților 
și a dat lăstari în caracterul lui Ștefan. Ori de 
câte ori apărea vreo problemă legată de păstra-
rea limbii și culturii neamului, el era pe prima 
linie. Pe la sfârșitul anilor 80, când se înfiripa în 
Republica Moldova mișcarea populară, Ștefan 
era oaspete des la Chișinău, la Frontul Popu-
lar. Se știa bine cu Nicolae Costin, Iurie Roșca, 
Gheorghe Ghimpu. În 1990, când a apărut ziarul 
”Țara”, Ștefan aducea ziarul în sat și îl redistri-
buia consătenilor. Tot în acea perioadă a adunat 

cu oamenii din sat semnături pentru alipirea la 
Republica Moldova. Scrisorile au fost trimise la 
Moscova, Kiev și Chișinău. Din păcate, Mos-
cova și Kievul n-au dat nici un răspuns, venise 
ceva o lămurire din Moldova, cum că hotarele 
nu pot fi schimbate. 

La 27 august 1989, participă la Marea Adu-
nare Națională din Moldova, care a avut loc în 
Chişinău. După cum ştim, în cadrul Adunării a 

fost cerută declararea limbii 
române ca limbă de stat în 
RSSM, precum şi trecerea 
la grafia latină. Mai demult, 
răscolind printre documen-
tele care le aveam în casă, 
am descoperit un plic pe 
care scria: „Să se deschidă 
numai în caz de cea mai 
mare nenorocire”. Nu m-am 
încumetat să deschid acel 
plic atât timp cât Ștefan era 
în viață. Am deschis plicul 
după decesul lui. În plic 
scria scurt: „Dacă mor, să fiu 
primit în casa mea și înmor-
mântat la cimitirul din satul 

meu, lângă băieții mei” (în 1981 au murit geme-
nii născuți preamatur). Din acest scurt epizod, ne 
dăm seama cât era de devotat neamului, că era 
gata să moară în luptele pentru apărarea neamu-
lui, pentru independența Republicii Moldova. 
Scrisoarea e datată din 29 mai 1989. Anul 1989 
pentru Republica Moldova a fost un an decisiv. 
Lumea fierbea. Se ducea lupta pentru revenirea 
la alfabetul latin și aprobarea limbii române ca 
limbă de stat. Până a se ajunge la Marea Adunare 
Națională a fost o pregătire de lungă durată din 
partea intelectualității basarabene, printre care a 

Zinaida PINTEAC
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fost și Ștefan. În anul 1989 pleca des la Chișinău 
de unde venea cu mașina plină cu ziare. Din Re-
publica Moldova au fost aduse primele cărticele 
ale lui Vlad Pohilă, după care la școală am în-
ceput a învăța grafia latină. Centrul Basarabiei 
istorice a trecut la limba română odată cu Repu-
blica Moldova. Nu aveam manuale, nu aveam 
nimic, aveam cartea lui Vlad Pohilă și Valeriei 
Pavlicenco: „Să citim, să scriem cu litere latine”. 
Această cărticică a fost primul „Abecedar” al ca-
drelor didactice din Basarabia istorică, adus de 
la Chișinău de Ștefan Pinteac și răspândit în sa-
tele românești din împrejurime. De la Chișinău 
aduceam cu mașina abecedare românești, iar în 
1994 Petru Grozavu ne-a făcut o donație de car-
te „Albinuța”, tipărite la București. „Albinuțele” 
lui Grigore Vieru, ilustrate de artistul plastic 
Lică Sainciuc au muncit de zor în școlile noastre 
și au pus baza limbii române în Basarabia istori-
că. Eu cu Ștefan am avut ocazia să-i cunoaștem 
pe Grigore Vieru și Lică Sainciuc la o întrunire 
la Craiova. Noi am fost printre primii, care am 
asigurat școlile românești din regiunea Odesa cu 
abecedare și cărți din România. Fiind la o depăr-
tare de 18 km de la hotarul cu Republica Mol-
dova și neavând încă hotar cu Ucraina, aduceam 
abecedare, manuale de citire, limbă și literatură 
română și le repartizam prin școlile românești 
din regiune. Poate să întârziat puțin cu trecerea 
la grafia latină atunci, azi eram cu grafia kirilică, 
care se păstrează în enclava separatistă de peste 
Nistru. Am reușit! În școlile noastre din regiunea 
Odesa este importantă inițiativa. Dacă o școală 
a îndrăznit să facă ceva pentru neam, atunci se 
ridică fruntea și la alte școli. Așa s-a întâmplat 
în perioada 1989-1990, când Moldova învăța să 
scrie cu litere latine, noi eram în pas cu cadrele 
didactice de acolo. 

Ștefan a participat la Podul de flori dintre Re-
publica Moldova şi România, din 16 iunie 1991. 
Orice vizită în Republica Moldova era urmată 
de careva evenimente importante. Mergea des 
cu mașina la Chișinău. După o plecare la Iași, cu 
ocazia organizării unui Pod de flori, întorcându-
se la Chișinău, a găsit mașina fără roți și ce mai 
era de furat era totul golit.

Din orice vizită la Chișinău făcea ceva fo-
lositor pentru satul său natal și satele din îm-
prejurimi. Organizează mai multe vizite în sat 
a membrilor Frontului Popular şi altor lideri ai 
renaşterii naţionale din Moldova. Se întâlneşte 

în mai multe rânduri cu fruntaşi ai mişcării de 
renaştere de la Chişinău: Nicolae Costin, Mir-
cea Druc, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ion 
Ungureanu, Nicolae Mătcaş, Pavel Pelin, Petru 
Grozavu, Tudor Botin şi alţii. El îi cunoștea pe 
mulți fruntași ai mișcării naționale din Republi-
ca Moldova.

Atunci când URSS își dădea ultima suflare, 
Ștefan aduce în sat o trupă de teatru și organi-
zează pe scena casei de cultură din sat un spec-
tacol cu artiști de teatru din Republica Moldova. 
În cadrul spectacolului, artistul de teatru Vitalie 
Rusu îşi ştergea nasul cu drapelul URSS pe sce-
na casei de cultură din satul Frumușica Veche. 
Spectacolul a fost foarte îndrăzneţ, el reprezenta 
sfârşitul erei sovietice și începutul luptei pentru 
independență a republicilor unionale. 

În timpul războiului pentru independenţă din 
Republica Moldova, Ștefan se implică în strân-
gerea banilor pentru Armata Naţională a Moldo-
vei şi pentru refugiaţi. Merge în Moldova pentru 
a fi înrolat în Armata Moldovei, dar i se refuză. 
Este sfătuit să meargă în Tiraspol, să-i lămureas-
că pe transnistreni, însă refuză. Promotorii ideii 
naționale erau prinşi de către separatişti şi erau 
aruncaţi în gropile cu var din Dubăsari. O aşa 
soartă nu şi-o dorea. A vrut, dacă şi va fi ucis 
în război, să fie îngropat acasă, nu să ardă fără 
nume în groapa cu var. 

După ce este refuzat să fie înrolat în armata 
Moldovei, venind în sat poartă discuții de lămu-
rire a populaţiei în ceea ce priveşte războiul dus 
de Armata a 14-a a Rusiei împotriva Moldovei. 
Majoritatea populaţiei înţelegea corect lucrurile, 
dar erau şi oameni din sat, care nu susţineau do-
rinţa Moldovei de a fi independentă. Erau chiar 
şi dintre cei care au luptat de partea separatişti-
lor în Transnistria. În perioada 1991-1992 satul 
Frumușica Veche era ca pe jăratic. Foarte mulți 
locuitori din inima Bugeacului făceau studiile în 
Republica Moldova, lucrau la fabricile din Ben-
der și Tiraspol. Mulți dintre aceștea veneau cu 
armament acasă, în sat. Populaţia lupta în tabere 
opuse: o parte – pentru Moldova, alta - de partea 
Transnistriei, şi mai organizau “tiruri” cu armele 
automat în centrul satului. Miliţia din regiunea 
Odesa era în alertă. 

La începutul anilor 90, Ștefan, fiind consilier 
din partea satului Frumușica Veche în Consiliul 
raional Tarutino, la una din şedinţele consiliului 
a fost invitat, împreună cu activiştii de partid, 
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să participe la o şedinţă comună a Consiliului 
de deputați din raionul Tarutino și a Comitetu-
lui raional de partid Tarutino. La acea şedinţă 
au venit doi reprezentanţi din Transnistria – o 
femeie şi un bărbat – să ceară ajutor din partea 
raionului Tarutino pentru separatiştii din Trans-
nistria. Delegaţiei din Transnistria i s-a oferit loc 
în prezidiul adunării. Separatiştii erau grăbiţi şi 
au cerut să li se dea lor cuvânt la început. Ei au 
început discursul cu fraza că ei vor să păstreze 
URSS, iar Republica Moldova nu doreşte, din 
care cauză ei motivau că sunt nevoiţi să apere cu 
arma idealurile comuniste. 

Deputatul Ştefan Pinteac i-a întrebat chiar de 
la bun început cine oare nu Transnistria a tras 
primul foc? Ei explicau că au tras primii deoa-
rece au fost nevoiţi să se apere. De cine să se 
apere? – a fost următoarea întrebare a deputatu-
lui Pinteac. Răspunsul a fost, că ei se apără de 
moldoveni. Ei au venit în Tarutino să ceară per-
misiunea să treacă prin raionul Tarutino pentru 
a ajunge în Găgăuzia, unde, afirmau ei, găgăuzii 
ar fi fost blocați de către moldoveni. Ștefan a re-
acţionat promt, punând direct întrebarea: Cine 
sunteţi voi, ca să dictaţi Moldovei? După reacţia 
aspră a deputatului Ştefan Pinteac, în sală a ur-
mat o exsplozie de strigăte de revoltă la adresa 
separatiştilor, astfel încât organizatorii adunării 

au fost nevoiţi să-i scoată din sală pe separatişti 
cât mai urgent şi să-i trimită în cele patru vân-
turi. 

La finalul ședinței Ștefan a fost invitat la pri-
mul secretar de partid. La ușa biroului stătea şe-
ful KGB din Tarutino, un căpitan securist, care 
era înfuriat la culme, şi i-a spus că îi pare rău că 
nu mai există legea stalinistă de a împuşca omul, 
că l-ar fi împuşcat pe loc. După acest incident, 
Ștefan este ţinut permanent sub ochiul siguranţei 
ucrainene.

După discuţia cu securistul, Ștefan a intrat la 
primul secretar de partid (mai exista – partidul 
comunist), care i-a spus că ţara are nevoie de 
aşa oameni îndrăzneţi ca el. L-a rugat să fie mai 
aproape de tot ce face partidul. Posibil să-l țină 
sub control.

Cine ştie ce s-ar fi întâmplat atunci dacă n-ar 
fi fost Ștefan Pinteac la acea adunare? Poate că 
în Ucraina separatismul ar fi început încă de prin 
anii 90, şi ar fi pornit nu cu Crimeea, ci cu regi-
unea Odesa. Securitatea nu i-a iertat lui Ștefan 
Pinteac acea îndrăzneală şi l-a urmărit până l-a 
mistuit.

O preocupare aparte a lui Ștefan a fost lega-
tă de poligonul militar Tarutino, înființat în anul 
1946. După terminarea războiului, o parte din 
teritoriul Regatului României fusese alipit la 

Demnitari din România, în vizită la școala din Frumușica Veche. Fotografie de grup cu învățători și profesori. 2 27 mai 2016
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URSS. În mijlocul Basarabiei istorice exista la 
acel moment o oază de sate românești cu oameni 
gospodari. Pentru a scăpa de acei români și de 
problema românilor rămași în URSS, bolșevicii 
au inventat un plan barbar: au demolat casele sa-
telor românești și au făcut poligon militar. Au 
fost distruse cu tancurile satele Frumușica Nouă, 
Roșia, Zoreni (Zurum), Nădejdea (Caradaia), 
Amara, Cantemir. Oamenii au fost împrăștiați în 
patru vânturi, care și încotro. O parte din locui-
torii din acele sate și-au găsit adăpost la rudele 
din Frumușica Veche, iar cu timpul și-au con-
struit case în sat. De mic Ștefan păștea caii prin-
tre ruinele caselor din Frumușica Nouă, Roșia, 
Caradaia. De la părinți asculta povestirile des-
pre soarta acelor oameni nenorociți de puterea 
sovietică. Când a devenit om matur, a realizat 
cruzimea de care a dat dovadă puterea bolșevică 
instaurată în Basarabia istorică. A adunat mai 
multe povestiri de la oamenii ridicați din acele 
sate, a vizitat mulți locuitori ai satului pentru a 
culege informații privind istoria fiecăruia dintre 
aceste sate distruse de sovietici. L-a adus pe jur-
nalistul Pavel Pelin de la Chișinău și au colindat 
împreună tot poligonul militar. În ziarul ”Lite-
ratura și arta” a fost tipărit un articol pe tema 
poligonului militar. Alt jurnalist, cu care Ștefan 
a colindat ruinele satelor românești din poligon, 
a fost Vadim Bacinschi. În mai multe numere ale 
ziarului ”Concordia” au fost tipărite materiale 
despre tragedia familiilor de români, cărora li 
s-a demolat casele în vreme de pace. Ștefan a 
adunat semnături de la oamenii din sat cu cerința 
de a li se restitui pământul din poligon, confiscat 
de la oameni. Teancul de hârtii cu semnăturile 
sătenilor Ștefan le-a înmânat președintelui Radei 
Supreme a Ucrainei, când acesta a venit într-o 
vizită de lucru în satul bulgăresc Zarea. Ștefan 
s-a strecurat printre gardieni, care nu lăsau pe 
nimeni să se apropie de oficialul din Kiev și i-a 
înmânat semnăturile. Clar că au urmat discuții 
după incident, dar pentru Ștefan era important 
să fie auzit. A fost auzit, dar auzit în modul 
cum a vrut Kievul. Pe locul satelor românești 
a fost organizat un complex turistic cu numele 
”Frumușica Nouă”, iar restul terenului a fost 
transformat într-un fel de rezervație naturală. 
În 2006 s-a făcut slujba de pomenire a satelor 
ruinate și s-a pus fundamentul complexului tu-
ristic, la care am participat și noi amândoi, cu 
Ștefan. În prezent, complexul turistic Frumușica 

Nouă servește ca loc de muncă pentru locuitorii 
satului Frumușica Veche. Ștefan nu s-a lăsat de 
gândul că satului Frumușica Veche trebuie să i 
se restituie 5000 de hectare de teren. Fiind deja 
bolnav, bătea la ușile oficialilor de la raion și de 
la regiune cu cerința de a i se restitui satului pă-
mântul confiscat de stat pe vremea când s-a făcut 
poligonul.

Ștefan a participat la o milţime de întruniri, 
şedinţe, conferinţe. Cu mașina cutreera toate sa-
tele românești din regiunea Odesa. Era un fel de 
ambasador. Ziarele „Țara”, „Literatura și arta”, 
mai târziu „Plai natal” și „Concordia” ajungeau 
cu mașina prin multe sate din regiune. 

Începând cu anul 1990, Ștefan se ocupă de 
organizarea plecării copiilor la studii în Româ-
nia. Prima promoţie de copii sudbasarabeni din 
regiunea Odesa, care au mers la studii universi-
tare în România au fost duşi de către Ştefan în 
1991. Două autocare de copii au mers atunci în 
România să facă carte. Împreună a mers şi re-
prezentantul de la Comitetul regional de partid 
Odesa. Primii studenţi au fost preluaţi de amba-
sada pe atunci încă a Uniunii Sovietice, de pe 
strada Kiselef. În următorul an, reprezentanții de 
la Odesa refuză să însoţească autocarele cu co-
pii. A mers un autocar din raioanele centrale ale 
Basarabiei istorice, însoțit de soțul meu, şi încă 
un autocar din raioanele sudice ale Bugecului, 
însoţit de reprezentanți din Izmail.

La începutul anilor 90, românii din Ucraina 
încep să formeze asociații obștești prin interme-
diul cărora mai ușor să fie rezolvate problemele 
legate de studii, aprovizionarea cu cărți, orga-
nizarea excursiilor. Prima asociație obștească 
venită să ne susțină a fost ”Dunărea şi Marea”, 
cu sediul la Chișinău. Petru Grozavu de la ”Du-
nărea şi Marea”, cu care Ștefan s-a cunoscut la 
Chișinău, a fost primul care a deschis copiilor 
farmecul excursiilor la mare în România. 

La rang de țară prima asociație care a întru-
nit în rândurile ei și români din Sudul Basara-
biei a fost ACDR (Alianța Creștin-Democrată 
a Românilor) din Ucraina. Președintele 
ACDR, Constantin Olaru, împreună cu Va-
sile Tărâțeanu și Costică Covalciuc, tustrei 
din Cernăuți, au făcut o vizită la Ismail pe la 
începutul anilor 90. După acea vizită, în re-
giunea Odesa a fost înființată filiala regiona-
lă a ACDR, având ca președinte pe doctorul 
Anatol Cocoș. După Anatol Cocoș președinția 
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ACDR regionale a fost preluată de Dumitru 
Hajdău, iar la 14 martie 1999, președinte al 
ACDR din regiunea Odesa a fost ales Petru 
Șchiopu iar eu am fost aleasă vice-președinte. 
Ştefan Pinteac a fost unul dintre cei mai activi 
membri ai acestei organizaţii, fiind preşedinte-
le organizaţiei raionale Sărata a ACDR. Mulți 
ani ACDR a fost unica asociație care se ocupa 
de deschiderea grupelor de limbă română la 
instituțiile de învățământ din regiunea Odesa, 
asigurarea cu manuale, organizarea excursii-
lor.  Numărul românilor este mai mare în ra-
ioanele din sudul regiunii Odesa, motiv pentru 
care noi, care eram într-un raion de mijloc, ne 
deplasam la Ismail când se organizau careva 
adunări, ședințe. În 1995 am participat, împre-
ună cu Ștefan, la instalarea unei cruci pe ma-
lul lacului Catlabuga, în memoria luptătorilor 
lui Ștefan cel Mare. Evenimentul a avut loc 
în satul Hagi-Curda (Utconosovca), care este 
situat pe malul lacului. Din partea locuitorilor 
satului au fost puțini oameni. Eram un pumn 
de oameni mai îndrăzneți și neobosiți membri 
ai ACDR. Din păcate, crucea în scurt timp a 
fost dată jos. 

Numărul copiilor participanți la excursii în 
Țară creștea an de an. În 1995 au fost în excursii 
65 de copii, iar în anul 2000 – în jur de o sută. Co-
piii erau selectaţi din satele din împrejurimi unde 
trăiau români: Frumușica Veche (Starosillia), 
Manjiu (Meneailovca), Furatu (Furatovca), Mo-
ruzeni (Pşenicinoie), Fărăoani (Faraonovca), 
Nădejdea (Nadejda), Nicolăeni (Nicolaevca), 
Vedeni (Vvedenca), Satu Nou (Novoselivca), 
Sărata, Vădeni (Crutoiarovca), Cetatea Albă, 
Tatarbunar, Borisăuca (Borisovca), Eschipolos 
(Glubocoe). Ștefan era persoana de legătură din-
tre satele din zona de mijloc a regiunii Odesa. În 
anul 2000, după o vizită la București, am primit 
de la Guvernul României o donație de carte. Fi-
ecare școală din regiune a primit câte două cutii 
de cărți. Când am ajuns în vamă o parte dintre 
persoanele care au fost în vizită la Guvern și au 
primit donațiile, fiindu-le frică să treacă frontie-
ra cu cărți din România, au lăsat cutiile în vamă 
și au plecat fără mustrare de conștiință. Ștefan 
n-a putut lăsa cărțile abandonate. S-a înțeles cu 
Costică și Claudia Bulgaru, care erau cu noi și 
trăiau într-un sat de lângă vamă, astfel încât co-
letele să fie aduse în tranșe. Au luat o mașină, au 
dus cutiile abandonate la cineva din cunoștințele 

familiei Bulgaru, de lângă vamă. Noi am trecut 
vama și am adus cutiile acasă. Am donat cărțile 
bibliotecii școlii. Când familia Bulgaru a reușit 
să treacă cărțile dincoace de vamă, Ștefan a 
mers la Reni și a adus cărțile, pe care le-a donat 
școlilor vecine. 

Ştefan Pinteac a fost și un bun gospodar, a 
construit o casă frumoasă și încăpătoare şi toţi 
românii care au dorit să vină au fost primiți de 
familia noastră cu cea mai mare bucurie şi ospi-
talitate. Printre aceştea au fost: Mircea Bonciu, 
Romeo Moşoiu, Antonie Popescu, Adi Popescu, 
Marian Voicu, George Damian, Alina Grigore, 
Eugenia Kironachi, Petru Grozavu, Pavel Pelin, 
Vadim Bacinschi, Alina Niculescu, Aurelian Ru-
gină, Emil Rapcea şi alţii.

Au fost întâlnite în multe rânduri delegaţii 
din România. În vara anului 1999 este organiza-
tă vizita în şcoală a unui ansamblu de dansuri din 
România, organizat de Areta Moşu, preşedintele 
”Astrei” din cadrul Despărţământului ”Mihail 
Kogălniceanu” din Iaşi, şi de Constantin Măli-
naş de la Oradea. 50 de oameni au fost în acea 
delegaţie, însoțiți de Constantin Mălinaș. La acel 
moment eu eram directoarea şcolii din sat și oas-
peţii au fost primiți la şcoală cu bucurie, unde au 
prezentat pe scena şcolii un spectacol extraordi-
nar. Rolul meu era să organizez întâlnirea, rolul 
lui Ștefan era mai greu – avea grijă să nu apară 
careva incidente, provocări. Era atent la tot ce 
se făcea în jur. Anul 1999 a fost an de cotitură 
în relația dintre Ucraina și România: începuse 
lupta ascunsă împotriva a tot ce era românesc în 
regiune. Și din această cauză Ștefan era preocu-
pat să decurgă totul bine și fără incidente. 

Odată cu plecarea copiilor la studii în Româ-
nia încep să fie organizate de către statul român 
mai multe vizite de lucru ale reprezentanţilor 
Departamentului pentru relaţiile cu românii din 
afara graniţelor. Este organizată vizita în Basa-
rabia a mai multor delegaţii de români, care au 
fost însoțiți de noi prin comunităţile de români 
din sudul Basarabiei. 

În 2000, în timpul unei vizite, în casa noas-
tră au fost cazați vreo 10 oameni. Vizita unui 
aşa număr mare de români veniţi în Frumușica 
Veche a pus în alertă securitatea, care a trimis 3 
maşini de securişti să urmărească ce se întâm-
plă. Două maşini cu securişti au stat toată noap-
tea lângă casă, iar a treia – în fața primăriei. 
Doi dintre securişti au intrat noaptea în curte, 
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dar au fost fugăriţi de către Ștefan cu ciomagul. 
Tot încercau să umble la maşinile din curte ale 
oaspeţilor din România. A doua zi era progra-
mată plecarea delegaţiei române la Odesa, la 
Consulatul României. Ştefan a decis să meargă 
cu mașina sa, să-i conducă. Erau trei mașini: 
delegaţia română cu două maşini și noi doi cu 
maşina personală. Pe drum spre Odesa mașinile 
românești au fost opriţe de trei maşini cu mili-
ţieni şi securişti. Au oprit în faţă şi au contro-
lat portbagajul şi toate bagajele pasagerilor din 
maşini. Nu ne era frică de nimic, ne era în grijă 
să nu le arunce în maşină arme ori droguri şi 
să fim învinuiţi de crime. În timpul controlului, 
împreună cu Ștefan eram permanent cu ochii pe 
cei ce controlau să nu arunce ceva în maşină. 
Românii au ajuns cu bine la consulat. Dar după 
această vizită au urmat ani întregi de coşmaruri 
pentru întreaga noastă familie.

După 1998 statul ucrainean a luat o poziţie 
mai duşmănoasă faţă de românii din Ucraina, în 
special pentru cei din Basarabia istorică. Pentru 
a opri insistenţa în problema renaşterii naţionale, 
Ștefan este eliberat din lucru, este bătut, este să-
răcit, distrugându-i-se dinadins semănăturile de 
pe ogor în 2004, i se fabrică dosare penale, este 
defăimat în ziare de diferite niveluri, chiar re-
vista ucraineană „Kommersant” scrie despre ac-
tivitatea obştească a familiei Pinteac. A venit și 
rândul meu – în noiembrie 1999 am fost elibera-
tă abuziv din funcția de director al școlii genera-
le din Frumușica Veche, deși anterior obținusem 
titlul de Profesor eminent din Ucraina.

În 2005 apare un articol în ziarul raional „So-
vetskaia novi” cu titlul ”Pentru cetăţenia româ-
nă poţi să-ţi vinzi şi Patria”, în care pe o foaie 
întreagă este ponegrită familia noastră. Timp de 
doi ani, judecătoria raională a cercetat cazul în 
baza plângerii lui Ștefan, până a luat decizia de-
finitivă şi a constatat vina redacţiei în ceea ce 
priveşte defăimarea familiei lui Pinteac Ştefan.

In 2007 este deschis un dosar penal împotri-
va lui Pinteac Ștefan. Pe parcurs, am fost și eu 
implicată în proces. Aproape trei ani nu ne-au 
lăsat în pace, eram nevoiți să fugim de acasă și 
să dormim la rude. A fost întocmit un dosar pe-
nal de 530 de pagini, de care trebuia să luăm la 
cunoștință. Am adunat toţi banii pe care îi aveam 
în casă, am angajat un avocat de la Odesa, care 
după ce a luat o groază de bani a fost o singură 
dată la Sărata şi când i-am lămurit avocatului că 

miliţia vrea să-i stabilească lui Ștefan diagnos-
ticul de bolnav psihic, i-a sugerat lui Ștefan să 
plece din ţară până se liniştesc apele. Colac pes-
te pupăză, ni s-a interzis ieşirea din ţară. Ștefan 
Pinteac a fost obligat să meargă la Odesa pen-
tru a trece controlul psihiatric. Scopul acestui 
control era de a-i pune diagnosticul „necesar” și 
de a-l închide în clinica de psihiatrie. Norocul 
nostru a fost că, nu am mers în ziua când a ve-
nit miliția acasă să-l ia. Am reușit să fugim de 
acasă. Întrucât miliția cerea obligatoriu certifi-
catul de la clinica de psihiatrie, ne-am deplasat 
singuri la Odesa, când am socotit de cuviință. 
Dintre doctorii care aveau misiunea să pună di-
agnosticul de bolnav era la acel moment numai 
unul, ceilalți doi membri ai comisiei nu aveau 
nici o treabă cu ceea ce se întâmplă. După ce 
Ștefan a trecut expertiza medicală și a primit 
confirmarea că este sănătos, o doamnă foarte 
cumsecade mi-a spus că cineva este foarte inte-
resat să-i pună lui Ștefan diagnosticul de bolnav 
psihic. Unul dintre doctori era foarte nervos că 
nu poate face nimic singur, și permanent fuma 
și încerca să pună diagnosticul „necesar”, dar 
doctorița, foarte cumsecade, nu i-a permis să-l 
nenorocească.
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Pe parcursul cercetării cazului a fost arestată 
toată averea. Tractorul a fost arestat și a stat în 
curte 3 ani. Nu aveam dreptul să-l folosim și, 
întrucât Ștefan avea pământ ca fermier, a fost 
nevoit să se adreseze către oamenii din sat să-i 
lucreze pământul. A fost confiscată mașina chiar 
în mijlocul centrului raional Sărata. Abia după ce 
au cotrolat documentele și au înțeles că mașina 
nu este a lui, i-au restituit-o.

Am fost nevoiţi să-l acționăm în judecată pe 
procurorul raionului Sărata, care în ziua exami-
nării cazului la Odesa, a fost citat doar el, nu și 
Ștefan, ca parte în proces. După mai multe ape-
luri făcute la Kiev, Comisiei pentru drepturile 
omului, deputatului Ion Popescu din Rada Su-
premă, Procuraturii Generale, cazul a fost trimis 
în judecată pentru a i se da verdictul. La terme-
nul stabilit procurorul nu s-a prezentat. Din lipsă 
de probe, instanța a dispus retrimiterea dosarului 
către procuratură, pentru continuarea cercetării. 

Mulți nervi ne-a costat și monitorizarea 
din mai 2009, având ca scop studierea situa-
ţiei populaţiei româneşti din zonă. Cu ocazia 
monitorizării au fost invitaţi la Izmail lide-
rii organizaţiilor româneşti din zonă. Printre 
aceştea au fost Ştefan Pinteac, Petru Şchiopu, 
Anatol Popescu și subsemnata. Din partea 
Consulatului general al României la Odesa 
a participat Alina Niculescu. Din România, 
printre delegaţii mai cunoscuţi erau Iustinian 
Focşa și Laura Jerca. Discuția din prima zi a 
fost la Ismail și a decurs destul de anevoios. 
Am fost amândoi și eram disperați de felul 
cum se derulau discuțiile. Noaptea am ajuns 
acasă obosiți complet. A doua zi monitorizarea 
a fost la Utconosovca, raionul Ismail. Pentru 
a-l susține pe Anatol Popescu, Ștefan a mers 
cu mașina la Utconosovca. Atmosfera din sală 
era incandescentă. Lumea a fost pregătită din 
timp să facă panică, să bage strâmbe monito-
rizării. Toţi care încercau să-şi spună români 
erau agresaţi. Printre românii participanţi la 
monitorizare au fost Ion Botoş din Transcar-
patia, Tudor Iordăchescu din Camâșovca și 
Ştefan Pinteac din Frumușica Veche. Monito-
rizarea l-a costat mult pe Anatol Popescu, care 
era umilit de locuitorii satului. A avut mult de 
suferit Simion Popescu, tatăl lui Anatol Po-
pescu. Ceva se întâmplă cu oamenii, când sunt 
asmuțiți împotriva cuiva. De la Utconosovca, 
Ștefan a venit distrus complet. Se certase cu 

oamenii de acolo, care strigau cuvinte urâte la 
adresa lui Ion Botoș. O parte din oameni au fost 
special îmbătați și strigau la Simion Popescu, că 
nu este nici un român în sat. Erau niște lucruri 
atât de bizare, că este greu să le dai lămurire: 
sute de copii plimbați la excursii în România, 
zeci de studenți făceau studiile în România, 
mulți copii din Utconosovca făceau facultatea 
la Ismail la secția Limba română, iar la monito-
rizare părinții acestor copii țineau una și bună: 
că vorbesc moldovenește, nu românește! Ur-
mătoarea zi monitorizarea a fost la Satu Nou 
(Novoselivca), raionul Sărata, unde am fost cu 
Ștefan și unde vorbeam cu primarul în aceeași 
limbă și el spunea că nu știe limba română. 
O sală plină de oameni, pe mulți copii noi cu 
Șfefan i-am dus la excursii și la studii în Româ-
nia, iar istoria s-a repetat aceiași, ca și la Utco-
nosovca: toți ziceau că vorbesc moldovenește, 
numai eu cu Ștefan vorbeam în limba română, 
dar, fapt absolut paradoxal dacă e să punem la 
socoteală că am fi vorbit concomitent în două 
limbi diferite, nu se vedea deloc diferența și ne 
înțelegeam de minune. 

În 2010 este organizată vizita teatrului de 
păpuşi „Anton Pan” în satele românești din 
Basarabia istorică. În lista satelor unde trebu-
iau să ajungă artiștii se afla și satul Frumușica 
Veche. Au fost din timp discutate toate pro-
blemele organizatorice, dar în ultimul moment 
desfășurarea manifestării culturale a fost in-
terzisă. Artiştii au venit în sat, dar n-au fost 
primiţi nici de conducerea a satului, nici de 
conducerea şcolii, fiind nevoiţi să părăsească 
localitatea. Copilașii stăteau în jurul școlii cu 
speranța de a viziona spectacolul teatrului de 
păpuși, dar înzadar, directorul n-a permis să 
fie deschisă școala. A doua zi, Anatol Popes-
cu a organizat transportul și eu, împreună cu 
copiii din Frumușica Veche, am mers la Ut-
conosovca, raionul Ismail, unde, în sala Casei 
de Cultură, a avut loc spectacolul teatrului de 
păpuși. După venirea artiștilor din România, 
în sat a urmat o perioadă lungă de dare de 
samă pe la toate instanţele de stat în baza unei  
sesizări din partea directorului şcolii. Am fost 
controlaţi eu și soțul dacă nu avem dublă cetă-
ţenie, ce documente însoțitoare am avut când 
am dus copiii la Utconosovca la spectacol, 
dacă am avut permisiunea părinților în scris 
etc. Am fost purtați, și eu, și Ștefan, aproape 
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un an de zile pe la miliție în baza „sesizărilor” 
din partea directorului școlii.

Mai mult succes au avut artiştii de la teatrul 
„Colibri”, care în 2011 au prezentat pe scena din 
sat povestea ”Fata babei şi fata moşneagului”. 
Dar Ștefan nu mai avea sănătatea să se bucure 
de acel spectacol. În scurt timp a făcut atac ce-
rebral. 

Un vis a lui Ștefan a fost să lase pe hârtie și în 
piatră istoria satului său natal. A adunat mai mul-
te materiale despre istoria satului, printre care și 
unele rarități, a adunat povestiri de la consătenii 
săi și de la locuitorii satelor din jur; toate aces-
te materiale așteaptă să fie prelucrate și tipărite.  
I-m promis  lui Ștefan că voi scrie istoria satului 
Frumușica Veche, care este satul natal al lui și 
al copiilor noștri.  În ce privește visul lui Ștefan 
de a lăsa istoria neamului în piatră este mai greu 
de realizat, nu zic imposibil. Avea visul să ridice 
în sat un monument consacrat strămoșilor. Este 
și hotărârea primăriei de a-i permite construirea 
monumentului. Poate se va găsi în sat o persoa-
nă, care să iubească la fel de puternic satul său 
natal și va construi acel monument. Schița mo-
numentului este gata. 

În încheiere, trebuie să vin cu niște detalii, 
care îl descriu pe Ștefan ca OM. Eu am fost 
decorată de Statul Român în 2000 cu medalia 
”Eminescu”,  în 2014 cu Ordinul ”Meritul pentru 
Învățământ” în grad de Comandor, iar în  2018 
cu Ordinul ”Meritul Cultural”. Pe de altă parte, 
coducerea Republicii Moldova m-a decorat cu 
prestigioasa medalie ”Eminescu”. De câte ori 
veneam acasă cu distincția de stat din România, 
Ștefan se bucura nespus de mult pentru mine. Se 
bucura pentru că eram remunerată pentru efortul 
depus, dar niciodată nu mi s-a plâns că nu este 
prețuit și efortul lui. A fost lăsat în umbră, de-
oarece între timp se îmbolnăvise. Ștefan a fost 
persoana care a meritat pe deplin aprecierea sta-
tului român. Sper, ca după apariția acestui arti-
col, Ștefan să primească decorația binemeritată, 
fie și postmortem... 

Scump l-a costat pe Ștefan lupta pentru 
demnitatea de neam: zece ani de luptă cu 
boala grea, după care a urmat despărțirea. 
Frumușica Veche și întreaga Basarabie istori-
că a rămas să-și revendice dreptul la limbă și 
neam fără să-l aibă alături pe neobositul ro-
mân Ștefan Pinteac.
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Cum m-am trezit român

Anatol COCOȘ

Ismailul a fost și este un pol de atracție pen-
tru toate raioanele din Bugeac. Întâmplarea 

a făcut să fiu și eu în Ismail în una dintre cele 
mai agitate perioade din sudul Basarabiei de 
după ocupația din 1944. Mă refer la anii 1989-
1993. Incerc să fac un bilanț, să pun cap la cap 
anumite fapte și documente, pentru a reuși să 
trag o concluzie bazată pe fapte și nu pe emoții. 
În aceste scurte reflecții voi încerca să redau 
pulsul acelor vremuri când m-am aflat în miezul 
evenimentelor.

Așa s-a întâmplat că după Marea Adunare 
Națională din Chișinău „m-am trezit” român. 
Cartea bucovineanului Ion Nistor „Istoria Ba-
sarabiei”, citită la scurt timp după aceasta, m-a 
întărit în convingerea de ce neam aparțin. Am 
revenit cu picioarele pe pământ din „universul 
sovietic”. De atunci lumea de la noi mă știe de 
Tolea românul.

Semnalul de trezire la viață națională a po-
poarelor din URSS l-a dat Mihail Gorbaciov. 
El ne-a scos călușul fricii din gură. Datorită lui 
Gorbaciov, țările din „lagărul socialist” și-au do-
bândit independența. Țara fierbea la foc mic. Re-
publicile baltice s-au pus în mișcare. Moldova 
sovietică n-a fost o excepție. 

Revoluția de la București din 1989 a avut o 
mare rezonanță în Basarabia, inclusiv în Bugeac. 
Mulți își puneau speranța în noua conducere a 
României, credeau că ea va pune piciorul în prag 
și va cere Moscovei să recunoască adevărul is-
toric privind odiosul pact sovieto-fascist din au-
gust 1939 și odiosul ultimatum stalinist din iunie 
1940. Dacă aș spune că toți românii basarabeni 
așteptau o schimbare majoră în relația României 
față de Basarabia sovietică aș exagera. Unii erau 
mai optimiști, în sufletele altora încolțise scepti-
cismul. Dar speranțe în mai bine existau.

Mișcarea națională din Moldova socialistă a 
indus o anumită neliniște în Bugeacul basara-
bean, inclusiv la nivelul conducerii raioanelor 
de aici. Chișinăul „răzvrătit”, cu mitingurile sale 
patriotice punea paie pe foc și dădea de gândit 
conducerii – încă sovietică! – a raioanelor din 
Bugeac. Despre cererea de revenire la Moldova 
sovietică a celor trei județe românești încorpo-
rate în Ucraina sovietică repede s-a auzit și în 
cabinetele administrațiilor raioanelor din sudul 
Basarabiei. Perspectiva unirii Bugeacului cu R. 
Moldova nu-i încânta pe funcționarii de par-
tid, de altfel foarte speriați. Problema retroce-
dării Bugeacului se discuta peste tot: la locuri 
de muncă, pe stradă, în familie etc. Rusofonii 
erau panicați. Administrațiile raioanelor discu-
tau între ele, se consultau și se intrebau ce-i de 
făcut. La una dintre aceste întruniri a tuturor 
factorilor de conducere din raioanele Bugeacu-
lui, desfășurată în orasul Ismail, am fost și eu 
invitat. A fost o discuție mult mai aprinsă decât 
se presupunea. În sala cu delegații venite din 
toate raioanele din sudul Basarabiei, s-au făcut 
mai multe declarații despre atașarea acestor ra-
ioane Ucrainei sovietice. Prezența mea dintre 
români a fost singulară; multora le-a fost frică 
să mearga cu mine. La această intalnire am fă-
cut una dintre primele declarații personale în 
public, care era la un pas să se termine prost 
pentru mine. 

Președintele sovietului orășenesc din Ismail, 
care prezida intâlnirea cu membrii delegațiilor 
din Bugeac, într-un final mi-a acordat și mie cu-
vântul, după care majoritatea celor prezenți s-au 
pronunțat într-un fel sau altul asupra viitorului 
Bugeacului. 

Eu am vorbit scurt, spunând lucrurilor pe 
nume privind adevărul istoric și necesitatea 
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de a repara greșelile trecutului. Din 
acest moment toți cei prezenți au în-
ceput să vocifereze să fiu dat afară. 
Președintele de ședință cu greu i-a 
calmat pe cei prezenți. O concluzie 
s-a desprins din acea întalnire – tutu-
ror conducătorilor din raioanele sudi-
ce ale Basarabiei istorice le era frică 
de unirea cu R. Moldova sau cu Ro-
mânia. Asta se întâmpla prin 1990. 

În Chișinău, mitingurile au deve-
nit un magnet pentru mulți români din 
sudul Basarabiei. Mulți se mobilizau 
în grupuri mai mici sau mai mari să 
ajungă la acele mitinguri. Era un fel 
de a lua lumină. Revenind acasă, ro-
mâni din sud transmiteau celor din jur 
spiritul electrizant al acestei mișcări 
de emancipare națională. Nici româ-
nii bucovineni nu erau „mai cuminți”. 
Eu personal am avut impresia că, în prima fază a 
acestui val de deșteptare națională, Cernăuțiul a 
furat startul Chișinăului. 

Patriotismul care a cuprins mase largi 
din Moldova a culminat cu Marea Adunare 
Națională din 27 august 1989. Ca reprezentant 
al sudului am fost invitat și eu să iau cuvantul 
în cadrul  Adunării. Ecoul și declarația Marii 
Adunări Naționale din 27 august 1989 s-a ra-
spândit ca o pată de ulei prin toată Basarabia 
istorică. În atmosfera Marii Adunări Naționale 
s-a născut ideea organizării unei societăți 
culturale sau mișcări naționale românești în 
Bugeac. Dar de la idee și pană la inființarea 
societății a trecut mai mult de un an. Plămadit 
în emoțiile și spiritul Marii Adunări Naționale, 
mi-am asumat, fără nicio ezitare, inițiativa de 
a crea o societate culturală în sudul provinciei. 
Nu cunosc să fi fost și în alte raioane sudice o 
astfel de inițiativă. 

După acest măreț eveniment din Moldova, în 
toamna anului 1989 am început să caut cama-
razi care să împărtășească spiritul Marii Adunări 
Naționale, eu deja fiind pe aceeași lungime de 
undă cu ideile Adunării. Căutam acești prieteni 
pentru a forma un grup de initiativă, să punem 
la cale o societate culturală românească în Bu-
geac. Cred că cel mai activ sprijinitor al demer-
sului nostru a fost Petru Grozavu, „sudist” și el, 
originar din satul Cartal (Orlovca). A sosit clipa 
emancipării. S-a declanșat parada suveranităților 

și independențelor pe tot teritoriul URSS. Ucrai-
na și Moldova au procedat la fel. Primul pas 
hotarât al Ucrainei în drumul spre independență 
a fost la 16 iulie 1990. În această zi din 1990, 
Rada Supremă a RSSU a adoptat Declarația pri-
vind suveranitatea de stat a Ucrainei. După acest 
eveniment, grupul de initiativă a decis grăbirea 
procesului de fondare a unei societăți cultura-
le. Petru Grozavu era singurul om care avea o 
anumită experiență în domeniu, el fiind și mem-
bru fondator al Societății culturale „Dunărea și 
Marea” din Chișinău. Cum ne-am regăsit unul 
pe altul din grupul de inițiativă este greu să-mi 
amintesc, dar ne-am mobilizat tot mai mult, de 
la Marea Adunare Națională din august 1989 
până la 16 iulie 1990. Etapele activității noas-
tre au fost: 1) ruperea barierelor psihologice; 2) 
constituirea filialei societății culturale „Dunărea 
și Marea”; 3) înființarea ACDR din Ucraina; 4) 
lupta pentru limba și școala română; 5) bată-
lia pentru satele românești din sudul Basarabi-
ei. Cu bucurie, dar și cu mult regret îmi aduc 
aminte de camarazii din grupul de inițiativă: Pe-
tru Grozavu, din Chișinău (originar din Cartal), 
Dumitru Hajdău, din Babele (decedat), Vasile 
și Tudor Iordăchescu, din Hagi Curda (ambii 
decedați), soții Zinaida și Ștefan Pinteac (dece-
dat) din Frumușica Veche, Valeriu Cojocaru și 
Gicu Capsamun (ambii decedați), din Satu-Nou, 
Mihai Catanoi (decedat), din Reni, subsemnatul, 
din Satu-Nou.

Arcaşii limbii române

Eveniment cultural la Fundația Culturală Română, anul 1992. În imagine 
(de la stânga la dreapta): Ion Iliescu, președintele României, Anatol Cocoș, 
președintele ADCR din regiunea Odesa, și Mihai Catanoi, directorul Casei de 
Cultură din Reni
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Atmosfera și framântările 
din cadrul comunității românești 

din Bugeac la răscruce de vremuri

A te numi român în Sudul Basarabiei însem-
na a-ți descoperi fața și a fi pregătit pentru orice 
fel de batjocoră – a fi scuipat sau a fi numit țigan. 
Intoleranța cultivată de sovietici cu bună stiință 
față de români le-a asigurat distanțarea Basara-
biei de România. Românilor din Bugeac le era 
de multe ori rușine să vorbească românește în 
public, printre ruși. Îmi aduc aminte de un co-
leg de clasă pe care, întâmplator, l-am întâlnit 
la Ismail în autobuz, după ce nu ne-am văzut un 
car de ani. Era prin 1990 – 1991. Acest coleg, 
Gicu Stamate, profesor de franceză, a refuzat să 
vorbească cu mine românește în inghesuiala din 
autobus. Eu am fost surprins că se rușina să vor-
bească românește, insistând să discutăm în rusă. 
Astăzi se dă mare patriot al limbii române, pen-
tru că fiica lui de mulți ani locuiește și muncește 
în România. Uite așa, la începutul anilor 90 
era o rușine pentru așa-numitul moldovean să 
se indentifice ca român. Nu cred că și după 30 
ani s-au schimbat multe în Bugeac. În bine nici 
într-un caz. După o perioadă de lungă dominație 
sovietică, noțiunile de România/Român sună de-
ranjant în urechile multor conaționali ai noștri. A 
te declara român în sud era (și mai este) un act 
de mare curaj, riști să fii stigmatizat nu numai 
de rusofoni, ci chiar de majoritatea moldoveni-
lor. Propaganda defăimătoare față de România și 
față de români a rămas cam aceeași ca pe timpul 
țarului sau al tătucului Stalin, ea încă lucrează în 
subconștientul basarabenilor noștri.  

Grupul de initiativă pentru înființarea unei 
societăți culturale a găsit susținători în aproa-
pe toate raioanele din sudul Basarabiei. Dar 
mulți dintre ei se temeau să treacă dincolo de 
linia roșie instalată în subconștientul lor. Linia 
roșie însemna limita pană unde aveau curajul să 
meargă, fără să-și pună în pericol familia. Să se 
pună la adapost, era scopul lor. Ei singuri și-au 
trasat această linie roșie în mintea lor și au fil-
trat frica, atât cât au putut. Motivarea era dife-
rită la multi dintre ei, dar cel mai frecvent era 
invocată frica pentru ziua de mâine. Frica de a 
se implica mai mult pentru a nu-și pierde locul 
de muncă, pentru a nu-și perturba viața, benefi-
ciile obținute de la stat etc. În esență, era frica 
de KGB, care încă avea mare influiență și pute-

re în URSS. Frica îi ținea departe nu numai pe 
români de organele represive, dar și de restul 
oamenilor din localitățile sud-basarabene. Era 
frica din măduva oaselor, asociată cu incertitu-
dinea vremurilor care le trăiam și care îi domi-
na și paraliza psihic pe mulți dintre noi, speriați 
numai de gândul că ar putea să ajungă pe mâna 
KGB-ului (mai exact, a succesorului acestuia). 
Puțini au fost aceia care s-au implicat deschis în 
organizarea societății culturale. Acestora, cărora 
nu le-a fost frică să-și dezvăluie identitatea de 
român în fața autorităților le-a revenit misiunea 
de a se constitui într-un grup de inițiativă și de 
a merge până la capăt în atingerea scopului pro-
pus. Ca să fim corecți, trebie să recunoaștem și 
faptul că, în realitate, în lupta pentru renașterea 
spiritului national s-au implicat mult mai multi 
oameni din Bugeac, dar din umbră. Din păcate, 
rusificarea masivă a orașelor din sudul Basara-
biei nu făcea posibil mișcări naționale de am-
ploare. Lipsa intelectualilor în aceste orașe se 
explica prin faptul că marea majoritate a româ-
nilor care au studiat la facultățile din Chișinău 
au rămas să lucreze în Moldova. În Ismail sau în 
alte orașe din zonă nu existau instituții culturale, 
nu aveau front de lucru. Actori celebri, ca Dumi-
tru Caraciobanu, Sergiu Finiti și alții au rămas 
la timpul lor în Chișinău. Bugeacul nu a avut un 
Vasile Tarâțeanu, un Grigore Bostan, o doamnă 
ca Alexandrina Cernov, cum a avut Bucovina. 
Acolo românii au avut lideri. Aici nu prea. Și 
totuși, la capitolul jurnalism, nu pot să nu-l-aduc 
în prim plan pe Vadim Bacinschi din Odesa, care 
mulți ani la rand a reflectat destul de bine re-
alitatea sud-basarabeană în mai multe articole. 
Dar imaginați-vă, unde-i Odesa și unde-i Ismai-
lul? Ismailul dintotdeauna a fost centrul cultural 
și economic al Bugeacului. Pulsul comunității 
românești putea fi luat la Ismail, nu la Odesa. 
Pentru a conserva comunitatea românească din 
sud era și este nevoie de un teatru românesc, de 
un liceu pedagogic, de o catedră bună de limba 
și literatura română, de un liceu românesc per-
formant, de un ziar, dar mai ales de formarea și 
promovarea unor lideri neînfricați. Toate acestea 
erau peste putința comunității noastre din Bu-
geac.

Ocupanții de ce credeți că ne-au ținut în in-
tuneric două sute de ani? Să ne lumineze? Pre-
ocuparea lor majoră era să se instaleze cât mai 
temeinic la gurile Dunării, nu să ne elibereze pe 

Arcaşii limbii române
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noi de sub nu știu ce jug național. 
Lumea a fost atât de îndoctrinată 
două sute de ani încât îi era greu să 
se trezească din această amorțeală. 
Când la Ismail, această firavă tre-
zire a constiinței naționale abia se 
profila, în Chișinău și în nordul Bu-
covinei ea clocotea. 

Toamna anului 1989 a fost un 
examen nu numai pentru noi, care 
ne doream inființarea unei societăți 
culturale, dar și o testare a reacției 
autorităților. KGB-ul știa bine cum 
să lupte cu mișcarea națională, noi 
însă, românii, abia învățam lecțiile 
democraței îngăduite cu măsură de 
un regim dictatorial ușor relaxat, 
care se numea „perestroika”. Încă 
în anii 1969-1972 am văzut cum 
luptă KGB–ul cu patrioții români 
din Chișinău. Atunci KGB-iștii au dezlănțuit o 
campanie furibundă împotriva grupurilor con-
siderate anticomuniste și antisovietice. Care era 
cauza? Unii intelectuali mai curajoși au încercat 
să pună bazele unei mișcări naționale. Alexan-
dru Usatiuc-Bulgăr, Gheorghe Ghimpu, Ale-
xandru Șoltoianu, Valeriu Graur și alți patrioți 
români au pus bazele Frontului Național Patri-
otic din Basarabia. Valeriu Graur era născut în 
orașul Reni și era fiu de ofițer român. A fost de-
portat în Siberia împreună cu parinții săi, la 13 
iunie 1941, pe când avea doar 6 luni. L-am cu-
noscut în 1990, la Conferința internațională pri-
vind Pactul Ribbentrop–Molotov, iar mai târziu 
la București. Am fost în bune relații cu el până la 
moartea sa prematură.

Dar să revenim la situația noastră din anii 
de destrămare a URSS-ului. Spuneam că pu-
sesem la cale înființarea unei societăți cultu-
rale. Ne sfătuiam cu Petru Grozavu cum s-o 
numim. S-au făcut mai multe propuneri, iar 
în final am hotărât cu toții să numim asociația 
tot „Dunărea și Marea”, ca asociația condu-
să la Chișinău de Petru Grozavu. Ea urma să 
funcționeaze ca o filială a societății-mamă din 
capitala Basarabiei. Împreună cu Petru Groza-
vu am alcătuit un model de statut și am stabilit 
structura de organizare a filialei. În luna au-
gust 1990 am mers la primăria orașului Ismail 
și am depus o cerere în vederea convocării 
adunării de constituire a societății.

Conferința de constituire a flialei din Ismail 
a societății culturale „Dunarea și Marea” a avut 
loc la 16 septembrie 1990. Mai târziu s-au mai 
inființat câteva societăți culturale în sudul Basa-
rabiei, dar în 1990 să te constitui într-o societate 
era un eveniment. Pentru prima dată după 1944 
minoritatea română dorea să-și exprime public 
un punct de vedere vizavi de situația în care se 
afla. Cu doar câțiva ani în urmă, acest demers 
românesc ar fi fost etichetat ca o acțiune subver-
sivă. Te-ai fi putut trezi cu vreun dosar penal. Gu-
lag-ul te înghițea imediat dacă ridicai capul mai 
sus decât se permitea. Dar și acum nu eram prea 
convinși să nu vom fi strânși cu ușa. O neliniște 
în suflet am avut până în data de 16 septembrie. 
Iar în data de 16 septembrie 1990 ea a pus stăpâ-
nire de-a binele pe sufletele noastre. Au început 
să sosească delegații din toate raioanele Bugea-
cului. Între orele 9 și 10 dimineața s-a instalat o 
tensiune apăsatoare. Securiștii făceau presiuni să 
renunțăm la ședința de constituire, motivând că 
nu avem întrunite toate condițiile de organizare. 
Pentru scurt timp a fost închis curentul electric. 
Se umpluse cu delegați deja o jumătate de sală 
a Palatului de cultură „Taras Șevcenko”. Mulți 
dintre susținători simțeau românește, își doreau 
o schimbare în bine pentru conaționalii lor și 
veniseră cu mult curaj la Ismail să participe la 
înființarea filialei societății culturale „Dunărea 
și Marea”. Noi, membrii grupului de initiativă, 
am făcut tot posibilul ca să nu lăsăm securita-

Anatol Cocoș împreună cu agronomul Tudor Iordăchescu din HagiCurda, 
autorul monografiei satului, ctitor al Bisericii din HagiCurda, primul lăcaș de 
cult din sudul Basarabiei subordonat Patriarhiei Române. Ismail, 2011

Arcaşii limbii române
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tea să bage frică în participanții la adunare, să-i 
timoreze, să-i șicaneze. Până la urmă, adunarea 
a avut loc. Vorbitorii de la tribună au arătat care 
sunt problemele majore ale minorității române 
din zonă, nu s-au ferit să le aducă în discuție. Dar 
cei mai mulți oratori au ocolit cu grijă cuvântul 
„român”. La sfârșitul adunării am votat organe-
le de conducere. Eu am fost ales președinte, iar 
Dumitru Hajdău – secretar. 

Unul dintre cei mai mari susținători al 
acestui eveniment a fost Petru Grazavu, 
membru fondator al societății mamă „Dună-
rea și Marea” din capital Moldovei. Cu Petru 
Grozavu și cu Dumitru Hajdău am fost per-
manent în legătură, atât în perioada organi-
zării evenimentului, cât și după finalizarea 
acestuia. Bucuria că am reușit a fost mare și 
aveam satisfacția că am trecut peste anumite 
dificultăți, însă, după cum ne-am convins mai 
târziu, acesta era începutul marilor greutăți. 
După adunarea de constituire a urmat un lung 
pelerinaj pe la instituțiile statului din Ismail 
și Odesa, în vederea înregistrării Societății. 
Alergările mele prin birourile din Ismail și 
Odesa în speranța de a înregistra Societatea 
au fost zădărnicite de nedorința autorităților 
de a permite constituirea unui nucleu româ-
nesc în cadrul societății civile locale. Această 
societate civilă dădea primele semne de viață 
și putea fi ușor zdrobită de birocrația veche. 
În Odesa, oficialii m-au purtat cu zăhărelul 
dintr-un birou în altul, ca în final să mă trimi-
tă la Ismail să rezolv „acasă” problema. Așa 
acționau atunci autoritățile, bucuroase să pună 
piedici, să creeze dificultăți. Dar prin alergă-
turile mele am câștigat experiență. Câștigul 
cel mai mare l-am căpătat în plan psihologic. 
Încetul cu încetul, am reușit să ne eliberăm de 
frica generalizată care, practic, ținea în cătușe 
societatea sovietică. Am învățat să ne mișcăm 
cu mai multă încredere pintre opreliști, să 
trecem peste barajele puse în fața noastră de 
birocrația regimului. Deci, ne-am demonstrat 
nouă înșine că se poate! În acțiunile legate de 
constitiurea societății culturale am testat și 
reacția autorităților; și ele ne-au cunoscut mai 
bine pe noi. Așa am făcut un mare pas înainte. 
Acel pas ne-a dus mai târziu către fondarea 
unei formațiuni politice despre care voi vorbi 
mai jos. În următorul an, am ințeles foarte clar 
că sudul Basarabiei are nevoie nu numai de 

societăți culturale, dar și de un instrument po-
litic în relația cu noul stat independent. Pentru 
drepturile noastre trebuia să ne batem cu mij-
loace politice.

Semnificația zilei de 16 septembrie 1990

pentru minoritatea româna și pentru autorități.
Dar să lămurim mai întâi situația cu asociația 

culturală pe care am constituit-o, dar pe care nu 
reușeam să o înregistrăm legal. Ce a insemnat 
constituirea Societății culturale „Dunărea și 
Marea”  pentru mine și prietenii mei? A fost un 
fel de „așa nu se mai poate”, un fel de a arunca 
mănușa către autorități, a arăta că există inegali-
tate și discriminare la adresa minorității române, 
că aceasta suferă de mai multe decenii. Numele 
societății avea mai multe înțelesuri. Denumirea 
Dunărea și Marea lovea în orgoliul ocupantului 
și în scopul acestuia, pentru care el luptase timp 
de  două sute de ani, și anume – să dețină gurile 
Dunării și țărmul Mării Neagră. Dunărea și Ma-
rea purtau o încărcătură emoțională, strategică și 
economică foarte mare pentru URSS.

Dunărea și Marea au dat semnalul formă-
rii unei societăți culturale, dar și semnalul că 
nu mai trebuie să ne conformăm, ci să ne ce-
rem drepturile. A fost ca un simbol al renașterii 
națonale, chiar dacă societatea nu a fost înre-
gistrată oficial. A fost începutul descătușării de 
frică, de dogmele comuniste. Pentru a arăta de 
ce activitatea noastră până la epoca Gorbaciov 
s-ar fi încheiat cu aruncarea în pușcărie. Înain-
te de constituirea societății culturale „Dunărea 
și Marea”, soția unui bun prieten nu înceta să 
mă sune acasă săptămânal, rugându-mă să nu-l 
mai atrag pe soțul ei în activitatea noastră civică. 
Dar, vorba lui Nietzsche, ceea ce nu te omoară te 
face mai puternic.

Conferința de constituire 
la Cernăuți, în 1991, a ACDR din Ucraina

Iar acum să trecem a o altă temă și să ară-
tăm cum experiența obținută în lupta pentru 
constiurea unei societăți culturale ne-a ajutat 
în procesul de înființare a unei formațiuni po-
litice a românilor din Ucraina. Păcat că această 
formațiune n-a avut viață lungă, destrămându-
se pe parcurs nu fără grija acelora care, pe față 
se „restructurau”, iar din spate acționau tot ca 
predecesorii lor din vechea poliție politică. La 
începutul anului 1991, după eșecul înregistră-
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rii societății culturale „Dunărea și Marea”, am 
antamat discuții cu lideri din Cernăuți privind 
înființarea unei mișcări politice care să-i repre-
zinte pe toți românii din Ucraina. Eșecul legat 
de societatea culturală ne-a întărit convingerea 
că trebuie să ne mișcăm mai departe și că tre-
buie să fim mai aproape de românii bucovineni. 
Se sția că în regiunea Cernăuți există mai multe 
societăți culturale, dar nici acolo nu exista încă 
nicio formațiune politică. Întâmplarea a făcut să 
ne cunoaștem la București cu doctorul Constan-
tin Olaru din Cernăuți, care și el, la randul său, 
încerca să inființeze Alianța Creștin Democrată 
a Românilor din nordul Bucovinei, al cărei scop 
era unirea românilor bucovineni într-o mișcare 
politică sau, poate, chiar într-un partid. Din 
păcate, orgoliile n-au permis înfăptuirea aces-
tei idei de unificare a românilor într-un partid, 
după modelul UDMR-ului din România. Agonia 
URSS se accentua, mișcările naționale din re-
publicile sovietice luau amploare. După puciul 
din august 1991, situaţia social-politică avea să 
se schimbe brusc, complicând mult activitatea 
noastră. Până astăzi mulți dintre noi ne amintim 
de celebra frază rostită de ultimul președinte al 
URSS, Mihail Gorbaciov: „Процесс пошёл” 
(Procesul a început). Procesul secesionist al re-
publicilor unionale era de nestăvilit. Încercarea 
noastră de a organiza o filială ACDR la Reni, în 
decembrie 1991, a eşuat, instanţele respingând 
categoric ideea convocării unei conferinţe de 
constituire. Nu este exclus ca autoritățile loca-
le din Reni să fi fost forțate de sus să interzică 
adunarea, ca urmare a atitudinii noastre privind 
referendumul din 1 decembrie 1991 din Ucrai-
na. În luna octombrie 1991, delegaţia noastră, 
compusă din Tudor Iordăchescu, Petru Grozavu, 
subsemnatul şi încă două persoane, a luat parte 
la congresul de constituire a Alianţei Creştin-
Democrate a Românilor din Ucraina, care, până 
la urmă, a avut loc la Cernăuți. 

Isteria din ajunul Conferinței 
ACDRU de la Babele, din 4 octombrie 1992

La 4 octombrie 1992 a avut loc conferinţa de 
constituire a filialei ACDR din regiunea Odesa, 
în satul Babele (Oziornoe), raionul Ismail, baş-
tina distinsului militar şi om politic Alexandru 
Averescu, precum şi a eruditului pedagog Moise 
Pacu. Dumitru Hajdău, locuitor al satului Babe-
le, a fost împuternicit să se ocupe de organizarea 

Conferinței de constituire. Restul grupului de 
initiativă se ocupa cu alte probleme organizatori-
ce. Nici ofițerii SBU (succesorul KGB-ului) din 
Ismail nu stăteau cu mâinile în sân. S-au întalnit 
cu mine în locuința mea din Ismail, str.Vatutin 
11, ca sa-mi ia un „interviu”. S-au interesat de 
scopul și activitatea viitoarei alianțe, de oamenii 
viitoarei alianțe și de alte lucruri pe care îmi este 
greu să mi le amintesc după atâțea ani. Dintre 
invitații din Cernăuți, la conferința de la Babele, 
mi-i amintesc pe Constantin Olaru, președintele 
ACDR din regiunea Cernăuți, pe poetul Vasile 
Tărâțeanu, pe Constantin Covalciuc, secretarul 
ACDR din regiunea Cernăuți. Posibil să mai fi 
fost și alți reprezentanți. Numele lor au rămas 
în procesul-verbal al Adunării de constituire, 
rămas, după plecarea mea la București, la Du-
mitru Hajdău, următorul președintele ACDR din 
regiunea Odesa. Adunarea de constituire s-a de-
rulat într-o liniște relativă, cu excepția disputei 
emoționale dintre Constantin Covalciuc și pri-
marul satului, Simion Moscu, despre cine-i ro-
mân și cine-i moldovean. Dar cel mai important 
lucru a fost că cei doi care discutau, chipurile, în 
„două” limbi nu aveau nevoie de translator. La 
conferință a fost aleasă conducerea ACDR din 
regiunea Odesa, eu fiind ales președinte, iar Du-
mitru Hajdău secretar. Constantin Olaru și Vasi-
le Tarâțeanu au înoptat în Ismail, la mine acasă, 
iar Constantin Covalciuc la Babele. A doua zi 
frații din Bucovina au plecat spre casă. 

Prima clasă românească la Ismail

În cadrul ACDR, alături de Dumitru Hajdău, 
Petru Grozavu, Zinaida Pinteac, Valeriu  Cojo-
caru ș.a. am considerat că activitatea noastră de 
bază trebuie canalizată spre susținerea școlilor 
românești și a limbii române din sudul Basa-
rabiei. Dar noile autorități, în care funcționarii 
rămaseră aproape sută la sută aceiași ca și până 
la destrămarea URSS-ului, erau, la fel ca și mai 
înainte, cu ochii pe noi.

Ideea și dorința de a inființa o clasă româ-
nească în orasul Ismail, de care m-am ocupat 
personal, a apărut încă în 1989. Prin relațiile 
mele, am identificat mai multe familii de români 
din Ismail, care aveau copii de 7 ani. Mă întâl-
neam cu părinții, le explicam care sunt avanta-
jele școlii românești din regiune, ce perspective 
pot avea copiii lor studiind în limba maternă, sub 
denumirea ei naturală de „limba română”. De 
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multe ori mă deplasam la domiciliul părinților 
cu bicicleta, pe timp de seară, sa-i găsesc aca-
să. Pe de altă parte, am intrat în contact cu șeful 
secției orășenești al învățământului public. Dar 
ideea mea n-a fost pe placul șefei. Dimpotrivă, 
S. Konkova mi-a recomandat să mă liniștesc și 
să nu merg mai departe cu acest demers. Noi 
însă am mers mai departe. O problemă dificilă 
a fost găsirea unui învățător pentru clasele pri-
mare. Am găsit un învățător din Transnistria, re-
comandat de domnul Iovcev, originar din Hagi 
Curda, raionul Ismail, și ne așteptam ca el să ne 
ajute. Dar el a preferat să rămână în Transnistria. 
Nu este exclus ca tocmai el să fi fost acela care 
în timp ajunsese să fie director al liceului româ-
nesc din Tiraspol. Până la urmă l-am găsit pe Ion 
Scurtu, din Ismail, care și-a dat acordul să preia 
clasa întâi.Însă adversitatea noului regim față de 
noi așa și n-a permis să ne vedem visul împlinit. 

Delicata problemă lingvistică  
și tactica săritului peste șa 

Înca prin 1992, când îmi desfășuram activita-
tea profesională la Spitalul municipal din Ismail, 
au apărut dispute despre cunoașterea limbii 
ucrainene. În cadrul secției de chirurgie lucra 
un chirurg de origine ucraineană, născut în fie-
ful naționaliștilor ucraineni – o regiune de vest 
a Ucrainei. Încă nu se uscase bine cerneala pe 
documentele oficiale ce declarau independența 
Ucrainei, că acest domn a început să vorbeas-
că numai în ucraineană, cu toți și peste tot. Era 
limba sa maternă și-i înțelegeam sentimentele. 
Dar în colectivul de chirurgi și ortopezi din spi-
tal vor fi fost doar 2-3 ucraineni, restul erau bul-
gari, găgăuzi, români, ruși. Ca să ne înțelegem, 
comunicam în limba rusă. La unul dintre rapoar-
tele de gardă făcute zilnic în Secția de chirurgie 
și ortopedie, medicul-chirurg Gnat Vladimir se 
hotărî să prezinte raportul în limba ucraineană, 
din care, la sfârșitul raportului, noi toți ceilalți 
n-am prea înțeles mare lucru. Atunci m-am ridi-
cat în picioare și l-am rugat respectuos pe coleg 
să mai prezinte odată raportul în limba rusă, ca 
să înțelegem și noi ce spune. La care el a răspuns 
țâfnos că de-acum nu mai suntem în URSS, ci 
în Ucraina și că acum el se consideră la el aca-

să și vorbește ca la el acasă. Iar dacă noi nu 
cunoaștem limba țării, nu e vina lui. Atunci am 
fost nevoit să-i dau o replică și i-am spus că data 
viitoare când eu voi prezenta raportul de gardă 
îl voi prezenta în limba română, pentru că și eu 
consider că sunt la mine acasă. Sigur, această re-
marcă a stârnit zâmbete printre colegii din sală. 
Unul dintre ei, ortopedul Ivan Evchev, bulgar de 
origine, chiar anul acesta, în 2022, mi-a amintit 
de acest episod hazliu într-o convorbire telefo-
nică. Morala: cine sare peste șa, riscă să-și rupă 
gâtul. Din păcare, nu toți înțeleg la timp lucrul 
acesta. Iar după nenorocire, nu mai are cine să 
înțeleagă.

Anatol COCOȘ – medic, publicist, militant pen-
tru drepturile românilor în sudul Basarabiei. S-a 
născut în 1954 in Satu Nou, rebotezat de sovietici 
Novoselskoe, cel mai mare sat românesc din raionul 
Reni, regiunea Odesa, situat la o distanță de 5 km 
de la Dunăre, singura localitate românească din cele 
două raioane, Reni și Ismail, riverane Dunării, care 
a avut până în 1970 școală medie. În 1971 absolvă 
această școală și, susținând examenele de admitere, 
se înscrie la Facultatea de Medicină din Chișinău. În 
1977 absolvă facultatea și își începe activitatea pro-
fesională. Dupa un an de rezideniat în ortopedie își 
incepe activitatea profesională ca medic ortoped in 
orașul Ciadâr-Lunga din RSS Moldovenească. Din 
1981 își desfășoară activitatea ca medic ortoped la 
spitalul portuar din Reni și la Spitalul Municipal 
din Ismail (1981-1993). În anul 1990, împreună cu 
Petru Grozavu și alți compatrioți fondează Socie-
tatea Culturală „Dunărea și Marea” – Filiala Ismail 
(Societății-mamă aflându-se la Chișinău). In 1992 
se află printre fondatorii Alianței Creștin-Democrate 
a Românilor din Ucraina – Filiala regională Odesa. 
A fost primul președinte al ambelor filiale.  În 1994 
își începe studiile de doctorat, ca bursier al Statului 
Român, la Spitalului Militar Central București. Între 
1997-2004 lucrează ca ortoped în cadrul Spitalului 
Municipal Mediaș, județul Sibiu. În 2004 revine la 
Spitalul Militar Central București și lucrează ca orto-
ped până în anul 2021, când se pensionează. Conti-
nuă să activeze ca ortoped și osteopat într-un cabinet 
privat din București. Din 2023 va preda cursuri de 
specialitate la școlile de osteopatie din România. 
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Maestrul Viorel Popescu  
și neprețuitul său Dor Basarabean

Anatol POPESCU

Întrebat în repetate rânduri despre posibili-
tatea editării unui material mai vast despre 

comunitatea românească din Basarabia Istorică, 
numită azi, de obicei, „sudul Basarabiei”, m-am 
gândit că ar fi bine să dau curs invitației de a 
scrie pe această temă. Astfel, răspund cu bucurie 
invitației redacției „Mesagerului bucovinean” 
și personal domnului avocat Eugen Patraș – 
un mare prieten al românilor sud-basarabeni și 
al meu personal. Partea complicată, după cum 
constat în aceste clipe, este însă – pentru nescri-
itorul, nepoetul și nejurnalistul din mine – să 
nu deviez prea mult de la temă. Am în față un 
mult prea mare volum de informații ca să-l pot 
cuprinde într-un singur articol, de aceea am de 
gând să-l împart pe fascicole pe care să le pu-
blic periodic în „Mesager bucovinean” pentru a 
face cunoscută publicului larg viața comunității 
românești din sudul Basarabiei, cu problemele 
ei actuale.

Până a ajunge să fac radiografia mediului 
asociativ românesc din Sudul Basarabiei – cel 
din trecut și cel prezent –, mediu de care m-am 
preocupat imediat după ce am absolvit, acum 
două decenii, Facultatea de Drept a Universității 
din București, aș dori să mă prezint cât se poa-
te de laconic, prin intermediul familiei din care 
provin. Căci mai rar în viața unui om se pot ali-
nia astrele în felul cum s-au aliniat odinioară, pe 
când am început să înțeleg lumea și să cunosc 
oamenii dragi care m-au format ca personalita-
te și cărora le datorez la propriu viața cu toate 
frumusețile ei. 

Fratele mai mare

Dacă despre limba română și despre școala 
românească din sudul Basarabiei și din Ucraina 
în ansamblu se știe că trec prin vremuri grele, 

mai ales în ultimii ani, marcați în mod nefast de 
noile prevederi legislative ale Kievului, care im-
pun prioritizarea învățământului în limba de stat 
în detrimentul educației în limbile minorităților 
naționale, atunci despre cultura populară, despre 
folclorul românesc din Basarabia istorică n-am 
putea spune chiar același lucru, pentru că a dis-
truge prin legi sau directive acest tezaur cu ră-
dăcini milenare e mult mai dificil. Acest tezaur 
are rădăcini slobozite adânc în trecutul milenar 
al acestor meleaguri, scăldate, la sud, de gurile 
Dunării bătrâne, la nord – de apele Nistrului, iar 
la răsărit – de valurile Mării Negre. Anume din 
aceste considerente voi începe povestea famili-
ei mele dragi, frumoase și multîncercate, cu o 
persoană modestă la chip, dar cu alese virtuți de 
mândru român basarabean, fire de artist adevă-
rat, implicat cu trup și suflet în viața comunității 
românești sud-basarabene.

Deloc exagerat se zice în această regiune 
că unul dintre principalii piloni ai rezistenței 
național-identitare românești este maestrul Vi-
orel Popescu, personalitate marcantă a cul-
turii românești sud-basarabene, profesor de 
muzică, muzician poliinstrumentist, iscusit și 
virtuos acordeonist, dirijor de orchestră de mu-
zică populară, compozitor, absolvent al Cole-
giului Național de Muzică „Ștefan Neaga” din 
Chișinău, care, pe lângă arta muzicii, a reușit să 
însușească și coregrafia dansului popular, fiind 
fondatorul Ansamblului Folcloric „Dor Basara-
bean” al Casei de Cultură din satul Erdek-Burnu 
/ I. Gh. Duca, azi Utkonosivka, raionul Ismail, 
formație care, prin vastul său repertoriu și im-
plicarea sa în promovarea valorilor culturale 
românești în toate localitățile cu populație româ-
nească din Sudul Basarabiei, și-a câștigat faima 
de ansamblu-fanion al comunității românești din 
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Vocaţie şi devoţiune

regiunea Odesa. Laureat și premiat la manifes-
tări culturale de prestigiu, conducătorul ansam-
blului nu a căutat niciodată glorie nemeritată, nu 
s-a lansat în politică, deși ar fi putut, având în 
considerație bunul nume de care se bucură. Până 
în prezent nu i s-a conferit niciun titlu de artist 
„emerit” sau „popular”, deși merită pe deplin 
cele mai mari distincții cu care poate fi onorat un 
artist în Ucraina, Republica Moldova și Româ-
nia pentru munca depusă în vederea conservării, 
dezvoltării și promovării folclorului românesc, 
a culturii române, a limbii române, dar mai ales 
pentru educarea tinerei generații din comunita-
tea istorică românească din regiunea Odesa în 
spiritul valorilor naționale românești. Dar nu su-
medenia de diplome de excelență și de onoare, 
acumulate de maestrul Viorel Popescu în ultime-
le trei decenii reprezintă cea mai mare distincție 
și recunoaștere a talentului său pedagogic și a 
valorii sale artistice, ci ropotele de aplauze și 
buchetele de flori primite din partea publicului 
spectator la final fiecărui spectacol al Ansamblu
lui Folcloric „Dor Basarabean”, ca dovadă a 
recunoștinței populare incontestabile.

Născut în Chișinău, la 12 ianuarie 1972,  în 
familia viitorilor profesori de limbă română și 

educație fizică, Maria (n. Stanciu) și Simion 
Popescu, absolvenți ai Institutului Pedagogic 
„Ion Creangă” din capitala RSS Moldovenești, 
primul băiat (din cei trei) al familiei a fost în-
scris în certificatul de naștere cu prenumele 
Victor. Dar de dragul a tot ce-i românesc, chiar 
dacă nu le-a fost permisă înscrierea în acte, în 
anii propagandei comuniste și românofobe de 
la Chișinău, a numelui băiatului așa cum și l-au 
dorit de la începuturi, părinții i-au spus de mic 
Viorel. Anume ca Viorel Popescu (coincidență 
de nume cu jurnalistul Viorel Popescu de la pos-
tul de radio național  Radio România) îl cunosc 
toți conaționalii dar și alolingvii, împătimiții de 
folclorul românesc din Ucraina, Republica Mol-
dova, și din Țară, România. Vorba ceea, în viață 
nu numele îl face pe om, ci omul își face nume,  
se adeverește încă odată în cazul muzicianului 
Viorel Popescu, „român din adevărata Basara
bie”, cum se prezintă adesea el însuși.

Despre copilăria maestrului putem să spu-
nem că, deși s-a născut la Chișinău și a trăit cu 
părinții vreo trei ani la Bălți, a crescut, totuși, în 
satul natal al părinților și bunicilor noștri – un sat 
românesc de pe malul lacului Catlabuga din Su-
dul Basarabiei, așezat pe locuri pitorești, locuit 
de oameni harnici, gospodari, cu vechi tradiții și 
obiceiuri românești, (chiar uneori exagerat de) 
adânc implantate în conștiința colectivă a nea-
mului. Cât despre neam, despre autohtonia și 
veșnicia acestuia, s-ar zice că în Erdek-Burnu rar 
cine nu este neam cu cineva din sat, de sânge sau 
prin afinitate. Și vorbim de un sat cu o populație 
de peste 4.000 de locuitori, dintre care peste 90 
sunt etnici români, înscriși drept „moldoveni” 
în acte de către autoritățile sovietice după raptul 
Basarabiei de la 28 iunie 1940. 

După ce urmează cursurile de baian (acorde-
on cu butoane) și școala muzicală din sat la clasa 
profesorului Iachim Arnăut, elevul Viorel se re-
orientează în anii ’80 către un alt instrument pe 
care îl îndrăgește mai mult – acordeonul, urmând 
clasa de acordeon cu profesorul Dumitru Smo-
chin. În anul 1988, absolvind școala generală din 
satul natal și școala muzicală din sat la clasa de 
acordeon a profesorului Dumitru Smochin, plea-
că la Chișinău, unde este admis la Școala mu-
zicală profesională „Ștefan Neaga”, devenită în 
scurt timp Colegiul Național de Muzică „Ștefan 
Neaga”, una dintre principalele „pepiniere” de 
muzicieni și coregrafi din RSS Moldoveneas-

Trei frați cu dor basarabean:  
Viorel, Anatol și Maria Popescu
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că (după declararea independenței la 
27 august 1991 – Republica Moldo-
va). Mulți dintre colegii săi de studii 
sunt astăzi renumiți instrumentiști și 
interpreți, cu care se mândresc mul-
te ansambluri folclorice, orchestre și 
formații profesioniste din Republica 
Moldova, România și din lumea în-
treagă. 

În primăvara anului 1990, viito-
rul dirijor de orchestră de muzică 
populară va fi încorporat în armata 
sovietică. Serviciul militar îl va face 
în regiunea Gorki (azi Nijnii No-
vgorod) din RSFS Rusă, ca simplu 
soldat, dar și ca dirijor (neoficial) 
al fanfarei garnizoanei. Odată cu destrămarea 
URSS, este trimis din Federația Rusă în Re-
publica Moldova, unde este demobilizat din 
armată chiar în preajma războiului ruso-moldo-
venesc de pe Nistru.

Visul

Îndemnat de comandamentul unității militare 
unde și-a efectuat stagiul militar să rămână în 
armată cu contract, ca dirijor de fanfară milita-
ră, Viorel alege să se întoarcă acasă, mai întâi la 
Chișinău, pentru finalizarea studiilor, iar  după 
absolvire – în satul natal, pentru urmarea și îm-
plinirea visului său. Din adolescență, după vizi-
onarea „pe viu” a unui veritabil taraf lăutăresc 
venit de la Chișinău la o nuntă în satul nostru, a 
visat și și-a promis că după studii se va reîntoar-
ce în sat și va înființa o orchestră profesionistă 
de muzică populară românească. Astfel, revenit 
în calitate de profesor de muzică la școala din 
satul natal, protagonistul nostru aduce o nouă 
inspirație tarafului „Fluieraș”, care activa de 
câteva decenii la Casa de Cultură locală. 

Dar vechea formație, alcătuită din muzicanți 
amatori școliți la „kultprosvet”-urile de prin 
Odesa, se dovedește a fi greu de ridicat la ni-
velul de performanță la care visa tânărul dirijor. 
Urmând îndemnul părinților noștri, Viorel for-
mează în ianuarie 1994 un taraf de elevi, care 
peste vreo două luni de zile va debuta pe scena 
Casei de Cultură din satul natal la concertul fes-
tiv și tradițional de 8 martie. Taraful a fost numit 
„Mugurel”, după vârsta artiștilor ce făceau parte 
din el. În prima componență a tarafului școlar 
aveam să fac parte și eu, alături de alți colegi de 

clasă. Dat fiind apropiatul debut al tarafului din 
acel an, frățiorul meu s-a trezit într-o bună zi că 
nu-i mai venea la repetiții contrabasistul. De la 
„ajută-mă, te rog”, „hai să încerci, măcar” n-a 
fost prea mult până la „hai că poți!” și „bravo!”. 
Deget cu deget, notă cu notă, zi de zi, și, după o 
metodă proprie, tânărul profesor de muzică de 
numai 22 de ani avea să ne învețe pe toți cei 6 
băieți din primul taraf al școlii muzică adevă-
rată! Au urmat piese folclorice, piese instru-
mentale, acompaniament de cântece populare, 
dansuri din repertoriul renumitului Ansamblului 
de Dansuri Populare „Tinerețea” din cel mai 
mare sat românesc al Basarabiei Istorice – Ba-
bele / Averescu (azi Ozerne), dar și compoziții 
proprii ale fondatorului tarafului nostru, piese de 
virtuozitate lăutărească complexă și multe alte-
le. „Mugurelul” și-a luat zborul în viața cultu-
rală a regiunii Odesa, ocupând exclusiv locuri 
de frunte la toate festivalurile și concursurile la 
care a participat vreodată și culminând, proba-
bil, cu participarea la spectacolul aniversar, de 
5 ani de independență a Ucrainei, din 24 august 
1996, care a avut loc pe scena Teatrului Național 
de Operă și Balet din Odesa, iar peste un an, 
în iulie 1997, la întâlnirea trilaterală a celor trei 
președinți – Emil Constantinescu, Petru Lucin-
schi și Leonid Kucima în portul Chilia (Nouă).

O paranteză mai largă se impune aici: în 
a doua zi de iulie a anului 1997, la baștina 
Mareșalului Alexandru Averescu, fosta comu-
nă Averescu, ajungea și Președintele Români-
ei, pentru a depune o coroană de flori la placa 
memorială de pe frontispiciul școlii. La această 
înaltă vizită a participat și „Mugurelul” nostru, 

Taraful școlar ”Mugurel”, 1994
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alături de ansamblul de dansuri local. A fost și 
este UNICA vizită a unui președinte al Români-
ei pe pământul Basarabiei Istorice din Ucraina 
după cel de-al doilea Război Mondial. Este o 
dovadă a faptului că românilor din Sudul Basa-
rabiei România li se acordă cu mult mai puțină 
atenție decât comunității istorice românești din 
regiunea Cernăuți și aceasta se resimte acut în 
plan local și comunitar.

Dorul

Așa cum menționam mai sus, anul 1994 avea 
să fie un an special, unul determinant și, într-un 
final, un an fericit pentru maestrul Viorel Popes-
cu și soția acestuia, Polina. Dacă în martie de-
buta pe scena satului natal copilul lui spiritual 
– ansamblul al cărui fondator și suflet este chiar 
el, atunci în 17 august 1994 se năștea fetița lui, 
Gabriela. Până și aici și-a spus cuvântul muzica. 
Fiica lui a primit acest nume în cinstea renumitei 
interprete de muzică lăutărească Gabriela Luncă. 
Peste vreo 20 de ani Viorel Popescu și doamna 
Luncă în persoană aveau să se întâlnească chiar 
pe scena Casei de Cultură din Erdek-Burnu, 
vedeta muzicii lăutărești de la București fiind 
încântată de vestea că „are o finuță” și printre 
românii din Basarabia Istorică. Și cum din ase-
menea părinte, și cu asemenea „nașă”, nu ai cum 

să fii pe dinafara muzicii, micuța Gabriela avea 
să debuteze ca vocalistă pe scena satului un pic 
mai târziu, la o vârstă de doar 6 anișori. Ulterior 
a cântat și a dansat peste 10 ani în cadrul ansam-
blului, iar cel mai de preț cadou pentru tatăl ei a 
fost nașterea nepoților gemeni Maria și Nichita, 
în anul Centenarului Marii Uniri 1918.

Cât despre taraful școlar „Mugurel”, aș 
mai dori să menționez că prima sa participare 
la un festival înafara Ucrainei s-a produs abia 
în 1997, la Festivalul Internațional de Folclor 
„Nufărul Alb” din Cahul. Era vara în care noi, 
absolvenții primei promoții a tarafului școlar, 
ne luam zborul din sat, după absolvirea școlii. 
Au urmat ani de studenție, am devenit, unii, 
specialiști în muzică (Alexandru Culcea – 
țambal, acordeon, frații Petru – acordeon și 
oboi, instrumente tradiționale de suflat, iar 
Ion Culcea – cobză și corn francez), alții în 
informatică (acordeonistul Dumitru Culava), 
în educație fizică și sport (Ilie Cernobai, care 
în taraf cânta la fluier și nai), sau în științe ju-
ridice, cum este cazul subsemnatului (contra-
basistul tarafului de odinioară). 

Fiind student la București și voluntar în ediția 
din 1998 a Programului de tabere pentru tine
rii etnici români de pretutindeni al Guvernului 
României (în prezent „Programul ARC”), am 

Dor Basarabean în sala ansamblului, 2019
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obținut o invitație de participa-
re a orchestrei „Mugurel” (cu 
participanți din primele două 
promoții), sub conducerea lui 
Viorel Popescu, la Festivalul 
Folcloric al Românilor de Pre
tutindeni în cadrul taberei de la 
Năvodari. Era prima participare 
a ansamblului nostru în Româ-
nia! Era o premieră și o mare 
bucurie pentru noi, copiii cu 
dor de România, de limba ro-
mână, de folclorul neamului și 
de tot ce-i românesc! 

În plină euforie, am venit cu 
inițiativa de a da un nou nume 
orchestrei noastre, ca să ne de-
osebim de mulțimea de ansambluri, „Fluierași” 
și „Mugurei”, întâlniți prin Republica Moldo-
va și România, și mi-am amintit că văzusem la 
TVR, participând la renumitul festival televizat 
„Cerbul de Aur” un ansamblu foarte frumos din 
Cluj-Napoca, cu o denumire și mai frumoasă și 
reprezentativă – „Dor Transilvan”:

–  De ce n-am avea și noi unul, „Dor Basa-
rabean”?, mi-am întrebat fratele și colegii de or-
chestră.

–  Ce frumos! Atunci, de azi înainte ne nu-
mim „Dor Basarabean”, au zis toți într-un glas.

Se întâmpla pe litoralul Țării, în inima copi-
lăriei din România – în Tabăra din Năvodari, 
în august 1998. Astfel a prins culoare și i-am 
dat proprie identitate unei veritabile orchestre 
de muzică populară, mult visată de fondatorul 
ei, Viorel Popescu. Chiar dacă era și este o or-
chestră de copii și tineri, în bună parte amatori, 
orchestra „Dor Basarabean” întotdeauna a tins 
spre performanță, spre perfecțiune, încercând 
să-și diversifice mereu repertoriul. Peste ani, cu 
ocazia proiectului Turneul de înfrățire a ansam
blurilor folclorice „Dor Basarabean” și „Dor 
Transilvan” cu deplasare prin comunitățile is-
torice românești din Ucraina în octombrie 2007 
aveam să aflăm că și ansamblul clujean a luat 
ființă 1994, anul cu nebănuite succese și noi în-
ceputuri ale tânărului profesor de muzică Viorel 
Popescu.

Palmaresul

Mileniul al III-lea a început pentru „Dor Ba
sarabean” prin completarea ansamblului cu o 

formație de dansatori. În familia noastră folclo-
rică a intrat instructorul coregraf Sergiu Andrieș, 
originar din satul Scumpia (Bălți, Republica Mol-
dova), talentat dansator, bun și vrednic român 
stabilit prin căsătorie în Erdek-Burnu. Datorită 
formulei complete, având în componență orches-
tră, soliști vocali și dansatori, din 2004 ansam-
blul activează în calitate de Colectiv Popular de 
Amatori, Ansamblu de Cântece și Dansuri „Dor 
Basarabean” (denumire completă, conformă 
cerințelor nomenclatorului ucrainean). 

Cu media anuală minimă de peste 30 de par-
ticipări la diverse concerte locale, precum și 
la festivaluri folclorice regionale, naționale și 
internaționale, ansamblul a devenit o veritabilă 
formație-fanion a românilor din regiunea Odesa. 
Astfel, în peste 28 de ani de activitate artistică 
neîntreruptă, Ansamblul Folcloric „Dor Basara-
bean” a participat la zeci de spectacole și festiva-
luri folclorice internaționale din:

– Ucraina: festivaluri folclorice regio-
nale, naționale și internaționale, Festivalul 
Internațional de Folclor „În Grădina cu Flori 
Multe”(Cernăuți, 2010); Festivalul-Concurs 
Internațional de Coregrafie și Dansuri ale Po-
poarelor Lumii „Veselkova Terpsyhora” (Kiev, 
ediția 2018 – locul întâi); „Ziua Națională a 
României”, „Ziua Limbii Române”, „Ziua 
Românilor de Pretutindeni”, „Ziua Culturii 
Române” (Odesa, Cetatea Albă, Ismail și alte 
localități – diverse ediții); „Turneul de înfrățire 
a ansamblurilor folclorice „Dor Basarabean” 
și „Dor Transilvan” (Cernăuți-Ismail, 2007) și 
alte turnee prin Ucraina, realizate cu sprijinul 

Colinde la Cotroceni, 2006
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Guvernului României sau a Institutului Cultu-
ral Român; „Caravanei teatrului și folclorului 
românesc”, organizată de ICR, cu deplasare în 
toate satele cu populație majoritară românească 
din Sudul Basarabiei (5 ediții, în perioada 2010-
2016); „Turneul de aniversare a 170 de ani de 
la nașterea compozitorului Gavriil Musicescu” 
(Ismail-Bolgrad-Reni-Chilia Nouă, 2017) ș.a.;

– Republica Moldova: Festivalul 
Internațional de Folclor „Nufărul Alb” de la 
Cahul; Festivalul Etno-Balcanic „Vatra” – 
Strășeni; Festivalul Internațional de Muzică 
„Mărțișor – 2006” (Chișinău-Ungheni-Glodeni-
Basarabeasca) ș.a.;

– România: diverse ediții ale Festivalurilor 
Internaționale de Folclor „Peștișorul de Aur” 
(Tulcea), „Doina Covurluiului” (Galați),  „Cea
hlăul” (Piatra-Neamț), „La Fântâna Dorului” 
(Șimleu Silvaniei), „Serbările Transilvane” 
(Cluj-Napoca, 2008) – trofeul festivalului, „Zi
lele Basarabiei” (Timișoara), „Armonii Trans
dunărene ROUA” (Chilia Veche, 2021) ș.a.;

– Serbia: „Festivalul de Cântece și Jocuri 
Românești din Timoc” (Malainița, 2015);

– Bulgaria: Festivalul Internațional „Folklo
riada” (Pancearevo, 2019).

La finalul celui de-al treilea deceniu de acti-
vitate artistică, „Dorul Basarabean” se poate 
„lăuda” că a acompaniat hora celor trei președinți 
ai Ucrainei, Republicii Moldova și României la 
Chilia (Nouă) în iulie 1997, se poate mândri cu 
înregistrări realizate în studiourile Societății Ro

mâne de Radiodifuziune (2003), care au rămas în 
fonoteca Radiodifuziunii Române. De neuitat a 
rămas vizita la Palatul Cotroceni din decembrie 
2006. Ansamblul a făcut repetiții în camera dirijo-
rilor și a concertat pe scena Teatrului Național de 
Operă și Balet din Odesa, a cântat în deschiderea 
Concertului Regelui Naiului Românesc – Ma-
estrul Gheorghe Zamfir, de Ziua Limbii Româ
ne (Ismail, 31 august 2015), a fondat, alături de 
foștii discipoli și colegi, în anul 2006, Asociația 
NaționalCulturală „Basarabia” a Români
lor din regiunea Odesa, una din cele mai active 
organizații ale românilor din Ucraina. 

Dar cele mai frumoase clipe trăite de ansam-
blu sunt, fără nicio exagerare, cele care i-au adus 
bucuria întâlnirii în sălile arhipline cu spectatorii 
din satele noastre (încă) românești, împrăștiate 
prin toată stepa Bugeacului. În acest sens, an-
samblul „Dor Basarabean” este unica formație 
din Ucraina, din România, dar și din lume, cu 
siguranță, care a concertat fără excepție în toate 
satele românești – 21 la număr – din raioane-
le sudice ale regiunii Odesa. Aceste spectacole 
din căminele culturale de la țară, la care își fac 
practica de mici-mari artiști elevii din ansamblu, 
dăruind muzică, joc popular și atmosferă de săr-
bătoare, sunt veritabile reuniuni ale neamului, 
finalizate cu „Horile Satului” și cu noi priete-
nii și înfrățiri între români. Aici își dau mână cu 
mână cei cu inimi române, în comuniunea fru-
mosului, a folclorului, a horelor și a serbărilor 
ce dau (încă) viață satelor noastre strămoșești, în 

Locul I la Festivalul „Veselkova Terpsyhora”. Maidan Nezalejnosti, Kiev, 29 aprilie 2018
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mare parte izolate de infrastructura de transport 
și foarte greu accesibile.

Cât despre satele românești ale Bugeacului 
moștenite de Ucraina de la URSS, acestea chiar 
și după 80 de ani de deznaționalizare intensivă, 
își mai păstrează caracterul național, dar sunt în 
pericol de a-l pierde, grație grijii autorităților. 
Ele vor mai rezista fix atât, cât vor mai avea 
școli sau clase în limba română, biserică în lim-
ba maternă a locuitorilor satului și viață cultura-
lă românească. Acolo, unde autoritățile centrale 
și reprezentanții statelor răspunzătoare pentru 
păstrarea identității naționale a locuitorilor în-
târzie cu deceniile să-și arate ochii, ajunge, cu 
ansamblul său, „Dor Basarabean”, maestrul Vi-
orel Popescu – două nume care, fără exagerare, 
sunt cele mai cunoscute în viața culturală româ-
nească a regiunii.

Un nume și-un destin: ambele românești

Peste ani, mulți colegi de scenă din Republi-
ca Moldova ne-au felicitat pentru reușita, grăi-
toarea și reprezentativa denumire a ansamblului 
„Dor Basarabean”, pe care n-au apucat sau nu 
au îndrăznit să o pună chiar ei, artiștii moldo-
veni, unor ansambluri folclorice din cel de-al 
doilea stat românesc. Mai în glumă, mai în seri-
os, le răspundeam că „Dorul Basarabean” poate 
veni doar de la românii din Basarabia Basarabi-
lor descălecători ai Țării Românești, și nu de la 
cei din gubernia Basarabia a „descălecătorilor” 
țarului rus din 1812. Dar, în fond, numele „Dor 
Basarabean” exprimă deopotrivă identitatea și 
drama unei comunității istorice românești ruptă 
în mai multe rânduri de la sânul mamei dătător 
de viață și vitregită într-un mod pe care nicio altă 
comunitate similară nu-l cunoaște. 

Dorurile cântate de bunicile noastre și de 
bunicii noștri, doinele, colindele, descântecele, 
rugăciunile, cântecele de cătănie, dramele fami-
liilor deportate și ale celor despărțite de Neam 
și Țară prin sârma ghimpată, imensa jertfă uma-
nă din războaiele de reîntregire, asimilarea prin 
înfometare artificială și deznaționalizare, de 
sorginte sovietică și neo-sovietică, sunt adânc 
întipărite în memoria colectivă a neamului ro-
mânesc din Basarabia Istorică, cum de altfel sunt 
la fel de adânc întipărite și în memoria colectivă 
a confraților noștri din multpătimitul nord al Bu-
covinei, din frumoasa Herță și din străbunul Ho-
tin. Acestea, alături de dragostea de neam și țară, 

de credința creștină, de cultul Eroilor Neamului, 
de jocul românesc, de obiceiuri și tradiții, se re-
găsesc și trebuie să se regăsească în continuare 
în cultura noastră populară, aici, la ele acasă, pe 
meleagurile noastre strămoșești. 

În sensul celor relatate mai sus, pe lângă 
activitatea artistică propriu-zisă și reprezen-
tarea cu brio a culturii românești autohtone pe 
micile și marile scene din Ucraina, din Țară și 
din lume, maestrul Viorel Popescu se îngrijește 
să acorde o atenție sporită valorilor noastre 
național-identitare, prin educarea a sutelor de ti-
neri români trecuți prin școala folclorică româ
nească a „Dorului Basarabean”, de la fondarea 
acestuia și până în prezent. 7 promoții de orches-
tră și 4 promoții de dansatori, cu sute de copii 
implicați și formați în folclorul românesc, sute 
de spectacole susținute, mii de ore de repetiții 
și pregătiri de spectacol, zeci de mii de kilome-
tri parcurși din sala de repetiții până la publicul 
spectator – aceasta este foaia de parcurs a scum-
pului nostru „Dor Basarabean”! 

Vastul repertoriu al ansamblului, de la fru-
moasele dansuri populare și cântece de dor din 
Sudul Basarabiei, cum ar fi „Doina la iertăciu
nea miresei” ce se cântă la noi în sat, cântecul 
de cătănie „Liberează” al feciorilor mobilizați, 
minunatele colinde și cântece ”de Stea”, Geam
paralele și Horele din Bugeac, Turceasca, Sâr
ba, Cadâneasca, Hostropățul, până la cântecele 
și dansurile celor mai variate zone folclorice 
românești, ca „Suita de dansuri din Dobrogea”, 
„Suita de dansuri din Nordul Moldovei”, „Su
ita din Codru și Bihor”, „Suita Bănățeană”, 
„Călușarii”, alte suite instrumentale interpreta-
te la fluier, vioară, acordeon, caval, nai, saxofon, 
trompetă, tilincă, ocarină, cobză, etc., repre-
zentând sute de piese instrumentale, cântece și 
jocuri populare, completate cu piese din reper-
toriul ansamblurilor profesioniste din România 
și Republica Moldova, demonstrează nivelul de 
profesionism și dăruirea extraordinară a artiștilor 
și a conducătorului lor, maestrul Viorel Popescu.

Cenzura, ca o provocare.

O altă paranteză, nu mai puțin importantă, în 
evoluția ”Dorului Basarabean” de la un simplu 
taraf școlar la actualul statut general recunos-
cut de ansamblu folcloric fanion al românilor 
sud-basarabeni este legată de obstacolele, de 
care s-au lovit fondatorul și artiștii ansamblului, 
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dar care ne-au călit și mai mult în această luptă 
continuă pentru loc de cinste în amalgamul de 
naționalități și popoare conlocuitoare din Basa-
rabia istorică și din Ucraina per ansamblu. 

Fugitiv, am putea spune că în vara lui 2001 
ni s-a întâmplat să nu fim primiți în propria sală 
de repetiții a Casei de Cultură, la ordinul pri-
marului românofob al satului, și că din această 
cauză am fost nevoiți să ”furăm un pic” pen-
tru o jumătate de zi țambalul și contrabasul din 
”clubul” satului, pentru filmări cu Ansamblul de 
Dansuri Populare ”Tinerețea”, la Babele, pe 
malul pitorescului lac Ialpug. Tot atunci, în va-
ră-toamnă am repetat cu toată orchestra în gara-
jul casei noastre părintești, și la presiunea unor 
funcționari raionali conștienți de absurditatea 
interdicției primarului, acesta a fost nevoit să ne 
repună la dispoziție sala orchestrei.

La fel, dansul ”Călușarii” din repertoriul 
ansamblului ”Dor Basarabean” fiind consi-
derat unul ”nemoldovenesc” și aproape ”bur-
ghezo-român” a fost exclus din programele 
de concerte ale regiunii în repetate rânduri, 
tovarășii moldoveniști Vasyl Țușko1 și Anato-
lii Fetescu2 făcând de-a dreptul spume la gură 
când, la un festival3 organizat de ei ”Dor Ba
sarabean” a interpretat în scenă, sub ropote 
de aplauze ale publicului, dansurile ”Suita Ro
mânească”, ”Călușarii”, ”Suita din Banat” 
(instrumentală), cântecele ”Sunt fecior de ar
delean” și ”Când eram pe Ialomița”, și alte-
le – alese intenționat de noi din afara zonelor 
folclorice ale Moldovei!... Drept urmare, pen-

tru neconcordanța programului an-
samblului, care era musai să fie unul 
”moldovenesc”, la ordinul superio-
rilor deci, șefa de atunci a Direcției 
Regionale de Cultură a fost zburată 
din funcție în 24 de ore! Astfel se 
proceda la început de Mileniu III cu 
funcționarii ucraineni, care nu erau 
în stare să stăvilească orice apariție 
și performanță românească în regiu-
nea Odesa. După ani doamna Nadia 
Babici și-a revenit, și actualmente 
ocupă funcția de director general al 
Teatrului Național de Operă și Balet 
din Odesa, fiind o personalitate mar-
cantă în domeniul ei de activitate, 
indiscutabil, dar rămânând în același 
timp și o mare admiratoare a folclo-

rului autentic românesc din Basarabia istorică 
și nu numai.

De nedespărțit:  
Dorul Basarabean și Tricolorul Românesc

În toamna târzie a lui 2004 am reușit să 
transportăm de la București donația Departa
mentului pentru Relația cu Românii de pes
te Hotare (D.R.R.H.)4 56 de costume populare 
pentru orchestră și dansatori, inclusiv costume 
de călușari. Drept urmare, serviciile secrete 
post-neo-sovietice românofobe și atotștiutoare 
din cadrul direcțiilor de cultură ale raionului 
și regiunii au ajuns să transmită amenințări de 
a nu admite ansamblul pe scenele din Ucraina 
din cauza prezenței unui atribut indispensabil al 
costumului popular românesc – brâul tricolor – 
în setul de costume splendide, donate de statul 
român! 

Epopeea transportului costumelor de la 
București către ”Dor Basarabean” este una cu 
adevărat de poveste, și e păcat să o trecem cu ve-
derea. Pe scurt, după demersurile subsemnatului 
pentru dotarea ansamblului cu costume populare 
autentice, Guvernul României, prin D.R.R.H. a 
achitat transportul printr-o firmă de curierat, cu 
avionul de la București la Kiev și Odesa, împa-
chetând cele 56 de costume din zona Sudul Mol-
dovei și de călușari oltenești în 9 cutii de carton în 
care ar fi încăput cogeamite televizoare! Subsem-
natul, având o înțelegere prealabilă cu secretarul 
I al Consulatului General al României la Odesa, 
consulul Mihai Stratulat, în vederea preluării de 

Repetiție de taraf, ca pe timpuri...
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către dânșii a coletelor în cauză, m-am trezit cu un 
apel telefonic de la aeroportul din Odesa. Eram 
înștiințat, că diplomații români de la Odesa refuză 
să preia din aeroport donația trimisă pe cale aeri-
ană chiar de Guvernul României!.. 

Ați citit bine – Consulatul României de la 
Odesa refuza să primească coletele trimise de 
Guvernul României, și acestea au rămas blocate 
în aeroport! Ca la noi (românii) – la nimenea... 

A doua zi eram prezent în salonul Consula-
tului României, de pe strada Bazarnaia, 31, de 
față cu toți diplomații români ai misiunii de 
la Odesa, în frunte cu consulul general, Cor-
nel Gheorghiaș. Nici în ruptul capului domnia 
sa, tovarășul Gheorghiaș5, nu s-a încumetat să 
achite 25 de euro taxa de intrare în Ucraina a 
costumelor pentru întreg ansamblul nostru, și a 
refuzat ca eu să achit această taxă. Ca să vedeți, 
cu prețul primei călătorii de la București la Ode-
sa par avion via Kiev, acele 9 cutii au făcut cale 
întoarsă pe cale aerului, tot pe cheltuiala expedi-
torului – deci a D.R.R.H., Guvernul României. 

Atunci am zis că – pe lângă românofobia 
cumva naturală, istorică, dacă vreți, a autorităților 
statale ucrainene postsovietice – era ceva foar-
te-foarte putred și în Țară, în România, în relația 
cu noi – românii din Basarabia istorică, oameni 
simpli, dar mândri de originile noastre, și că tre-
buie să facem tot posibilul, ca să schimbăm sta-
rea lucrurilor atât în teritoriu, cât și în dialogul cu 
autoritățile române, mai întâi de toate. Respec-
tiv, pe durata a 3 deplasări în vacanțele mele din 
toamna-iarna 2004-2005 de la studiile de maste-
rat am adus pe spatele și pe contul propriu, pre-
cum și pe propria răspundere toate cele 56 de 
costume populare de la D.R.R.H.6, inclusiv cu 
brâul tricolor și cu pălările și opincile de la setul 
de ”Călușari”. Astfel ne-am convins încă odată, 
cu maestrul Viorel Popescu, colegii de ansamblu 
și cu bunii români de-ai locurilor, că totul depinde 
în primul rând de noi și de ambiția noastră, ca să 
reușim ”să spargem gheața” asta de neîncredere și 
permanentă suspiciune, și să reanimăm cu adevă-
rat mișcarea de renaștere națională așa cum știm 
noi mai bine să o facem – prin propășire culturală 
și națională, prin promovarea folclorului româ-
nesc, a limbii române, a tradițiilor, obiceiurilor 
strămoșești, până și prin renașterea în sate a festi
valurilor culturalsportive tradiționale bunăoară 
la lupta tradițională ”Trânta”, prin organizarea 
turneelor folclorice prin satele noastre seculare, 

etc. Preponderent cu acest fel de activități aveam 
să ne ocupăm pe parcursul următorilor 15 ani de 
zile, și până în prezent.

Aș vrea să menționez aici, de asemenea, că în-
cepând cu aniversarea a 10 ani de activitate artis-
tică a ansamblului, din vara anului 2004 și până 
în prezent la fiecare concert ”Dor Basarabean” 
arborează – în spiritul veritabililor ambasadori 
ai culturii și identității naționale românești, a 
promotorilor prieteniei și multiculturalismului 
– steagurile statului ucrainean, precum și două 
steaguri tricolore ale celor două state românești 
înrudite. Din 2007 alături de steagurile Ucrai-
nei, României și Republicii Moldova la spec-
tacolele ansamblului este indispensabil arborat 
și steagul Uniunii Europene – a marii familii de 
popoare europene și a modelului civilizațional 
și de conviețuire interculturală, către care se va 
îndrepta ireversibil și statul ucrainean, după vic-
toria în actualul Război de Independență...

De la Centru cultural românesc, 
la Asociația „Basarabia”, și invers...

Într-un final, pentru conducătorii și artiștii 
adulți din ”Dor Basarabean” întreaga luptă 
de promovare a valorilor național-culturale și a 
folclorului românesc într-o regiune cu tendințe 
preponderent românofobe la acea vreme, a ne-
cesitat coagularea tuturor acestor inițiative și 
eforturi sub auspiciile vreunei instituții culturale 
românești, inexistente și atunci, rămasă să lase 
de dorit și mult prea așteptată chiar și în peri-
oada de față. Respectiv, în 2005 ne-a fost res-
pinsă categoric de către autoritățile regionale 
inițiativa de deschidere a unui Centru Cultural 
Românesc în localul Casei de Cultură din satul 
Utkonosovka, semnatari ai acestei inițiative fi-
ind fondatorul și conducătorul ansamblului Vi-
orel Popescu, maestrul de concert Petru Culcea 
și autorul acestui articol. Mai mult – am fost 
amenințați direct cu desființarea ansamblului, 
pentru tentative de ”incitare la ură interetnică”, 
pe niște motive absolut insinuate, și cu metode 
de intimidare de tristă amintire ale NKVD-ului, 
evident. Deloc deranjați, dar având și experiența 
nefericită cu consulatul român de la Odesa cu un 
an mai înainte – respectiv zădărnicirea transpor-
tului donației de costume populare, și luându-
ne gândul de la vreun sprijin din acea direcție, 
în 2006, din a treia tentativă ne-a fost aprobată 
înregistrarea la direcția de justiție regională a 
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Asociației NaționalCulturale a Românilor din 
regiunea Odesa ”Basarabia”7.

În anii care au urmat majoritatea proiecte-
lor ansamblului au fost elaborate, organizate, 
susținute și promovate mai ales cu sprijinul 
acestei organizații non-guvernamentale. La rân-
dul său, Asociația ”Basarabia” a devenit una 
dintre cele mai vocale și mai active reprezentan-
te ale mediului asociativ românesc din regiunea 
Odesa, dar și din Ucraina, având parteneriate 
și desfășurând activități cu organizații simila-
re ale românilor din toate comunitățile istorice 
românești din țară, precum și cu autorități de stat 
din Ucraina, România și Republica Moldova. În 
ce privește visul de decenii al românilor din Ba-
sarabia istorică de a se bucura de activitatea unui 
veritabil Centru Cultural Românesc cu sediul 
la Ismail, asemeni centrelor culturale similare 
ale ucrainenilor, rușilor, bulgarilor, găgăuzilor, 
grecilor, evreilor, arabilor, cecenilor, și a altor 
minorități naționale mult mai mici numeric din 
regiunea Odesa – atât Ansamblul ”Dor Basara
bean”, cât și Asociația ”Basarabia” au depus 
în repetate rânduri eforturi consistente și nume-
roase demersuri către autoritățile competente, și 
nu vom înceta să milităm pentru acest drept al 
comunității istorice românești din Sudul Basara-
biei, pe care sunt obligate să-l asigure individual, 
sau de comun acord statele trilateralei Ucraina – 
România – Republica Moldova în această regiu-
ne istorică, de la confluența Prutului cu Dunărea 
și până la vărsarea acesteia în Marea Neagră. 

În perspectiva celor relatate, unul dintre prin-
cipalii promotori ai culturii românești, a limbii 
române, dar mai ales a folclorului, obiceiurilor 
și tradițiilor populare românești la ele acasă – în 
Basarabia istorică – rămâne să fie Omul, Româ-
nul, Maestrul Viorel Popescu, care prin întreaga 
sa activitate artistică și implicare civică continuă 
să promoveze munca de o viață a părinților noștri 
– pedagogia, în cea mai pură tradiție patriotică 
românească – la țară, la vatra neamului nostru ro-
mânesc din Bugeac. Din cauza recentei pandemii, 
la care s-a adăugat și actuala stare de război din 
Ucraina, semicentenarul nașterii vrednicului fiu 
al neamului românesc, Viorel Popescu, aniversa-
tă la 12 ianuarie 2022, a trecut pe neobservate, 
fiind sărbătorit doar în familie și în cadrul ansam-
blului, care este a doua lui familie. Cu speranța 
într-o viitoare victorie a Ucrainei în războiul cu 

hoarda răsăritului nesătul, ne-am propus să ce-
lebrăm această aniversare – eventual – printr-o 
seară de creație, dedicată și celei de a 30-a ani-
versări a „Dorului” nostru Basarabean, în 2024, 
promițând să ajungem sănătoși până atunci și să 
avem numai motive de sărbătoare.

Note
1 Din românescul Țușcă, cu numele ucrainizat 

Țușko – fost guvernator al regiunii Odesa și par-
lamentar ucrainean.

2 Președinte al Asociației Național-Culturale a mol-
dovenilor din Ucraina, pe atunci șef al aparatului 
Administrației Regionale de Stat Odesa, dovedit 
cu adeverință drept colaborator al KGB/SBU în 
perioada 1989-2011.

3 Festivalul ”Valurile Nistrului”, ediția 2005, 
Serghiești/Sergheevka, raionul Cetatea Albă.

4 D.R.R.H. și-a schimbat, de-a lungul anilor de-
numirea și – respectiv – abrevierea în D.P.R.P., 
D.R.P., D.R.R.P., M.R.P., azi fiind din nou D.R.P..

5 Peste ani aflam că după terminarea mandatului de 
consul general, domnul Gheorghiaș s-a și căsăto-
rit în Odesa, și s-a stabilit acolo cu traiul.

6 Și azi transmitem mulțumiri alese fostului Se-
cretar de Stat la D.R.R.H., între timp Ministrului 
Afacerilor Externe și senatorului Titus Corlățean 
pentru încrederea acordată și sprijinul personal 
în toată aventura legată de transportul donației 
de costume populare către Ansamblul Folcloric 
”Dor Basarabean”!

7 Emblemă pentru ”Basarabia” a devenit, indubita-
bil – Călușarul ”Dorului Basarabean” în nuanțe 
de epocă, în alb-negru, dar cu tricolorul aprins 
colorat, ca și simbol al nemuririi neamului româ-
nesc din Basarabia istorică.

Anatol POPESCU – jurist, publicist, militant 
pentru drepturile românilor din sudul Basarabiei. 
Născut la 18 iunie 1980 în satul Erdek-Burnu / Utko-
nosovka. Absolvent al școlii din satul natal (1997). 
Licențiat în științe juridice și absolvent de Masterat 
al Facultății de Drept a Universității din București 
(2005). Președinte fondator al Asociației ”Basarabia” 
a Românilor din regiunea Odesa (2006), membru al 
Consiliului Național al Românilor din Ucraina (din 
2019). Premiat în mai multe rânduri de Guvernul 
României și Institutul Cultural Român, decorat cu 
Ordinul Național ”Pentru Merit”, în grad de Cavaler 
(2014) pentru întreaga activitate de promovare a va-
lorilor național-culturale, a limbii și culturii române 
în Ucraina. 
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Asociația Cadrelor Didactice 
de Etnie Română din regiunea Odesa

Societatea civilă

La Simpozionul internațional al cadrelor 
didactice din Ismail, care a avut loc în 

vara anului 2017, un profesor  a venit cu pro-
punerea de a înființa asociații de cadre didactice 
de etnie română în cele trei regiuni din Ucraina 
– Transcarpatică, Cernăuți și Odesa.

La 25 Martie 2018, în pragul aniversării Cen-
tenarului Unirii Basarabiei cu România, în sala 
de conferințe a Universității Umaniste de Stat 
din Ismail a avut loc Forumul Cadrelor Didacti-
ce de Limbă Română din regiunea Odesa, ediția 
a II-a, unde a fost adoptată în unanimitate deci-
zia de înființare a Asociației Cadrelor Didactice 
de Etnie Română din regiunea Odesa. Am avut 
onoarea să fiu ales președinte al organizației. În 
această funcție mă aflu și astăzi.

Voi prezenta pe scurt, în continuare, cititori-
lor revistei „Mesager bucovinean”, activitatea 
organizației nonguvernamentale pe care o con-
duc de mai bine de patru ani. 

Membrii Asociației Cadrelor Didactice de 
Etnie Română din regiunea Odesa participă la 
toate Simpozioanele internaționale a cadrelor 
didactice și la toate Congresele învățătorilor 
organizate de Asociația generală a învățătorilor 
din România (AGIRo), în parteneriat cu AGIRo 
– filiala Republica Moldova, cu Asociația Ca-
drelor Didactice de Etnie Română din regiunea 
Cernăuți, cu Asociația Cadrelor Didactice de Et-
nie Română din regiunea Odesa și cu Asociația 
Învățătorilor Români din Serbia. Astfel de eve-
nimente au avut loc la Arad, în perioada 27- 

Mihai MECINEANU
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Societatea civilă

30 iunie 2018, la Alba-Iulia, în perioada 01-04 
august 2018), la Adjud, în perioada 26-29 oc-
tombrie 2018), la Iași, cu deplasare la Chișinău, 
în perioada 20-25 iulie 2019.

În perioada 25-27 iulie 2019, Asociația Ca-
drelor Didactice de Etnie Română din regiunea 
Odesa, în parteneriat cu Universitatea uma-
nistă de stat din Ismail, AGIRo, AGIRoMd și 
Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română 
din regiunea Cernăuți a organizat în orașul Is-
mail Simpozionul Internațional al cadrelor di-
dactice „Portrete de dascăli” la care au participat 
peste 150 de cadre didactice din Ucraina, Româ-
nia și Republica Moldova. 

La 20 octombrie 2019 ACDER din regiunea 
Odesa aderă la Consiliul Național al Românilor 
din Ucraina, președintele Mihai Mecineanu fi-
ind ales membru al Comitetului coordonator al 
CNRU.

Reprezentanții Organizației Civice ACDER 
din regiunea Odesa participă la Conferința 
internațională „Minorități naționale inventa-
te. Moldovenismul: politici, cauze, efecte” or-
ganizată la Cernăuți în perioada 22.11.2019 
– 24.11.2019.

La 12 decembrie 2019 reprezentanții mediu-
lui asociativ românesc din regiunea Odesa, din 
care face parte și asociația noastră adresează o 
scrisoare deschisă către Președintele Ucrainei, 
Prim-Ministrul Ucrainei, Miniștrul

Educației și Științei din Ucraina, prin care 
am solicitat redefinirea „limbii moldovenești”  

în „limba română” și unificarea programelor 
școlare pentru instituțiile de învățământ din regi-
unile Odesa, Cernăuți și Transcarpatia. Această 
scrisoare a trezit în rândurile cadrelor pedago-
gice din sudul Basarabiei o amplă susținere, în 
urma căreia 10 unități de învățământ s-au alătu-
rat acțiunii noastre și au scris propriile demer-
suri către instituțiile statului menționate mai 
sus. Doar unele dintre ele au primit răspunsuri 
din partea Ministerului Educației și Științei din 
Ucraina, în care se spune că „potrivit recensă-
mântului populației din anul 2001, 73,3% din-
tre moldovenii din regiunea Odesa consideră că 
limba lor maternă este limba naționalității lor. 
Reprezentanții comunității moldovenești consi-
deră că denumirea limbii lor este limba moldo-
venească”.

În luna august 2020, ACDER din regiunea 
Odesa sprijină demersul făcut de părinții elevi-
lor etnici români din regiunea Odesa, prin care 
solicită administrațiilor școlilor naționale să 
asigure copiilor lor, în temeiul părții a 5-a a art. 
5 din Legea învățământului secundar general, 
obținerea educației în limba română, limbă ofi-
cială a Uniunii Europene. Ca urmare a acestor 
cereri, consiliile raionale, în calitate de fonda-
tori ai școlilor,  aprobă „peste noapte” Statute-
le școlilor, în care deja este scris  că limba de 
predare este limba ucraineană și limba moldo-
venească. Aceasta le-a permis directorilor de 
școli să spună părinților, în răspunsurile pe care 
au fost obligați să le dea, că în Statutul școlii 
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Societatea civilă

este scris în ce limbă se desfășoară procesul de 
învățământ.

La data de 14 septembrie 2020 ACDER din re-
giunea Odesa face un demers către Departamen-
tul educației și științei al Administrației regionale 
de Stat din Odesa, cu rugămintea de a furniza date 
publice detaliate privind numărul de elevi înscriși, 
separat, pentru anii de învățământ 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, începând cu 
data de 1 septembrie a fiecărui an de învățământ, 
cu indicarea limbii în care se desfășoară procesul 
educațional în instituțiile de învățământ general 
din regiunea Odesa. Până în prezent, nu am primit 
niciun răspuns la acest demers.

În 21 octombrie 2020,  ACDER din regiu-
nea Odesa mai face un demers către Ministerul 
Justiției și către Ministerul Educației și Științei 
din Ucraina pentru obținerea informației publi-
ce privind competența de schimbare a limbii 
de predare în școlile minorităților naționale din 
regiunea Odesa, din „limba moldovenească” în 
„limba română”, și, de asemenea, pentru a ne 
comunica oficial în care act normativ este pre-
văzută procedura corespunzătoare de schim-
bare a limbii de predare în școli. În răspunsul 
pe care ni-l dă, Ministerul Justiției din Ucraina 
menționează faptul că nu e în competența sa să 
dea asemenea informații și că de problemele ce 
țin de domeniul învățământului se ocupă Minis-
terul Educației și Științei. Am făcut și către acest 
minister un demers cu solicitările respective. 
Iar răspunsul Ministerului Educației și Științei 
a fost acela dintotdeauna, cu trimitere la datele 
recensământului din anul 2001.

În data de 25 martie 2021 Asociația Cadrelor 
Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa 
împreună cu 21 de părinți ai elevilor etnici ro-
mâni (dintre care 15 sunt membri ai asociației) 
acționează în instanță Ministerul Educației și 
Științei.

Într-un alt proces în instanță am contestat Ho-
tărârea Consiliului raional Sărata, regiunea Ode-

sa privind trecerea celor două școli din satele 
Manjiu și Furatu către școala ucraineană din sa-
tul Faraonivka, prin transformarea lor nelegală 
în filiale ale acestei școli. Procesul a fost câștigat, 
iar școlile din satele menționate își desfășoară 
activitatea ca  mai înainte, cu Statute noi aproba-
te la raion. Înainte de a trece la altă temă, aș vrea 
să mă folosesc de ocazie și să aduc, din partea 
Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română 
din regiunea Odesa, sincere mulțumiri Centrului 
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, în spe-
cial vicepreședintelui Eugen Patraș, precum și 
avocatului nostru, Iosif Cernușca,  pentru efor-
turile depuse în aceste acțiuni juridice.

La 18 septembrie 2022, Asociația Cadrelor 
Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa 
a încheiat acorduri de parteneriat cu 14 instituții 
de învățământ mediu general din regiunea Odesa 
în care procesul de învățământ care desfășoară 
procesul de studii și în limba română.

Mihai MECINEANU – profesor. Născut la 10 
iulie 1966 în satul Cartal (Orlovca), raionul Reni, re-
giunea Odesa, într-o familie de țărani gospodari. În 
anul 1983 absolvă școala medie din satul natal. In 
același an devine student la Colegiul de mecanizare 
și electrificare din Ismail, de unde, în toamna anului 
1984, este înrolat în armata sovietică. Între anii 1986-
1992 face studii la Universitatea Agrară din Moldova 
– Facultatea Hidrotehnică. După licență se întoarce 
în satul de baștină, unde lucrează în gospodăria agri-
colă colectivă până la finele anului 1994. Din anul 
1995 și până în prezent este profesor de matematică 
și fizică la Școala medie de cultură generală din sa-
tul Cartal (Orlovca). În 1996, se înscrie la Facultatea 
de matematică a Universității Pedagogice de Stat din 
Tiraspol (cu sediul la Chișinău), pe care o absolvă în 
2001. Este președinte al  Asociației Cadrelor Didac-
tice de Etnie Română din Regiunea Odesa.
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către Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul României
Excelenței Sale, Domnului Ministru Bogdan Aurescu,

și Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul Ucrainei
Excelenței Sale, Domnului Ministru Dmytro Kuleba

Scrisoare deschisă

Subsemnații, reprezentanți ai societăților 
național-culturale românești din Sudul Ba-

sarabiei, regiunea Odesa, ne adresăm Excelențelor 
Voastre în contextul recentei vizite oficiale din 
7-8 septembrie 2020 a Ministrului de Externe al 
Ucrainei, domnul Kuleba, la București.

Astfel,
constatând deschiderea spre o bună colabora-

re și reluare a dialogului bilateral româno-ucrai-
nean, în spiritul Tratatului de prietenie și bună 
vecinătate dintre România și Ucraina, cu respec-
tarea altor acorduri internaționale la care acestea 
iau parte, precum și a normelor legislative in-
terne din cele două state, în ce privește sprijinul 
și respectarea drepturilor persoanelor aparținând 
minorității naționale românești din Ucraina,

având în vedere și salutând, în același timp, 
intenția statului ucrainean de a deschide, la Si-
ghetul Marmației, un Consulat al Ucrainei, ve-
nit să sprijine comunitatea ucrainenilor din zona 
Maramureșului și din Nordul Transilvaniei, fapt 
confirmat prin declarația din 07.09.2020 de la 
București a domnului ministru Kuleba, în acest 
sens,

plecând de la demersurile multianuale ale 
mediului asociativ și pedagogic românesc din 
regiunea Odesa, privind necesitatea urgentă de 
unificare a programelor de învățământ pentru 
instituțiile școlare cu predare în limba română 
din regiunile Transcarpatică, Cernăuți și Odesa, 
prin renunțarea la obligativitatea folosirii gloto-
nimului ”limbă moldovenească” pentru școlile 
românofone din Sudul Basarabiei, dar și mizând 
pe sinceritatea declarației domnului ministru 
Kuleba, că ”Ucraina (…) a îndeplinit recoman-
dările Comisiei de la Veneția” (în ce privește 
dispozițiile lingvistice ale Legii Educației din 
Ucraina din 05.09.2017),

solicităm Ministerului Afacerilor Externe din 
România:

1. Să inițieze procedura de deschidere a unui 
Consulat al României în orașul Ismail din Sudul 
Basarabiei, regiunea Odesa, în reciprocitate la 
intențiile de deschidere de către Ucraina a unui 
Consulat la Sighetul Marmației.

În sprijinul acestui deziderat în primul rând 
am dori să anticipăm posibilul contraargument, 
conform căruia în regiunea Odesa deja activea-
ză Consulatul General al României de la Odesa. 
Problema constă în distanța considerabilă dintre 
locația consulatului și zona compact populată 
de cetățeni ai Ucrainei vorbitori de limbă ro-
mână din Sudul Basarabiei, mai exact în raioa-
nele Reni, Ismail și Chilia, limitrofe județului 
Tulcea pe Dunăre și brațul Chilia al fluviului. 
În comparație cu Consulatele României din 
Cernăuți și Slatina, situate în preajma, sau în 
”interiorul” zonelor cu populație majoritară ro-
mânească și în imediata apropiere de frontiera 
cu România, cel de la Odesa se află la o distanță 
considerabilă, din ambele puncte de vedere.

Amintim că unul dintre argumentele princi-
pale pentru deschiderea Consulatului României 
de la Slatina, din regiunea Transcarpatică a fost 
dinstanța considerabilă de aproximativ 250 ki-
lometri dintre centrul comunității românești 
din Maramureșul Istoric (din dreapta Tisei) și 
Cernăuți, oraș în care din anul 1998, la fel, a fost 
deschis un Consulat General al României.

În fapt, de la Ismail avem o distanță de 257 
km până la centrul regional Odesa, pe teritoriul 
Ucrainei, tranzitând orașul Bilhorod-Dnistro-
vskiy și stațiunea balneară Zatoka. Tranzitând 
Republica Moldova pe la Palanca de la Ismail 
la Odesa parcurgem 238 km. În ce privește ac-
cesul etnicilor români la serviciile consulare 
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– distanța de la cea mai îndepărtată localita-
te cu populație majoritară românească – satul 
Frecăței/Lymanske din raionul Reni, până la 
centrul regional Odesa, este de tocmai 317 km 
(în versiunea cea mai scurtă, pe la Palanca, tran-
zitând R.Moldova).

Având în vedere, că peste 3/4 din populația 
românofonă din Sudul Basarabiei (peste 60.000 
din aproximativ 80.000 de cetățeni, vorbitori 
de limbă română) locuiește în cele 3 raioane – 
Reni, Ismail și Chilia, limitrofe județului Tulcea 
din România, necesitatea deschiderii unui con-
sulat al României la Ismail este tot mai eviden-
tă. După cum bine cunoașteți, cu o populație 
actuală de peste 70.000 de locuitori, orașul Is-
mail este port la Dunăre și fostă reședință a 
județului omonim în perioadele administrației 
românești în Sudul Basarabiei în anii 1856-1878 
și respectiv 1918-1940, precum și a regiunii Is-
mail din componența RSS Ucrainene între anii 
1940-1954. Este, de altfel și cel mai important 
centru economic, cultural și universitar din Su-
dul Basarabiei. Pentru perioada modernă, de 
independență a Ucrainei, Consulatul Români-
ei ar fi prima reprezentanță diplomatică străină 
acreditată și deschisă în orașul Ismail, iar des-
chiderea Consulatului va da un imbold impor-
tant vieții culturale și educaționale a comunității 
istorice românești din regiune.

La toate argumentele menționate mai sus pu-
tem adăuga și deschiderea recentă, la doar 45 
km distanță de Ismail, a trecerii cu bacul/feri-
botul la Cartal (Orlivka) – Isaccea, care doar va 
intensifica circulația transfrontalieră a persoane-
lor și mărfurilor între regiunile Dobrogea și Su-
dul Basarabiei în anii următori, iar de serviciile 
Consulatului se vor putea folosi cetățenii români 
aflați în această regiune.

Concomitent, solicităm Ministerului Afaceri-
lor Externe din Ucraina:

1. Să înlesnească și să sprijine, de comun 
acord cu partea română, procedura de deschide-
re a unui Consulat al României în orașul Ismail 
din regiunea Odesa, în reciprocitate la intențiile 
de deschidere a Consulatului Ucrainei la Sighe-
tul Marmației.

2. În condițiile în care ”Ucraina (…) a îndepli-
nit recomandările Comisiei de la Veneția” (con-
form declarației de la București din 08.09.2020 
a domnului ministru Kuleba, în ce privește 
dispozițiile lingvistice ale Legii Educației din 

Ucraina din 05.09.2017), să sprijine, să adu-
că în mod direct la cunoștință și să urmărească 
implementarea, de către Ministerul Educației și 
Științei din Ucraina a solicitărilor legitime re-
petate ale Uniunii Civice ”Consiliul Național 
al Românilor din Ucraina” (menționate în Me-
moriul înregistrat la M.E.Ș. din Ucraina cu nu-
măr de intrare Z-4982/0-20 din 07.09.2020), din 
care fac parte și asociații românești din regiunea 
Odesa, și anume:

a) Să recunoască oficial și public că așa-
numita limbă „moldovenească” este, de facto, 
limbă română. Inexistenta limbă „moldoveneas-
că”, inventată de Iosif Stalin, în mod tendențios 
și din interese geopolitice a fost implementată 
la sfârșitul secolului al XX-lea în procesul de 
învățământ din regiunea Odesa pentru cetățenii 
românofoni ai Ucrainei (unii dintre aceștia iden-
tificându-se drept moldoveni). Limba „moldo-
venească” a fost inrodusă în mod artificial în 
procesul de învățământ școlar din regiunea Ode-
sa în anul 1998, fără consultarea părinților elevi-
lor, a pedagogilor și a specialiștilor.

b) Să implementeze de maximă urgență pro-
gramele școlare pentru instituțiile de învățământ 
școlar cu predare în limba română în școlile 
românofone din regiunea Odesa în locul actu-
alelor programe școlare pentru instituțiile de 
învățământ cu predare în așa-zisa limbă „moldo-
venească”, revenind la situația existentă la înce-
putul anilor ‘90 ai secolului trecut.

c) Începând cu anul școlar 2020-2021 să ac-
cepte și elevii din instituțiile școlare românofone 
din regiunea Odesa la toate etapele Olimpiadei 
școlare de limbă și literatură română din Ucrai-
na.

d) Să doteze, în cel mai scurt timp, cu manu-
ale școlare și alte materiale didactice în limba 
română toți elevii care studiază în limba română 
în școlile din regiunea Odesa, la toate materiile, 
în afară de limba și literatura ucraineană. Edita-
rea manualelor în limba „moldovenească” doar 
pentru școlile din regiunea Odesa prevede chel-
tuieli de câteva ori mai mari atât pentru părinți, 
precum și la nivel local și de stat, în comparație 
cu posibilitatea tipăririi manualelor în limba ro-
mână pentru toate școlile și clasele cu predare în 
limba română din Ucraina.

e) Să anuleze prevederile Ordinului nr.1201 
din 17.09.2019 al M.E.Ș. din Ucraina, privind 
aprobarea Listei specializărilor de pregătire a 
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absolvenților de studii superioare de nivelul 
licență și masterat la specializarea disciplinară 
014.027 „Învățământ mediu. Limba și literatu-
ra (cu menționarea limbii)”, în baza cărora se 
execută formarea și plasarea comenzii de stat, 
în ce privește specializarea actuală ”014.027 
Limba și literatura română/moldovenească”, și 
să revină la denumirea anterioară a specializă-
rii, și anume:

”014.027 Limba și literatura română”.
Vă adresăm rugămintea să înregistrați pre-

zenta adresă, și să ne informați cu privire la 
intențiile MAE din România și respectiv Ucrai-
na, privind acest demers la adresa electronică a 
Asociației ”Basarabia” – basarabia@ukr.net .

Cu respect, Zinaida PINTEAC, Președinte 
al Filialei raionale Sărata a Alianței Creștin-
Democrate a Românilor din Ucraina (ACDRU), 
Mihail MECINEANU, Președinte al Asociației 
Cadrelor Didactice de Etnie Română din re-
giunea Odesa, Nicolae MOȘU, Președinte al 
Asociației Național-Culturale ”VALUL LUI 
TRAIAN” a Românilor din raionul Tatarbunar, 
Petru ȘCHIOPU, Președinte a Filialei regionale 
Odesa a Alianței Creștin-Democrate a Români-
lor din Ucraina (ACDRU),Anatol POPESCU, 
Preşedinte fondator al Asociaţiei Naţional-Cul-
turale „Basarabia” a Românilor din regiunea 
Odesa.

Ismail, 10.09.2020

Cetatea Albă
Sursa: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белгород-Днестровский#/media/ 

Файл:Akkerman-fortress-aerial-2_(cropped).jpg
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Biserica ortodoxă din sudul Basarabiei 
(regiunea Odesa)

Gabriel Mădălin VASILE 

Ortodoxia din Sudul Basarabiei (regiunea 
Odesa) are un specific aparte datorită ca-

racterului multietnic, dar și al stăpânirilor ecle-
siastice vremelnice pe care Biserica din această 
zonă le-a cunoscut.  Specificul Ortodoxiei din 
sudul Basarabiei a fost influențat în timp de di-
feritele moduri de conducere și organizare bise-
ricească, moștenire a Bisericilor care au avut sub 
jurisdicție canonică acest teritoriu.

În Sudul Basarabiei, Ortodoxia este cea care 
îi unește în cadrul Sfintei Liturghii pe români, 
bulgari, găgăuzi, ucraineni și ruși, Biserica fi-
ind cea care de secole a făcut ca prin dragoste, 
pace și credință să mențină în comuniune toate 
naționalitățile ce trăiesc aici.

Istoria Bisericii din sudul Basarabiei

Din primele secole creștine până în anul 1812, 
Sudul Basarabiei a făcut parte din același spațiu 
spiritual al tuturor celorlalte ra-
muri ale neamului românesc, iar 
atunci când s-au dezvoltat forme 
organizate, aceasta s-a aflat în 
toate privințele sub oblăduirea 
Mitropoliei Moldovei, evoluând 
și cunoscând aceleași etape și 
transformări în viața adminis-
trativ-bisericească.

Sudul Basarabiei a fost obiec-
tivul unor descoperiri arheologi-
ce ce arată începuturile timpurii 
ale creștinismului în această par-
te a țării. La Cetatea Albă a fost 
descoperit un fragment din toarta 
unei amfore romane, cu semnul 
Sfintei Cruci și mai multe litere 
grecești, datând din sec. II-III, 
iar pentru sec IX – XI a fost des-

coperit un engolpion cu portretul Sfântului Ioan 
Botezătorul, din bronz1.

Cronicile bizantine menționează, în anul 
1274, exilarea Patriarhului Iosif al Constantin-
opolului, într-o cetate aflată în afara imperiului, 
anume la Chilia. Patriarhul Iosif a stat la Chilia 
până în anul 1282, când se întoarce în scaunul 
patriarhal2.

Un moment important este reprezentat de nă-
vălirea tătarilor și așezarea acestora în mijlocul 
populației indigene creștine. După instalarea tă-
tarilor în Sudul Moldovei, în anul 1330, are loc 
în Cetatea Albă, martiriul Sfântului Ioan cel Nou, 
care a devenit mai târziu ocrotitorul Moldovei. 

1	 Pr.	 Pof.	 Dr.	 Mircea	 PĂCURARIU,	 Basarabia. Aspecte din 
Istoria Bisericii și a Neamului Românesc,	editura	Mitropo-
liei	Moldovei	și	Bucovinei,	Iași,	1993,	p.	34.

2	 Nicolae	 IORGA,	Chilia si Cetatea Albă,	 Institutul	de	Arte	
Grafice	Carol	Gobl,	București,	1899,p.	35.

Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel din HagiCurda
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La sfârșitul secolului al XIV, este atestată în 
Sudul Moldovei, la Cetatea Albă, Episcopia de 
Aspokastron, sub jurisdicția canonică a Mitro-
poliei de Halici, eparhie condusă de Iosif Mușat, 
cel care în anul 1401 devine primul Mitropolit 
al Moldovei.

Începând cu anul 1484, Sudul Basarabiei este 
ocupat de către Imperiul Otoman, iar  pentru 
teritoriile românești ocupate de turci Patriarhia 
Constantinopolului înființează la Brăila Mitro-
polia Proilaviei, condusă de ierarhi greci aflați în 
permanența supraveghere a autorităților otoma-
ne, dar cu preoți slujitori și credincioși români. 
În perioada 1771-1781, această Mitropolie a 
avut sediul la Ismail.

În urma războiului ruso-turc din 1806-1812, 
Sudul Basarabiei este ocupat de Imperiul țarist, 
împreună cu întregul teritoriu dintre Prut și 
Nistru. Biserica din Sudul Basarabiei intră sub 
jurisdicția Biserici Ortodoxe Ruse. După anexa-
rea Basarabiei de către Imperiul țarist, Biserica 
Rusă nu a schimbat esența credinței creștine a 
românilor basarabeni, în schimb a impus noi 
forme de organizare în conformitate cu legislația 
regimului țarist. Politica țarismului față de Bise-
rica din Basarabia a fost cea a expansionismului 
eclesiastic prin rusificarea preoțimii, serviciilor 

și a ritualurilor religioase. După anexare toți 
locuitorii Basarabiei au fost considerați drept 
credincioși supuși țarului, „deci și viața bisericii 
din Basarabia nu putea fi decât un reflux al vieții 
Bisericii Ruse”. Procesul de deznaționalizare 
prin Biserică a decurs foarte ușor în Basarabia, 
românul basarabean ducându-se la biserică și as-
cultând aceleași sfinte slujbe, dar în altă limbă, 
nu-și dădea seama că puțin câte puțin ajungea să 
gândească și să simtă rusește3.

La anexarea Basarabiei de către Imperiul 
țarist se aflau în Basarabia 755 de biserici răs-
pândite în 749 de sate și orașe. Biserica cuprinsă 
între Prut și Nistru primește denumirea de Epar-
hia Chișinăului și Hotinului, iar primul ierarh 
a fost Mitropolitul Gavriil Bănulescu Bodoni, 
păstorind până în anul 1821. Mitropolitul Ga-
vriil a organizat eparhia după modelul Bisericii 
rusești, dar a ținut cont de realitatea lingvistică 
și obiceiurile locale și a înființat un seminar și o 
tipografie pentru educația clerului.

În perioada țaristă, Sudul Basarabiei devine 
un veritabil mozaic de naționalități, conform 
unei statistici din anul 1827 populația sa era 
3	 	Boris	BUZILĂ,	Din istoria vieții bisericești din Basarabia,	

editura	 Fundației	 Culturale	 Române,	 București,	 1996,	 
p.	66.

Biserica Sf. Apostol Andrei din Reni

Viaţa spirituală
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repartizată astfel: români – 33,6%, bulgari și 
găgăuzi – 22,8%, ucraineni – 19,4%, ruși și lipo-
veni – 9,1%, germani – 5,7%, polonezi – 2,9%, 
evrei – 2,4%, greci – 1,9%, armeni – 0,9%, alții 
– 1,3%4.

În urma Tratatului de pace de la Paris din 
1856 o parte din Sudul Basarabiei revine la tru-
pul Moldovei, iar ocârmuirea bisericească din 
această zonă a fost încredințată provizoriu unui 
Consistoriu special, cu reședința la Ismail, aflat 
sub conducerea și supravegherea Mitropoliei 
Moldovei5. 

Între anii 1864-1877 a funcționat la Ismail 
Episcopia Dunării de Jos, cu jurisdicție asupra 
județelor Ismail, Bolgrad, Brăila și Covurlui, 
păstorită de către vrednicul de pomenire epi-
scop Melchisedec Ștefănescu. Acesta organi-
zează viața bisericească din Sudul Basarabiei, 
deschide numeroase școli în limba română și 
înfrumusețează orașul Ismail cu biserici și clă-
diri administrative. Melchisedec Stefănescu a 
avut o bogată activitate misionară, aceasta ră-
mânând în amintirea colectivă a populației 
din Sudul Basarabiei până în zilele noastre. 

Sub Imperiul țarist, în anul 1908, Sinodul 
Bisericii Ruse înființează un vicariat la Ismail, 
sufragan Episcopului de la Chișinau și condus 
de un arhiereu-vicar cu titlul de al Ismailului. În 
perioada 1909-1918 acest vicariat a fost condus 
de ierarhii Gavriil Cepur, Zenovie Droznov, Ne-
ofit Sletnicov și Dionisie Sosnovshi6.

Sfârșitul Primului Război Mondial (1914-
1918), a dus la realizarea unități naționale a 
românilor într-un singur stat. Marea Unire a 
permis națiunii române să se dezvolte din punct 
de vedere social, economic, cultural, dar și spi-
ritual. Făurirea statului național unitar român 
a fost benefică pe plan spiritual, atrăgând după 
sine organizarea unitară a structurilor bisericești 
din toate provinciile românești sub conducerea 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Între anii 1923-1940 și 1941-1944 a funcționat 
în Sudul Basarabiei Episcopia Cetății Albe –  
Ismail, istoria acestei eparhii fiind marcată de 
4	 A.	V.	BOLDUR,	Istoria	Basarabiei.	Contribuții	la	studiul	is-

toriei	 românilor,	 vol	 I,	 Tipografia	 „Dreptatea”,	 Chișinău,	
1937,	pp.	106-108.

5	 Constantinescu	 ANGHEL,	 Monografia	 Sfintei	 Episcopii	
a	Dunării	de	 Jos,	Ed.	Atelierele	SOCEC,	București,	1906,	 
p.	96.

6	 Anuarul	Episcopiei	Cetății	Albe-Ismail	1923-1936,	Ismail,	
1936,	p.	XXX.

către ierarhii și preoții care și-au dedicat toată 
viața idealurilor naționale și lui Hristos. Ierarhii 
care au păstorit la Ismail în perioada interbelică 
au fost: Nectarie Cotlarciuc (1923-1924), Jus-
tinian Teculescu (1924-1932), Dionisie Erhan 
(1932-1940), Policarp Morușca (1941-1944) și 
Antim Nica (1944).

La 2 august 1940, a fost înființată RSS Mol-
dovenească, partea de Sud a Basarabiei, județele 
Cetatea Albă și Ismail, partea de nord, județul 
Hotin, cât și nordul Bucovinei și Ținutul Herța 
au fost alipite RSS Ucrainene. Peste câteva zile, 
a fost creată regiunea Ismail, formată din teri-
toriile fostelor județe Cetatea Albă și Ismail, 
alipite RSS Ucrainene, Ismailul devenind cen-
tru administrativ regional. Odată cu instaurarea 
puterii sovietice în Basarabia, statul sovietic a 
promovat o serie de politici împotriva religiei, 
prin propaganda ateistă și alte mijloace. Averile 
bisericilor și locașurile de cult au trecut în po-
sesia statului sovietic. Acesta, prin intermediul 
instituțiilor fiscale, a supus bisericile la plata 
unor impozite exagerate, neachitarea cărora du-
cea la închiderea locașelor sfinte. Preoţii rămaşi 
în Basarabia erau, de asemenea, supuşi la plata 
unor impozite exagerat de mari, obligaţi să înde-
plinească munci degradante, erau umiliţi, bătuţi, 
deportaţi şi chiar omorâţi. Mulți clerici au fost 
arestați, condamnați la ani grei de temniță de 
unde nu s-au mai întors, omorâți fără judecată 
sau exterminați prin muncă silnică de regimul 
sovietic.

După destrămarea Uniunii Sovietice, Sudul 
Basarabiei a intrat în componența Ucrainei, iar 
pe plan eclesiastic a fost înființată Mitropolia 
Odesei și Ismailului, sub jurisdicția Patriarhiei 
Ruse. Din 1992 până în prezent această eparhie 
este condusă de către mitropolitul Agatanghel 
Savin.

Situația actuală a bisericii 
ortodoxe din sudul Basarabiei

În Sudul Basarabiei funcționează în momen-
tul de față mai multe eparhii ortodoxe, aflate sub 
jurisdicția a trei Biserici autocefale și anume:

a) Biserica Ortodoxă Ucraineană

Mitropolia Odesei și Ismailului, aflată sub 
jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse, este struc-
tura ce deține majoritatea bisericilor din Sudul 
Basarabiei. În luna mai a anului 2022 Biserica 
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Ortodoxă Ucraineană de sub Bisericii Ortodo-
xe Ruse și-a declarat independența. Mitropolia 
Odesei și Ismailului condusă de mitropolitul 
Agatanghel Savvin, are în subordinea sa trei epi-
scopi vicari. Episcopul Victor, unul din vicari, 
poartă titulatura de Arhiepiscop de Arciz, iar 
Episcopul Serghie poartă titulatura de Episcop 
al Bolgradului. Reședința mitropolitană se află 
în orașul Odesa, iar un al doilea sediu adminis-
trativ se află în orașul Ismail, în frumoasa clădire 
construită de către Melchisedec Ștefănescu în a 
doua jumătate a secolului XIX.

Episcopul Serghie al Bolgradului este arhie-
reu vicar al Mitropoliei Odesei și Ismailului din 
anul 2015, având reședința la mănăstirea Sfinții 
Constantin și Elena din Ismail. Biserica acestei 
mănăstiri a fost ctitorită de către Sfântul Ierarh 
Dionisie al Cetății Albe – Ismail în anul 1936. 
Episcopul Serghie a fost hirotonit episcop vicar 
al Odesei în anul 2015, având jurisdicția asupra 
raioanelor Bolgrad, Ismail și Cetatea Albă. 

În cadrul acestei eparhii, în satele cu populație 
majoritar românească slujbele religioase se 
săvârșesc în limba română, preoții fiind etnici 
români din Ucraina sau etnici români veniți din 
Republica Moldova.

b) Biserica Ortodoxă a Ucrainei 
(în comuniune cu Patriarhia  

Constantinopolului)

În anul 2021, Biserica Ortodoxă autocefa-
lă a Ucrainei, recunoscută de către Patriarhia 
Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Biserica Ci-
prului și Biserica Greciei, a înființat în regiunea 
Odesa o eparhie condusă de către episcopul Ata-
nasie Yavorskyi. 

 Episcopia Odesei are în sudul Basarabiei 
trei biserici, în orașul Cetatea Albă cu hramul 
Sfântului Vladimir cel Mare, în orașul Sărata cu 
hramul Născătoarei de Dumnezeu și în orașul 
Tatarbunar cu hramul Sfânta Treime.

c) Mitropolia Basarabiei 
(în comuniune cu Patriarhia Română)

Episcopia Basarabiei de Sud (fostă a Cetății 
Albe – Ismail) este o eparhie din cadrul Patri-
arhiei Române aflată în jurisdicția canonică a 
Mitropoliei Basarabiei, cu reședința în orașul 
Cahul din Republica Moldova, și condusă de 
Preasfințitul Părinte Veniamin Goreanu. În ca-
drul acestei eparhii funcționează Protopopiatul 

Ismail, ce se întinde asupra teritoriului canonic 
din Sudul fostei eparhii a Cetății Albe – Ismail, 
aflat astăzi în Ucraina (partea basarabeană a Eu-
roregiunii moldo-româno-ucrainene Dunărea 
de Jos).  Protopopiatul de Ismail al Episcopiei 
Basarabiei de Sud are în componența sa patru 
parohii, trei funcționale, înregistrate oficial în 
ordinea juridică din Ucraina, și una în curs de 
organizare și este condus de către PC Protoiereu 
Mihail Stegărescu, Protopop de Ismail. În ca-
drul protopopiatului activează patru clerici, toți 
cetățeni ai Ucrainei.

Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din 
Hagi Curda (Komâșivka) a fost ctitorită de că-
tre Vasile Iordachescu, un bun român vrednic de 
pomenire, și a fost sfințită de către Mitropolitul 
Petru Păduraru al Basarabiei în anul 2011. În 
perioada 2011-2019 au slujit la această biseri-
că preoții Anatolie Curtev și Anatolie Cristea. 
Din anul 2019, cu binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, 
slujește la această biserică protiereul Mihail 
Stegărescu, cetățean ucrainean, acesta având o 
bogată activitate misionară, culturală și social-
filantropică în Sudul Basarabiei, în special în sa-
tele cu populație românească.

În localitatea Ceamașir (Priozerne) s-a 
înființat de către prototoiereul Mihail Stegăres-
cu, Asociația social-filantropică ”Melchiedec 
Stefănescu” și un Centru social, unde se orga-
nizează diferite campanii de ajutorare a româ-
nilor din regiunea Odesa, coordonate de către 
prototoiereul Mihail Stegărescu și preotul Oleg 
Petrov.

În orașul Reni, cu binecuvântarea 
Preasfințitului Părinte Veniamin al Basarabiei de 
Sud, în anul 2019 s-a înființat Parohia Sfântul 
Apostol Andrei cel întâi chemat, iar în anul 2020 
s-au început lucrările de construcție a bisericii 
parohiale, sub coordonarea preotului paroh Ana-
tolie Curtev. În parohie slujesc doi preoți în lim-
bile română, slavonă și găgăuză.

Pe fondul dramatic al declanșării războiului 
din Ucraina, preoții Episcopiei Basarabiei de 
Sud s-au implicat activ în ajutorarea refugiaților 
și a celor afectați de acest război. De asemenea, 
în ultimul an, centrul eparhial de la Cahul, în 
semn de solidaritate și în cooperare cu Patri-
arhia Română și diverse episcopii ale aceste-
ia, au acordat ajutoare substanțiale populației 
din Sudul Basarabiei și din întreaga Ucraină. 
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Administrațiile locale, raionale și regionale au 
adus oficial mulțumiri Episcopiei Basarabiei de 
Sud pentru ajutoarele acordate în timpul războ-
iului declanșat de Rusia.

Viata monahală în Sudul Basarabiei

Viața monahală în Sudul Basarabiei își are 
rădăcinile în cadrul Munteniei și Moldovei me-
dievale, domnitorii Țărilor Române au ctitorind 
aici mănăstiri mari cu viața monahală sporită. 
Cele mai reprezentative mănăstiri din sudul Ba-
sarabiei au fost Mănăstirea Sfântul Nicolae din 
Ismail și Mănăstirea Adormirea Maicii Domnu-
lui din Ismail. 

Mănăstirea Sfântul Nicolae din Ismail a fost 
ctitorită de către Domnitorul Petru Rareș și în-
chinată Mănăstiri Caracalu din Sfântul Munte 
Athos. Pentru frumusețea și bogățiile ei această 
mănăstire a fost ridicată la rangul de stavropi-
ghie patriarhală a Constantinopolului. Mănăs-
tirea Adormirea Maicii Domnului din Ismail a 
fost ctitorită de către Sfântul Domnitor Martir 
Constantin Brâncoveanu al Munteniei, fiind în-
chinată Bisericii Sfântului Mormânt din Ieru-
salim. Cele două mănăstiri au fost distruse în 
timpul războiului ruso-turc din 1787-1792 și 
refăcute după anexarea Basarabiei de către ruși.  
Astăzi cele două mănăstiri formează Comple-
xul monahal Cetate aflat pe malul Dunării, iar 
obștea mănăstirii este formată din etnici români. 
Sterețul mănăstiri este arhimandritul Dimitrie 
Țușco, etnic român originar din satul Cara Mur-
za, raionul Cetatea Albă.

Mănăstirea Eschipolos este o mănăstire de 
maici din apropierea satului Borisăuca, populat 
majoritar de etnici români. Obștea mănăstiri este 
formată din călugărițe de origine română.

Mănăstirea Alexandrovca din raionul 
Bolgrad, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, 
a fost ctitorită în perioada interbelică de către 
episcopii Nectarie Cotlarciuc și Justinian Tecu-
lescu, astăzi în mănăstire se află monahi găgăuzi.
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Cetatea Albă, Chilia și Ismail  
pậnă la 1812

Ion CHIRTOAGĂ 

Cetatea Albă

Spre finele secolului al XIII-lea, romậnii au 
începit să vină cu produsele lor agricole la gura 
Nistrului, unde se constituia orașul numit de ei 
Cetatea Albă (turanicii și slavii utilizau varian-
tele traduse – Akkerman și respectiv, Belgorod), 
iar de către italieni – Orașul Negru (Maurocas-
tro, Malvocastro, Moncastro). În 1290, la Ceta-
tea Albă a sosit o corabie din Caffa1, colonie a 
genovezilor ce făceau comerț în bazinul Mării 
Negre. Ulterior, orașul a jucat un rol important 
în comerțul de tranzit, fiind o punte de legătu-
ră între țările din Europa și cele din Asia. La 
Cetatea Albă, alături de romậni, se așezau cu 
traiul mici grupuri de negustori greci, armeni, 
turanici-mahomedani, genovezi și caraimi (tu-
ranici de rit iudaic), iar în scurtele perioade de 
dominație ale Hoardei de Aur în dreapta Nistru-
lui aici apăreau grupuri mice de mongolo-tătari, 

care exercitau puterea lor în oraș și în împreju-
rimile lui. Orașul a crescut și datorită faptului 
că de pe litoralul pontic genovezii și venețienii 
exportau produse alimentare în Imperiul Bizan-
tin, Italia etc. Dezvoltarea rapidă a Cetății Albe 
se datora și susținerii din partea aparatului de 
stat mongol, interesat în dezvoltarea comerțului, 
din urma căruia demnitarii trăgeau foloase ma-
teriale. Pentru construirea unor edificii de me-
nire politică sau militară era utilizată și munca 
popoarelor supuse. În arhitectura lui se făceau 
simțite influențe din Asia Centrală, Transcauca-
zia, Crimeea de unde mongolii au adus meșteri. 
Ca material de construcție s-a utilizat piatra ră-
masă de la orașul antic și cea extrasă din locurile 
apropiate2. Însă orașul nu s-a ridicat fără concur-
sul masiv al populației romậnești, care din or-
dinul mongolilor trebuia să asigure construcțiile 
principale cu materialele necesare, în primul 
rậnd, cu lemn din pădurile din centrul spațiului 

Cetatea Albă
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carpato-nistrean și cu forța de muncă mai puțin 
calificată. Creată de o populație eterogenă din 
punct de vedere etnic, cultura materială a Cetății 
Albe se deosebea de cea a populației romậnești 
locale și a centrelor urbane din Hoarda de Aur 
de pe Volga. Astfel, în pofida activității politi-
ce intense a mongolilor din anumite perioade de 
timp în partea meridională a spațiului carpato-
nistrean, a legăturilor economice dintre orașele 
turanice și localitățile din această regiune (din 
ultimul deceniu al secolului al XIII-lea), cuceri-
torii n-au reușit să creeze o cultură materială co-
mună cu cea de pe cursul inferior al Volgăi. S-au 
întărit pozițiile mongolilor la Cetatea Albă, unde 
ei au devenit mai intrasigenți față de creștini. 
Potrivit scrierii haguografice despre martiriul lui 
Ioan cel Nou pe la 1330, în fruntea Cetății Albe 
se afla un “iparh” mongol, înconjurat de “doc-
tori, meșteri din India și Persia”. El a fost dur 
cu ortodoxul din Asia Mică, devenit jertfa unei 
calomnii. Mongolii erau susținuți de caraimii de 
rit iudaic, care aveau o stradă sau un cartier pro-
priu. Comunitatea ortodoxă, formată din romậni 
(documentar atestați în oraș în 1321) și greci, 
avea biserica ei proprie. La Cetatea Albă se aflau 
și armeni, menționați în sursele istorice ulterioa-
re. Marfa principal, achiziționată de genovezi în 
acest oraș, o constituia “grậul de Cetatea Albă”, 
menționat în manualul de comerț al florenti-
nului Francesco Balducci Pegolotti, alcătuit în 
1321-1329 ori în 1335-1336. După ce în 1362 
lituanienii au înfrậnt pe trei “emiri tătari” de la 
periferiile de apus ale Hoardei de Aur, nomazii 
din apropierea cursului inferior al Nistrului s-au 
refugiat peste Don. Populația misulmană, carai-
mii atașați la dominația mongolă în regiune, au 
mai rămas în oraș, continuậnd să mențină con-
tacte economice cu alte localități ale Hoardei de 
Aur. În relațiile economice se utilizau în conti-
nuare monedele giucide. Ultima monedă giucidă 
care a pătruns la Cetatea Albă este datată cu anul 
770 de la hegira (1368-1369)3. După această 
dată, musulmanii și caraimii, s-au transferat în 
alte localități din estul Europei.

După ce susținătorii dominației Hoardei de 
Aur au părăsit Cetatea Albă, orașul a intrat într-
o formațiune statală romậnească cu centrul în 
această localitate. Către anul 1386 Cetatea Albă 
împreună cu formațiunea statală menționată a 
intrat în componența Țării Moldovei. În 1386, 
este menționată o solie la Cetatea Albă pentru 

a-i contacta pe „Constantin și Petro voyvoda”, 
adică pe domnul Moldovei Petru Mușatinul și 
Constantin, administratorul direct al Cetății 
Albe. Localitatea este inclusă în lista orașelor 
moldovenești, întocmită în anii 1387-1392. 
Într-o inscripție grecească plasată pe turnul unei 
citadele înalte se afirmă că întăritura a fost con-
struită de către boierul Costea, în anul 1399, pe 
timpul domniei lui Iuga4. Cetatea Albă se integra 
în structura economică și administartivă a Țării 
Moldovei. În acest oraș administrația moldove-
nească percepea anumite taxe pentru efectuarea 
operațiilor comerciale. În privilegiul lui Alexan-
dru cel Bun acordat negustorilor lioveni (1408) 
se menționează: “Iar cine merge spre părțile 
tătărești (va plăti) pentru 12 cậntare... în Cetatea 
Albă o jumătate de rublă de argint”5. Din acest 
oraș și port la limanul Nistrului corăbiile cu măr-
furi plecau spre diferite orașe situate pe litoralul 
Mării Negre. Vizitậnd în 1419 Cetatea Albă, că-
lătorul rus Zosima menționa: “Și de la Cetatea 
Albă pậnă la mare se întind două verste. Chiar 
la gura Nistrului se află un far și acolo era schela 
pentru cărăbii. Și am găsit o corabie și am pornit 
pe mare”6. Odată cu integrarea Cetății Albe în 
componența Țării Moldovei s-a produs o conso-
lidare a comunităților etnoreligioase rămase în 
oraș după plecarea musulmanilor și caraimilor. 
Alături de romậnii băștinași, în localitate con-
tinua să trăiască genovezii și armenii. Un rol 
important în această privință l-a jucat biserica. 
Conform relatărilor lui Grigore Ureche, în 1415 
“au trimis de au adus… moaștele sfậntului mu-
cenic Ioan Novii de la Cetatea Albă… și le-au 
așezat în tậrgu, în Suceava, la mitropolie”7. În 
1421, călătorul flamand Ghilbert de Lannoy re-
lata că a ajuns “la o cetate întărită și port la Ma-
rea Neagră numită Moncastro sau Belgrad, unde 
locuiesc genovezii, romậnii și armenii”. Sudul 
Moldovei, amenințat de otomani avea nevoie de 
fortificații. Inscripția care a fost instalată la fina-
lizarea lucrărilor în 1440 anunță că acestea s-au 
făcut pe timpul domniei lui Ștefan al II-lea de 
către reprezentantul său în teritoriu – Teodori-
ca8. Construită de aparatul de stat al Moldovei, 
cu concursul întregii țări, catatea ocupa o poziție 
distinctă. Ghilbert de Lannoy menționa por-
tul și cetatea, iar în 1445 burgundul Wallerand 
de Wawrin relata că a ajuns „la un port numit 
Cetatea Albă, unde se află un oraș și o cetate”9. 
Această cetate de 35 pe 37 m și o înălțime de  
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15 m cu o garnizoană în frunte cu reprezentanții 
puterii centrale, permitea domnului să controleze  
eficient situația politică din oraș și împrejuri-
mile lui. Ștefan cel Mare continua să întăreas-
că cetatea de la limanul Nistrului. Lucrările 
efectuate și-au găsit o reflectare lapidară în ur-
mătoarele două inscripții: “În anul 1476 de la 
nașterea Domnului s-a terminat poarta cea 
mare în zilele cuviosului Ștefan voievod și în 
zilele panilor Luca și Herman” și „s-a termi-
nat acest perete în zilele pậrcălabilor Herman 
și Duma”10. În opinia lui I. Bogdan finisarea lu-
crărilor de construcție avu loc în 147911. Către 
acest an s-a construit cea de a treea – cea mai 
mare secție a cetății, asigurậndu-se securitatea 
orășenilor și a locuitorilor satelor din împreju-
rimi, care pe timp de restriște se refugiau între 
zidurile ei. După efectuarea lucrărilor cetatea 
ocupa un teritoriu de 9 ha12.

În vara anului 1484 otomanii au atacat Ce-
tatea Albă. De la 23 pậnă la 29 iunie otomanii 
au bombardat cetatea și au împlut șanțul cu 
pămậnt. De la 30 iulie pậnă la 4 august s-au 
dus lupte corp la corp. În ziua următoare s-au 
purtat tratative, pe parcursul cărora o parte a 
populației, părăsind cetatea, a plecat în terito-
riul rămas sub autoritatea domnului Moldovei, 
vestind că ea a căzut la 5 august, știre reflec-
tată în cronicele de la Bistrița și Putna. La 6-7 
august luptele au continuat cu o înverșunare și 
mai mare, pe parcursul cărora fiind uciși și cei 
“doi pậrcălabi renumiți”. În seara zilei de 7 au-
gust 1484 Cetatea Albă a fost ocupată de turci. 
Cea mai mare parte a populației orașului a fost 
exilată în interitoriul Imperiului Otoman. La 
Constantinopol fuseseră transferate 1099 fami-
lii ale foștilor locuitori ai Cetății Albe. În 1484, 
la Cetatea Albă mai erau 200 familii, iar pes-
te 5 ani – doar 16713, fapt ce arată că populația 
romậnească a urbei se reducea în continuare. În 
schimb, orașul era colonizat cu turci, în primul 
rậnd, cu militari. Totuși, romậnii n-au dispărut 
din oraș, fiind menționați în sursele istorice apă-
rute mai tậrziu. În Cetatea Albă au fost introduse 
organe militaro-administrative otomane. Orașul 
a devenit centrul de kadiat, în frunte cu un kadiu 
(judecător). După 1538, la Cetatea Albă s-a aflat 
un sangeakbei, șeful administrației ținutale. În 
cetatea se afla garnizoana tucească. La Cetatea 
Albă administrația otomană cu mici întreruperi 
s-a aflat pậnă în 1806.

Cetatea Chilia

În 1311 și 1313, pe hărțile de navigație, nu-
mite portulane, ale lui Pietro Visconte apare 
orașul Licostomo de pe brațul Chilia. Acest fapt 
constituie o dovadă că Chilia devenise un oraș-
port cunoscut și destul de frecvent vizitat de 
negustorii străini, care fuseseră afectați de lup-
tele intense din statul juhcizilor și de politica lor 
externă. În 1318 apăruseră încă două portulane 
ale lui Pietro Visconte, pe care e menționat Lo-
costomo. În 1320 localitatea e menționată pe un 
portulan editat de Sanudo. La Chilia, pe lậngă 
populația romậnească locală se așezau tot mai 
mulți ortodocși, în primul rậnd, de origine grea-
că. Creșterea numărului ortodocșilor la Chilia a 
fost consemnată și de patriarhia de la Costantin-
opol. Într-o listă de “castele patriarhale” din anii 
1319-1323 e menționată “Chilia sau Licostomo”.

Biserica bizantină era interesată nu atật de 
numărul grecilor, care s-au adăugat la populația 
romậnească locală, cật de bogățiile celor sosiți 
la Chilia din orașele afectate de boicoturile mon-
gole ori genoveze. Populația romậnească locală 
și negustorii străini preferau să se așeze pe malul 
drept al brațului Chilia, deoarece teritoriul opus 
se afla sub presiunea amenințătoare a nomazilor 
turanici. În deltă se afla Chilia Veche, unde s-au 
așezat primii pescari și agricultori romậni din lo-
calitate. Și denumirea localității, care provine de 
la cuvậntul chilie (cameră de păstrare a bucate-
lor), sugerrează ideea că anume siguranța oame-
nilor și averii lor a constituit momentul atractiv 
pentru imigranți. Totuși, necesitatea de a efectua 
operații comerciale mai intense cu producătorii 
romậni din partea meridională a spațiului carpa-
to-nistrean a condus spre constituirea unei sub-
urbii a orașului pe malul stậng al brațului Chilia. 
Pe portulanele lui P. Visconte și Sanudo (anii 
1311-1320) Licostomo este notat pe ambele ma-
luri ale brațului. Pe parcursul anilor următori, 
mai importantă deveni partea de nord a orașului, 
deoarece pe portulanul lui A. Dulcert (1339) și 
Soleri, Licostomo e menționat doar pe malul 
stậng al brațului Chilia. Prezența mongolilor în 
apropierea gurilor Dunării se resimțea și la Chi-
lia. Pe portulanul lui Dulcert (1339) și Soleri, 
alături de orașul Chilia, figurează stema Hoardei 
de Aur. Însă mongolii n-au instaurat o guvernare 
directă la Chilia, limitậndu-se la perceperea tri-
butului. Din cauza luptelor interne, a presiunii 
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din partea turcilor, sậrbilor, bulgarilor, puterea 
Bizanțului la Chilia devenea tot mai slabă. În 
această perioadă se făcea simțită prezența itali-
enilor la gurile Dunării. În 1345, la Chilia este 
menționată o mănăstire franciscană14. Genovezii 
au creat la Chilia o colonie în frunte cu un consul 
și un notar, ale căror acte ne furnizează informații 
din viața acestei comunități italiene. Acte-
le notarului Antonio de Ponzo din 1360-1361 
conțin informații bogate despre administrația 
coloniei genoveze locale, despre activitatea ei 
economică etc.15. Colonia din Chilia se afla în 
subordonarea Perei. Aparatul ei de conduce-
re nu se deosebea de al altor colonii genoveze. 
În fruntea coloniei se afla un consul numit din 
rậndurile negustorilor, care continua să practice 
comerțul. El rezolva pe cale judiciară cazurile 
apărute în activitatea comercială, avea calitatea 
de martor la încheierea contractelor, fiind medi-
ator al negustorilor italieni. Printre persoanele 
administrative mai figurează notari (înregistrau 
contractele încheiate între negustori), contabili, 
cenzori pentru controlul impozitării, translatori, 
secretarul judecății, ostași etc. Dintre 423 per-
soane înregistrate în 1360-1363 sunt menționați 
83 de locuitori ai orașului. Majoritatea italieni-
lor de la Chilia erau persoane venite recent în 
localitate. Documentele din 1360-1361 conțin 
informații despre persoanele care au exportat 
cereale, ceară, miere, sare (produse cu prioritate 
de romậni), robi aduși la piață de mongoli etc. 
De la 11 august 1360 pậnă la 12 mai 1361, din 
Chilia s-au exportat cereale în valoare de 13 345 

perperi, ceea ce constituie jumătate din venitul 
de la Constantinopol din 1348. De la 3 martie 
pậnă la 12 mai 1361 au fost transportate din Chi-
lia și alte orașe pontice 4 mii tone de cereale, 
4 tone de miere etc. Cu achiziționarea și expor-
tul grậnelor de la Chilia se ocupau italienii din 
Genova, Pera, din coloniile pontice, grecii din 
Constantinopol, Adrianopol, Trapezunt, Caffa, 
armenii din Pera, grecii și italienii din Chilia etc. 
La dispoziția negustorilor se aflau trei bănci ale 
italienilor locali. Din localitățile pontice, la Chi-
lia se aduceau podoabe scumpe, postav italian, 
vin grecesc. Meșteșugarii de aici, menționați 
în actele genoveze (morari, brutari, măcelari, 
cojocari), erau încadrați în prelucrarea produ-
selor agrare destinate consumatorului local. La 
fel butnarii, croitorii, cizmarii, fierarii, lemnarii 
deserveau populația urbei. Unii meșteșugari lo-
cali (fierari, lemnari, călăfătuitori) participau la 
construirea ori repararea corăbiilor. La Chilia a 
fost construită corabia “Sf. Ioan”. O bună parte 
a grậnelor cultivate de țăranii romậni era îndrep-
tată spre Constantinopol. După ce în 1362/1363 
lituanienii au înfrậnt “trei emiri tătari” de la pe-
riferiile Hoardei de Aur, dominația mongolilor 
în spațiul carpato-nistrean se diminua. În atare 
condiții Chilia stabilea relații comerciale directe 
cu alte zone romậnești, inclusiv cu Transilvania. 
În 1368 regele Ungariei acorda înlesniri vama-
le negustorilor care veneau din țara „principelui 
tătar Dimitrie”, urmậnd ca brașovenii să se bu-
cure de aceleași drepturi în regiunea meridiona-
lă a spațiul carpato-nistrean16. Această legiuire 

Cetatea Chilia
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facilita relațiile comerciale ale brașovenilor cu 
Chilia. Slăbirea autorității Hoardei de Aur la 
Chilia s-a reflectat și în emiterea monedelor. În 
anii 60-80 ai secolului al XIV-lea, în Chilia erau 
în circulațiție monede hibride, avậnd bătute pe 
ele crucea genoveză și tamgaua (stema) mongo-
lo-tătară cu o legendă în limba greacă scrisă a 
ortodocșilor de la gurile Dunării. Aceasta reflec-
tă echilibrul de forțe care se constituise în regiu-
ne între comunitatea ortodoxă a romậnilor locali 
cu un adaos de greci, comunitatea genoveză și 
mongolii din cậmpia nord-pontică17. 

La gurile Dunării tot mai insistent tindeau să-
și întărească pozițiile otomanii. În atare condiții 
Chilia a fost nevoită să apeleze la spriginul 
Țărilor Romậne cointersate în crearea unui front 
comun antiotoman. În anul 1389, la Chilia a fost 
stabilită dominația politică a domnului Țării 
Romậnești Mircea cel Bătrận. După ce otomanii 
i-au înfrậnt pe cruciați la Nicopole în 1396 și au 
atacat Țara Romậnească, Chilia apela, în 1397, la 
spriginul unei garnizoane din Transilvania, care 
avea anumite interese economice la Dunărea de 
Jos. Însă din cauza lipsei unui contact teritorial 
între Chilia și Transilvania, în 1399 conduce-
rea regiunii intracarpatice și-a retras garnizoana 
din acest oraș mereu amenințat18. În acest timp 
la Chilia creștea influența politică a Țării Mol-
dovei, unde a început să circule banii emiși de 
Petru Mușatin (1376-1391). La 28 mai 1403 în 
conturile de la Pera19 fusese menționat Iacoppo 
Bontempo, „massarius” (contabil) de Licosto-
mo, iar în vara aceluiași an Nicolo Fieschi, fost 
contabil de Licostomo, persoane care repre-
zentau reminscențe ale dominației comunității 
autonome genoveze la Chilia. În continuare la 
Chilia se întărea treptat autoritatea lui Alexan-
dru cel Bun. În 1412 orașul era în componența 
țării20. Însă o anumită perioadă de timp comu-
nitatea genoveză continua să dețină importante 
poziții economice în viața Chiliei, fapt de care 
ținea cont domnul Moldovei și negustorii stăini. 
Conform privilegiilor acordate în 1408 și 1434 
comunităților din Liov, acești negustori din sta-
tul polonez veneau cu postav în mai multe orașe 
ale Țării Moldovei, dar nu și la Chilia. În acest 
oraș genovezii locali continuau să aducă postav 
din Italia. Abia în al treilea sfert al secolului al 
XV-lea negustorii lioveni, strậmtorậndu-i pe ge-
novezii locali, au început să aducă postav la Chi-
lia, fapt consemnat în privilegiul lui Petru Aron 

(1456) și Ștefan cel Mare (1460)21. Aflậndu-se 
timp de cậteva decenii sub autoritatea domnu-
lui Moldovei, Chilia devenise orașul cu locuitori 
preponderent romậni. În 1445, la Chilia a sosit 
Walerand de Wavrin și alți cavaleri occidentali, 
care în anul precedent suferise înfrậngere la Var-
na. Ajungậnd „la cetatea Chilia (ei – n.n.) au găsit 
pe romậni, cărora le-au cerut vești despre regele 
Ungariei”22. Călătorul burgund nu-i menționa pe 
coreligionarii genovezi, rolul cărora la Chilia în 
viața economică și administrativă se diminuase 
foarte mult. Din această cauză, conform privi-
legiilor din 1456 și 1460, negustorii lioveni pu-
teau veni cu postavul lor în orașul Chilia23. O 
prioadă de timp, la Chilia s-a aflat pậrcălabul 
care executa poruncile domnului țării. Potrivit 
unui hrisov al lui Petru al II-lea din 19 februarie 
1446, pậrcălabul oferea unei mănăstiri cậte două 
merțe de pește pe an24. În 1448 Petru al II-lea 
a cedat Chilia lui Iancu de Hunedoara, voievod 
al Transilvaniei și rege neîncoronat al Ungariei, 
care a inclus-o în frontul antiotoman al Țărilor 
Romậne pe linia Dunării. La Chilia a fost sta-
bilită o administrație mixtă munteano-transilva-
niană – garnizoana era formată din ardeleni, iar 
vama, administrația și gestionarea pescuitului 
se afla în mậinile muntenilor25. Folosibdu-se de 
luptele interne din Țara Romậnească, în 1462 
Ștefan cel Mare a încercat să returneze Chilia 
prin forță. Însă garnizoana a rezistat. Acțiunele 
insistente ale lui Ștefan cel Mare a determinat 
conducerea Transilvaniei șă-și modifice politica 
la gurile Dunării, retrăgậndu-și garnizoana din 
cetate și înlocuind-o cu cea munteană. Peste trei 
ani, în Chilia a fost restabilită administrația Țării 
Moldovei26. Au dost restabilite legăturile econo-
mice ale Chiliei cu alte localități din țară. La 13 
martie 1466 domnul Moldovei permitea locuito-
rilor satului Negoiești să facă negoț “la Chilia, 
ori la Dunăre”27, iar la 15 august 1471, mănăs-
tirea Pobrata, care avea în stăpậnire sate din va-
lea Botnei (Risipeni, Bălănești, Dobricinești), 
a obținut dreptul de a vinde la Chilia grậu și 
miere28. Din Liov negustorii aduceau la Chilia 
postav. La gurile Dunării ei achiziționau pește, 
pe care îl transportau în provunciile statului 
polonez29. Fiind una din ocupațiile de bază ale 
romậnilor de la gurile Dunării, pescuitul era 
bine organizat. Fiecare loc favorabil pentru pes-
cuit era luat în arendă de un om experimentat 
și înstărit, care organiza un grup de pescari. 
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Arendașul lua de la ultimii o parte din pește sub 
formă de rentă pentru sine, pậrcălab și domnul 
țării30. La 20 iunie 1479 marele voievod a înce-
put a construi catatea Chiliei cu 8 mii de meșteri 
și 17 mii lucrători auxiliari. Sub comanda unuia 
dintre pậrcălabi se afla și o mică flotă militară de 
la gurile Dunării, creată pe timpul lui Ștefan cel 
Mare. În 1482, la Chilia Ștefan cel Mare a zidit 
biserica Sf. Nicolae, lucrările fiind efectuate sub 
conducerea arhitectului italian Ioan Provana31.

Otomanii și-au fixat ca prin obiectiv acapa-
rarea puternicilor și înfloritoarelor orașe Chilia 
și Cetatea Albă. În acest scop otomanii erau 
dispuși să utilizeze forțele principale ale Impe-
riului. În 1484 armata otomană de aproape 100 
mii oameni, în frunte cu sultanul Baiazid al II-
lea, susținută de circa 100 corăbii, a trecut fron-
tiera Țării Moldovei. Sosid la 5 iulie 1484 în fața 
Chiliei, Baiazid al II-lea a pornit lupta. Potrivit 
relatărilor lui Mehmed Neșri, otomanii au sosit 
la Chilia și “făcậnd luptă mare, au împresurat-
o de pe uscat și de pe (apele fluviului – n.n.)”. 
„După aceea, trăgậnd din tunuri și din puști, au 
dat iureș, și (turnurile – n.n.) au fost distruse”, 
menționază Sa’adeddin. Mehmed Neșri ne in-
formează că otomanii „purtậnd lupte timp de 
10 zile, au îngenunchiat fortăreața”32. Aceasta 
s-a întậmplat la 14 iulie 1484. Potrivit realată-
rilor polonezului Malatesta, cea mai mare par-
te a populației orașului a fost robită și dusă la 
Istanbul. Altă parte a părăsit orașul din propria 
inițiativă. Necredincioșilor, menționa Așik-pașa 
zade despre creștinii cu preponderență de origi-
ne romậnă, care au vrut să plece li s-a dat voie, 
să se transfere în alte localități, inclusiv în cele 
rămase sub autoritatea lui Ștefan cel Mare. Po-
trivit firmanului lui Baiazid al II-lea din 1484, de 
această învoire puteau profita și preoții creștini 
ce locuiau în cetate. Tot acolo se specifica că 
locuințele părăsite de creștini cu asentimentul 
sultanului rămậneau la dispoziția militarilor oto-
mani, care, potrivit unor surse ulterioare, ocupau 
în exclusivitate spațiul citadelei. Ocupậnd Chi-
lia, otomanii au început să fortifice localitatea. 
Conform relatărilor lui Sa’adeddin în 5 zile a 
fost restabilită Chilia Nouă. Luptele continuau 
cậnd otomanii au purces la crearea organelor ad-
ministrative locale. În oraș a fist numit un kadiu 
(judecător) și un emin responsabil de adminis-
trarea imobilului, care devenise o proprietate 
a statului otoman. Aici erau incluse clădirile și 

dughenele părăsite de negustorii locali și stră-
ini, piața, pămậntul arabil, locurile de pescuit 
etc. Au fost create și organe militar-administra-
tive. Conform relatărilor lui Mehmed Neșri, în 
oraș fu numit un subaș, care avea drept datorie 
menținerea ordinii publice și pregătirea de luptă 
a unităților militare, formate din cavaleri medi-
evali otomani (sipahii-călăreți). A mai fost nu-
mit un dizdar (comandant) pentru menținerea în 
ordine a cetății și disciplinei ostașilor din gar-
nizoana locală. În 1486, la Chilia se aflau 396 
de ostași cu grade inferioare și 8 comandanți su-
periori. Trei dintre aceștia, inclusiv un kapudan 
(amiral), se aflau la cậrma flotilei otomane loca-
le. În oraș mai erau azapi, care îndeplineau ser-
viciul militar în schimbul scutirii de la plata unor 
impozite, întreținậndu-se din ocupații economi-
ce. Conform firmanului lui Baiazid al II-lea din 
22/23 august 1484 “potrivit necesităților (kadiul 
și dizdarul cetății) va repartiza, de comun acord, 
casele (rămase fără locuitori – n.n.) care se află 
în cetățuie ostașilor din garnizoană și azapilor 
după situația acestora”33. Ulterior, la Chilia au 
mai apărut beșliii – unități de cavalerie iregulată 
formată din musulmani și creștini. Puterile erau 
separate. Kadiul judeca cazurile musulmanilor 
dintr-o circumscripție numită kadiat. În fruntea 
unităților de sipahii se afla subașul, subordo-
nat unui sangeakbei. Inițial, subașul de la Chi-
lia era subordonat sangeakbeiului de la Silistra, 
orașul ocupậnd locul 3-4 (împreună cu Varna) în 
privința veniturilor (60 025 acce anual)34. După 
1538 kadiatul Chilia a intrat în sangeakul Ce-
tatea Albă, fiind în componența Imperiului Oto-
man pậnă în1806. 

Cetatea Smil (Ismail)

Într-un document turcesc sunt prezen-
tate informații despre hotarele vestice ale 
circumscripției Chilia, cậnd o ținea Țara 
Romậnească. Băștinașii romậnii, martori ai lu-
crărilor de delimitare din 1486, au zis: “Hotarul 
Chiliei începea de la Fậntậna lui Turhan (as-
tăzi s. Tașpunar) spre Kara Bulak, iar de acolo 
se îndrepta spre Iezerina, (sau) Vadul Iezilor, 
amintit mai sus”35. Iezerina sau Vadul Iezilor din 
documentul citat este trecerea de lậngă actuala 
localitate Ismail. Iar hotarul olatului Chilia se 
afla puțin mai la vest de trecerea menționată. În 
rậndurile romậnilor băștinași trecerea era numită 
Smil, cuvậnt de origine getică cu semnificația de 
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“loc nisipos”36, încă o dovadă că timp de mile-
nii, la Dunărea de Jos au locuit fără întrerupere 
romậnii și strămoșii lor geto-dacii. Ulterior, ho-
tarul olatului Chilia se afla mai la apus de tre-
cerea Smil, atingậnd malul lacului Ialpug37. În 
timpul unor lupte pentru demnitatea de sultan al 
Imperiului Otoman, prințul Selim a trecut pe la 
Smil. Potrivit unor surse neoficiale, atunci el a 
luat de la romậni clădirea mănăstirii Sf. Nico-
lae de la Smil38. Instaurarea otomanilor în partea 
vestică a olatului Chilia a produs modificări în 
toponimia locală. A fost schimbată denumirea 
“Vadul Iezilor” și a localității din apropiere.

Drept urmare, în recensămậntul otoman din 
1542 a fost menționat satul Ismail39, fiind o 
acomodare turanică a vechiului toponim de ori-
gine tracică. Aceasta este prima mențiune do-
cumentară a localității și a noii denumiri. Însă 
vechea denumire a perpetuat printre romậnii 
localnici, fiind sesizată char și de călătorii stră-
ini. Peste un secol călătorul sirian Paul de Alep 
menționa: “Am ajuns la vestitul oraș al lui Șmil 
(înțălegậnd originea toponimului în felul său, 
de la Șmil – n.n.), numit de turci Ismail”40. La 
15 ianuarie 1560 Suleyman I confirma primi-
rea unei scrisori din partea domnului Moldovei 
privind situația de la gurile Dunării și planurile 
lui Hasan, sangeakbeiul de la Cetatea Albă. În 
aceeași zi Suleyman I comunica sangeakbeiu-
lui Hasan, că potrivit informației furnizate de 
Alexandru Lăpușneanu, la vadul Ismail se afla 
o așezare “distrusă (și) din cauza răutății locui-

torilor (turci – n.n.) transformậndu-se în ruină”. 
Situația s-a repetat în vara aceluiași an. Potri-
vit firmanului dat de Suleyman I din 19 iunie 
1560, fiind întocmit în urma primirii noilor știri 
de la Alexandru Lăpușneanu, “niște haramini 
(bandiți – n.n.) din părțile Silistriei, Măcinului 
și Isaccei, trecậnd Dunărea, au năvălit în Țara 
Romậească..., au călcat și au ocupat teritoriul 
vilaietului Chilia, iar populația de acolo a fost 
nevoită să se refugieze în alte locuri”41. Colabo-
rarea lui Alexandru Lăpușneanu cu autoritățile 
otomane pentru restabilirea ordinii la gurile 
Dunării a permis soției domnului Moldovei să 
răscumpere de la Poarta otomană mănăstirea Sf. 
Nicolae, confiscată mai înainte de către Selim I. 
Pentru răscumpărarea imobilului acestui lăcaș 
sfậnt, Ruxanda, fiica lui Petru Rareș și soția lui 
Alexandru Lăpușneanu a cheltuit 35 mii de lei, 
sumă colosală pentru aceea vreme42. Spre finele 
anilor 80 ai secolului al XVI-lea, la Smil (Ismail) 
turcii începură construirea unei fortificații, pen-
tru care au fost antrenați țăranii romậni. Aceas-
ta reiesă din conținutul firmanului datat cu luna 
august 1590, prin care sultanul poruncea dom-
nilor Moldovei și Țării Romậnești „să sprigine 
construirea unei fortărețe la ghecetul (trecerea 
– n.n.) Ismail”43. Or, la acea dată, lucrările erau 
pe sfậrșite, deoarece în luna noiembrie 1590, po-
trivit relatărilor cronicarului turc M. Seleniaki, 
a decedat eunucul Mehmed, care „înființase ce-
tatea și orașul pe malul Dunării, la locul numit 
trecătoarea Ismail”44. Tot atunci se afla în trece-

Cetatea Ismail
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re pe la Ismail și o puternică armată otomană. 
Așezat pe căi comerciale importante, orașul era 
preferat de numeroși negustori. El a devenit și 
un centru religios al ortodocșilor de la Dună-
rea de Jos. În 1641 călugării mănăstirii Caracal 
de la muntele Athos (Grecia) au cerut permisi-
unea Patriarhiei Constantinipolului de a repara 
biserica Sf. Nicolae. Repararea lăcașurilor sfinte 
ale creștinilor ortodocși din Imperiul Otoman se 
efectua doar cu aprobarea Porții, la cererea Pa-
triarhiei. La 1 iunie 1641, prin actul patriarhului 
Ionachie din Constantinopol, biserica Sf. Nico-
lae din Ismail a fost ridicată la rangul de stavro-
pighie, adică supusă direct Patriarhiei. Tot pe 
atunci în documentele istorice a început să apară 
mențiuni despre mitropolia locală înființată re-
cent. Mitropolitului de Proilavia (Brăila) și Ismail 
a fost subordonat clerul ortodox din spațiul Mol-
dovei și teritoriile limitrofe supuse otomanilor45.  
T. Stanislavov46, care au vizitat Ismailul în 1659, 
relata că majoritatea locuitorilor erau cu priorita-
te de origine romậnă, fiind numiți de el „moldo-
veni și munteni”. Tot T. Stanislavov remarca un 
aflux de populație din diferite zone ale Imperiului 
Otoman: „Aici se adună o mulțime de neamuri, 
pentru că locuitorii sunt scutiți de plata oricărui 
bir în afară de un galbăn..., pe care trebuie fiecare 
să-l plătească turcilor pe drept capitație”. Ponde-
rea musulmanilor nu era prea mare. „Se spune, 
relatează Paul de Aep, că în acest oraș sunt peste 
12 mii de romậni și bulgari” adică nemusulmani 
de origine romậnă și transdunăreană, care formau 
circa patru cincimi din populație, iar musulma-
nii doar o cincime. În numărul nemusulmanilor, 
potrivit relatărilor lui T. Staniclavov, „la Ismail, 
case de locuitori catolici sunt 3, de negustori ra-
guzani 2, suflete sunt 30”. La Ismail „singurul 
dregător al stăpậnirii este intendentul de vakuf”, 
adică veniturile de la activitatea economică erau 
utilizate pentru întreținerea clerului musulman, 
ale instituțiilor social-culturale (școli, spitale, azi-
luri ș.a.). Activitatea economică a vakufului era 
administrată de un mὓtevelli, sub ochiul atent al 
kadiului. În oraș erau și alte persoane adminis-
trative cu prioritate militare. Evlia Celebi relata 
că Ismailul „este un port ales și constituit vakuf 
pentru Meka și Medina (orașe musulmane sacre 
din peninsula Arabă – n.n.). Administratorul lui, 
fiind un om al agăi haremului împărătesc, îl ad-
ministrează cu 400 oameni ai săi. Este un post 
înalt și se arendează. Are și intendent de vamă. 

Neavậnd cetate (de piatră – n.n.), nu are dizdar 
(comandantul ei – n.n.), dar are un beșliaga și 
șaptezeci de ostași (beșlii – n.n.). Stăpậnul reli-
gios are rangul de 300 de aspri. Pentru kadiul de 
acolo se încasează anual 7 pungi (3 500 aspri – 
n.n.), iar pentru mὓtevelli 20 de pungi (10 000 as-
pri – n.n.). De asemenea, are un chehaia de sipahii 
(cavaleri medievali – n.n.), un serdar de ieniceri, 
agale de azapi, un kapudan, subașiu și muhtesib”, 
adică doi șefi de menținere a ordinei – în localita-
te și, respectiv în piață. Ismailul se prezenta ca un 
important centru comercial. Desfacerea mărfuri-
lor se făcea atật pe piață, cật și în dughene. Evlia 
Celebi relata că orașul „are vreo 800 de dughe-
ne (cifră extrem de exgerată – n.n.) dar nu există 
bazar de țesături (obișnuit pentru un oraș orien-
tal – n.n.). Majoritatea dughenilor sunt acoperite 
cu șindrilă. În oraș nu se află deloc caldarậm. În 
portul său pot acosta sigur 500 de corăbii (cifră 
exagerată – n.n.). Există miere de albine, unt, 
brậnză, icre negre, iar grậul și orzul (mărfuri adu-
se – n.n.) din sate sunt de calitate foarte bună de 
aceea pậinea albă se găsește din belșug. Toată 
populația trăiește de pe urma negoțului, făcậnd 
cumpărături și vậnzări cu valahii și moldovenii”. 
Cu alte cuvinte, din punct de vedere economic, 
Ismailul era legat de populația din Moldova și 
Țara Romậnească, iar în oraș se vindeau produse 
agrare ale producătorului romận. Aici Constantin 
Brậncovanu (1688-1714) a construit mănăstirea 
Adormirii Maicii Domnului47. La Ismail Poarta a 
construit o cetate nouă. În noiembrie 1782, am-
basadorul rus de la Istanbul informa superiorii 
că „Poarta a ordonat trimiterea în Ismail a 2 mii 
de lucrători din Țara Romậnească și Moldova și 
că cetatea de acolo se reconstruiește sub supra-
vegherea unui inginer francez”48. La 8 ianuarie 
1791 Gr. Potiomkin raporta Ecaterinei II49 că la 
Ismail erau „creștini (majoritatea romậni – n.n.) 
4 285, armeni – 1 400, evrei – 130, toți aceștea 
au fost găsiți în locuințele lor din oraș”. Ismailul 
s-a aflat sub otomani pậnă în 1809. 
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Borisăuca 
(Povestea unui sat din preajma Cetății Albe)

Eudochia SEVASTIANOV-MÂNDRU

Trecută prin foc și prin sabie,
Furată, trădată, mereu,
ești floare de dor, Basarabie,
ești lacrima neamului meu

 Dumitru Matcovschi

Povestea satului Borisăuca, ca de altfel și 
povestea întregii Basarabii, iar a Bugea-

cului în mod special, este destul de întortochea-
tă. Aflat de-a lungul secolelor în calea hoardelor 
păgâne, Bugeacul a avut un destin vitreg. 

Trecând de mai multe ori din mână în mână, 
de la Moldova la Rusia, apoi de la Rusia la Ro-
mania și invers, Basarabia istorică, căreia tătarii 
i-au spus, pe limba lor, Bugeac, a avut chiar de 
la origini steaua nedreptății pe frunte. Borisăuca 
a purtat aceeași cruce a destinului. Dar locuind 
aici, la „unghia oii”, cum spun bătrânii (privit 
de sus, Bugeacul are forma unei unghii), Dum-
nezeu ne-a ferit de multe nenorociri.

Pentru noi, cei născuți aici, Borisăuca rămâne 
a fi locul ființării noastre, locul unde ne-am afir-
mat ca oameni, locul pe care îl purtăm mereu în 
suflet, oriunde ne-am afla în această lume.

Așezarea geografică

Satul Borisăuca (în rusește – Borisovca) este 
situat în partea de sud a Basarabiei, pe malul de 
vest al lacului Sasâc (Cunduc), la o distanță de 5 
km sud de orășelul Tatarbunar și la 25 km sud-
vest de stația de cale ferată Sărata (Sarata), la o 
depărtare de 40 km de Marea Neagră și la 150 
km de Odesa. Localitatea face parte din raionul 
Cetatea Albă (Belgorod-Dnestrovsk) al regiunii 
Odesa. Satul este relativ tânăr. A fost întemeiat 
în anul 1822, când Basarabia era deja sub stăpâ-
nire rusească.

Conform ultimului recensământ (2009), satul 
are 569 gospodării, respectiv 1.803 locuitori (ro-
mâni/moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari, găgă-
uzi). Marea majoritate a populației o alcătuiesc 
românii (moldovenii). Borisăuca e unicul sat din 
comuna Tatarbunar, unde se mai păstrează limba 
română ca limbă maternă de comunicare și de 
predare în școală. Locuitorii satului sunt în în-
tregime ortodocși.

În mijlocul satului, pe un loc ceva mai înalt, 
se află biserica cu hramul Sfinta Parascheva. 
Acest sfânt lăcaș se vede ca-n palmă din orice 
parte a satului.

În imediata apropiere a bisericii se înalță 
școala de cultură generală (care a primit de cu-
rând statut de liceu), unde își fac studiile 175 de 
elevi.

Satul mai dispune de o grădiniță de copii, are 
în centru un cămin cultural, un cămin cultural, 
bibliotecă publică, oficiu poștal, un post de prim 
ajutor medical, câteva magazine, brutărie, două 
întreprinderi agricole.

În partea de sud a satului, la o distanță de 2 
km, se află mănăstirea de maici „Schimbarea la 
Față”, ridicată pe cel mai înalt mal al lacului Sa-
sâc.

La circa doi kilometri de mănăstire, în partea 
de sud-vest, se întinde Valul lui Traian de Jos, 
considerat hotar între moșiile a două sate – Bori-
săuca și Eschipolos (Glubokoe).

Din istoricul satului

Istoria satului Borisăuca e strâns legată de is-
toria Bugeacului.

În sec. VII-VI î.e.n., aici au locuit triburi de 
sciți. Ei se îndeletniceau cu creșterea vitelor, cu 
plugăritul, practicau diferite meserii. Despre 
aflarea sciților pe aceste meleaguri ne vorbesc 
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vestigiile descoperite în urma să-
păturilor arheologice: vase de lut, 
vase pentru păstrarea cerealelor, 
monete ș.a.

Sciții făceau comerț cu grecii. 
Grecii veneau aici pe mare, adu-
ceau obiecte de lux, obiecte de 
artă, vinuri scumpe, ulei de măs-
line. În schimb, primeau de la sciți 
sclavi, cereale, pește, vite, blănuri, 
miere. 

În preajma satului Borisăuca 
au fost descoperite rămășițe ale 
civilizațiilor străvechi aparținând 
epocii de bronz, culturii Cernea-
hov, perioadei Rusiei Kievene. 

Până la 1241, locurile noastre sunt 
populate de cumani. După ei au venit tătarii. Atât 
în limba cumanilor, cât și în limba tătarilor Bu-
geac înseamnă „unghi”. Tătarii nogai, așezați 
aici puțin mai târziu, devin populație majoritară.

La 1392, după retragerea Hoardei de Aur, 
acest teritoriu intră în componența tânărului 
Stat Moldovenesc. La 1429, ținutul capătă de-
numirea de Basarabia, păstrând-o și pe cea de 
de Bugeac. La 1484, turcii ocupă cetățile Chi-
lia şi Cetatea Albă, Basarabia rămânând, până 
la războiul din 1806-1812, sub administrația 
otomanilor, cărora li se vor alătura, mai târziu, 
tătarii din Crimeea. În perioada anilor 1484-
1812, Bugeacul făce parte din pașalâcul turcesc 
de la Silistra. Ținutul este cedat Imperului Rus, 
după Tratatul de Pace de la București (1812), 
împreună cu Moldova dintre Prut și Nistru. 
Autoritățile imperiale rusești alungă de pe 
aceste locuri populația tătară și chiar o parte 
din populația moldovenească spre Dobrogea, 
invitând în schimb bulgari și găgăuzi ortodocși, 
germani, ruși, ucraineni, care le vor lua lo-
cul. Scurta stăpânire moldovenească, lunga 
ocupație turcească, apoi cea rusească, precum 
și procesul de colonizare de după 1812, expli-
că, oarecum, caracterul eterogen al populației 
Bugeacului.

La 1822, a avut loc întemeierea satului Bo-
risăuca. Până la acea dată, acest teritoriu purta 
denumirea de Taptâc și aparținea unui propri-
etar din Chilia, bulgarul Pencio Stoikovici. În 
anul 1827, aici se așează cu traiul cincisprezece 
familii de țăranii (în număr de 48 de persoane) 
strămutați de guvernul țarist din uezdul (județul) 

Oboiani, gubernia Kursk (din localitățile Nikols-
kaia Penea, Vișneaia Penea, Certovsk, Novosio-
lovka, orașul Bogatoe). Aceștia, printr-o cerere 
(прошение) către organele juridice de la Akker-
nan (Cetatea Albă), au solicitat primirea, pentru 
o perioadă de trei ani, a pământurilor aflate în 
posesia bulgarului Stoikovici. Capii acestor fa-
milii erau: Boris Radeanskoi, Semion Safonov, 
Cuzma Larin, Ignat Larin, Mihail Polskoi, Ia
cov Trubciațkov, Ivan Iurakov, Andrei Mikulin, 
Grigorii Filimonov, Andrei Kamenev, Mihail 
Bușuev, Mihei Timofeev, Roman Sapronov, Da
nil Frolov și Semion Frolov – nume tipic rusești. 
Se presupune că liderii acestei așezări ar fi fost 
Boris Radeanskoi și Semion Safonov, de la care 
satul ar fi preluat denumirea de Borisovca. O 
altă legendă ne mărturisește că întemeietorii sa-
tului au fost un cioban pe nume Boris și soția 
acestuia Sofca.

Mai târziu, pe acest teritoriu au venit, pentru 
a se așeza cu traiul, moldoveni din uezdul Is-
mail și din Bucovina. Locuitorii de origine slavă 
pleacă de pe aceste locuri și populația compactă 
a satului o constituie moldovenii. Borisăuca e 
proclamată drept sat moldovenesc în anul 1835. 
La 1851, sunt stabilite hotarele satului. Între anii 
1856 și 1878, o bună parte a Bugeacului (județele 
Cahul, Bolgrad și Ismail) s-a aflat sub stăpânirea 
Moldovei, respectiv a României, după 1862. La 
1863, Borisăuca (județul Bolgrad, plasa Ismail) 
este populată în întregime de români, având 110 
familii. La 1878, cele trei judeţe din sudul Basa-
rabiei (Cahul, Bolgrad și Ismail) au fost cedate 
Rusiei Ţariste.

Părintele Ștefan Hionodachi și matușca Ileana, împreună cu un grup de enoriași, 
la Biserica „Sfânta Parascheva”, s. Borisăuca
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La 1899, sunt împroprietăriți cu pământ 96 
de gospodari, primind fiecare câte 30 de deseti-
ne. Din actul de împroprietărire aflăm un lucru 
curios: cele mai vechi și mai răspândite nume 
de familie în satul nostru sunt: Mândru, Iftode 
(Eftodi), Călin, Comărzan, Zorilă, Moșu, Cio
banu, Holovate, Zubacu, Niculcea, Moscalaș, 
Zavati, Barbu, Ochișoru, Profir, Stogu, Huțu 
(Guțu), Mocanu, Făuraș, Văraticu, Cucieru, 
Fedorcan, Mitachi, Rauțchi, Petrov.

În preajma război mondial, din cauza lipsei 
de pământ crește nemulțumirea țăranilor săraci.

Potrivit datelor din anul 1916, în sat locuiau 
925 de persoane, în totalitate moldoveni. Nu se 
știe când a avut loc schimbul de populație, se 
presupune că spre sfârșitul anilor 50 – începutul 
anilor 60 ai sec. XIX, când, conform Tratatului 
de Pace de la Paris (1856), Basarabia de sud este 
retrocedată Principatului Moldovei.

Nemulțumirile țăranilor se agravează și, în 
mai 1916, sătenii refuză să plătească chirie pen-
tru folosirea terenurilor. În aprilie 1917, ei îl se-
chestrează pe executorul judecătoresc și declară 
pământul ca proprietate a poporului. În decem-
brie 1917, activiștii bolșevici preiau conduce-
rea în sat. Intervenția armatei române a dus la 
înăbușirea rebeliunii bolșevice și la pacificarea 
localității.

După Unirea Basarabiei cu România, la 1918, 
satul Borisăuca a făcut parte din România, aflân-
du-se în Plasa Chilia Nouă a județului Ismail. 
Majoritatea populației o alcătuiau românii. Dar 
exista și o comunitate de ruși. La reforma agrară 
din 1921, pe motivul că sunt implicați în indus-
trii auxiliare, sunt excluși de la împroprietărire 
75 de țărani din cele 195 de familii ale satului. 

În perioada 16-19 septembrie 1924, la Ta-
tarbunar izbucnește o răscoala organizată de 
bolșevici trimiși din URSS. Rebeliunea a cu-
prins aproape toată partea de sud a Basarabiei. 
Numărul răsculaților ajunsese la circa 6000 de 
oameni, originari din satele Cișmele, Achman-
ghit, Nerușai, Mihăileni, Galilești, în care locu-
iau ucraineni, ruși, bulgari, găgăuzi. Răscoala nu 
a fost susținută de țăranii români și de coloniștii 
germani. Se presupune că, după înăbușirea re-
voltei, ar fi fost arestați și localnici din Borisă-
uca. Ținând cont de cele menționate mai sus, 
suntem înclinați să credem că arestații din Bo-
risăuca, dacă au fost cu adevărat, erau de altă 
etnie, decât români.

În 1930, satul avea 1.504 locuitori, dintre care 
1.436 erau români, 43 ruși, iar restul – ucraineni, 
bulgari etc. În 1940, din cei 1.682 de locuitori ai 
satului, 1.642 erau români, 38 ruși și 2 bulgari.

În urma Pactului Ribbentrop-Molotov (1939), 
Basarabia și nordul Bucovinei este anexată în iu-
nie 1940, prin ultimatum, de către URSS. Partea 
de sud a Basarabiei (județele românești Cetatea 
Albă și Ismail), împreună cu partea de nord a 
Basarabiei, Bucovina de nord și Ținutul Herței 
sunt alipite la RSS Ucraineană. La 7 august 
1940, este creată regiunea Ismail, consti tuită din 
teritoriile aflate în sudul Basarabiei, care fusese-
ră alipite la RSS Ucraineană.

În 1941-1944, toate teritoriile anexate anteri-
or de URSS au fost reintegrate în România, dar 
în 1944, au fost din nou alipite la URSS și redate 
RSS Ucrainene. Un număr de 288 de locuitori 
din satul Borisăuca au luptat în cel de-al doilea 
război mondial, 161 dintre ei au murit pe câmpul 
de luptă.

La Borisăuca, ca în toate satele din fosta Uni-
une Sovietică, a avut loc colectivizarea. Astfel, 
la 1946, pe teritoriul satului se formează două 
colhozuri – „Hrușciov” și „Viața nouă”, care, 
în 1949, s-au unit într-un singur colhoz, „40 de 
ani ai lui Octombrie”. Acesta, rândul lui, a in-
trat în componența kolhozului „Răscoala de la 
Tatarbunar”, ce cuprindea gospodăriile agricole 
ale câtorva localități: orășelul Tatarbunar și sate-
leBorisăuca și Glubokoe (Eschipolos). În 1998, 
kolhozul se desființează și pe tertoriul satului se 
formează întreprinderea agricolă „Borisovca”. 
Începând cu anul 2002, în sat funcționează două 
întreprinderi agricole.

În 1954, regiunea Ismail este desființată, iar 
localitățile ei sunt incluse în regiunea Odesa.

Începând cu anul 1991, satul Borisovca face 
parte din raionul Tatarbunar al regiunii Odesa în 
cadrul Ucrainei Independente. Prin recenta re-
formă teritorial-administrativă, satul Borisovca 
face parte din comuna Tatrbunar a raionului 
Cetatea Albă (Belgorod-Dnestrovsk), regiunea 
Odesa. La ora actuală, satul are 1.803 locuitori, 
dintre care 80 % sunt români (moldoveni).

Lăcașurile de cult 
Biserica „Sfânta Parascheva”

În 1884, în sat este construită biserica de piatră 
„Sfânta Parascheva”, unde și astăzi vin sătenii să 
se roage cu multă evlavie în zilele de sărbătoare 
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și duminica. Biserica are formă de cruce. În total, 
împreună cu cătunul afiliat Galanouca, avea 452 
de gospodari români și dispunea de 18 ha de pă-
mânt arabil dat spre folosință clerului. În curtea 
bisericii a fost construită o casă parohială.

Din mărturisirile lui Marin Sozon (înteme-
ietorul mănăstirii „Schimbarea la Față”), măr-
turisiri ce au ajuns până la noi, aflăm că pe la 
1907 preot la biserica din Borisăuca era Nicolae  
Șefirță.

Documentele de arhivă ne spun că unul dintre 
următorii preoți ai bisericii noastre a fost Ștefan 
Calimocan, născut la 1879, absolvent al semina-
rului teologic, care a slujit mai întâi ca diacon, 
iar peste un an a fost hirotonit preot. Consultând 
literatură despre istoria bisericii, mi-au căzut sub 
mână amintirile protoiereului Ioan Lisnic (Mol-
dova), din care am aflat că pe la 1930 „Părinte
le Damian Malcoci a slujit la Biserica «Sfânta 
Parascheva» din Borisăuca, județul Ismail, și la 
1 aprilie 1932, conform cererii înaintate, a fost 
transferat la Biserica «Sfântul Nicolae» din lo-
calitatea Șaba, județul Cetatea Albă.”

Din martie 1949 până în septembrie 1962, 
preot la biserica din Borisăuca este Ștefan Hio-
nodachi din Ceamașir (Prioziornoe, Chilia). A 
fost un preot pe care enoriașii l-au pomenit me-
reu cu un cuvânt bun. A rămas în memoria săte-
nilor ca o lumină clară și binefăcătoare. Au fost 
ani grei, a avut de înfruntat multe obstacole, dar 
a știut să fie un demn slujitor al lui Dumnezeu și 
un înțelept îndrumător și ocrotitor al oamenilor 
pe care i-a avut sub oblăduirea sa.

Acest lăcaș sfânt din satul Borisăuca, ca și 
multe altele din împrejurimi, a fost închis în 
timpul comunismului, la 1962, și e redeschis 
abia la 7 aprilie 1989, de ziua Bunei Vestiri 
(Blagoveștenie). În acest răstimp, clădirea bi-
sericii a servit drept magazie a colhozului. Spre 
marea fericire a sătenilor, clădirea bisericii s-a 
păstrat intactă.

După cum menționam mai sus, la 7 aprilie 
1989, biserica își deschide din nou ușile pentru 
sătenii setoși de cuvântul lui Dumnezu, care, în 
ciuda tuturor vicisitudinilor, nu-și pierduseră 
credința în tot ce e frumos și sfânt.

Timp de câțiva ani (1989-1996), aici s-au 
rânduit mai mulți preoți (români, ruși, ucrai-
neni). Nu stăteau prea mult în post, fiecare găsea 
motive pentru a părăsi parohia.

În luna ianuarie 1998, vine în sat tânărul pre-

ot Nicodim, împreună cu preoteasa Anghelina și 
copilul lor de câteva luni, Ciprian. Originar din 
orașul Drochia, R. Moldova, părintele Nicodim 
a absolvit seminarul teologic din Odesa și, de 
atunci, încontinuu, săvârșește serviciul divin în 
parohia de la Borisăuca și e mereu între enoriași 
și la bine, și la greu. Slujbele bisericești le ofici-
ază în limba română.

În data de 10 februarie 2019 a avut loc Adu-
narea Generală a enoriașilor din Parohia Borisă-
uca, în cadrul căreia s-a hotărât prin vot unanim 
ca biserica din sat să rămână în componența Bi-
sericii Ortodoxe Ucrainene, oblăduită de mitro-
politul Onufrie.

Mănăstirea „Schimbarea la Față”

La începutul sec. XX, pe malul cel mai înalt 
al lacului Sasâc, la circa doi kilometri de Bori-
săuca, a fost construită mănăstirea „Schimbarea 
la Față”. Ctitorul mănăstirii a fost Marin Sozon, 
locuitor din satul Borisăuca. După multe greutăți 
și nenumărate obstacole, Sozon a cumpărat pă-
mântul de pe malul Sasâcului și, cu ajutorul 
Domnului, la 10 aprilie 1905, a început constru-
irea unei bisericuțe din lemn. Ceva mai târziu, a 
fost ridicată o altă biserică mai mare, din piatră 
și cărămidă roșie.

La începuturile sale, acest lăcaș sfânt a fost o 
mănăstire pentru bărbați. Călugării care slujeau 
aici erau originari din România și Moldova. Mă-
năstirea a avut mult de suferit de pe urma răz-
boaielor, iar lucrătorii și călugării au fost trimiși 
pe front sau exilați prin Siberii. Din 1950 până în 
1991, mănăstirea a fost închisă. În acest răstimp, 
pe teritoriul mănăstirii a funcționat un sanatoriu 
pentru copii bolnavi de tuberculoză, iar mai târ-
ziu – un spital pentru narcologic.

La 23 mai 1991, mănăstirea își redeschide larg 
ușile pentru credincioși. Astăzi, lăcașul e mănăs-
tire pentru maici. Vin aici, pentru a asculta sluj-
ba divină, credincioșii nu numai din localitățile 
din apropiere, dar și din locuri mai îndepărtate. 
Serviciul divin se săvârșește în slavona veche. 
De mai mulți ani, preot al mănăstiri este părinte-
le Ilie, originar din Odesa. Egumena mănăstirii 
e maica Eupraxia, originară din Crihana Veche 
(Cahul, R. Moldova). A venit la mănăstire încă 
în 1991. Este o stareță neobosită, grijulie față de 
lăcașul sfânt și față de credincioși. Prin stăruința 
și sârguința nemijlocită a maicii Evpraxia,  
mănăstirea a fost renovată, devenind aproape de 
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nerecunoscut. Astăzi, ca și pe timpuri, mănăsti-
rea își sărbătorește hramul la 19 august, în ziua 
de „Schimbarea la Față”. 

Mănăstirea are 18 maici, dintre care 6 vor-
besc limba română. Slujba la biserică se ține în 
slavona bisericească.

Școala

Reproduc mai jos un extras din sursa: „Ion I. 
Solcanu, Editura Enciclopedică, 2013”, din care 
aflăm despre înființarea școlii în satul Borisăuca 
(respectăm ortografia și punctuația originalului) 
„Școala din Borisovca își ia începuturile în preaj-
ma anului 1867. Comuna Borisovca (județul 
Bolgrad) avea în 1865 un număr de 113 familii, 
dar nu dispunea nici de biserică și nici de școală. 
Despre existența unei școli aflăm abia la 1867, 
dintr-un raport al Comitetului de inspecție al 
Școlii centrale din Bolgrad, care propunea ca 
învățător pe Gheorghe Viorescu la școala nou 
înființată din comuna Borisovca.”

Instituția trebuie să fi funcționat și în anii 
următori, până la începutul anului 1872, când 
„flagelul anghinei difterice a năvălit cu atâta 
furie peste noua generație, încât școlile au stat 
închise, iar în comuna Borisovca și Furmano-
va au secat mai în totalitate copiii, de au rămas 
abia câțiva de ambele sexe la finitul epidemiei,” 
raporta Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Pu-
blice, prefectul de Bolgrad, Boldur Lățescu.

Conform anexei raportului, Tabloul comu-

nelor județului Bolgrad în care s-au deschis și 
s-au înființat din nou școli de băieți și de fete, 
în perioada dintre luna iunie și data de 27 de-
cembrie 1872, școala din Borisovca, redeschisă 
după epidemie, funcționa la 24 octombrie, cu 
învățătorul Dimitriu(escu) Vasile, pentru care se 
solicita recunoașterea din partea Ministerului. 
Cu începere de la 16 aprilie 1873, învățătorul 
Vasile Dimitrescu era transferat, la cererea sa, la 
școala din comuna Dimitrovca (Dumitrești, Chi-
lia), iar postul de la Borisovca, devenit, astfel, 
vacant, era publicat pentru concurs. Deși revi-
zorul intenționa să-l transfere aici, în septembrie 
1873, pe Theodor Papastasionopol de la școala 
comunei Împuțita (Vlădiceni, Bolgrad), lucru de 
care acesta se plângea Ministerului, examenul a 
fost luat de învățătorul A. Mihăilescu, din mo-
ment ce acesta funcționa aici în octombrie 1873, 
când școala era frecventată de 15 elevi, dar în 
luna octombrie învățătorul era „absent fără mo-
tiv”.

În luna ianuarie și februarie 1874 școala era 
frecventată de 19, respectiv, 35 de elevi, iar în 
mai-iunie de 20 de elevi, învățător fiind, în toată 
această perioadă, Constantin Tănase, notat cu 
calificativul „bine”. În 1875, comuna Borisovca 
avea 342 de locuitori, ceea ce ar corespunde cu 
numărul familiilor înregistrate cu zece ani mai 
înainte. Școala funcționa cu același învățător, 
care figurează sub numele de „Constantin Tănă
sescu, absolvent de curs seminarist”. Cam atâtea 

Liceul din Borisăuca
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cunoaștem despre funcționarea școlii 
la Borisovca între anii 1865-1875.

În anii 90 ai sec. XIX a fost deschi-
să o școală parohială de două clase, 
unde copiii din sat erau familiarizați 
cu cititul, scrisul și aritmetica. Po-
trivit unei adeverințe de absolvire a 
școlii din satul Borisovca, eliberată 
elevului Stogu Semion, la 1914, aflăm 
că la acea vreme în localitatea noastră 
funcționa o școală elementară de un 
an a Ministerului Învățământului Po-
pular.

Mai târziu, la Borisăuca se des-
cide școala de patru clase, care va fi 
întreținută de primăria locală. Direc-
tor al școlii de atunci era Marandici 
F. G., bulgar de naționalitate, absol-
vent al școlii agricole din Cucuruzeni 
(Orhei, Moldova). Copiii mai silitori la carte 
primeau recomandare de continuare a studiilor 
la gimnaziul din Tatarbunar. Cei care terminau 
o clasă de gimnaziu se bucurau printre săteni de 
stimă și respect, fiind considerați oameni „cu 
studii înalte”.

La 1918, Basarabia intră în componența Ro-
mâniei și învățământul în școală se face în limba 
română.

Documentele de epocă arată că la momen-
tul Unirii cu România, în Basarabia lipseau 
cu desăvârșire școlile naționale. Nu existau 
învățători cu pregătire necesară pentru organiza-
rea învățământului în limba română. În ajunul 
Unirii, în Basarabia/Bugeac funcționau școli pa-
rohiale rusești de 1-2 clase, deși populația româ-
nească/moldovenească era majoritară. Această 
stare de lucruri explică nivelul scăzut de cărtură-
rie al moldovenilor, precum și lipsa lor de inte-
res pentru a studia într-o altă limbă, necunoscută 
lor. Din momentul Marii Uniri, învățământul a 
fost naționalizat, școlile parohiale au fost înlo-
cuite cu școli primare de stat cu predare în limba 
română. Prin lege, învățământul primar devi-
ne obligatoriu și gratuit pentru toți elevii până 
la vârsta de 16-18 ani. Deja la 1930, conform 
datelor Recensământului din acest an, numărul 
bărbaților cărturari alcătuia în județele: Cetatea 
Albă – 55%, Ismail – 61,5%.

În ceea ce privește dezvoltarea școlii la Bori-
săuca, referitor la această perioadă, dispunem de 
puține date concrete. Am spicuit careva momente 

interesante din amintirile consătencei mele, Ma-
ria Ciobanu (născută Niculcea, la 1930) în vârstă 
de 92 de ani. Dumneaei își amintește că în școala 
din sat lucrau atunci două învățătoare originare 
din România. Nu-și amintește prenumele lor, de-
oarece adresarea se făcea prin cuvântul „doam-
na”, dar una dintre ele era numită Gălățeanca, 
originară fiind din Galați, iar cealaltă avea nu-
mele de familie Chiroleia, originară din Ardeal. 
Directorul școlii, la acea vreme, era Semion Bar
bu (domnu’ Senea), orginar din Borisăuca. Mai 
povestește mătușa Maria că aveau lecții și cu pre-
otul (părintele Belinschi). Își amintește că soția 
preotului Belinschi era fiica fostului director de 
școală, F.G. Marandici, care, la acea vreme, era 
înaintat în vârstă. Până astăzi s-au păstrat într-o 
stare destul de bună casele în care au locuit fami-
lia Marandici (mai târziu aici a fost spital, apoi 
grădiniță de copii, astăzi – sediul unei unități 
agricole locale și post de prim ajutor medical) și 
familia preotului (azi aici e primăria).

Odată cu „venirea rușilor” în 1940, 
învățământul în școală se face în limba rusă, 
învățători fiind Țurcanu Semion S., Sapovska-
ia Valentina V.. Director e Țurcanu Savelii Se
mionovici. În perioada 1941-1944, instruirea 
în școală din nou se face în limba română, cu 
învățători veniți din România.

Începând cu 1944, învățământul în școala de 
patru ani e iarăși obligatoriu pentru toți copiii 
și se face în limba maternă (moldovenească). 
În 1949, școala trece la învățământul de șapte  

Muzeul „Vatra” din cadrul Liceului din Borisăuca
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clase. Învățători sunt Țurcanu I.S., Gulcenko 
P.P., Zaporojan A.I., Sankovskaia N.P., Bakla-
nov I.S., originari din satele Strumok (Cișmele) 
și Trapovka (Tropoclo). Director e Platonov Va
silii I.. Instruirea se face în baza scrisului chirilic. 
Între anii 1960-1972 satul are școală de opt ani. 
Director e Gujev Leonid I. Din lipsă de spațiu 
necesar pentru clase, școlii i se dă în folosință 
fosta casă parohială (actuala clădire a primăriei).

În ianuarie 1972, se dă în exploatare noua 
clădire a școlii și se trece la învățământul de 10 
clase. În anii 1972-1999, director al școlii e Co
merzan Gavril, originar din Borisăuca. Majori-
tatea învățătorilor sunt, de asemenea, localnici. 
În 1986, în școala din Borisăuca se introduce 
învățământul de 11 clase, începând de la vârsta 
de 6 ani.

În anul de studii 1990-1991, se trece la 
învățământul în baza grafiei latine.

Din 1999 și până la ora actuală, director al 
școlii din sat e Comerzan Alexandru. Corpul di-
dactic e constituit în totalitate din borisăuceni.

La 5 martie 1992, în incinta școlii a fost in-
augurat muzeul etnografic „Vatra”, condus 
de profesoara Raisa C. Rauțchi. Aici copiii 
fac cunoștință cu istoria satului, văd străvechi 
obiecte de uz casnic, instrumente de grădinărit, 
covoare țesute manual etc. Tot aici copiii sunt 
familiarizați cu tradțiile și obiceiurile străvechi 
ale satului: tradiții de familie, obiceiuri calen-
daristice. De o mare popularitate se bucură în 
școală tradiția Mărțișorului. În fiecare an copiii 
confecționează mărțișoare, le înmânează profe-
sorilor, prietenilor, celor din familie. Tot acest 

proces de lucru asupra mărțișoarelor este urmat 
de un spectacol închinat sărbătorii în cauză. De 
ani buni, conducător al muzeului este Natalia I. 
Zubac.

Cu sfințenie sunt respectate la Borisăuca și 
sărbătorile de iarnă. De crăciun, elevii se adună 
într-o ceată de colindători, care poartă bucuria 
sărbătorii Nașterii Domnului sau a Anului Nou 
pe la casele gospodarilor din sat.

În luna august 2020 părinții a 162 de elevii 
ai școlii din Borisăuca (din totalul de 173 de 
elevi) au depus cereri către administrația școlii 
prin care au solicitat trecerea la denumirea co-
rectă a limbii de predare în școală, insistând ca 
ea să fie numită „limba română”, nu „limba mol-
dovenească”. Voi reaminti aici că, atât la școala 
din satul nostru, cât și în toate celelalte sate 
românești din sudul Basarabiei se mai trecuse 
odată, în anul de învățământ 1991/1992, de la 
„moldovenească” la română, simultan cu trece-
rea respectivă în școlile din R. Moldova,. Doar 
că, ulterior, la indicațiile (necunoscuților) de sus, 
denumirea limbii a revenit, încetul cu încetul, 
la denumirea introdusă de bolșevicii sovietici: 
„Limba moldovenească”. Pentru început, prin 
1998, s-a trecut la „română (moldovenească)”, 
după care, prin 1999, la „moldovenească (româ-
nă), apoi, prin 2000, la „moldovenească”. Sigur, 
au fost decizii politice, luate în liniștea unor bi-
rouri ale unor anumite instituții. Nici părinții, 
nici profesorii n-au cerut aceste schimbări. Toate 
ni s-au băgat pe gât cu forța. Iar în 2020, când 
părinții au cerut trecerea la română, nimeni nu 
le-a răspuns, nici profesorilor, nici părinților. 

La scurtă vreme, noul statut al școlii, 
aprobat de primărie, a fixat că limba de 
predare în școală este „ucraineana și 
limba minorității naționale” (pct.3.6), 
fără a se preciza care este aceasta. 

În aceste condiții, reprezentanții 
părinților și a profesorilor din sat, 
alături de părinții și profesorii altor 9 
școli din sudul Basarabiei, au acționat 
în instanță Ministerul Educației din 
Ucraina, pentru a-l obliga să recunoas-
că dreptul nostru de a învăța în limba 
maternă, cu denumirea ei corectă, re-
spectiv să ia deciziile necesare în acest 
sens. Aceasta pentru că, programele 
de învățământ în școli, dar și limba de 
predare, sunt aprobate de minister. 

Schiţe, istorii, monografii
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Mai mult, la 31 august 2022, consiliul pe-
dagogic al școlii din sat, pentru a păstra școala 
națională, a votat unanim, în ședința consiliului, 
o nouă hotărâre privind trecerea de la așa-zisa 
limbă moldovenească la limba română, ca limbă 
oficială a Uniunii Europene. Un nou memoriu în 
acest sens a fost transmis responsabilei pentru 
învățământ din comuna Tatarbunar, îndrituită cu 
efectuarea modificărilor necesare în statut. De-
ocamdată nu există nicio reacție a autorităților 
locale la acest demers... Incredibil, dar adevărat: 
când nu cerem, ni se dă cu forța (ce vor alții), 
iar când cerem – ni se refuză (ceea ce vrem noi).

Până una-alta, însă, școala din Borisăuca ră-
mâne unica școală din regiunea Odesa cu preda-
re în limba maternă a băștinașilor, toate celelalte 
devenite, între timp, mixte sau ucrainizate în to-
talitate (după rusificarea anterioară). 

Lacul Sasâc

După cum s-a menționat deja, satul Borisău-
ca e situat pe malul de vest al lacului Sasâc. În 
1922, sătenii descoperă calitățile curative antire-
umatice ale nămolului din lac. În anii 1936-1939, 
Borisăuca se transformă într-o mică stațiune bal-
neară, în sat funcționând două băi de nămol. Aici 
vin să se trateze oameni din întreaga Basarabie, 
din România și, după cum ne mărturisesc bătrâ-
nii, chiar din Rusia. Venea, de bună seamă, nu 
orișicine, veneau doar acei care își puteau per-
mite acest lux. Astfel, la acea vreme, satul a tră-
it o perioadă de înflorire. Localitatea avea trei 
ulițe, care se numeau simplu: „ulița de la ghiol”, 
„ulița cea mare” (care era și cea centrală, de al-
tfel) și „ulița cea din deal”. Conducerea satului a 
avut grijă ca ulițele să fie bine amenajate, pentru 
că vara, în sat venea multă lume la băi. Bătrâ-
nii (care, cu părere de rău, nu mai sunt în viață) 
povesteau că circula chiar un mijloc de trans-
port „București-Borisăuca”. Pe ulița cea mare 
funcționa un restaurant și un mic hotel pentru 
oaspeți. Dar majoritatea oamenilor veniți la băi 
se cazau la case particulare. Așa că vara satul 
era plin de lume străină. Nu departe de restarant 
mai funcționa o crâșmă. Proprietarii acestor lo-
caluri erau gospodarii înstăriți, ca Boțolan sau 
ca Duca, iar ca ei erau mulți în sat. Pe marginea 
uliței centrale (care lega Eschipolosul de Tatar-
bunar) se înșirau, de o parte și de alte, stâlpi cu 
felinare. Un om, responsabil, aprindea aceste 
felinare în fiecare seară. Primar la acea vreme 

era Toadere Văraticu, gospodar înstărit, care, pe 
lângă o gospodărie frumoasă, mai dispunea și de 
o baie. Povestesc oamenii bătrâni, care erau pe 
atunci elevi, că o dată pe săptămână veneau aici, 
în mod organizat, copiii de la școală să facă baie.

După 1940, toate aceste așezăminte sunt ru-
inate. Unii gospodari le desființează intenționat 
(mai împărțind din bunuri și nevoiașilor), ), pen-
tru a evita ciocnirile cu noua stăpânire, care avea 
să-i persecute pe localnicii mai înstăriți.

Prin anii 60 ai secolului trecut, stațiunea bal-
neară este restabilită. Din nou vine lumea să se 
trateze cu nămol. Faima satului ajunsese până 
departe, datorită nămolului din Sasâc, care, de 
bună seamă, făcea minuni. Dar, la 1978, înce-
pe catastrofa Sasâcului: apa sărată din lac este 
schimbată cu apă dulce din Dunăre, cu scopul de 
a iriga câmpurile colhozurilor din împrejurimi. 
Această nesăbuință a învățaților a dus la mari 
pierderi în viața și sănătatea oamenilor ce locu-
iesc în satele din preajma Sasâcului. Au suferit 
mari pagube flora și fauna locală. De nenumăra-
te ori s-au făcut demersuri la organele de resort 
pentru „a readuce Sasâcul acasă”, dar „carul stă 
neclintit” până astăzi...

Valul lui Traian

Lângă satul Borisăuca, în partea de sud-vest, 
se termină Valul lui Traian de Jos. Valul pornește 

Locul unde se termină Valul lui Traian de Jos
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de pe malul Prutului (Vadul lui Isac, R. Moldova) 
continuă spre Vulcănești și Bolgrad, de unde, pe 
teritoriul Ucrainei, cotește spre lacurile Ialpug, 
Catlabuga și Chitai, sfărșind pe malul abrupt al 
lacului Sasâc între satele Borisăuca și Eschipo-
los (Glubokoe), la circa 8 km sud de Tatarbunar. 
Lungimea totală a acestei foste fortificații este 
de 126 km. Înălțimea Valului este de 1,5-3 m.

Monumentul istoric „Valul lui Traian” re-
prezintă o fortificație din perioada antică târzie, 
atestat pentru prima dată documentar la 13 mar-
tie 1489. Valul lui Traian de Jos, e considerat as-
tăzi hotar între moșiile a două sate – Borisăuca 
și Eschipolos (Glubokoe).

 De mai mulți ani, pe locul unde sfârșește 
acest monument istorico-arheologic a fost insta-
lată o placă din piatră, pe care găsim informații 
sumare despre Valul lui Traian de Jos.

Cuvânt de încheiere

Am încercat să cuprind în câteva pagini po-
vestea satului natal, Borisăuca, de la origini și 
până la ora actuală. Dar, după cum bine se știe, 
nu poți cuprinde necuprinsul. Multe ar mai fi 
de adăugat la cele spuse mai sus. Mai sunt încă 
lucruri de care nu avem cunoștință sau avem 
prea puțină și chiar destul de vagă. Oricum, tre-

cutul ținutului nostru nu e chiar atât de înecat 
în negură, dat fiind faptul că s-au mai păstrat 
niște mărturii ale existenței neamului nostru din 
moși-strămoși. Să fim demni de a purta aprinsă 
făclia neamului din veac în veac, de a transmi-
te urmașilor valorile spirituale și culturale ale 
înaintașilor. Pentru că doar cunoscând trecutul 
putem făuri viitorul.

Eudochia SEVASTIANOV-MÂNDRU – pro-
fesoară de română, poetă populară. Născută la 17 
august 1958, în satul Borisăuca, în familia țăranilor 
Nichifor și Ana Mândru. Studii medii la școala din 
localitate (1956-1975). Studii superioare la Uni-
versitatea „Alecu Russo” din Bălți – Facultatea de 
Filologie (1976-1980). Învățătoare și educatoare la 
grădinițe de copii în satele Babele (Ozerne), reg. 
Odesa, și Țambula, raionul Sângerei, Rep. Moldo-
va (1980-1985), profesoară de limba și literatura ro-
mână la școlile din Micăuți, raionul Strășeni, Rep. 
Moldova (1985-1987), și Eschipolos (Hlîboke), reg. 
Odesa (1987-1990), educatoare la grădinița de co-
pii din Borisăuca (1990-1994), profesoară de limba 
și literatura română (1994-2021). Membru al Cena-
clului literar „Ecoul Bugeacului” din Ismail. Publică 
versuri în săptămânalul „Concordia” (Cernăuți) și în 
revista „Casa Speranței” (Brăila). 

Biserica Sf. Parascheva din Borisăuca
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(Geo)politici minoritare

Sudul Basarabiei,
mai departe ca America

Petru GROZAVU

Problema românilor din Ucraina trebuie 
să fie discutată in forurile internationa-

le, acolo unde se iau azi decizii capitale legate 
de Ucraina, acolo unde i se dă peste mâini Ru-
siei pentru Crimeea și estul Ucrainei. Greu de 
înțeles, dar nici războiul Rusiei în Ucraina nu 
a putut schimba optica Kievului în politica și 
relațiile sale cu comunitățile netitulare. Românii 
din Ucraina continuă să rămână, și după 31 de 
ani de aflare sub stăpânire ucraineană, națiunea 
cea mai defavorizată. Așa a fost pe timpul lui 
Kravciuk și de la Kravciuk încoace, până la Ze-
lenski, deși comunitatea românească, indiferent 
de apartenența teritorială (nordul Bucovinei sau 
sudul Basarabiei) a fost din start de partea Ucrai-
nei în problema independenței sale și a manifestat 
o loialitate de apreciat față de statul ucrainenean 
și aspirațiile la libertate ale ucrainenilor. Cu ce 
ne-am ales în schimbul acestei loialități exem-
plare? Cu un război nedeclarat și o îngrădire tot 
mai severă a drepturilor și libertăților noastre 
fundamentale, proclamate, de altfel, de aceeași 
Constituție (ca și pentru ucraineni) și garantate 
de tratatele internaționale la care Ucraina este 
parte și pentru care a semnat. Am fost privați, 
fără să fim elementar întrebați, de toponimia is-
torică a locurilor în care ne-am născut și viețuim 
ereditar (ca să uităm de unde venim), ni s-a luat, 
prin abuz, dreptul la numele tradiționale de bo-
tez și de documentare civilă (ca să uităm cine 
suntem), ni s-a interzis libertatea relațiilor și a 
accesului la Biserica Neamului (chiar dacă Bi-
serica din Ucraina și-a anunțat autocefalia față 
de Biserica Rusă), suntem suspectați, în speci-
al noi, românii din Bugeac, de relații dubioase 
cu România, suntem filați, intimidați, ba uneori 
chiar acuzați (frizând absurdul) de „spionaj” în 
defavoarea Ucrainei, constrânși să refuzăm să ne 

înscriem copiii la școli din România sau să aban-
donăm studiile în România și chiar să uneltim 
împotriva României. Dar cel mai grav, din tot ce 
s-a întâmplat e că ni se ia tot mai mult dreptul la 
educație în limba în care ne-am născut. Școala 
și Biserica sunt două cetăți fundamentale pentru 
fiece neam și dacă ni se iau, poți să consideri că 
ni s-a luat totul.

Vârf de lance la toată politica antiminoritară 
face noua Lege a Educației din Ucraina (adopta-
tă de Rada Supremă pe 5 septembrie 2017), po-
trivit căreia, până în 2023, limbile minorităților 
naționale urmează a fi eliminate din educație 
și din uzul public. În esența ei, această lege 
este un proiect rasist de exterminare planică a 
minorităților etnice din Ucraina – o dovadă în 
plus că Kievul a pornit în drumul său spre Eu-
ropa pe căi greșite, încurcând europenismul cu 
despotismul, Uniunea Europeană cu lagărele de 
concentrate, coexistenţa etnică cu apartheidul. O 
practică similară nu a existat – să recunoaştem! 
– nici în perioada ocupaţiei sovietice! Nimic 
nou, de fapt. 

O Ucraină cu o singură limbă de predare în 
şcoli a fost laitmotivul încă al primului Congres 
al învăţătorilor din Ucraina (Kiev, 1992). Însă, a 
„exploadat” în plin congres. Ne-au salvat – cul-
mea rușinii! – rușii. Delegaţia din Sevastopol 
a declarat franc de la tribuna Congresului: Ori 
drepturi la educație şi pentru alte limbi, ori ne 
separăm de Ucraina. Kievul a dat înapoi, dar de 
renunţat la idee, nu a renunţat. 

Principiul „Ucraina fără minorităţi”, afişat 
public la începutul anilor `90 ca politică de stat, 
a rămas aceelași pentru toate Radele, Guverne-
le şi Preşedinţiile Ucrainei. Kievul și-a schim-
bat doar tactica. Și-a mascat intențiile. A votat 
o serie de legi bune, cu drepturi largi şi confor-
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tabile pentru minorităţi, numai că aceste legi au 
fost făcute pentru vitrină, de ochii lumii, pen-
tru comisarii europeni veniţi în vizite la Kiev. 
Dincolo de aceste „vitrine” s-a făcut contrariul: 
s-au închis grădiniţe, şcolile au fost trecute, 
prin constrângere sau manipulare, la instruire în 
limba rusă sau ucraineană, au fost alungaţi din 
educaţie „neloialii”, iar directorii de școli care 
s-au opus procesului fie au ajuns sub cruci, fie au 
fost eliminați din educație și substituiți cu lume  
comodă puterii, a fost limitată circulaţia limbilor 
minoritare în viaţa şcolară şi extraşcolară, a fost 
compromis schimbul de studenţi cu România şi 
R. Moldova, a fost boicotată recunoaşterea di-
plomelor de studii. 

Sub stăpânire ucraineană, numărul instituţii-
lor de învăţământ în limba română s-a redus cu 
90 la sută, deşi Acordurile de colaborare dintre 
Ministerul Învățământului din Ucraina și mi-
nisterele de profil de la Chişinău şi Bucureşti, 
stabilesc expres (la data semnării Acordurilor) 
păstrarea numărului existent de şcoli şi grădini-
ţe şi deschiderea, după necesități, a altora noi. 
Chişinăul şi Bucureştiul au deschis, Kievul a 
închis... S-a ajuns la recidive. În Sudul Basara-
biei au existat cazuri, în care copiii claselor întâi 
сu limba română de predare au fost declarați, la 
sfârșit de an școlar (prin expertize medicale fa-
bricate), retardați mintal și impuși să repete anul, 
dar deja în clase cu limba ucraineană de predare. 
Crime, nu? Și nu singurele. 

Pentru dezromânizarea învățământului în zo-
nele românești, Kievul, care din 2014, de când 
e în război cu Rusia, desconsiderând rusa, a uti-
lizat-o ani la rând în Sudul Basarabiei (premi-
eră în educație!) pe rol de „limbă de tranziție” 
la limba ucraineană. Ucraina a profitat de ori-
ce situație favorabilă ei, de Tratatele politice de 
bază cu România și cu R. Moldova, precum și de 
grațiile Occidentului, pentru a-și face interesele. 
Ceea ce nu putem spune și despre București și, 
mai ales, despre Chișinău. De la 1994 încoace, 
nici unul din guvernele R. Moldova nu a avut 
pe agenda sa de priorități problema comunității 
românești din Ucraina. În toți anii care s-au scurs 
de la declararea independenței, nu cunosc vreun 
caz ca un ambasador, ministru, deputat, șef de 
guvern sau de parlament să fi binevoit a poposi o 

oră-două în vreo așezare de români din Bugeac, 
sau să treacă pragul vreunei școli din Ucraina cu 
predare în „limba modovenească”, de parcă toa-
te acestea ar fi ciumate. Mai des merg în Rusia, 
Turcia, Statele Unire, decât la Reni, Ismail sau 
Tatar-Bunar, care-s doar la câteva ore de mers cu 
mașina. Aceștea suntem noi!

Chișinăul și Bucureștul nu au avut nicioda-
tă (cu excepția perioadei Matcaș la Educație și 
Ungureanu la Cultură) o agendă comună (vina 
fiind a Chișinăului, care e ba proromânesc, ba 
antiromânesc) și nu au cooperat pe acest subiect, 
deși e vorba de una și aceeași comunitate aflată 
în afara granițelor, pe care Kievul mereu a căutat 
să o divizeze și s-o trateze nu ca pe o singură 
comunitate etnică și lingvistică, ci ca pe două 
comunități diferite: românească la Cernăuți și în 
Transcarpatia, și moldovenească în Sudul Basa-
rabiei. Cu toate că Acordurile de bază în dome-
niul Educației, pe care Chișinăul și Bucureștiul 
le-au semnat cu Kievul la începutul anilor ’90 
nu fac nico diferențiere între moldoveni și ro-
mâni. Şi mai grav e că partenerilor occidentali 
le scapă controlul asupra politicilor intercomu-
nitare din Ucraina. Așa a fost, așa este și astăzi. 
Kievul ar trebui să fie descurajat în apucături-
le sale asimilaționiste față de minoritarii etnici, 
care locuiesc de secole în actualele regiuni de 
graniță cu țările din vest și sud-vest. Şi asta ar 
trebui s-o facă, în primul rând, cei care dau bani 
şi arme Ucrainei.

Petru GROZAVU – ziarist, editorialist la 
publicația „Ziarul de Gardă”. Născut la data de 
07.09.1949 în satul Cartal, raionul Reni, regiunea 
Odesa. Studii primare și secundare: Școala din sa-
tul Cartal (1958 – 1965). Studii medii: școala nr.4 
din Reni (1965-1967). Studii superioare: Universi-
tatea de Stat din Chișinău (jurnalism, 1970 – 1975) 
și Academia de Studii Administrative de pe lângă 
Președinția R. Moldova (Relații Internaționale, 2002-
2004). Experiență profesională (Tele-Radio Moldova 
(1975-1989), publicațiile periodice „Flux”, „Alfa și 
Omega”, „Accente”, „Ziarul de Gardă”. Președinte 
(din 1993) al Societății Culturale „Dunărea și Ma-
rea” a Românilor din Sudul Basarabiei (cu sediul la 
Chișinău). 



Anul XIX (serie nouă), nr 2 (74) 2022Mesager bucovinean

PE PAGINA 1 A COPERTEI:

Ansamblul folcloric „Dor basarabean”
din Erdek-Burnu / Utconosovca, raionul Ismail, regiunea Odesa

Pariticipanți la Adunarea de constituire
a Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa.

Al doilea din stânga: Mihai Mecineanu, președintele Asociației,
profesor la școala din Cartal / Orlovca, raionul Reni, regiunea Odesa
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Ziua Limbii Române la Cetatea Albă, 27 august 2017.
În imagine (de la stânga la dreapta):

Anatol Popescu, președinte al Asociației „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa
Zinaida Pinteac, vicepreședinte al ACDR din regiunea Odesa, profesoară din Frumușica Veche

Ștefan Pinteac, agronom din Frumușica Veche, român iubitor de neam și țară
Nicolae Moșu, președinte al Asociației „Valul lui Traian” (Tatarbunar)

Petru Șchiopu, președinte al ACDR din regiunea Odesa, român din Babele
Jana Niculcea, profesoară din Borisăuca, regiunea Odesa


