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Motto:

„A fi rom~n \n Bugeac e ca [i cum
ai suferi de o boal` psihic`, din punctul
de vedere al autorit`]ilor ucrainene.“

Introducere

Odesa, poarta Ucrainei dinspre Marea Neagr`. Un ora[ vestit, cosmopolit,
l`udat [i vizitat de toat` lumea, cu sta]iuni la Marea Neagr`, str`lucitor. Imediat l=ng`
grani]a Uniunii Europene, Odesa este capitala regiunii cu acela[i nume din Ucraina.
La doar c=]iva zeci de kilometri de acest ora[ minunat tr`iesc 124.000 de rom=ni
ale c`ror drepturi fundamentale sunt c`lcate \n picioare zilnic. |ntre str`lucitorul ora[
Odesa [i grani]a Uniunii Europene 124.000 de oameni sunt supu[i zilnic unui proces
agresiv de asimilare. Ace[ti oameni sunt lipsi]i de libertatea religioas`, libertatea
cuv=ntului, dreptul fundamental la educa]ie \n limba matern`, participarea politic` la
deciziile care \i privesc. Tratatele interna]ionale, legisla]ia intern`, aspira]iile europene
ale Ucrainei nu au nici o valoare atunci c=nd vine vorba de rom=nii din regiunea
Odesa.
Am c`l`torit vreme de dou` s`pt`m=ni \n luna august 2010 prin satele din
Bugeac sau sudul Basarabiei, dup` cum mai este cunoscut` aceast` regiune. Am
v`zut [coli \n paragin`, biserici demolate, drumuri distruse, sate s`r`cite. Am v`zut
foarte mult` fric`: rom=nii din Bugeac se tem s` vorbeasc` cu jurnali[tii. Amenin]area
unor autorit`]i ucrainene represive plute[te peste tot. Satele sunt s`race, intrate \ntrun proces de depopulare, iar oamenii se tem. Afirmarea identit`]ii rom=ne[ti \n public
constituie un act de curaj maxim. Afirma]ia „vorbesc limba rom=n`“ atrage imediat
represaliile autorit`]ilor. De multe ori am avut impresia c` am c`l`torit \ntr-un col]
din Uniunea Sovietic`, unde stafia temutului KGB b=ntuie \n voie. Preo]ii care au
\ncercat s` pun` pe picioare biserici cu slujb` \n limba rom=n` au avut de suferit
represalii dure, au fost b`tu]i, amenin]a]i cu moartea [i alunga]i. Egalitatea \n fa]a
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legii [i statul de drept sunt vorbe goale: nimeni nu a fost anchetat sau pedepsit
pentru violen]ele la adresa preo]ilor rom=ni. Toat` lumea se mira de curajul unor
jurnali[ti rom=ni de a umbla prin satele rom=ne[ti din Bugeac: cum a]i ajuns aici?
Nu v-a oprit poli]ia? Nu v` teme]i c` ve]i fi aresta]i? Cam acestea erau \ntreb`rile
cu care am fost \nt=mpina]i de multe ori. Nu este de mirare: au existat cazuri de
re]ineri abuzive ale unor lideri rom=ni din regiune, au fost oprite la grani]` autocare
cu elevi care mergeau \n excursie \n Rom=nia, au fost deschise procese [i anchete
\nchipuite \mpotriva unor oameni care au avut curajul s` spun` c` sunt rom=ni la
zece kilometri de grani]a cu Rom=nia, un teatru de p`pu[i rom=nesc a fost tratat ca
o amenin]are la adresa securit`]ii na]ionale a Ucrainei. Frica este omniprezent` \n
Bugeac. Pe de alt` parte am g`sit foarte mul]i oameni care ne-au sprijinit [i f`r` de
care nu ar fi fost posibil` realizarea acestui volum. Tuturor acestora le suntem
recunosc`tori.
Am \ncercat s` alc`tuim un portret al regiunii Odesa din punctul de vedere al
drepturilor minorit`]ii rom=ne[ti de aici. Am vizitat aproape toate satele [i ora[ele
locuite de rom=ni pentru a vedea \n ce m`sur` ace[tia \[i pot folosi limba matern`
\n spa]iul public, \n [coal` [i biseric`, \n mass-media [i \n interac]iunea cu autorit`]ile.
Ce am v`zut ne-a \ntristat peste m`sur`: autorit`]ile ucrainene desf`[oar` un amplu
proces de dezna]ionalizare pe care nu \l credeam posibil \n imediata vecin`tate a
grani]ei Uniunii Europene. |n ultimii 20 de ani a fost redus drastic num`rul [colilor
cu predare \n limba rom=n` din regiune, apoi a fost redus num`rul orelor care pot
fi predate \n limba rom=n` \n pu]inele [coli care au r`mas. Orice fel de cl`dire care
putea aminti de originea rom=n` a locuitorilor regiunii a fost fie demolat`, fie l`sat`
\n paragin` pentru a fi demolat` mai apoi. Autorit`]ile ucrainene consider` c` \n
regiune nu exist` etnici rom=ni – ci „moldoveni“, o inven]ie a politicii staliniste de
asimilare. |ns` chiar [i pentru „moldoveni“ drepturile nu sunt respectate conform
legisla]iei interne [i tratatelor interna]ionale.

6

O c`l`torie prin satele rom~ne[ti din sudul Ucrainei

Impresiile noastre din aceast` c`l`torie le-am publicat \ntr-un volum tip`rit \ntr-o
epoc` a internetului. Orice s-ar spune, „verba volant, scripta manent“ - iar internetul
seam`n` mai mult a pia]` public`, unde fiecare spune ce vrea, \ns` informa]iile
credibile sunt pu]ine la num`r. A[a c` ne dorim ca acest volum s` r`m=n` o m`rturie
a ceea ce am v`zut noi \n Bugeacul locuit de rom=ni \n vara anului 2010. |n orice
caz,

cuprinsul

prezentului

volum

poate

fi

reg`sit

pe

Internet,

la

adresa

www.sudulbasarabiei.ro, \nso]it de mult mai multe imagini. Un tablou trist, menit s`
trag` \nc` un semnal de alarm` pentru to]i aceia care sus]in c` protejeaz` drepturile
minorit`]ilor na]ionale [i drepturile fundamentale ale omului \n secolul al XXI lea:
dreptul de a vorbi [i a g=ndi liber, libertatea religioas`, dreptul de a studia \n limba
matern`, dreptul de a participa la deciziile politice. Din ce am v`zut noi \n Bugeac
nici unul dintre aceste drepturi nu este respectat pentru minoritatea rom=neasc`.
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O istorie zbuciumat`

Situa]ia rom=nilor din regiunea Odesa din Ucraina nu poate fi \n]eleas` f`r`
c=teva r=nduri despre istoria zonei. Cunoscut` sub mai multe denumiri – Bugeac,
Basarabia de sud, jude]ele Ismail [i Bolgrad – regiunea cuprins` \ntre limanul
Nistrului, Republica Moldova, Delta Dun`rii [i Marea Neagr` a avut parte de o istorie
zbuciumat`. P=n` \n anul 1812 a f`cut parte din vechiul principat al Moldovei [i a
intrat \n componen]a Rusiei prin Tratatul de la Bucure[ti \n care Imperiul Otoman
ceda Moscovei un teritoriu ce nu \i apar]inea, iar statul rom=n era prea slab pentru
a se ap`ra. Bugeacul a revenit \n componen]a Rom=niei \n anul 1856 prin Tratatul
de la Paris [i a r`mas a[a p=n` \n anul 1878, c=nd a revenit din nou Rusiei prin
Tratatul de la Berlin. |n anul 1918 Basarabia de sud a reintrat \n componen]a
Rom=niei p=n` \n anul 1940 c=nd a fost reocupat` de Uniunea Sovietic`. |n toat`
perioada dintre cele dou` r`zboaie mondiale Rusia sovietic` a refuzat s` recunoasc`
unirea Basarabiei cu Bucovina, atitudine care a dus la inventarea unei „etnii
moldovene[ti“ separate de cea rom=neasc`, vorbitoare a unei „limbi moldovene[ti“.
Efectele acestor ac]iuni ale strategilor din Uniunea Sovietic` pot fi v`zute p=n` \n
ziua de azi. Bugeacul a reintrat \n componen]a Rom=niei \n anii celui de-al Doilea
R`zboi Mondial, p=n` \n 1944 c\nd a fost reocupat de Armata Sovietic`. Tratatul de
la Paris din 1947 avea s` stabileasc` intrarea Basarabiei sub st`p=nirea sovietic`.
Bugeacul, care a f`cut dintotdeauna parte din provincia Basarabia a fost anexat
Ucrainei \n schimbul teritoriului cunoscut ast`zi drept Transnistria, fosta Republic`
Autonom` Socialist` Sovietic` Moldova din perioada interbelic`. Ideea amestec`rii
teritoriilor [i popula]iilor istorice a dat rezultate p=n` \n prezent: nici \n ziua de azi
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problemele politice ale regiunii nu sunt rezolvate, aici exist=nd [i conflictul \nghe]at
din Transnistria, un rezultat direct al m`surilor \ntreprinse de comisarii sovietici. Din
anul 1991 Bugeacul face parte din Ucraina. Exist` o sumedenie de studii istorice
care inventariaz` nedrept`]ile acestor tratate interna]ionale care au dus Bugeacul sub
st`p=nirea Rusiei, de aceea nu ne vom apleca asupra detaliilor care au dus la aceast`
situa]ie.
Pentru \n]elegerea situa]iei actuale a minorit`]ii rom=ne[ti din Bugeac mai sunt
necesare c=teva preciz`ri referitoare la teoria „moldovenismului“. P=n` \n anul 1924
existen]a „limbii moldovene[ti“ nu a fost pus` sub nici o form` \n discu]ie. Au existat
de-a lungul timpului referiri la „limba moldoveneasc`“ drept limb` vorbit` de locuitorii
statului medieval Moldova, \ns` aproape de fiecare dat` autorii subliniau c` este
identic` cu limba vorbit` de rom=nii din Valahia sau Transilvania, toate aceste
provincii istorice alc`tuind Rom=nia de azi. P=n` \n anul 1924 nu a fost negat`
unitatea limbii rom=ne – \ns` \n acest an Uniunea Sovietic` a \nfiin]at Republica
Autonom` Socialist` Sovietic` Moldoveneasc` (RASSM) \n st=nga Nistrului av=nd ca
scop dezmembrarea [i sovietizarea Rom=niei. |n RASSM a fost pus \n circula]ie
termenul de „limb` moldoveneasc`“ [i concluzia existen]ei unei etnii „moldovene[ti“
separat` de cea rom=neasc`. |n mod paradoxal, inventatorii „moldovenismului“ au fost
uci[i \n timpul epur`rilor staliniste, dar sistemul sovietic a continuat s` promoveze
prin toate mijloacele aceast` teorie. Dup` ocuparea Basarabiei de c`tre Uniunea
Sovietic`, teoria moldovenismului a devenit dogm` de stat, iar cei care au \ncercat
s` o combat` au fost supu[i represiunilor. Pe tot parcursul existen]ei Uniunii Sovietice
lingvi[tii occidentali au negat existen]a unei „limbi moldovene[ti“ diferite de limba
rom=n`. |n mod paradoxal, s-au g`sit [i lingvi[ti sovietici care s` resping` existen]a
„limbii moldovene[ti“ - totu[i aceasta a fost p`strat ca un instrument politic destinat
men]inerii diferen]elor \ntre rom=nii din Basarabia ocupat` de sovietici [i rom=nii din
Rom=nia. Teoria a fost men]inut` de autorit`]ile ucrainene [i dup` anul 1991 deoarece
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este extrem de convenabil` desp`r]irea minorit`]ii rom=ne[ti din Ucraina \n dou`
fac]iuni. La recens`m=ntul din anul 2001 \n Ucraina au fost \nregistra]i 275.000 de
moldoveni [i 151.000 de rom=ni. Dac` ar exista o singur` etnie ar fi vorba de
aproape jum`tate de milion de rom=ni – sau „moldoveni“, ceea ce ar sui aceast`
minoritate pe locul al doilea \n Ucraina, imediat dup` minoritatea rus`. |ns` \n
condi]iile \mp`r]irii rom=ni-moldoveni, aceste dou` etnii trec pe locurile trei [i [apte.
|n cele dou` s`pt`m=ni petrecute \n Bugeac nu am avut nevoie de translator, ne-am
descurcat perfect vorbind doar limba rom=n`, fiind \n]ele[i [i \n]eleg=ndu-ne cu
oricine.
|n prezent \n Bugeac tr`iesc aproape 124.000 de etnici rom=ni desemna]i de
autorit`]ile ucrainene drept „moldoveni“ care se confrunt` cu o ac]iune violent` de
dezna]ionalizare pus` \n practic` de statul ucrainean. |n ciuda tuturor legilor interne
[i a angajamentelor interna]ionale ale Ucrainei, nici unul din drepturile rom=nilor din
Bugeac nu este respectat.

Mass-media, educa]ia [i libertatea religioas`

Mass-media \n limba rom=n` din Ucraina are o reprezentare destul de bogat`
- \ns` se confrunt` cu numeroase probleme, cea mai mare dintre acestea fiind
finan]area publica]iilor - din aceast` cauz` multe reviste sau ziare av=nd apari]ii
neregulate. Necesitatea \nregistr`rii la autorit`]ile locale a publica]iilor scrise
genereaz` [i ingerin]e din partea autorit`]ilor ucrainene. Printre publica]iile care apar
la Cern`u]i \n limba rom=n` se num`r`: ziarele „Concordia“, „Zorile Bucovinei“; ziare
cu apari]ie neregulat` „Junimea“ [i „Arca[ul“, revista pentru copii „F`gurel“, almanahul cultural-literar „}ara Fagilor“, revista trimestrial` „Septentrion literar“, ziarul
„Libertatea cuv=ntului“, ziarul „Clopotul Bucovinei“.
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Pe l=ng` bog`]ia publica]iilor de limb` rom=n` din regiunea Cern`u]i, \n
regiunea Odesa presa de limb` rom=n` este practic inexistent`. Aici exist` \n prezent
doar s`pt`m=nalul „Luceaf`rul“ de patru pagini, editat \n „limba moldoveneasc`“ la
Odesa. Finan]at din fondurile regiunii [i condus de fostul viceguvernator Anatol
Fetescu, s`pt`m=nalul „Luceaf`rul“ este distribuit gratuit rom=nilor din Bugeac tocmai
pentru c` promoveaz` teoria moldovenist`. Mai exist` o emisiune radio s`pt`m=nal`
de o or` care difuzeaz` muzic` popular` „moldoveneasc`“ [i o alt` emisiune televizat`
local` de jum`tate de or` pe s`pt`m=n` care se afl` de asemenea sub influen]a
„moldovenizatoare“ a autorit`]ilor ucrainene.
O alt` publica]ie destinat` rom=nilor din regiunea Odesa a fost revista
„Concordia“, editat` cu sprijinul comunit`]ii rom=ne[ti din Bucovina. Finan]at` de
autorit`]ile ucrainene prin programul de sprijinire a minorit`]ilor na]ionale, revista
Concordia a disp`rut deoarece redactorii ei nu au vrut s` o editeze \n „limba
moldoveneasc`“. Revistei Concordia i s-a mic[orat treptat finan]area acordat` de
Departamentul pentru Minorit`]i din cadrul Ministerului Justi]iei de la Kiev: de la 12
pagini cu un tiraj de 15.000 de exemplare, \n urma unor reduceri consecutive a
bugetului, revista Concordia a ajuns la 4 pagini [i un tiraj de 1.500 de exemplare.
Revistei Concordia i-a fost retras` \n cursul anului 2009 finan]area deoarece a refuzat
s` apar` \n limba moldoveneasc` - ceea ce confirm` inten]iile autorit`]ilor ucrainene
de dezna]ionalizare a rom=nilor din regiunea Odesa.
|n regiunea Odesa activeaz` mai multe asocia]ii ale rom=nilor, \ns` toate se
confrunt` cu ostilitatea autorit`]ilor ucrainene. „Asocia]ia Na]ional-Cultural` Basarabia“
din regiunea Odesa a inten]ionat s` \nfiin]eze un Centru Regional Odesa pentru
Cultura Rom=neasc`. Demersurile pentru \nfiin]area acestui centru au fost demarate
\nc` din anul 2005 \ns` p=n` \n prezent Comisia Permanent` \n domeniile legalit`]ii,
ordinii juridice, drepturilor cet`]enilor [i rela]iilor interna]ionale a Consiliului Regional
Odesa a respins cererea \naintat` de conduc`torii ansamblului \n colaborare cu
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reprezentan]ii Uniunii Interregionale Comunitatea Rom=neasc` din Ucraina, constat=nd
ca fiind inutil` \nfiin]area unui centru cultural al rom=nilor din sudul Basarabiei.
Prin Tratatul \ncheiat \ntre Rom=nia [i Ucraina \n 1997, a fost constituit` o
comisie mixt` interguvernamental` de cooperare pe problemele minorit`]ilor care ar
trebui s` se \ntruneasc` anual, \ns` din 1998 p=n` \n 2008 au avut loc doar cinci
reuniuni ale acestei comisii. |n anul 2008 s-a luat decizia activ`rii acestei comisii [i
a realiz`rii unei monitoriz`ri. Primul pas a fost f`cut \n anul 2009: echipa de
monitorizare din partea Rom=niei a sosit \n regiunea Odesa [i monitorizarea s-a
terminat \n doar c=teva ore. Oficialii ucraineni au sus]inut \n permanen]` c` \n
regiune se vorbe[te „limba moldoveneasc`“ [i au cerut localnicilor s` nu cumva s`
spun` c` vorbesc rom=ne[te. Drept urmare \ntregul proces de monitorizare a fost
blocat.
Fostul pre[edintele Ucrainei Viktor Iu[cenko recuno[tea oficial pe 23 octombrie
2009 c` situa]ia respect`rii drepturilor minorit`]ilor na]ionale nu este cea mai bun`.
Astfel, pre[edintele Iu[cenko s-a declarat \ngrijorat de situa]ia asigur`rii necesit`]ilor
cultural-educa]ionale ale minorit`]ilor na]ionale din Ucraina, \ntr-o scrisoare adresat`
premierului Iulia Timo[enko, scrisoare care a fost publicat` pe pagina electronic` a
Pre[edin]iei Ucrainei. „Provoac` \ngrijorare profund` situa]ia asigur`rii necesit`]ilor
cultural-educa]ionale ale minorit`]ilor na]ionale din Ucraina, ceea ce este demonstrat
de num`rul mare de scrisori pe care le primesc de la cet`]eni [i de la societatea
civil`. Cheltuielile bugetare, prev`zute \n acest an pentru sus]inerea etniilor din
Ucraina de c`tre Ministerul Culturii [i Turismului al Ucrainei [i de Comitetul de Stat
pentru Minorit`]i [i Religii al Ucrainei, au fost reduse de zece ori \n compara]ie cu
anii preceden]i. |n aceste condi]ii, nici mijloacele prev`zute nu sunt alocate integral“
- sus]ine Iu[cenko \n scrisoarea adresat` premierului Timo[enko. {eful statului
ucrainean se declara convins c` politica de stat \n domeniul rela]iilor interetnice nu
trebuie s` fie afectat` de situa]ia financiar-economic` dificil` [i a apreciat c` institu]iile
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de stat trebuie s` aib` posibilit`]i reale de a reac]iona la provoc`rile privind
prevenirea conflictelor etno-politice.
Rela]ia dintre Rom=nia [i Ucraina \n cursul anului 2009 a fost una dificil`, ceea
ce a afectat [i situa]ia comunit`]ii rom=ne[ti din Ucraina. |n luna februarie 2009,
Curtea Interna]ional` de Justi]ie de la Haga a hot`r=t \n favoarea Rom=niei \n cadrul
procesului privind delimitarea zonelor economice din Marea Neagr`, ceea ce a
provocat o serie de articole anti-rom=ne[ti \n presa ucrainean`. Un alt eveniment sa petrecut \n luna martie 2009, c=nd \n urma unui scandal de spionaj au fost expulza]i
doi diploma]i de la Ambasada Ucrainei din Rom=nia, \n replic` fiind expulza]i doi
diploma]i rom=ni de la Consulatul din Cern`u]i.
Pe 7 mai 2009 Boris Tarasiuk, fost ministru de Externe al Ucrainei, \n prezent
pre[edinte al Comisiei pentru Integrare European` de la Kiev s-a aflat \ntr-o vizit`
la Bucure[ti, prilej cu care a lansat o serie de acuza]ii la adresa Rom=niei \n ceea
ce prive[te respectarea drepturilor minorit`]ilor. „Datele pe care le cunosc eu sunt
\n favoarea Ucrainei, nu a Rom=niei. Dac` cineva dore[te s` dovedesc` contrariul,
s` prezinte fapte. Fapt este \ns` c` exist` un singur liceu ucrainean \n Rom=nia [i
92 de [coli de limb` rom=n` \n Ucraina, cu mai mult de 22.000 de copii \nv`]=nd
\n rom=n`, \n timp ce numai 260 de elevi \nva]` \n ucrainean` \n Rom=nia. Rom=nii
din Ucraina se bucur` [i de biblioteci, ansambluri folclorice, de radio \n limba rom=n`
[i alte astfel de facilit`]i de care ucrainenii din Rom=nia nu se bucur`. Exist` numai
de dou` ori [i jum`tate mai mul]i rom=ni \n Ucraina dec=t ucraineni \n Rom=nia,
dar acest raport este incomparabil cu cele 92 de [coli rom=ne[ti fa]` de un singur
liceu ucrainean“, a argumentat Boris Tarasiuk. Informa]iile prezentate de oficialul
ucrainean la Bucure[ti au fost contrazise \n totalitate prin ceea ce am g`sit \n
regiunea Odesa. {colile rom=ne[ti sunt pe cale de dispari]ie, bibliotecile con]in doar
c`r]i \n limba rus` sau ucrainean`, iar ansamblurile folclorice ale rom=nilor \[i
desf`[oar` activitatea \n cl`diri care stau s` se surpe.
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Manifest`rile anti-rom=ne[ti din Ucraina sunt extrem de frecvente \n mass-media
[i pot fi g`site inclusiv la cel mai \nalt nivel politic. Astfel, \n luna aprilie 2009 la o
reuniune pe tema agriculturii, pre[edintele ucrainean Viktor Iu[cenko l-a apostrofat
pe un subaltern st=ngaci cu apelativul „M`i, moldovene!“, c`ruia i-a dat un evident
sens peiorativ. Imaginile video prezentate la postul de televiziune STB \l arat` pe
Iu[cenko cer=ndu-i cuiva s` regleze o imagine proiectat` pe un ecran. |n loc s`
reduc` imaginea, cineva din stafful tehnic a mutat ecranul, ceea ce l-a f`cut pe
pre[edinte s`-l apostrofeze: „M`i, moldovene!“. Ata[area unui sens negativ unei
denumiri a poporului rom=n nu a r`mas nesanc]ionat` la nivel interna]ional: la
summitul de la Praga al Parteneriatului Estic, pre[edintele Comisiei \mpotriva
rasismului [i intoleran]ei a Consiliului Europei, Eva Smith Asmussen, a calificat
cuvintele pre[edintelui ucrainean drept jignitoare. „Cred c` politicienii trebuie s` fie
extrem de aten]i \n declara]iile pe care le fac. Este un lucru inadmisibil nu doar
pentru un [ef de stat, ci pentru orice cet`]ean chiar [i \n via]a de zi cu zi. Iar \n
ceea ce-l prive[te pe un pre[edinte, acesta trebuie s` calculeze \ntotdeauna
consecin]ele pe care le poate genera o anumit` fraz`. {i bine\n]eles c` asemenea
expresii nu fac bine imaginii unui [ef de stat, sunt jignitoare“, a declarat Eva Smith
Asmussen. Ulterior, pre[edintele ucrainean a calificat incidentul drept o glum`
nereu[it`.
|n replic` la declararea persona non grata \n Rom=nia a doi diploma]i ucraineni
implica]i \ntr-o afacere de spionaj [i retra[i de la posturile lor din Ambasada Ucrainei
la Bucure[ti, autorit`]ile ucrainene au decis s` expulzeze doi diploma]i rom=ni ata[atul militar colonel Radu Filip [i secretarul Consulatului general al Rom=niei din
Cern`u]i, Iustinian Foc[a - motiv=ndu-[i hot`r=rea prin faptul c` ace[tia ar fi comis
„ac]iuni de natur` s` prejudicieze securitatea Ucrainei“, dup` cum informa pe 6 martie
publica]ia online Ukrainskaia Pravda, cit=nd o surs` apropiat` de Ministerul Afacerilor
Externe ucrainean. Diploma]ii rom=ni ar fi „depus eforturi viz=nd diseminarea
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sentimentelor unioniste [i separatiste \n mediul vorbitor de limb` rom=n` din
Ucraina“ sus]inea sursa ziarului Ukrainskaia Pravda.
Aceea[i surs` apropiat` cercurilor diplomatice de la Kiev a afirmat c` Rom=nia
a \nregistrat la Parlamentul European un proiect de rezolu]ie care s` asigure dreptul
persoanelor care fac parte din minoritatea rom=n` s` studieze \n limba rom=n` \n
Ucraina. „|n regiunile din sud-vestul Ucrainei, oficialii de la Bucure[ti - prin
intermediul institu]iilor consulare [i al organiza]iilor neguvernamentale [i publice formeaz` \n mod activ o g=ndire public` prorom=neasc` [i sentimente separatiste.“ conform interpret`rii date de sursa diplomatic` a ziarului Ukrainskaia Pravda ac]iunile
de sprijinire a comunit`]ii rom=ne[ti de c`tre diploma]ii rom=ni normale \n orice ]ar`
semnatar` a Conven]iei cadru pentru Protec]ia Minorit`]ilor constituie o amenin]are
la adresa statului ucrainean.
|n ciuda faptului c` nu exist` nici un fel de preten]ii teritoriale din partea
Rom=niei fa]` de Ucraina, totu[i presa ucrainean` continu` s` agite pericolul unei
eventuale agresiuni rom=ne[ti. Acest pericol este evocat de mass-media de la Kiev
ori de c=te ori este adus \n discu]ie subiectul respect`rii drepturilor minorit`]ii
rom=ne[ti din Ucraina, ceea ce este de natur` s` induc` \n cadrul opiniei publice
ucrainene o atitudine negativ` fa]` de minoritatea rom=n`.
Libertatea religioas` a minorit`]ii rom=ne din Ucraina [i modul \n care este
respectat` de autorit`]ile ucrainene poate fi v`zut` din cele \nt=mplate cu parohia din
satul Hagi Curda. Biserica din acest sat a fost demolat` \n perioada sovietic` [i abia
\n 1995, dup` mari eforturi, s-a reu[it re\nfiin]area parohiei din localitate sub
obl`duirea Mitropoliei Basarabiei, afiliat` Patriarhiei Rom=ne. Epitrop este Vasile
Iord`chescu, iar preot a fost numit pr. Anatol Cristea. Autorit`]ile ucrainene n-au
recunoscut parohia pe motiv c` Mitropolia Basarabiei nu era autorizat` de guvernul
Republicii Moldova. La 26 martie 2003, Administra]ia regional` de Stat din Odesa a
recunoscut singura parohie rom=neasc` din Ucraina. |n urma amenin]`rilor la adresa
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familiei sale, preotul Anatol Cristea a plecat din sat \n 2005, \n locul s`u fiind numit
preotul Nicolae Asargiu. La sf=r[itul anului 2005, preotul Nicolae Asargiu a fost
expulzat din Ucraina, \n locul lui sosind Anatolie Curtev. De-a lungul timpului,
biserica a fost vandalizat` de mai multe ori, iar enoria[ii maltrata]i: 17 iunie 2003 enoria[ii bisericii au fost b`tu]i, 21 iulie 2003 - preotul a fost legat de o ma[in` [i
amenintat c` va fi t=r=t p=n` va muri, 6 iulie 2004 - u[a bisericii a fost spart`,
mobilierul a fost distrus, icoanele [i podeaua au fost stropite cu motorin`, iar ma[ina
p`rintelui Cristea incendiat`, 9 mai 2005 - li s-a interzis enoria[ilor s` intre \n cimitir,
iar preotul a fost b`tut, 9 aprilie 2006 - preotul a fost b`tut de mai multe persoane
neidentificate \n gara din ora[ul Ismail, mai 2006 - \naintea slujbei de |nviere, ni[te
indivizi necunoscu]i au p`truns \n biserica [i au \mpr`[tiat gaze lacrimogene,
alung=ndu-i astfel pe enoria[ii din parohie, 18 iunie 2006 - casa p`rintelui Curtev a
fost atacat` de trei indivizi masca]i, i s-au spart geamurile, indivizii amenin]=nd c` o
vor incendia. Pentru nici una dintre toate aceste agresiuni nu au fost identifica]i sau
pedepsi]i f`pta[ii de c`tre autorit`]ile ucrainene. Orice alt` ini]iativ` de deschidere a
unei biserici supuse Patriarhiei de la Bucure[ti \n care s` se slujeasc` \n limba
rom=n` va fi astfel influen]at` de evenimentele de la Hagi Curda.
|n conformitate cu prevederile Constitu]iei sale, Ucraina este un stat democratic
de drept (art.l), \n care statul contribuie la consolidarea [i dezvoltarea na]iunii
ucrainene, precum [i la dezvoltarea specificului etnic, cultural, a limbii [i religiilor
tuturor popoarelor [i minorit`]ilor na]ionale autohtone (art. 11). |n Ucraina folosirea
limbilor materne ale minorit`]ilor na]ionale este garantat` de Constitu]ie [i este
prev`zut` \n legi speciale, prin care se garanteaz` dezvoltarea liber`, folosirea [i
ap`rarea limbilor tuturor minorit`]ilor na]ionale din Ucraina (art. 10). Dup` admiterea
Ucrainei \n Consiliul Europei, statul ucrainean [i-a asumat angajamentul de a semna
[i a ratifica Conven]ia-cadru cu privire la protec]ia minorit`]ilor na]ionale precum [i
Carta european` a limbilor regionale [i minoritare.
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Art. 53 al Constitu]iei Ucrainei garanteaz` cet`]enilor care apar]in minorit`]ilor
na]ionale dreptul la \nv`]`m=nt \n limba matern` sau la studierea limbii materne \n
[colile de stat [i comunale sau prin intermediul societ`]ilor na]ional-culturale. |n
acela[i timp, p. 3 al art. 119 al Constitu]iei Ucrainei prevede c` administra]iile locale
de stat asigur`: \ndeplinirea programelor de stat [i regionale de dezvoltare socialeconomic` [i cultural`, programul de protec]ie a mediului \nconjur`tor, iar \n locurile
populate compact de popoarele [i minorit`]ile b`[tina[e - [i a programelor de
dezvoltare cultural-na]ional` a lor. Acest lucru este confirmat direct sau indirect de
c`tre Constitu]ia Ucrainei, Declara]ia drepturilor minorit`]ilor na]ionale din Ucraina,
Legile cu privire la limbile minorit`]ilor na]ionale din Ucraina, Concluzia nr. 190
(1995) referitor la admiterea Ucrainei \n Consiliul Europei, Recomandarea Adun`rii
Parlamentare a CE nr. 1201 (1993), Conven]ia-cadru cu privire la protec]ia
minorit`]ilor na]ionale, Carta european` a limbilor regionale [i minoritare, precum [i
art. 13 al Tratatului de baz` \ntre Ucraina [i Rom=nia. Toate acestea acord` rom=nilor
din Ucraina dreptul s` studieze \n limba matern`, inclusiv la nivel universitar.
Din punct de vedere legislativ totul arat` minunat. |ns` istoria ultimilor 60 de
ani arat` o tendin]` c=t se poate de clar` de eliminare total` a \nv`]`m=ntului \n
limba rom=n` \n regiunea Odesa. |n anul 1944, dup` preluarea acestui teritoriu de
c`tre Uniunea Sovietic`, \n regiune existau 62 de [coli cu predare \n limba rom=n`.
|n anul 1991, data la care Ucraina a devenit independent`, mai existau doar 21 de
[coli cu predare integral` sau par]ial` \n limba rom=n`. Acestea erau \mp`r]ite astfel:
\n 16 [coli cursurile erau predate integral \n rom=n`, dou` [coli aveau cursurile mixte
rom=no-ruse [i restul de trei [coli aveau ca obiect de studiu facultativ limba [i
literatura rom=n`. |n anul 1996, c=nd a fost adoptat` Constitu]ia Ucrainei, din cele
21 de [coli doar 13 mai erau cu predare integral` \n limba rom=n`, 4 [coli erau
deja [coli mixte [i 4 cu studierea limbii [i literaturii ca obiect facultativ, acesta fiind
limitat la o singur` or` pe s`pt`m=n`, chiar mai pu]in dec=t pentru limbile str`ine.
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|n anul 2002, din cele 21 de [coli \n care se preda limba rom=n` au mai
r`mas doar 18: \n nou` [coli se preda integral \n limba rom=n` (174 de clase), restul
de nou` [coli av=nd predare mixt`, rom=no-rus` sau rom=no-ucrainean`. |n anul 2006
\n regiunea Odesa mai func]ionau doar 8 [coli cu predare integral` \n limba rom=n`,
restul de 10 [coli mixte av=nd [i clase rom=ne[ti (numite moldovene[ti). Situa]ia s-a
schimbat din nou \n anul 2008: au mai r`mas doar 6 [coli cu predare integral` \n
limba matern`, cresc=nd \n schimb num`rul [colilor cu predare mixt` la 12. De la
cele 62 de [coli cu predare \n limba rom=n` de la \nceputul perioadei sovietice s-a
ajuns la doar 6 [coli \n 60 de ani. De la independen]a Ucrainei, din anul 1991, din
cele 16 [coli cu predare integral` \n limba rom=n` s-a ajuns la 6 [coli. Tot \n
perioada guvern`rii ucrainene pe baza unei Constitu]ii [i a unei legisla]ii care permite
\nv`]`m=ntul \n limba matern`, [colile cu predare mixt` au cunoscut o evolu]ie
interesant`: \n anul 1991 erau \n num`r de cinci, \n 1996 au sc`zut la patru (una
dintre ele renun]=nd la clasele \n limba rom=n`), \n anul 2002 num`rul lor a crescut
la nou` (reduc=ndu-se num`rul [colilor cu predare exclusiv` \n limba rom=n`), \n
anul 2006 num`rul lor a crescut din nou la 10, urm=nd o nou` cre[tere a num`rului
lor la 12 \n anul 2008.
Urm`rind aceste cifre [i modificarea lor \n decursul a aproape 20 de ani de
la independen]a Ucrainei ni se dezv`luie strategia autorit`]ilor ucrainene cu privire
la \nv`]`m=ntul \n limba rom=n` din regiunea Odesa: transformarea [colilor rom=ne[ti
\n [coli mixte \ntr-o prim` faz`, urm=nd transformarea lor \n [coli cu predare exlusiv`
\n limba rus` sau ucrainean`, limba rom=n` devenind obiect de studiu facultativ.
Legisla]ia ucrainean` cu privire la protejarea dreptului minorit`]ilor na]ionale de a
\nv`]a \n limba matern` se dovede[te a fi o gr`mad` de h=rtii f`r` nici o importan]`:
num`rul [colilor cu predare \n limba rom=n` scade de la an la an. Rezultatele acestei
atitudini sunt absolut distrug`toare pentru minoritatea rom=neasc` din Ucraina, \n
conformitate cu rezultatele ultimului recens`m=nt din decembrie 2001 mediile
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persoanelor cu studii superioare din aceast` ]ar` erau urm`toarele: 10,5 la sut` din
ucraineni, 10,81% polonezi, 8,92% bulgari. Prin compara]ie, \n regiunea Odesa doar
3,87% dintre persoanele de etnie rom=n` aveau studii superioare. Dac` \n perioada
sovietic` intelectualii rom=ni au fost executa]i sau deporta]i, Ucraina aplic` \n prezent
o strategie perfid` de blocare a accesului la educa]ie pentru minoritatea rom=neasc`,
lipsind aceast` comunitate de lideri politici [i intelectuali.
Limitarea dreptului la educa]ie \n limba matern` nu se face doar prin
diminuarea num`rului [colilor \n care se pred` \n limba rom=n`, ci [i prin m`suri
administrative care reduc num`rul orelor [i cel al obiectelor de studiu care pot fi
predate \n limba rom=n`. Astfel, \n cursul anului 2008 Ministerul \nv`]`m=ntului de
la Kiev a emis Dispozi]ia nr. 461 din 26 mai 2008 cu privire la \nt`rirea programului
pentru \mbun`t`]irea studierii limbii ucrainene \n [colile de cultur` general` cu
predare \n limba minorit`]ilor na]ionale pe anii 2008-2011 [i a Ordinului cu num`rul
496 din 3 iunie 2008 cu privire la confirmarea Instruc]iunii pentru completarea
jurnalelor de clas` pentru clasele 5-11 ale institu]iilor de \nv`]`m=nt. Inova]iile acestor
reglement`ri constau \n urm`toarele: de la 1 septembrie 2008 a fost m`rit num`rul
de ore la studierea limbii ucrainene ceea ce duce la reducere num`rului de ore cu
predare \n limba rom=n`; \n clasele a 10-a din [colile cu predare \n limba rom=n`
se introduce studierea istoriei Ucrainei [i matematicii \n limba ucrainean`; \n clasele
de a 5-a se va introduce predarea \n dou` limbi a Istoriei Ucrainei, iar din anii viitori
[i predarea geografiei, matematicii, educatiei fizice.
Reprezentan]ii Uniunii Interregionale Comunitatea rom=nilor din Ucraina Vasile
T`r=]eanu [i Aurica Bojescu au sintetizat \n iunie 2008 mijloacele folosite de guvernul
Ucrainei pentru reducerea num`rului [colilor [i orelor cu predare \n limba rom=n`:
- deschiderea claselor ucrainene \n [colile cu predare \n limba rom=n` cu
scopul desfiin]`rii acestora din interior
- numirea \n fruntea [colilor cu predare \n limba rom=n` a unor directori care
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nu cunosc limba matern` a copiilor pe care \i instruiesc;
-predarea for]at` a unor obiecte din programul [colar („Geografia Ucrainei“,
„Istoria Ucrainei“, „Educa]ia fizic`“, „Educa]ia patriotic`“, „Ucrainologia“) \n limba
ucrainean`, duce la \ngustarea sferei de func]ionare a limbii materne \n [coli;
- introducerea cursului integrat „Literatura rom=n`-literatura universal`“, lucru
ce nu s-a \nt=mplat [i \n [colile ucrainene, \n urma c`ruia s-a redus considerabil
volumul de predare a literaturii na]ionale cu zeci de ore pe s`pt`m=n` (\n [colile
ucrainene literatura universal` se pred` aparte de literatura ucrainean`);
- men]inerea lipsei de manuale \n limba rom=n` la diverse obiecte pentru a
for]a

trecerea

pred`rii

obiectelor

(„Istoria

Ucrainei“,

„Geografia

Ucrainei“,

„Ucrainologia“, etc) \n limba ucrainean`;
- editarea de manuale cu un nivel didactic [i [tiin]ific redus. |n unele manuale,
cum este, de exemplu“Eu [i Ucraina“, sunt omi[i rom=nii ca popula]ie autohton` \n
Ucraina, de[i ei reprezint` un segment important de popula]ie, dep`[ind numeric alte
etnii care sunt enumerate \n manual;
- \n cuv=nt`rile sale, c=nd vorbe[te despre na]ionalit`]ile conlocuitoare \n
Ucraina, chiar [i pre[edintele Ucrainei, \i omite pe rom=ni, enumer=ndu-i doar pe
unguri, polonezi, bulgari, ru[i, ]igani, evrei;
- scrierea documenta]iei, orarelor [i jurnalelor de clas`, programelor de lucru,
protocoalelor etc. agita]ia extra[colar` [i instructiv`, diversele concursuri profesionale
se desf`[oar` \n limba ucrainean`, reduc=ndu-se [i mai mult caracterul de [coal`
na]ional`;
- anularea examenelor de absolvire [i de admitere la limba rom=n` \n institu]iile
de \nv`]`m=nt superior [i la cele medii de specialitate;
- \nlocuirea examenului de admitere la limba rom=n` cu cel de limba
ucrainean` la specialitatea: \nv`]`tor pentru clasele primare pentru [colile cu limba
rom=n` de predare a obiectelor;
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|n ciuda apelurilor asocia]iilor rom=ne[ti din Ucraina, autorit`]ile de la Kiev nu
numai c` nu au revenit asupra acestor decizii, \ns` \n cursul anului 2009 au continuat
s` restr=ng` dreptul de folosire a limbii rom=ne \n [coli. Astfel, \n cursul anului 2009
au fost promovate noi decizii care anuleaz` \n [colile minorit`]ilor na]ionale
examenele de absolvire \n limba matern`, acestea fiind \nlocuite cu examene \n limba
ucrainean`. Aceast` m`sur` va anula motiva]ia de a \nv`]a \n limba matern` [i va
duce la asimilarea rapid` a elevilor rom=ni din Ucraina. Deputatul \n Parlamentul
Ucrainei Ion Popescu a declarat, c` de c=nd a devenit ministru al \nv`]`m=ntului
Ivan Vacarciuc a fost declan[at un proces de asimilare a minorit`]ilor na]ionale prin
intermediul [colilor. Ion Popescu a afirmat referitor la noile m`suri urm`toarele: „|n
primul r=nd, \n art.24 al Constitu]iei Ucrainei se spune c` sunt interzise discrimin`ri
sau privilegii dup` principii de limb`, apartenen]` etnic`, etc. Ree[ind din aceasta,
copiii - reprezentan]i ai minorit`]ilor na]ionale, care studiaz` in limba matern` au
dreptul s` sus]in` examene [i teste at=t la absolvire c=t [i la intrare la facultate \n
limba \n care [i-au f`cut studiile. |n al doilea r=nd, conform p.3 art.22 al Constitu]iei
Ucrainei la adoptarea noilor legi nu se permite \ngustare con]inutului [i volumului
de drepturi deja existente. De aceea nici actele normative ale institu]iilor (precum
ordinile Ministrului \nv`]`m=ntului) nu pot s` mic[oreze volumul de drepturi deja
existente. {i cel mai important e c` Ucraina devenind un stat independent a adoptat
Declara]ia de drepturi a na]ionalit`]ilor Ucrainei, \n care se spune clar despre
drepturile lingvistice a minorit`]ilor na]ionale, inclusiv dreptul la \nv`]`m=nt \n limba
matern`. De aceea, ce intreprinde guvernul de azi \n acest domeniu este \ndreptat
contra acestei Declara]ii, contra normelor constitu]ionale [i totodat` contra normelor
interna]ionale [i a obliga]iunilor asumate de Ucraina prin semnarea Cartei Europene
cu privire la limbile regionale [i minoritare, Conven]iei Cadru de protec]ie a
minorit`]ilor na]ionale, Recomand`rilor 1201 a Consiliului Europei“.
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Situa]ia general` a \nv`]`m=ntului \n limba rom=n` din Ucraina este
caracterizat` de pre[edintele Funda]iei Casa Limbii rom=ne din Cern`u]i Vasile
T`r=]eanu cu urm`toarele cuvinte: „|n anii totalitarismului comunist, \n [colile
na]ionale, toate materiile [colare se predau \n limba matern` a elevilor, \n afar` de
dou` obiecte: limba de stat [i limba str`in`. Acum, \n [colile noastre, \n afar` de
limba [i literatura ucrainean` [i limba str`in`, \nc` vreo cinci materii sunt predate
\n limba ucrainean`. Situa]ia [colilor rom=ne[ti este mai rea dec=t \n perioada fostei
URSS. Dac` lucrurile continu` dup` cum vor guvernan]ii, m=ine-poim=ine vom studia
[i limba rom=n` prin intermediul limbii... ucrainene. Acum, candida]ii care vor s`
devin` profesori de rom=n` sau \nv`]`tori la clasele primare pentru [colile cu
predarea materiilor \n limba rom=n`, \n loc s` dea examen de absolvire [i de
admitere la specialitatea aleas`, adic` la limba [i literatura rom=n`, sunt obliga]i s`
sus]in` examenele \n limba ucrainean`“.
Metoda scoaterii limbii rom=ne din circuitul educa]ional prin introducerea
„limbii moldovene[ti“ facultative este una dintre cele mai perverse metode g`site de
autorit`]ile ucrainene. Programa „limbii moldovene[ti“ din anul 2005 constituie cea
mai bun` dovad` a acestei afirma]ii. Astfel „limba moldoveneasc`“ este predat` \ntr-un
num`r de 70 de ore anual, \ns` \n cursul acestor 70 de ore sunt studia]i vreme de
20 de ore autori ru[i [i autori din literatura interna]ional` – ceea ce elimin` practic
studierea limbii materne.
|n \ncheiere: situa]ia \nv`]`m=ntului \n limba rom=n` \n regiunea Odesa este
una dramatic`. Autorit`]ile

ucrainene au f`cut tot ce le-a stat \n putin]` pentru a

bloca desf`[urarea \nv`]`m=ntului \n limba rom=n`: a fost redus num`rul [colilor, a
fost redus num`rul orelor, cei care studiaz` \n limba rom=n` nu au unde s` \[i
continue studiile. Urmarea acestei atitudini: dezna]ionalizarea comunit`]ii rom=ne[ti
din regiunea Odesa.
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Reni
Am trecut \n Ucraina prin vama Gala]i – Giurgiule[ti – Reni. La Giurgiule[ti
am fost \nt=mpina]i de un tun cu ]eava \ndreptat` spre Rom=nia [i inscrip]ia „Nimeni
nu-i uitat. Nimic nu se uit`“. Oper` a regimului comunist din Republica Moldova,
f`r` \ndoial`. Dac` ar fi fost ridicat \n perioada sovietic` cu siguran]` nu ar fi purtat
o inscrip]ie \n limba rom=n`, mai degrab` ar fi fost \n limba rus`. Oricum, extrem
de interesant` muta]ia aceasta de la sovietici la noii comuni[ti a monumentelor
militare care amenin]` Occidentul. Toate republicile foste sovietice sunt pline de
tunuri [i tancuri cu ]evile \ndreptate spre inamic, spre Occident adic`. C`t`lin nu
mai v`zuse a[a ceva, un fel de permanent` declara]ie de r`zboi \mpotriva valorilor
occidentale. Vama ucrainean` o trecem dup` ceva discu]ii. Vame[ii ucraineni sunt
mai degrab` interesa]i de ma[ina noastr`, c=t de nou` este, ce serie de [asiu are.
Aflu chiar c` c` seria de [asiu este trecut` \n dou` locuri la ma[ina mea. Mai t=rziu
aveam s` afl`m c` \n Ucraina \nflore[te comer]ul cu ma[ini furate, a[a c` sunt foarte
stricte controalele de la grani]`.

Tunul a]intit spre Rom=nia
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A doua chestiune: trebuie s` declar`m unde mergem [i unde o s` dormim.
D`m o adres` din Odesa [i ie[im din vam`. C`t`lin este foarte surprins de interdic]ia
de a introduce c`r]i \n limba rom=n` \n Ucraina, a[a cum ne avertizase pagina
electronic` a Ministerului Afacerilor Externe de la Bucure[ti. Era curios ce s-ar fi
\nt=mplat dac` vame[ii ucraineni ne verificau bagajele [i g`seau \n geanta lui un
volum de Octavian Paler: ne-ar fi oprit s` intr`m \n Ucraina? Ne-ar fi obligat s`
arunc`m cartea? De fapt problema este de alt` natur`: Guvernul Ucrainei \ncearc`
s` controleze informa]ia public`, mai ales pe chestiuni sensibile cum este cea a
minorit`]ilor na]ionale. Orice carte care ar sus]ine c` \n regiunea Odesa tr`iesc
rom=ni care vorbesc limba rom=n` trebuie oprit` la grani]`. La Ministerul ucrainean
de Externe exist` o comisie care verific` importurile de c`r]i [i modul \n care acestea
se conformeaz` teoriilor ucrainene cu privire la etniile locuitoare. Cu alte cuvinte:
cenzur`! Libertatea cuv=ntului, libertatea circula]iei ideilor, toate sunt vorbe \n v=nt,
exist` \n legi, dar nu sunt aplicate.
Dup` ce ie[im din vam` parcurgem cei c=]iva kilometri p=n` \n ora[ul Reni.
Chiar la intrarea \n localitate ne \nt=mpin` ni[te cratere incredibile \n [osea, semn
al drumurilor dificile pe care aveam s` le \nfrunt`m. Ora[ul este mic [i s`rac. Cu
doar 19.000 de locuitori, dintre care jum`tate sunt rom=ni, ora[ul Reni sufer` \n mod
vizibil din cauza permanentei crize economice de la disolu]ia Uniunii Sovietice.
Ora[ul Reni a fost martorul unui eveniment mai pu]in obi[nuit \n noaptea de
28 spre 29 iunie 2010: statuia lui Lenin din parcul central a fost distrus` de persoane
necunoscute. Statuia lui Lenin a fost legat` cu odgoane [i dobor=t`, iar pe soclu au
mai r`mas doar picioarele. De[i se afla la doar o sut` de metri de comisariatul
raional de poli]ie din Reni, monumentul nu a putut fi salvat de for]ele de ordine.
Concluzia a venit rapid de la Kiev: de vin` pentru distrugerea monumentului lui
Lenin din ora[ul Reni sunt „na]ionali[tii moldo-rom=ni“. Deputatul Evgheni }arkov de
la Kiev a declarat \n presa local` c` „dac` aceste persoane nu se vor autodenun]a,
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\i vom descoperi [i vom proceda cu ei a[a cum [tim noi“. Declara]ie interesant` din
partea unui parlamentar care face apel la m`suri extrajudiciare \mpotriva
„na]ionali[tilor moldo-rom=ni“. Un fel de instigare la ur` interetnic`, dar a[a ceva
constituie o chestiune curent` \n regiunea Odesa, unde rom=nii sunt \ntotdeauna de
vin`. De la localnicii din Reni aveam s` afl`m c` monumentul a fost d`r=mat de
ni[te ru[i be]i, care s-au g=ndit s` fac` o glum` public` dup` un chef monstru.
Poli]ia care ancheteaz` d`r=marea lui Lenin de la Reni [tie foarte bine cine a f`cut
acest gest, \ns` prefer` s` nu duc` la bun sf=r[it ancheta. Dac` ar fi sanc]iona]i
adev`ra]ii f`pta[i nu ar mai putea fi posibil` \ntre]inerea zvonurilor despre
„na]ionali[tii moldo-rom=ni“.
|n fa]a catedralei din Reni aveam s` descoperim un prim semn al existen]ei
rom=nilor: monumentul eroilor din Primul R`zboi Mondial. Este singurul loc public
din acest ora[ unde se scrie \n limba rom=n`, de[i propor]ia etnicilor rom=ni [i legile
ucrainene ar permite existen]a inscrip]iilor publice bilingve. |ns` a[a ceva este de
neimaginat \n regiunea Odesa, unde orice urm` rom=neasc` trebuie ascuns` sau
distrus`.

Frec`]ei - Limanskoe
Satul Limanskoe este urm`toarea noastr` destina]ie. Pe numele s`u rom=nesc
Frec`]ei, satul se g`se[te pe malul laculul Cahul, la aproximativ paisprezece kilometri
de ora[ul Reni. Ca de obicei, suntem avertiza]i c` drumul spre Frec`]ei este prost
[i s` avem grij` la gropi. Totodat` mai afl`m ceva interesant: drumul spre Frec`]ei
este cel p`strat din perioada interbelic` - de pe „vremea rom=nilor“. Dup` ce ie[im
din Anadol d`m de drumul de pe „vremea rom=nilor“ o [osea cu piatr` cubic` \ntr-o
stare excelent` la aproape un secol de la construirea ei. Peticit` ici [i colo cu asfalt
modern, [oseaua pietruit` ne poart` peste ni[te dealuri line p=n` la intrarea \n sat,

26

O c`l`torie prin satele rom~ne[ti din sudul Ucrainei

unde un st=lp de beton din perioada sovietic` ne informeaz` c` am ajuns \n
Limanskoe. Limanskoe-Limanske, h`r]ile [i indicatoarele nu sunt consecvente, oamenii
pronun]` fiecare cum crede mai bine, \n orice caz satul a purtat numele de Frec`]ei
p=n` \n anul 1947, c=nd puterea sovietic` [i-a \nceput opera de transformare a
regiunii.

{oseaua „de pe vremea rom=nilor“ spre Frec`]ei

Un sat pr`fuit, cu multe case de p`m=nt s`r`c`cioase \ns` bine \ntre]inute,
zugr`vite proasp`t \n ve[nicul albastru cu care sunt vopsite casele din aceast`
regiune. |n Frec`]ei exist` dou` [coli: cea veche, construit` \n anii ‘60 [i cea nou`,
dat` \n folosin]` \n anul 2002. {coala este \nchis`, nu am putut s` vedem cum arat`
pe din`untru, \ns` pe dinafar` nu exist` nici o inscrip]ie \n rom=ne[te, doar \n
ucrainean`. La [coala din Frec`]ei \nva]` aproximativ 400 de elevi \mp`r]i]i \n 20 de
clase. |n anul 2007 erau \nregistrate 16 clase cu predare \n limba matern` [i 4 clase
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cu predare \n limba rus`. |ntre timp situa]ia s-a schimbat: pentru fiecare an de studiu
exist` c=te o clas` cu predare \n limba matern` [i una cu predare \n limba rus`.
Presiunile guvernamentale din ultimii ani au dat rezultate: num`rul claselor cu
predare \n limba rom=n` a sc`zut dramatic \n doar c=]iva ani. |ncep=nd cu anul 2000
a fost introdus` prin ordin ministerial \n toate [colile obligatoriu limba ucrainean`,
din 2008 num`rul orelor predate \n aceast` limb` a crescut exponen]ial. Un alt ordin
ministerial a interzis examenul de admitere la facultate \n limba matern`. Toate aceste
m`suri au descurajat p`rin]ii [i elevii s` mai cear` clase cu predare \n limba matern`.
La ce facultate po]i s` intri dac` nu po]i sus]ine examenul de admitere \n limba
rom=n`?
Oamenii din sat aproape c` \[i amintesc cu nostalgie de perioada sovietic` din
punctul de vedere al limbii rom=ne: sovieticii nu desfiin]au clasele de limb` matern`
\n ritmul \n care o fac ucrainienii [i \n plus cine dorea s` studieze \n limba rom=n`
putea s` fac` acest lucru la Chi[in`u. Acum a mai r`mas \n regiune doar facultatea
de limbi str`ine de la Izmail... Bine\n]eles, exist` [i posibilitatea urm`rii unei facult`]i
\n Rom=nia, cu toate costurile ridicate. |ns` autorit`]ile ucrainene au avut grij` [i de
acest lucru: de un an de zile nu mai sunt recunoscute \n Ucraina diplomele eliberate
de institu]iile de \nv`]`m=nt rom=ne[ti. P`rin]ii din Frec`]ei se pl=ng c` limba rom=n`
este \n pericol: din ce \n ce mai pu]ini copii vor s` mearg` la clasele de limb` matern`
pentru c` se tem c` nu vor avea ce face cu limba rom=n`. |n plus exist` [i o tendin]`
a profesorilor de a transforma orele de limb` rom=n` \n ore facultative. „Nu mai exist`
interes pentru limba noastr`...“ - ni se pl=nge un p`rinte. |nainte de 1992, pe vremea
sovieticilor, rom=nii din Frec`]ei ascultau Radio Rom=nia [i transcriau poeziile rom=ne[ti
pe care le auzeau. Acum nu mai exist` nici un fel de interes pentru poezie la Frec`]ei.
|n [coala din sat, poetul Mihai Eminescu a fost l`sat de-o-parte. |n 2010 a fost
organizat` o singur` manifestare literar` la S`pt`m=na limbilor minoritare \n cinstea
poetului Grigore Vieru care a fost prezentat poet de limb` „moldoveneasc`“.
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|ntreb`m ce limb` folosesc profesorii \n rela]iile cu elevii: „la careuri rom=na,
pentru c` ne oc`r`sc“, vine r`spunsul. |n rest? „Mai mult ruse[te.“ Dar ucrainean`?
„P`i ucraineana n-o [tiu bine nici profesorii care o predau, \ns` sunt chema]i \n
fiecare an la perfec]ionare, doar-doar va fi impus` limba ucrainean` \n regiune.“
Mass-media \n limba rom=n` este inexistent`. Cu c=]iva ani \n urm` mai sosea
la Frec`]ei s`pt`m=nalul Concordia, editat la Cern`u]i, \ns` \n ultima perioad` a
disp`rut aproape cu totul. Radio sau televiziune local` nu exist` a[a ceva! Noroc c`
sunt aproape de grani]` [i pot vedea posturile rom=ne[ti. Li se aduce \ns` f`r` s`
fi cerut vreodat` un s`pt`m=nal editat la Odessa \n limba „moldoveneasc`“ \ns` nu
le este de prea mare folos.
Dincolo de marginalizarea din ce \n ce mai agresiv` a limbii rom=ne \n [coal`
[i de lipsa oric`ror ziare, reviste sau emisiuni de radio [i televiziune, cea mai mare
durere a oamenilor din Frec`]ei este lipsa unei biserici. C=ndva a existat o biseric`
veche, mare [i frumoas`, construit` \n anul 1878. |ns` a fost

dinamitat` \n 1980,

sub pretext c` este o cl`dire veche. Au venit solda]i de la o unitate militar` din
Reni, au pus dinamit` [i au explodat-o... povestea este simpl`, dar dureroas`. Ca \n
orice sat rom=nesc, biserica se g`sea \n centrul satului, l=ng` [coal`. Acum a r`mas
din biseric` doar o mic` troi]`, ascuns` dup` ni[te tufe \n spatele [colii. Pe troi]` a
fost redat` silueta vechii biserici. Satul Frec`]ei a fost martor la o \ncercare de
refacere a bisericii \n 1996. Preotul Nicolae Asargiu, originar din satul vecin Anadol,
a ales s` se supun` Mitropoliei Basarabiei de la Chi[in`u, la r=ndul ei supuse
Patriarhiei de la Bucure[ti. Reac]ia autorit`]ilor ucrainene a fost rapid` [i dur`: a fost
adus \n sat un preot rus care ]ine de Patriarhia Moscovei, iar preotul Asargiu a fost
silit s` p`r`seasc` satul. |n prezent slujbele se ]in \n casa parohial`

construit` de

Nicolae Asargiu, de c`tre un preot rus din ora[ul Reni care vorbe[te o rom=n`
aproximativ`.
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Troi]a din Frec`]ei pe locul fostei biserici
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|n sat rom=nii sunt majoritari, a[a ni se spune - „ru[ii aveau blocurile [i
magazinele lor la calea ferat`, nu se amestecau cu noi, cei care au venit la noi au
\nv`]at limba noastr`“. Activitatea principal` \n Frec`]ei a fost calea ferat`, erau foarte
mul]i feroviari care trebuiau s` aib` grij` de foarte multe transporturi care veneau
din Rom=nia. Dup` c`derea Uniunii Sovietice au \ncetat [i exporturile din Rom=nia
[i calea ferat` nu a mai avut foarte mult de lucru, a[a c` oamenii au fost da]i afar`.
P`m=nturile satului au fost privatizate [i s-a f`cut o asocia]ie care a fost preluat` de
ucraineni din Odessa, ei lucreaz` p`m=nturile [i dau locuitorilor din Frec`]ei c=te o
ton` de gr=u pentru 3-4 hectare. Nu este sub nici o form` de ajuns. |n sat a mai
existat o gr`dini]` a asocia]iei agricole unde se preda \n limba rom=n` \ns` asocia]ia
agricol` a fost desfiin]at` [i a disp`rut [i gr`dini]a. Frec`]ei este un sat trist: nimic
nu func]ioneaz`, nimeni nu este mul]umit. Pentru mul]i copii rom=ni singura speran]`
este s` plece la studii \n Rom=nia. |ns` nu prea au de g=nd s` se \ntoarc` acas`...

Cartal - Orlovka:
Viermi de m`tase pe chipurile Sfin]ilor
Cartal, sau Orlovka, dup` cum i-au spus sovieticii. Este un sat nu foarte mare
a[ezat chiar pe drumul care lega Reni de Odesa, la nici jum`tate de or` de mers
cu ma[ina. Ajungi numai dac` ]i-a spus cineva unde e locul, pentru c` dac` mergi
dinspre Reni spre Odesa nu exist` nici un indicator, nici \n rom=n`, nici \n
ucrainean`. Cartal este celebru printre satele locuite de rom=nii din Ucraina prin
faptul c` oamenii de aici se \nc`p`]=neaz` s` ]in` Cr`ciunul pe stil nou. Adic` pe
25 decembrie. Cu toate c` slujba este f`cut` dup` calendarul bisericii ruse, iar
Na[terea M=ntuitorului pic` \n ianuarie. Pe 25 decembrie s`tenii se adun` pe platoul
din fa]a bisericii. C=nt` colinde rom=ne[ti [i s`rb`toresc odat` cu toat` biserica
cre[tin` apusean` na[terea Pruncului Sf=nt.
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Oamenii nu au parte de biseric`, pentru c` p`rintele Gheorghe e tare sup`rat
pe enoria[i [i caut` s`-i aduc` la „calea cea dreapt`“, adic` la s`rb`torirea Cr`ciunului
pe stil vechi, \n ianuarie. „Ce s`r`b`toare este aceea care nu este \nt`rit` de slujb`?“,
ne spune, un pic sup`rat pe noi, p`rintele Gheorghe, de fel din Basarabia. Am spus
sup`rat pe noi pentru c` suntem rom=ni. {i de ce s` fie sup`rat? Pentru c` rom=nii
au luat cu ei, \n opinia p`rintelui Gheorghe, documentele care vorbeau despre istoria
bisericii din sat. „Au luat toatele actele c=nd au plecat, atunci, \n ‘41, nu [tiu s` v`
spun nimic despre istoria ei, despre momentul \n care a fost ridicat` sau cine a f`cuto. Cred c` g`si]i mai multe la Bucure[ti, sau la Gala]i. Aici, noi nu [ti nimic“. Cam
asta a fost conversa]ia cu p`rintele Gheorghe care vorbea foarte bine limba rom=n`,
dar era st=njenit de prezen]a noastr`. {i de[i a venit de acas` \ntr-un suflet s` vad`
cu ce treburi prin sat, s-a gr`bit s` se despart` de noi c=t mai repede. Biserica din
Cartal se afla \n plin` reconstruc]ie. Sovieticii au \nchis-o, dup` moda vremii, atunci
c=nd au inaugurat Casa de cultur`. Omul de tip nou, comunistul, nu trebuia s` aib`
\n nici un fel de-a face cu Biserica, el trebuia educat \n spirit nou, dup` manuale ro[ii.

Pictura m=ncat` de vreme a bisericii din Cartal
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Totu[i, Cartal a avut noroc. Biserica n-a fost f`r=mat` cu buldozerul [i nici n-a
fost aruncat` \n aer. Clasa muncitoare sovietic` a hot`r=t s-o treac` \n patrimoniul
colhozului. Astfel c`, un timp, pentru c` era \nc`p`toare, a fost folosit` ca depozit
de gr=ne. Apoi, a cap`tat o alt` destina]ie, mai nobil`. Fiind spa]ioas` [i r`coroas`,
biserica a fost transformat` \ntr-un imens incubator pentru viermii de m`tase. Copii
se ocupau, \n mod special, de cre[terea viermilor sub atenta \ndrumare a unui tovar`[
cadru didactic. {i astfel, sfin]ii de pe pere]ii bisericii au fost da]i, pentru a doua oar`,
prad` viermilor. Copiii \ns` au putut admira frumoasele picturi cu scene biblice
despre care nu aveau voie s` \ntrebe, iar p`rin]ii nu aveau voie sa vorbeasc`. De
sus, din \naltul cupolei Domnul Iisus veghea asupra pionierilor care contribuiau zilnic
la produc]ia de m`tase a Republicii Sovietice. |ns`, micu]ii, vedeau \n fiecare zi [i
altceva. Inscrip]ia de br=ul cupolei pe care scria, \n rom=ne[te: „PACE VOU~.
FERI}I-V~ DE DESFRÅNARE {I DE NEDREPTATE“. Trebuie c` le-a fost tare greu
p`rin]ilor s` le explice celor mici cum st` treaba cu desfr=narea [i cu nedreptatea
\n epoca comunist` \n care nu existau probleme care s` implice conota]ii sexuale,
iar despre nedreptate, aceasta nici nu avea cum s` existe \n armonioasa societate
sovietic`. Curios, cu tot mucegaiul care a m=ncat pictura, biserica [i-a f`cut datoria
dincolo de voin]a conduc`torilor. Totu[i, atunci c=nd au hot`r=t s` transforme casa
lui Dumnezeu \n hambar pentru gr=ne, comuni[tii au dat jos clopotul care \n urma
c`z`turii s-a cr`pat. Preotul a \ncercat repararea lui, \ns` glasul \ngerilor nu mai e
a[a cum a fost ini]ial. De remarcat, c` Patriarhia Moscovei pe c=t de repede s-a
hot`r=t \n anii ‘60 s` desfin]eze Biserica din sat la cererea Partidului Comunist, pe
at=t de repede s-a decis s` pun` m=na pe bisericile din Ucriana, extinz=ndu-[i astfel
influn]a cu bani [i preo]i de etnie basarabean` educa]i \n spiritul insuflat de Patriarhul
Alexei al Rusiei.
Cea mai „impozant`“ cl`dire este [coala, ridicat` \n a[a fel de c`tre comuni[ti
\nc=t s` ascund` Biserica. O po]i ascunde, o po]i transforma, dar nu o po]i scoate
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din mintea [i din sufletul oamenilor. {coala este pus` pe cel mai \nalt punct din
vatra satului. Se vede chiar [i din [oseaua principal`. Evident, \n fa]a [colii se afl`
cumva m=ndria localit`]ii. Un fel de imagine emblematic` a localit`]ii. Este vorba de
monumentul soldatului sovietic. |nainte de destr`marea URSS avea o flac`r` care era
ve[nic aprins` de la o butelie de gaz, „balon“ cum \i spun localnicii. Acum oamenii
se \ngrijesc ca monumentul s` arate bine. Pe el sunt \nscri[i s`tenii care au murit,
sau au luptat \n cel de al Doilea R`zboi Mondial. Spre deosebire de monumentul
sovietic, cel rom=nesc, ridicat tot \n memoria unor eroi, a s`tenilor din Cartal care
au murit \n Primul R`zboi Mondial, se afl` \n paragin`. Obeliscul mic, dar m=ndru,
este amplasat \n spatele bisericii. |l vezi greu pentru c` este ascuns de crengile unor
copaci. Se vede c` unii oameni \l mai \ngrijesc din c=nd \n c=nd, iar al]ii au \ncercat
\n mai multe r=nduri vandalizarea lui [i este o minune cum e a rezistat. Singurul
text p`strat intact este cel din v=rful obeliscului [i care spune „VOU~, EROILOR
MOR}I |N R~ZBOIUL 1914-1918“. |n rest, pl`cile de marmur` sunt sparte sau
g`urite, [i, c=teodat`, sunt folosite pe post de afi[aj pentru anun]uri scrise \n
ucrainean` despre diverse evenimente din sat. Placa pe care erau trecute numele
celor care au inaugurat monumentul a fost spart` – nu trebuia s` se mai vad`
numele lui Ion Incule], pre[edintele Sfatului ]`rii de la Chi[in`u care a votat \n 1918
unirea Basarabiei cu Rom=nia.
C=nd am ajuns noi, [coala se preg`tea de inspec]ia raional`. Adic` s`-[i ia
autoriza]ia pentru a primi elevii \n noul an [colar. Sunt cu totul opt clase. P=n` de
cur=nd toate erau \n limba rom=n`. Acum mai exist` doar dou` clase \n limba
„moldoveneasc`“. {coala este cu dou` niveluri, destul de mare, dar s`rac`. Prinde \n
fiecare an o „fa]`“ doar datorit` s`tenilor inimo[i care revopsesc toc`ria veche p=n`
ce stratele de vopsea se str=ng aidoma afi[elor publicitare de pe panourile de
reclam`.

C=ndva, \n holul de la intrarea \n [coal`, exista un portret al lui Mihai

Eminescu. O fotografie cu poetul nepercehe la tinere]e ]esut` \ntr-un covor tip persan,
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o ipostaz` orginial` cum numai la Chi[in`u se poate face. Potretul a fost mutat \n
cabinetul de limba [i literatura rom=n`, \ntr-un col]. |n locul lui Eminescu au fost
puse ghivece cu flori. Ca s` ajung` la Cabinetul de limb` rom=n`, elevii trec prin
Cabinetul de istorie a Ucrainei. O sal` de clas` aranjat`, dotat` cu material didactic
nou \n care pere]ii sunt \n]esa]i cu hatmanii ce-au domnit peste Ucraina de-a lungul
c=torva secole de istorie.

Placa vandalizat` a monumentului rom=nesc din Cartal
Dac` biserica a ren`scut, chiar [i sub alt` form`, dup` 1990, nu acela[i lucru
se poate spune despre Casa de Cultur`. Ap`rut` \n anii \n care l`ca[ul de cult a
fost \nschis, tocmai pentru a umple golul

din suflete [i min]i cu minciunile

ideologice comuniste, Casa de cultur` reprezint` acum locul \n care s`tenii se adun`
pentru a urm`ri spectacole folclorice. {i \n Cartal, ca de altfel \n aproape toate satele
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din sudul Ucrainei locuite de rom=ni, Casa de cultur` a fost transformat` \ntr-o
fort`rea]` \n fa]a expansiunii noii ideologii na]ionaliste a statului ucrainean, evident
\n detrimentul unor drepturi fundamentale ale omului \ntr-o Europ` a secolului XXI.
La Casa de cultur` din Cartal activeaz` un ansamblu care a c`p`tat notorietatea de
„popular“, adic` cu drept de a concerta \n toat` regiunea. Ghidul nostru, doamna
coregraf` de la Casa de cultur` a vrut neap`rat s` ne arate „Piatra mare“, o dovad`
a continuit`]ii de vie]uire pe aceste meleaguri. „S-au descoperit multe buca]i de
ceramic`. Au venit de la Odessa, de la muzeu, [i-au s`pat. S`p`turile propriu-zise
le-au f`cut oamenii din sat pl`ti]i de studen]i. Trebuie neap`rat s` merge]i s-o vede]i.
E la c=]iva kilometri“, ne-a spus ghidul nostru. A[a c` ne-am suit \n ma[in` [i-am
apucat-o prin h=rtoape spre runile cet`]ii celtice Aliobrix. Am avut noroc ca nu
plouase sau nu ne-a prins vreun ropot de var` pe acolo, c` n-am mai fi ie[it. Ne-am
av=ntat dup` ghidul nostru care mergea iute pe un scuter ridic=nd un nor mare de
praf fin. Am g`sit locul \n care s`p`turile s-au efectuat pe o surpafa]` de peste 100
de metri, la o ad=ncime de aproape doi metri. Multe cioburi [i buc`]i de unelte de
acum c=teva mii de ani, \ns`, \n general, ceramic` comun`. Pe ruinele cet`]ii celtice
Aliobrix, romanii au ridicat apoi o puternic` fort`rea]` care domina Dun`rea, peste
fluviu afl=ndu-se ora[ul antic Noviodunum, Isaccea de azi. Am plecat de la „Piatra
mare“, o ridic`tur` de p`m=nt care domin` valea pe care [erpuie[te [oseaua spre
Odesa, l`s=ndu-i pe s`tenii din Cartal cu m=ndria c` se trag din cel]i, romani [i
rom=ni [i cu lupta pe care o duc pentru ca Domnul Iisus s` se nasc` [i la ei pe
25 decembrie.
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Satul Nou - Novo Seliskoe
Novo Seliskoe este un sat mare, a[ezat la loc \ntins chiar pe drumul care duce
la capitala regionala Odesa. |nainte s` ajungi la drumul care leag` comunitatea de
drumul na]ional, treci magistrala de gaz care vine dinspre Rusia [i alimenteaz`
sud-estul Europei. |n special pe bulgari [i pe turci. {tii c` te afli \n acel loc, pentru
c` un indicator nev`zut prin p`r]ile noastre te avertizeaz` c` pe o distan]` de 1000
de metri oprirea este interzis`. Pomenirea magistralei de gaz este important`
deoarece, cum spun s`tenii, are leg`tur` cu construc]ia celei mai impun`toare [coli
din zona Odesa. {i chiar din Ucraina. Novo Seliskoe este ridicat [i el dup` tipicul
satelor sovietice. La intrare colohozul [i parcul de utilaje mecanizate, \n centrul Dom
Cultur\, monumentele, primaria, biserica [i, un pic mai \ncolo, [coala. Vizita ne-am
\nceput-o la Casa de Cultur`. Am aflat localizarea ei repede, pentru c` cel dint=i om
pe care l-am \nt=lni a \n]eles [i a r`spuns \n rom=n`. Domnul Vasile Sandu este
directorul Casei la pu]in timp dup` ce aceasta a fost deschis`, adic` de prin 1975,
la c=]iva ani dup` terminarea [colii. Dom Kultur\ a fost \nceput` \n 1960 [i a fost
finalizat` dup` zece ani. Are o sal` impun`toare de spectacole unde acum se mai
„demonstreaz`“ (sus]in) doar reprezenta]ii artistice, \n special folclorice. Sala are vreo
650 de locuri [i func]ioneaz` \n regim de avarie din cauza bugetului redus. Ca orice
sat \n care locuiesc \n majoritate moldoveni, exist` cel pu]in un ansamblu folcloric.
La Satul Nou func]ioneaz` chiar [i o [coal` de muzic`, unde nu se pred` doar
acordeonul, ]ambalul, vioara sau contrabasul ci [i pianul. Directorul [colii de muzic`
este chiar domnul Sandu. Dup` ce ne-a prezentat sala de concerte, domnul Sandu
ne-a dus la etaj pentru a ne ar`ta biblioteca [i cabinetul s`u. Biroul directorului este,
de fapt, o s`li]` de cinci pe trei metri \n care se trei mese [i c=teva scaune f`cut
prin anii 70, un acordeon, un seif mare [i greu din metal masiv [i un televizor de
pe vremea telecolorului. Plus alte fotografii, diplome sau cupe c=[tigate la diverse
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concursuri. Domnul Sandu vorbe[te cu b`gare de seama, ca orice rom=n care s-a
declarat moldovean la recens`m=ntul efectuat de autorit`]ile ucrainene. Nu se vait`,
dar spune c` [i el si casa lui tr`iesc din bugetul alocat de stat. Dup` aproape 40
de ani de munc`, domnul Sandu are o leaf` de 1.200 de grivne, adic` vreo 120 de
euro. E mul]umit c` sunt copii care \nc` doresc s` \nve]e instrumentele muzicale
sau dansurile tradi]ionale rom=ne[ti. Se laud` cu c=]iva copii care au ajuns departe,
adic` la Izmail, Chi[in`u sau chiar Odesa. Nu e dornic s` ne dea prea multe
am`nunte, a[a c` ne invit` s` vedem biblioteca. Cea de a doua din sat, pentru c`
prima se afl` la [coala. Vedem doar c`r]i \n ruse[te sau ucrainean`. La fel si presa,
ziare sau reviste, se distribuie tot \n cele dou` limbi. C=t prive[te num`rul de cititori,
nu se \nghesuie mai mul]i de c=]iva pe s`p`m=n`.

La Satul Nou intrarea \n [coal` are o plac` inscrip]ionat` \n rom=n`
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|i spunem domnului Sandu c` vrem s` vizit`m [i [coala. El se m=ndre[te c`
\n localitate exist` una dintre cele mai mari institu]ii de \nv`]`m=nt s`te[ti din
Ucraina, dar vedem la d=nsul o re]inere. Ne-ar duce \n [coala, dar are o team`.
Afl`m c` directoarea este ucraineanc`, deci o promotoare a valului exapansionist de
politic` educa]ional` a Kievului care b=ntuie prin sate \n ultimii ani. Ne roag` s`
spunem c` suntem ni[te prieteni de-ai d=nsului, de la Chi[in`u. Moldovenii sunt
acceptabili, rom=nii de la Bucure[ti sunt aproape interzi[i. {coala este impun`toare,
un local imens pe care vedem [i prima plac` cu inscrip]ie \n limba rom=n`:
„Complexul instructiv-edicativ [coala de cultur` general` de treapta I-III liceu Satul
Nou“. Aici \nva]` 620 de elevi, [i de[i majoritatea sunt declara]i de etnie
moldoveneasc`, primeaz` clasele cu predare \n limba ucrainean`, chiar dac` nici
oamenii din sat nu [tiu s` vorbeasc` sau s` scrie \n aceast` limb`. A[a e moda, ni
se spune, adic` familiile de etnici moldoveni \[i dau copii la clase \n limba ucraineana
pentru ca ace[tia s` poat` studia mai departe la universit`]ile din Izmail sau Odesa.
Este o politic` a statului ucrainean de a nu recunoa[te diplomele, altele dec=t cele
pentru cursurile la care nu s-a studiat \n limba de stat. Suntem privi]i cu reticen]`
\nc` de la intrarea \n [coal`, dar p=n` la urm` ni se acord` dreptul la vizit`.
Directoarea adjunct`, Andreevna, vorbe[te rom=ne[te destul de bine [i e dornic` s`
ne arate c=t de bine se prezint` [coala, chiar \nainte de inspec]ia de la regiune, cu
toate c` nu a \nghi]it povestea cu prietenii de la Chi[in`u. B`g`m de seam` c` exist`
\n [coal` incrip]ii bilingve, sau chiar numai \n limba rom=n`, de[i trendul este ca
limba ucrainean` s` \nlocuieasc` \ncet, dar sigur, graiul matern. Explica]ia este
aceea[i ca \n fiecare sat: p`rin]ii \[i dau copiii la clase \n limba de stat pentru c`
de acolo le este mai u[or s` \nve]e mai departe sau s`-[i g`seasc` un loc de munc`.
{coala are o sal` de sport mare, un bazin de dimensiuni sem-iolimpice [i o sal`
proprie de reprezenta]ii. Ne desc`l]`m la u[` [i intr`m \n s`lile de clas` unde
parchetul, de[i vechi, str`luce[te pentru c` este preg`tit, nu at=t pentru anul [colar
care \ncepe peste c=teva zile (1 septembrie), c=t mai mult pentru inspec]ia regional`
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care acord`, \n fiecare an, fiec`rei institu]ii de \nv`]`m=nt certificatul de func]ionare.
Directoarea ne spune c` [coala are multe muzee. {i ni-l arat` pentru \nceput pe cel
dedicat veteranilor [i eroilor din localitate. Adic` fo[tilor combatan]i \n Armata Ro[ie
sovietic` care a luptat \n al Doilea R`zboi Mondial sau \n Afganistan, \n anii ‘80.
Vizit`m apoi „Casa mare“, camera de zi \n casele tradi]ionale din Basarabia. Sunt
adunate aici obiecte tradi]ionale, iar copii sunt \nv`]a]i \n acest „laborator“ despre
obiceiurile str`bunilor. Ajungem [i \n camera \n care este str=ns` istoria [colii.
Portrete ale fo[tilor directori, imagini vechi ale fostului local precum [i o fotografie
\n care sunt \nf`]i[ate toate oficialit`]ile din Satul Nou la deschiderea anului [colar
din 1935: Mihail Gheorghiu, directorul [colii, p`rintele Ve]u, plutonierul Teodor,
primarul Andrei Bordea. Pe panoul [irului istoric al [colii, care ne arat` c` prima
institu]ie de \nv`]`m=nt, a fost ridicat` aici \n 1879 de c`tre Rusia ]arist`, exist` [i
o comunicare trimis` \n 1935 de c`tre Revizoratul [colar Izmail c`tre directorul
Gheorghiu. La loc de cinste \n acest` expozi]ie sunt puse manualele de Limb` [i
Literatur` „moldoveneasc`“, concepute de un biolog, V.I. Fetescu, nimeni alta dec=t
so]ia lui Anatol Fetescu, cel mai are sus]in`tor al existen]ei limbii moldoven[ti \n
zon`. Fost viceguvernator al Odesei, Anatol Fetescu este cel mai \nsp`im=nt`tor
du[man al rom=nilor din regiune care au curajul s`-[i recunoasc` etnia. Presiunile
[i manevrele politice ale puterii de la Kiev p`lesc \n fa]a atitudinii cu care acest
malefic personaj \i trateaz` pe rom=nii care se \nc`p`]=neaz` s` nu se declare
moldoveni.
Muzeul cel mai important al [colii este Clubul Danubius. Un muzeu dedicat
existen]ei locuirii \n raionul Reni \nc` de pe vremea geto-dacilor. Evident c` celor
care s-au aflat atunci pe aceste meleaguri [i urma[ilor lor rom=ni nu li se pomene[te
numele. Nu mic` ne-a fost mirarea c=nd am aflat de la directoarea adjunct` c`
Burebista a fost un conduc`tor moldovean sau rus, aceea[i etichet` pun=ndu-i-se [i
lui Mihai Viteazul. Clubul a fost \nfiin]at de Vasile Cojocaru, un inimos profesor
rom=n S-a stins \n 2010, dar a l`sat \n urma sa o vast` colec]ie de piese arheologice
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descoperite \n raionul Reni cu ajutorul elevilor. Tot \n acest Club au mai fost adunate
primele obiecte care au ap`rut \n sat de-a lungul timpului: calculator, patefon, telefon,
radio, pick-up, pistoale [i s`bii vechi, r`zboaie de ]esut, unelte agricole. Folosesc
pentru ca genera]iile viitoare s` \n]eleag` cum [i-au desf`[urat via]a str`bunii loc,
care vorbeau alt` limb` dec=t cea pe care o vor vorbi ei, [i aveau alte obiceiuri
pentru c` se tr`geau din etnii care foarte cur=nd or s` dispar` \n zon`, cum este
cea rom=n`.
Situa]ia nu este mai bun`, din perspectiva prezerv`rii \n acord cu drepturile [i
libert`]ile fundamentale ale omului, nici cu privire la religie. Este, de altfel, o
caracteristic` a zonei c` Patriarhia de la Moscova, prin intermediul Mitropoliei de la
Odesa, a pus m=na pe aproape toate bisericile din sate. Dup` ce \n anii sovietici a
consim]it la d`r=mare lor, Biserica Rus` s-a pus iute pe treaba [i a trimis rapid
preo]i \n toate l`ca[ele de cult care mai existau sau a construit altele noi, acolo unde
acestea au fost dinamitate. |n Satul Nou biserica a fost p`strat`. |n interior exist`
inscrip]ii \n limba rom=n` cu litere chilirice. Preotul este din Republica Moldova, dar
apar]ine ierarhic de Moscova. Deocamdat` ]ine slujbe \n limba rom=n`, at=ta timp
c=t Patriarhul Alexei \i va mai permite acest lucru. La biseric` func]ioneaz` [i o
[coala de duminic` care vine s` o completeze pe cea muzical` de la [coala.
Pe teritoriul localit`]ii exist` trei monumente. Chiar \n centru, a fost p`satrat
obeliscul ridicat de Societatea pentru Cultul Eroilor, \n 1933, \n amintirea b`rba]ilor
din Satul Nou care au pierit \n r`zboiul din 1914-1918. La c=]iva pa[i metri mai
\ncolo, peste drum de Casa de Cultur`, tronez` un Lenin de dimensiuni mari. Lumea
nu se mai \ngrije[te s`-l spoiasc` ca \nainte de Perestroic`, dar nici nu n-a avut
curajul, ca \n alte locuri, s`-l dea jos de pe soclu si s`-l trimit` acolo unde \i este
locul, \n lada de gunoi a istoriei. Spuneam c` exist` trei monumente. Pe cel al
soldatului sovietic nu l-am z`rit, \ns` am aflat c` la vreo cinci kilometri distan]` de
sat, chiar pe malul Dun`rii, este unul \nchinat ]arului Alexandru care marcheaz`
trecerea Dun`rii de c`tre armata imperial` \n 1877, \n timpul r`zboiului cu otomanii.
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Am p`r`sit Satul Nou cu senza]ia c` rom=nii de acolo se mul]umesc cu pu]in. Nu-l
dau jos pe Lenin pentru c` \nc` nu \n]eleg ce le-a f`cut. Nici n-au de unde. Singurele
surse de insira]ie sunt \n limba rus` [i ucrainean`. Prima n-ar avea de ce s`-[i
ponegreas` eroul expansionist, a doua e mult prea preocupat` cu propagarea politicii
na]ionaliste ucrainene \n c=t mai multe locuri.

Monumentul solda]ilor rom=ni din Satul Nou
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Barta - Plavni
Am ajuns la Barta – Plavni \n ruse[te – \ntr- o dup` amiaz` ploioas`. |n fa]a
Casei de Cultur` din sat am fost \nt=mpina]i de monumentul soldatului sovietic,
aceea[i statue imens` care poate fi v`zut` peste tot. Spre surprinderea noastr` la
doar c=]iva metri de soldatul sovietic am g`sit monumentul soldatului rom=n p`strat
\ntr-o stare excelent` spre deosebire de celelalte monumente v`zute de noi. F`r` s`
fie acoperit de b`l`rii, \ngrijit [i cur`]at, monumentul solda]ilor rom=ni din Primul
R`zboi Mondial de la Barta vine s` depun` m`rturie c` \n acest sat nu au existat
doar sovietici de-a lungul istoriei. De[i \n sat tr`iesc peste 2000 de oameni,
majoritatea lor rom=ni, nu exist` pe nic`ieri inscrip]ii bilingve, a[a cum ar trebui \n
conformitate cu legisla]ia ucrainean`. |ns` \n [coal` toate cursurile sunt ]inute \n
limba rom=n` pentru cei 240 de elevi. Au existat \ncerc`ri pentru trecerea [colii la
limba ucrainean`, \ns` locuitorii satului s-au opus dorind s`-[i p`streze limba matern`
pe mai departe. |n biblioteca Casei de Cultur` din Barta exist` [i c=teva c`r]i \n
limba rom=n` – aceasta datorit` faptului c` \n sat tr`iesc doi poe]i care scriu folosind
limba lor matern`: Eufrosinia Cojocaru [i Ion B=cu.
Satul se m=ndre[te cu o istorie veche, fiind men]ionat \n documente \nc` din
anul 1645. Toate celelalte documente istorice consemneaz` faptul c` dintotdeauna
satul Barta a fost locuit majoritar de etnici rom=ni.
Biserica de piatr` din sat a fost construit` \n anul 1883 \nlocuind o mai veche
biseric` de lemn. Oamenii locului \[i amintesc legende despre cel mai bogat om din
sat care a dat doi desagi de aur pentru ca biserica s` fie mare [i frumoas`. |n anul
1962 preotul din sat a fost alungat [i biserica nu a mai g`zduit slujbe. |ns` a sc`pat
de soarta umilitoare de a fi folosit` ca depozit [i a r`mas nefolosit` p=n` \n anul
1988 c=nd au fost reluate slujbele \n limba rom=n`.
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Monumentul solda]ilor rom=ni din Barta
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Anadol - Capra cu trei iezi, poveste subversiv`
2010. Secolul XIX, \ntr-un sat din Ucraina. Anadol. O a[ezare veche d`ninuind
de prin 1791. La c=]iva kilometri de ora[ul Reni, ca \n orice sat fost sovietic, centrul
nu este biserica, ci Casa de cultur`. Bibliotecara e un erou al zilelor noastre. „Am
c=teva c`r]i cu pove[ti rom=ne[ti. Sunt \n rom=ne[te, dar scrise cu litere chilirice,
a[a cum se tip`reau \n RSS Moldoveneasc`. Nu le ]in \n bibliotec`, le ]in ascunse.
Vin m`micile [i m` \ntreab`: Da o carte cu pove[ti n-ave]i, s` spunem [i noi celor
mici. D-ap`i cum s` le spunem „Capra cu trei iezi“, c` nici noi n-o [tim, \mi spun
m`micile. Le dau cartea cu pove[ti, dar numai pentru o zi, apoi trebuie s` mi-o
aduc` \napoi. Trebuie s` i-o dau alteia“, ne poveste[te pe un ton c=t se poate de
natural bibliotecara. O femeie care dup` ce a trudit 30 de ani aranj=nd acelea[i c`r]i
vechi, cu scoar]e tocite, prime[te 1.200 de grivne. Cam 120 de euro. |i e [i ru[ine
aproape s` ne spun` ce salariu mare are. {i nu e o glum`. |n sala care ad`poste[e
c`r]ile [i fi[ele roase de vreme nu exist` nici un volum \n limba rom=n`. Dar femeii
nu \i este fric` s` ne povesteasc` ce act de vitejie face ascunz=nd c`r]i \n graiul
rom=nesc, pove[ti din ]inutul de dincolo. E m=ndr` c` face asta, un partizan al
culturii care \[i risc` slujba, lini[tea pentru ca fiecare pui de rom=n din sat s` aud`
\n limba mamei lui „Capra cu trei iezi“. Asta se \nt=mpl` \n secolul XXI, c=nd
informa]ia circul` cu viteza luminii [i po]i afla orice despre oricine cu un simplu
click, pe Google. La c=]iva

kilometri de lini[tea noastr` european`, o femeie face

disiden]` cultural`. „Da’ nu primi]i c`r]i \n limba rom=n`?“, o \ntreb`m. „Dar cine s`
ne aduc`“, r`spunde bibliotecara. |ntr-adev`r, Ucraina a transmis Ministerul Afacerilor
Externe de la Bucure[ti, care a postat o aten]ionare pe site, c` nu ai voie s` introduci
\n ]ar` c`r]i [i tip`rituri. De ma[ini furate sau carne vie nu pomene[te nimeni. C`r]i
[i tip`rituri s` nu bagi cumva \n Ucraina, c` ri[ti, Dumnezeu mai [tie ce.
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Casa de cultur` din satul Anadol
{coala are 290 de elevi. Majoritatea sunt rom=ni, declara]i de p`rin]i ca etnici
moldoveni. Copiii sunt \mp`r]i]i \n 18 clase. Dintre acestea, doar patru sunt cu
predare \n limba rom=n`. Dar [i \n acelea le este greu s` \nve]e. N-au manuale \n
limba rom=n`, nici m`car pseudomanualele scoase de so]ia fostului viceguvernator biolog de meserie reconvertit peste noapte ca expert \n limba molodoveneasc` - nu
ajung. |n urm` nu cu mul]i ani, toate clasele erau cu predare \n limba rom=n`.
Acum, majoritatea au trecut la predarea \n limba ucrainean`, limba de stat pe care
copiii n-o \n]eleg, profesorii nu prea o pot preda, iar oamenii din sat nu o pot gr`i.
Conteaz`? Nu prea, este limba oficial` [i trebuie asimilat` cu orice pre], chiar al
unui soi de epurare etnic` expres interzis` de Carta European` a Drepturilor Omului
pe care Ucraina [i asumat-o. Ce s` mai vorbim de criteriile cerute de Uniunea
European` unui stat care aspir` s` fac` parte c=ndva din familia european`.
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Am ajuns \n sat la o zi dup` o ploaie mare. „Pe strad` era r=u, n-am mai
v`zut a[a o rev`rsare de ap` demult“, ne spune profesorul care conduce [coala de
muzic` din sat. Este mentorul unui ansamblu folcloric, „Mugurel“, care nu este
altceva dec=t un p`str`tor al obiceiului rom=nesc [i al transmiterii lui din genera]ie
\n genera]ie. Dac` manualul au putut s`-l cenzureze, dac` pove[tile lui Creang` sunt
dosite de ochii r`u voitori, c=ntecele din suflet [i talentul oameniilor, autorit`]ile nu
le pot cenzura. Cabinetul de muzic` este o s`li]` \n care stau \nghesuite laolalt`
instrumente muzicale roase de munc`, poze de la spectacole, premii, costume
populare. Din tavanul degradat al Casei de cultur` s-a prelins apa tocmai pe ]ambal.
Profesorul desface, n`du[it de sup`rare, husa care acoper` ]ambalul. „A plouat pe
el, n-avem bani s` refacem acoperi[ul, mergem \n regim de avarie“. |l \ntreb`m
despre un contrabas. |mi pare aproape la fel de b`tr=n ca [i noi. „P`i, e de c=nd
terminasem eu [coala“. Dup` ce face un calcul ne l`mure[te, a fost fabricat \n anii
‘70. A fost reparat de mai multe ori, dar \nc` mai are multe note de spus. „Mugurel“
nu este singurul ansamblu care activeaz` \n Casa de cultur` din Anadol.

Ansamblul B`sm`lu]a din Anadol
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Mai exist` „B`sm`lu]a“. Nu e un ansamblu „popular“ – adic` recunoscut la
nivelul \ntregii regiuni Odesa – dar adun` femeile de peste 60 de ani din localitate
care interpreteaz` c=ntece populare din ]ara mum`. Conduc`toarea „B`sm`lu]ei“ vrea
s` ne arate [i colec]ia de costume populare, [i camera de lucru, unde se adun`
arti[tii. „E un covor f`cut de m=n`, \n cas`, nu e cump`rat“, ne spune despre o
tapiserie mare care acopera un \ntreg perete. La casetofon r`sun` o manea b`n`]ean`.
E \n rom=ne[te [i parc` numai asta conteaz`. Ne \ntreb`m, parc` cuprin[i de friguri
dac` nu cumva peste ani o s` auzim c` maneaua lui Florin Salam se transmite din
genera]ie \n genera]ie ca un adev`rat tezaur folcloric. Plec`m sper=nd c` nu se va
\nt=mpla asta. |nainte de a ne lua r`mas bun, oamenii vor s` ne arate [i gr`dina
lor. „E cea mai frumoas`, nici un sat nu are o gr`din` a[a \ngrijit`“. Lenin e la
locul lui, la fel [i monumentul soldatului sovietic.
|nainte s` ie[im din sat, pe dealul din dreapta noastr`, vedem o biseric` \n
construc]ie. Un me[ter tocmai acoper` cu tabl` aurie o turl`. Se uit` curios la noi,
dar nu ne \ntreab` nimic. Nici noi. Aflasem deja c` satul a avut biseric` p=n` \n
1982. Atunci primarul, tot rom=n, s-a decis s` arate partidului c=t de zelos e. {i a
vrut s`-[i r`spl`teasc` cotiza]ia pentru carnetul ro[u cu d`r=marea bisericii din sat.
Au \ncercat mai \nt=i cu Kamazurile, dar n-au reu[it s` o clinteasc`. Cel care a pus
cablul pe turla cea mare, dup` ceva vreme, a paralizat de o m=n`. Primarul n-a luat
semnul Domnului \n serios [i a continuat neab`tut drumul, ca un comunist adev`rat.
A[a c` a comandat dinamit`. {i c=]iva militari s` execute biserica. P=n` la urm` au
dovedit-o, au atuncat-o \n aer, au f`cut-o praf [i pulbere. Dup` c`derea comunismului,
p`rintele Nicolae Asargiu a cur`]at locul p=n` la temelie [i s-a apucat de reconstruc]ia
Casei Domnului. Cu piedici, cu [icane. Autorit`]ile n-au stat o clip` cu m=inile \n
s=n, au f`cut ce-au f`cut [i l-au alungat. Acum \n sat exist` un preot care ]ine de
Patriarhia Moscovei, dar care sluje[te \n limba rom=n`. „Biserica“ este un fost
magazin amplasat chiar \n centrul satului. Prin fa]a ei mai trece din c=nd \n c=nd
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primarul care acum 28 de ani l-a sfidat pe Dumnezeu. E dus, [i-a pierdut min]ile,
iar Dumnezeu \l ]ine s` cutreiere f`r` rost ca s` \n]eleag` \nainte de judecata Lui,
ce-a fost omul \n stare s` fac`.

Babele - Ozernoe
Satul cu cea mai profund` mo[tenire rom=neasc` este Ozernoe-Babele. Aici s-a
n`scut \n anul 1859 cel care avea s` fie mare[alul Alexandru Averescu, \ntr-o perioad`
\n care ]inutul Bugeacului f`cea parte din Rom=nia. Acum mare[alul Averescu a
devenit unul din du[manii administra]iei ucrainene [i locuitorii satului Babele nu au
dec=t de suferit. |n acest sat administra]ia ucrainean` a constatat c` exist` mai multe
tendin]e de p`strare [i afirmare a identit`]ii a[a c` presiunile de aici sunt mult mai
mari dec=t \n alte p`r]i. Autorit`]ile au [tiut s` bage spaima \n oameni, ceea ce
aveam s` constat`m [i noi pe pielea noastr`.
Am ajuns la Babele \n cursul dimine]ii [i am vrut s` vizit`m [coala. Am intrat
printr-o arip` lateral` a unei cl`diri mari [i bine \ntre]inute, cu holuri curate [i clase
\nc`p`toare. La cap`tul holului se vedeau mai multe persoane, a[a c` am pornit
\ntr-acolo. Doar c` am fost intersecta]i de o femeie care ne-a \ntrebat cine suntem
[i ce c`ut`m - „ziari[ti de la Bucure[ti [i vrem s` vorbim cu doamna directoare“.
Femeii aproape c` i-au ie[it ochii din cap de spaim` [i a murmurat terorizat` „Pleca]i
repede de aici, pleca]i! Tocmai ce a venit inspec]ie [i dac` v` vede ne-am dat foc!“
N-avea nici un rost s` \ncerc`m s` o convingem c` nu suntem r`uf`c`tori, ci ziari[ti.
Ne-a ar`tat cea mai apropiat` u[` [i ne-a cerut s` plec`m: „Ie[i]i repede pe-acolo!“
Ne-am supus uimi]i de spaima femeii. |ntr-adev`r, nimerisem \n ziua \n care
autorit`]ile ucrainene inspectau [colile pentru a vedea dac` pot fi folosite de elevi,
iar \nt=lnirea dintre administra]ia ucrainean` [i doi ziari[ti rom=ni ar fi putut avea
consecin]e extrem de nepl`cute pentru [coala din Babele, unde toate cursurile sunt
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]inute \n limba rom=n`. Aici este una dintre pu]inele [coli unde nu s-a reu[it
infiltrarea limbii ruse sau a celei ucrainene, toate cursurile fiind ]inute \n limba
matern` a localnicilor. Orice pretext ar fi folosit de autorit`]ile ucrainene pentru a
modifica acest lucru. A[a c` am preferat s` ie[im dintr-o [coal` rom=neasc` f`r` s`
cr=cnim, de frica autorit`]ilor ucrainene.

{coala din satul Babele
Uneori autorit`]ile intervin [i f`r` s` fie nevoie de pretexte, sau pe baza unor
pretexte lipsite de orice baz`. De exemplu, ultima obsesie a autorit`]ilor raionale de
la Izmail este placa comemorativ` pentru mare[alul Alexandru Averescu din [coala
de la Babele, instalat` sub patronajul pre[edintelui Rom=niei Emil Constantinescu [i
cel al Ucrainei, Leonid Kucima \n anul 1997. Partdiul na]ionalist Vitrenko a depus la
\nceputul anului 2010 o pl=ngere la administra]ia raional` Izmail sus]in=nd c` \n
[coala de la Babele exist` o plac` comemorativ` a mare[alului Ion Antonescu,
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invadatorul Uniunii Sovietice. Fiind vorba de unul din acoli]ii lui Hitler, aceast`
plac` trebuie demontat` de urgen]`, sus]in na]ionali[tii ucraineni din Blocul
Vitrenko. Asem`narea numelor rom=ne[ti Averescu Antonescu constituie un motiv
\ndestul`tor pentru ca administra]ia raional` s` pun` presiuni pe autorit`]ile locale
din Babele pentru scoaterea pl`cii comemorative. Nimeni de la Izmail nu vrea s`
aud` c` este vorba de mare[alul Alexandru Averescu, o persoan` diferit` de Ion
Antonescu, care \n plus era mort la data invad`rii Uniunii Sovietice. Ideea este c`
orice fel de simbol care aminte[te de Rom=nia trebuie s` dispar` din regiune,
chiar dac` sunt folosite falsuri [i minciuni \n acest scop. |n anul 2009, c=nd s-a
\ncercat aniversarea a 150 de ani de la na[terea lui Alexandru Averescu autorit`]ile
raionale au exercitat presiuni asupra [colii din sat pentru ca aceast` manifestare
s` nu aib` loc \n cl`direa [colii. |n 2010, \n urma pl=ngerii mincinoase f`cute de
Blocul Vitrenko autorit`]ile raionale au \nceput s` cear` s`pt`m=nal prin telefon
scoaterea pl`cii comemorative a mare[alului Averescu. Aceasta fiind amplasat` \n
prezen]a pre[edintelui ucrainean Kucima nu prea poate fi demontat` oficial, a[a c`
cererile venite de la Izmail sunt informale, f`r` s` se respecte legea. „Scoate]i
placa [i poate o s` v` fie mai bine“ - cam acesta este mesajul autorit`]ilorr
ucrainene.
|n satul Babele mai exist` un simbol rom=nesc care le st` \n g=t
na]ionali[tilor ucraineni: monumentul solda]ilor rom=ni care au luptat \n Primul
R`zboi Mondial. Ridicat \n anul 1934, monumentul se prezint` azi \ntr-o stare
jalnic`: vulturul din v=rful obeliscului nu mai arat` de mult a vultur, ci mai degrab`
a ra]`. Vandali necunoscu]i i-au rupt ciocul [i aripile. Obeliscul [i postamentul s`u
poart` urme de lovire. Este clar c` nu e cel mai iubit monument din regiunea
Odesa. |n schimb monumentul osta[ului sovietic este vopsit proasp`t [i nici g=nd
ca vandalii s` se fi apropiat vreodat` de el.
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Monumentul solda]ilor rom=ni din satul Babele
|n sat locuiesc acum, conform recens`m=ntului din 2001, un num`r de 5370
oameni, majoritatea dintre ei rom=ni. La [coal` \nva]` 899 de elevi, \mp`r]i]i \n 39
de clase, toate cu predare \n limba matern`. Spre surprinderea noastr`, \n scurtul
timp petrecut \n [coal`, am apucat s` vedem c` peste tot apar inscrip]ii \n limba
rom=n`. De altfel [i prin sat apar prin tot locul inscrip]ii rom=ne[ti. Doar la intrarea
\n sat nu exist` nici un fel de indicator. Dac` nu [tii c` dup` ce ie[i din satul
Broasca trebuie s` intri pe primul drum la st=nga, atunci nu prea ai cum s` ajungi
la Babele pentru c` la [osea nu exist` nici un fel de indicator. A fost montat unul
de mai multe ori, purt=nd \n conformitate cu legisla]ia ucrainean` o dubl` inscrip]ie,
\n rom=n` [i ucrainean`. Doar c` a fost furat de fiecare dat`, a[a c` satul Babele
a r`mas f`r` indicator.
|n sat au r`mas mai multe „urme rom=ne[ti“: cl`direa prim`riei a fost construit`
\n a doua jum`tate a secolului al XIX lea – „pe vremea lui Cuza“ dup` cum ni s-a
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spus. La fel, casa de cultur` din sat a fost construit` tot „pe vremea rom=nilor“, \n
perioada interbelic`. Acest lucru se vede de departe: casa de cultur` din satul Babele
nu seam`n` absolut deloc cu celelalte case de cultur` din regiune construite \n
perioada sovietic`. Doar c` autorit`]ile ucrainene nu vor s` dea nici un ban pentru
renovarea ei. Acoperi[ul casei de cultur` este \ntr-o stare deplorabil`, spart [i plin
de g`uri, la fiecare ploaie cl`direa fiind inundat`. Geamuri nu mai exist`, astfel c`
aceast` cl`dire nu prea poate fi folosit`. Cel mai probabil ucrainenii a[teapt` ca
aceast` cas` de cultur` de pe vremea rom=nilor s` ajung` o ruin` care s` fie
demolat` [terg=ndu-se astfel \nc` o amintire a faptului c` \n zon` au existat rom=ni.
Strategia aceasta aveam s` o vedem [i prin alte sate unde s-au mai p`strat cl`diri
„rom=ne[ti“ l`sate \n paragin`, nefolosite [i nereparate, cl`dirile au \nceput s` se
surpe [i au ajuns \n st`ri de degradare avansate care nu mai permit repararea lor.
Nu doar casa de cultur` din Babele scoate la iveal` indiferen]a autorit`]ilor ucrainene
fa]` de satele locuite de rom=ni. De[i \n localit`]ile \nvecinate locuite de alte etnii!
- exist` conducte de gaz, la Babele nici g=nd de a[a ceva. Malul lacului Ialpug st`
s` se surpe, urm=nd ca \n scurt` vreme s` \nceap` a c`dea \n lac primele case din
sat, \ns` nu exist` nici un fel de proiect de consolidare a malului. {icanele
autorit`]ilor ucrainene fa]` de satul Ozernoe au devenit aproape un mod de via]`.
C=nd satul a reu[it s` ob]in` repartizarea unei ambulan]e noi, autorit`]ile de la Izmail
au \ncercat s` o \nlocuiasc` cu una veche. De[i groapa de gunoi intr` \n atribu]iile
administra]iei raionale permanent sunt \nvinov`]ite autorit`]ile locale din Babele. O
localitate mic`, locuit` de rom=ni, cu [coal` cu predare \n limba rom=n` [i plin` de
simboluri rom=ne[ti nu poate s` r`m=n` a[a mult` vreme - cam acesta este
ra]ionamentul autorit`]ilor ucrainene.
O m=ng=iere tot mai au locuitorii din satul Babele: biserica lor este una din
pu]inele din \ntreaga regiune care a func]ionat pe tot timpul perioadei sovietice. |n
anii 60, \ntr-una din campaniile sovietice de demolare a bisericilor s-a \ncercat [i
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distrugerea bisericii din Babele. Doar c` locuitorii satului s-au opus, s-au adunat \n
jurul bisericii [i au ap`rat-o. Cei care au \ncercat s` demoleze biserica din Babele
au reu[it s` o demoleze pe cea din satul \nvecinat, Broasca. Oamenii spun c` cei
doi comsomoli[ti av=nta]i au murit la scurt` vreme dup` ce au d`r=mat biserica.
Biserica din Babele este deservit` \n prezent de un preot de origine g`g`uz` care
vorbe[te r`u limba rom=n` [i de multe ori prefer` s` ]in` slujba \n limba rus`.
Amintirile din epoca sovietic` nu sunt dintre cele mai pl`cute pentru s`tenii
din Babele. Mai multe pove[ti din epoca sovietic` ne-au amintit c=te suferin]e au
putut \ndura ace[ti oameni [i totu[i au reu[it s`-[i p`streze limba matern`. Amintirile
din perioada r`zboiului nu sunt chiar cele mai l`udabile pentru armata sovietic`.
Astfel, \n 1944 la doar c=]iva kilometri de Babele, \n satul Desantnoe au fost
m`cel`ri]i c=teva sute de solda]i rom=ni \ngropa]i \ntr-o groap` comun`. Nici p=n`
\n ziua de azi nu exist` vreun semn care s` marcheze locul sau s` se fi desf`[urat
o investiga]ie care s` confirme acest masacru. Alte amintiri triste din perioada
sovietic` sunt „strilocii“ \mputernici]ii puterii sovietice din sat, cei care au
instrumentat jaful care a dus la foametea din 1947. De teama strilocilor oamenii din
Babele \[i ascundeau gr=nele care pe unde puteau: prin groapa de gunoi, pe sub
case, \n g`uri cu fund dublu, \n speran]a c` vor reu[i s` p`streze m`car o parte
din recolt` pentru a trece iarna.\ns` de cele mai multe ori strilocii au reu[it s`
confi[te gr=nele oamenilor \ns` to]i au terminat-o r`u: „din casa lor nu s-a \n]eles
nimic`“. M`car de s-ar fi \nt=mplat acela[i lucru [i cu comunismul...
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Hagi Curda - Kam=[ovka
Despre suferin]ele preo]ilor [i credincio[ilor din Hagi Curda am scris pe larg
\n introducerea acestui volum. Faptul c` \n acest sat exist` o biseric` supus`
Patriarhiei Rom=ne a st=rnit furia autorit`]ilor ucrainene. Nu a fost \ndeajuns subliniat
faptul c` nu a fost condamnat nici unul dintre cei care au atacat \n repetate r=nduri
biserica [i credincio[ii de aici. |n Hagi Curda tr`iesc aproape 4000 de oameni, 99%
dintre ei fiind rom=ni. {coala are aproape 400 de elevi \mp`r]i]i \n 11 clase, dintre
care 3 sunt \n limba ucrainean`, restul \n rom=n`. Suferin]a cea mare a oamenilor
de aici este c` nu mai sunt recunoscute diplomele universitare din Rom=nia, ceea
ce blocheaz` accesul tinerilor din sat la studii superioare.

Singura biseric` supus` Patriarhiei Rom=ne din Bugeac
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Alt` suferin]` este reprezentat` de faptul c` preotul bisericii noi se teme s`
locuiasc` \n sat av=nd \n vedere cele p`]ite de predecesorii s`i.
Dac` au v`zut c` repetatele campanii violente de intimidare a credincio[ilor nu
au dat rezultate, autorit`]ile ucrainene au ales o alt` cale. Terenul pe care se g`se[te
biserica nou` din Hagi Curda a fost unul ce a apar]inut satului [i a fost achizi]ionat
la \nceputul anilor 2000. |n prezent autorit`]ile contest` aceast` v=nzare [i \ncearc`
s` lipseasc` eparhia din Hagi Curda de terenul pe care a fost construit` biserica –
exact \n momentul \n care lucr`rile se apropie de sf=r[it. Situa]ia c`r]ilor din Hagi
Curda este aceea[i ca peste tot: bibliotecile publice ]in doar c`r]i \n rus` sau
ucrainean`, iar cine are c`r]i \n rom=n` le ]ine ascunse acas`...

Costumul popular rom=nesc cu tricolor
na[te ur` la Edec Burnu - Utkonosovka
Utkonosovka este denumirea \n limba rus` pentru cel mai mare sat din raionul
Izmail din regiunea Odesa. O localitate de vreo 4.400 de oameni care apare \n
cronicile de r`zboi ale lui {tefan cel Mare [i Sf=nt. Pe atunci se chema Edec Burnu,
adic` „Cioc de ra]`“ \n limba turc`. Cronica unde e consemnat` b`t`lia pe care {tefan
cel Mare a dus-o cu turcii este cunoscut` \n istorie drept lupta de la Catlabug.
Denumirea vine de la cea a lacului pe malul c`ruia este a[ezat` Utkonosovka,
Catlabug. Un luciu de ap` dulce care face leg`tura cu Dun`rea l=ng` Izmir, ceea
ce-i ofer` satului Utkonosovka statutul de zon` cuprins` \n Rezerva]ia Biosferei Delta
Dun`rii. Turcii \i ziceau Edec-Burnu, pentru c` satul este a[ezat pe o limb` de
p`m=nt \n form` de cioc de ra]`. Anatol Popescu, unul din liderii rom=nilor din
Buceag, spicuie[te pe blogul s`u dedicat locului s`u de ba[tin`, din c=teva monografii
vechi care f`ceau [i un recens`m=nt al rom=nilor care locuiau pe aceste meleaguri
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cu mult \nainte ca Ucraina s` apar` fie m`car ca idee \n mintea istoricilor vremii.
Astfel, \n Dic]ionarul Geografic al Basarbiei, \ntocmit de profesorul Zamfir Arbore, la
Bucure[ti, \n 1904, se consemna c` „satul dateaz` \nc` din 1752, \ns` \n forma]ia sa
de ast`zi a luat fiin]` \n 1822, c=nd peste vechii locuitori au mai venit, de s’au mai
a[ezat \nc` 93 familii de moldoveni, una de ]igani [i una de bulgari. |n 1867 s’a
ridicat \n piatr` biserica „Sf. Mihail“. Ast`zi satul se compune din 224 case, cu o
popula]iune de 1920 locuitori. Rutenii s’au rom=nizat cu des`v=r[ire. Locuitorii posed`
199 cai, 480 vite mari, 570 oi; gr`dini [i vii; 4700 deseatini de p`m=nt, mare parte
dealungul lacului Catlabuh, precum [i dealungul golfului Ta[bunar“, scria profesorul
Arbore \n 1904.

Inscrip]ie rom=neasc` \n [coala din Edec Burnu
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{coala din Utkonosovka are 28 de clase, organizate pe 11 ani de studiu, trei
cicluri dup` legea ucrainean`. Pentru fiecare an de studiu exist` c=te dou` clase de
limba rom=n` [i una de ucrainean`, \n ciuda faptului c` 98% din popula]ie este de
origine rom=n`. Limba matern`, rom=na, se folose[te doar la Cabinetele de chimie,
matematic`, biologie [i evident literatur` rom=n`, \n rest materiile se predau \n limba
rus`. Rezultatele la clasele de limb` ucrainean` sunt foarte slabe pentru c` nici
profesorii nu [tiu prea bine „noua“ limb` de stat, iar acas` p`rin]ii vorbesc doar
rom=ne[te. Clasele de ucrainean` sunt mici, de 8-14 copii, [i au rezultate jalnice. Cu
toatea acestea, p`rin]ii insist` s`-[i dea copiii la aceste clase \n ideea c` le va fi mai
u[or s` r`zbeasc` la Izmail, Odesa sau Kiev dac` [tiu limba de stat. Cu limba rom=n`
nu se poate face prea mult, at=ta vreme c=t diplomele ob]inute \n Rom=nia nu sunt
recunoscute sau echivalate. P=n` \n anul 2008, copiii puteau da examen de admitere
la orice universitate \n limba matern` [i erau admi[i pentru c` erau foarte bine
preg`ti]i. Din anul 2008, au fost introduse testele na]ionale. Oficial acestea se pot
sus]ine \n limba matern`, \ns`, neoficial, se dau de obicei \n limba ucrainean` pe
care pu]ini oameni din regiune o st`p=nesc cum trebuie, cu at=t mai pu]in copiii.
Limba rom=n` se poate studia doar la Facultatea de limbi str`ine a Universit`]ii din
Izmail, unde exist` grupe de limb` rom=n`-englez` [i rom=n`-ucrainean`. Pe vremea
URSS, la Cetatea Alb` existau un fel de [coli tehnice cu predare \n limba rom=n`
care scoteau cadre \n domeniul sanitar, pedagogic sau agronomic. Acum, rom=nii din
sat nu mai au nici m`car manuale dup` care s` \nve]e. C=t` vreme le mai veneau
c`r]i din Rom=nia, au \nv`]at dup` acestea. Erau bine f`cute, ne-au spus profesorii
din [coal`. Acum, manualele vin de la Odesa [i sunt acelea[i co[maruri concepute
de biologul Liuba Fetescu, so]ia rom=nofobului [i promoldoveanului Anatol Fetescu,
r`spl`tit de autorit`]ile de la Kiev cu postul de viceguvernator al regiunii Odesa
pentru lupta dus` \n „st=rpirea“ rom=nilor din zon`. Profesorii se pl=ng c` noile
manuale sunt foarte proaste, at=t din punct de vedere al con]inutului c=t [i a modului
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\n care sunt redactate. |n plus, sufer` schimb`ri frecvente din cauza modific`rii
periodice a legisla]iei educa]iei din Ucraina. P=n` \n anul 2000, s-a studiat \n limba
rom=n`, \ns` de atunci a \nceput „prostia“ cu limba moldoveneasc`, cum \i spun
rom=nii de aici „reformei“ lingivistice pornite la Chi[in`u de fostul general sovietic
de mili]ie Vladimir Voronin. Oricum, acoli]ii lui Voronin s-au mi[cat foarte repede
]in=nd cont c` \n anul 2004 ap`ruser` deja primele manuale de limb` moldoveneasc`.
|n plus, aceste manuale sunt [i gratuite.
Materialele didactice de la Bucure[ti sosesc foarte greu [i pe c`i ocolitoare.
Practic ele pot fi introduse \n Ucraina numai dac` figureaz` ca fiind aduse de la
Chi[in`u. Profesorii se pl=ng c` Regiunea Odesa (sud) nu mai ]ine contactul cu
Cern`u]iul (nord), unde se \nva]` \n limba rom=n`. Aceast` izolare are rezultate
negative printre rom=nii din zon`. Nu \ns` [i pentru autoarea de manuale de limb`
[i literatur` molodoveneasc`, Liuba Fetescu, care \i adun` periodic pe \nv`]`torii din
satele din Buceag la Chi[in`u pentru a le explica „adev`rul“. Ea i-a instruit pe tinerii
dasc`li c` semenii lor din Regiunea Odesa habar nu au de nimic, c` limba pe care
o vorbesc de secole este moldoveneasc`, nu rom=n` a[a cum [tiau din mo[i-str`mo[i.
Ex-viceguvernatorul Anatol Fetescu a avut grij` ca la Odesa s` se fac` cursuri de
perfec]ionare \n limba moldoveneasc` cu profesori adu[i din Transnistria. O
opera]iune de sp`lare de creiere, de reeducare prin noua cultur`, pentru c` profesorii
tineri nu cunosc scriitorii de valoare, n-au avut de unde s`-i \nve]e, [i accept`
introducerea \n program` a unor ilu[trii necunoscu]i, dar care s-au remarcat pentru
apeten]a lor pentru teoria moldovenismului, sus]in profesorii rom=ni.
Andrei Kropotinsky, profesor la Universitatea din Tiraspol [i redactor-[ef la
Revista „Luceaf`rul“ editat` de Anatol Fetescu, se laud` la cursurile de perfec]ionare
cu scriitorii cu care a b`ut el. {i asta \i este, se pare, de ajuns pentru a c=[tiga
admira]ia sau m`car simpatiea tinerilor dasc`li care, vorba aia, au \n fa]` o „legend`
vie“. Kropotinsky a fost critic literar la Chi[in`u \n perioada sovietic` scormonind
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prin rahatul l`ud`torilor comunismului dup` vreun tr`d`tor de ideologie. Acum,
evident, face specializ`rile de limb` „moldoveneasc`“ la Odesa.
Prima [coal` din sat a fost ridicat` de Guvernul Rom=nei \n 1927. Acum \n
aceea cl`dire func]ioneaz` gr`dini]a din sat. Puterea sovietic` a construit \n 1968 un
local nou, demn de m`rea]a revolu]ie cultural` pe care se baza pentru a r`sp=ndi
pe tot globul plaga inventat` de Lenin. |n [coal`, ca [i la intrarea \n cl`dire, sunt
amplasate inscrip]ii \n limba rom=n`. |n [coal` exist` internet, [i chiar cabinet de
informatic`, \ns` conexiunea este de vitez` foarte slab`, ca de altfel \n toat` Regiunea
Odesa, ceea ce face ca informa]ia care poate fi acumulat` de pe internet s` fie greu
de ob]inut. Casa de cultur` din Utkonosova a fost ridicat` \n ultimii ani ai URSS, \n
1986. Func]ioneaz` \n incinta ei o bibliotec`, \ns` pe rafturi nu exist` nici o carte
\n limba rom=n`.
Exist` \ns` \n Casa de cultur` mult suflet rom=nesc. El este str=ns \n s`lile
unde ansamblul „Dor Basarabean“ face repeti]ii sau d` spectacole. Ansamblul popular
condus de fra]ii Popescu este unul din cele mai puternice din \ntreaga Regiune
Odesa. {i pe c=t e de celebru [i de puternic, pe at=t este de v=nat de autorit`]i,
care de multe ori sunt chiar „fra]i“ moldoveni. Cel mai mare du[man al rom=nilor
din Utkonosovka este evident tot un rom=n, ajuns primar cu sprijinul rom=nilor. Dar
odat` pus \n func]ie, Dumitru Oprea [i-a sucit sufletul [i [i-a schimbat mintea. El i-a
jurat credin]` viceguvernatorului Regiunii Odessa, Anatol Fetescu, la r=ndul s`u omul
moldovenismului. A[a a devenit Dumitru Oprea, peste noapte, din rom=n - moldovean.
A[a a uitat Dumitru Oprea limba pe care a auzit-o de c=nd s-a n`scut [i a \mbr`]i[at
noua inven]ie a mileniului III, limba moldoveneasc`. {i at=t de \ndoctrinat a devenit
Dumitru Oprea c` la o [edin]` a Comisie de monitorizare din care f`ceau parte
oficiali ucraineni de la Odesa, Oprea a refuzat s` recunoasc` c` [tie limba rom=n`,
de[i a r`spuns la o \ntrebare pus` \n limba rom=n` [i a r`spuns \n limba rom=n`.
Furia s`tenilor a fost at=t de mare \nc=t primarul Oprea [i-a atras huduielile tuturor
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celor prezen]i, iar cineva din sal` i-a strigat chiar: „ Nenorocitule!“. Oprea are [i un
aliat pe cinste. Un ling`u al lui Anatol Fetescu, Grigore Cepoi, pre[edintele Asocia]iei
moldovenilor din localitate. Cepoi vrea astfel s` contrabalanseze influen]a pe care
Anatol Popescu o are cu Asocia]ia Na]ional-Cultural` „Basarabia“. Cuplul Oprea-Cepoi
nu rateaz` nici o ocazie pentru a promova cultul moldovenismului re-inventat de
Fetescu. A[a s-a \nt=mplat [i \n 2009. Cit`m de pe blogul lui Anatol Popescu: „La
cererea organizatorilor tradi]ionali ai manifest`rii de a organiza cea de-a VIII-a edi]ie
a „Pehlivanului Satului“, primarul Dumitru Oprea a replicat: „Ve]i organiza \n afara
satului, [i a[a dac` v` voi da eu voie!!! Anul acesta organizator este Grigorii
Grigorievici Cepoi, cu Asocia]ia moldovenilor a lui A. Fetescu!!!“. Ce-i drept, p=n` la
urm` satul a avut parte de dou` festivaluri, organizate \n acela[ timp: unul l=ng`
Casa de Cultur`, „organizat“ de neamurile tovar`[ului Cepoi G. G. (\n sat cunoscut
ca Ciapaev), av=nd 4 lupt`tori [i ca premiu special un berbec donat de Cooperativa
Agricol` „Victoria“ (adic` tot din banii satului „moldovenii“ lui Fetescu ne organizeaz`
s`rb`tori!). Cel de-al doilea festival, al tradi]ionalilor organizatori s-a deplasat la 3 km
Nord, pe malul lacului Catlabug, \n atmosfer` de iarb` verde, cu tot alaiul de sportivi
[i arti[ti, [i public dornic de adev`rat` tradi]ie [i s`rb`toare.“
Un alt personaj plin de ur` la adresa rom=nilor, dar loial regimului care-l
hr`ne[te, este mili]ianul satului. Lumea nici nu vrea s`-i pronun]e numele. „Nu are
importan]` cum \l cheam`, [i-a tr`dat neamul pentru un pumn de argin]i“, ne-a spus
un s`tean. Mili]ianul satului este [i el tot rom=n. N`scut [i crescut \n familie de
rom=ni, dar „educat“ - aidoma c=inilor din „Ferma animalelor“ a lui George Orwell
– la noua ideologie de stat ucrainean`. Mili]ianul nu vorbe[te \n public dec=t \n limba
rus`, pentru c` ucraineana n-o cunoa[te. Acas`, \n schimb, gr`ie[te \n limba natal`,
rom=na. Mili]ianul a fost cel care a informat mili]ia raional` c` ansamblul Dor
Basarabean a plecat s` colinde regiunea \n costume populare rom=ne[ti. {i nu
costumul i-a deranjat pe mili]ienii Kievului, ci br=ul cu tricolorul rom=nesc. Ansamblul
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a fost oprit \n drum spre Izmail de patrulele de mili]ie [i sub diverse pretexte a
f`cut cale-ntoars` \n sat. De altfel, tricolorul rom=nesc de pe br=ul costumelor
populare \n care danseaz`, i-a \mpiedicat pe cei din „Dor basarabean“ s` participe la
mai multe spectacole pe care le aveau nu numai \n Regiunea Odesa, dar [i \n
Basarabia sau Rom=nia. Cu toate acestea, fra]ii Popescu nu se las`! Ei se
\nc`p`]=neaz` s` danseze [i s` c=nte rom=ne[te. Ne-am \nt=lnit cu cei doi chiar \n
fa]a monumentului soldatului sovietic. „Haide]i s` v` arat` sala de repeti]ii!“, ne-a luat
repede Viorel Popescu. {i \n vreme ce ne urneam spre Casa de cultur`, pe uli]` au
trecut doi b`ie]i pe biciclete care c=nd l-au v`zut pe domn’ profesor de dans au l`sat
h=rjoana. „Disear` va a[tept la repeti]ii, s` nu cumva s` lipsi]i...[i anun]` pe toat`
lumea“, le-a spus, pe un ton sever, Viorel Popescu. {i am mers la Casa de cultur`
unde s`lile purtau etichete rom=ne[ti. Pere]ii erau tapeta]i cu poze care \nf`]i[au
istoria ansamblului. Erau [i afi[e care anun]au Campionatul de tr=nt` care avusese
loc \n Utkonosovka cu c=teva luni \n urm` s` ajungem noi acolo. Nu lipseau cupele,
diplomele, casetele, cd-urile cu muzic` poplar` [i, evident, celebrele costume populare
cu br=u tricolor pentru care mili]ia \i prigone[te pe arti[tii din Utkonosvka. O sintez`
a luptei dintre rom=ni [i rom=ni \n Utkonosovka sun` cam a[a: „Dac` noi rom=nii
n-am fi fost aici deloc, ar fi fost perfect pentru ucraineni!“

Nova Pokrovka
„Da’ ce s` c`uta]i acolo?!?!“ - primim de fiecare dat` acela[i r`spuns c=nd
\ntreb`m cum se poate ajunge la Nova Pokrovka. „E departe... {i-apoi acolo se ajunge
greu... drumurile sunt proaste...“ Nimeni nu ne \ncurajeaz` s` mergem la Nova
Pokrovka. E \n afara oric`rui drum principal, undeva \ntre lacurile Catlabug [i Chitai.
Statistica anului 2007-2008 spune c` la [coala din Nova Pokrovka \nva]` 118 elevi, \n
[apte clase cu predare \n „limba matern`“ [i dou` clase cu predare \n limba
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ucrainean`. „N-ave]i ce vedea acolo...“ - concluzia asta ne convinge c` trebuie s`
ajungem \ntr-un fel sau altul la Nova Pokrovka. E zi de s`rb`toare [i sunt pu]ine
[anse s` g`sim pe cineva la [coal` sau la prim`rie – \ns` merit` \ncercat.
De fapt Nova Pokrovka se afl` pe un deal \ntre lacurile Catlabug [i Chitai.
Panta e lin`, \ns` drumul aproape c` lipse[te. Doar o treime din [osea este acoperit`
cu asfalt [i `la plin de g`uri... Ne strecur`m cu greu la deal printre gropi [i [leauri.
Dac` ne prinde o ploaie aici nu [tiu cum sc`p`m. Pe hart` apare un drum secundar
din Nova Pokrovka spre Priozernoe. De acolo putem trece la Cervonyi Yar [i apoi
putem cobor\ din nou spre Dun`re, la Chilia. {oseaua e din ce \n ce mai proast`
[i la un moment dat dispare cu totul. Noroc c` \n fa]` se v`d din nou urme de
asfalt. Pe v=rful dealului apare deodat` un m`g`ru[ care pa[te toropit de soare. Se
v`d primele case ale satului [i un panou de tabl` pe care abia putem citi „Nova
Pokrovka“. Am ajuns.

Drumul spre Nova Pokrovka
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Satul pare p`r`sit. Nici o mi[care, de nic`ieri. |n afar` de m`g`ru[ul de la
intrarea \n sat nu vedem nici o fiin]` vie. Nici pe strad`, nici \n cur]i. Totu[i, dup`
c=teva sute de metri ne iese \n fa]` un b`rbat. Oprim [i \l \ntreb`m unde este [coala.
Ne arat` cu m=na s` mergem \nainte.
– Dar spre Priozernoe?
Se uit` lung la noi:
– Drumul spre Priozernoe e rupt...
Se uit` din nou lung la ma[ina noastr` [i clatin` din cap ne\ncrez`tor:
– Nu [tiu dac` a s` pute]i trece pe-acolo... E o gaur` mare...
E bine c` se vorbe[te \n rom=n` \n sat. Cel pu]in a[a o s` ne \n]elegem cu
oamenii. Ne continu`m drumul [i oprim la o intersec]ie mai mare. |n dreapta noastr`
un magazin s`tesc, pr`p`dit r`u de tot. |n fa]a lui, un b`rbat la vreo 60 de ani
me[tere[te ceva la o Lad` de pe care st` s` cad` tabla. Cobor din ma[in` cu agenda
\n m=n`.
– Bun` ziua!
Omul se uit` lung la mine, se ridic` [i morm`ie un r`spuns. Apoi se
burzuluie[te la mine:
– Da voi cine sunte]i?
– Ziari[ti, de la Bucure[ti...
– Da voi [ti]i c` ziari[tii de la Bucure[ti pot s` [i ia la bot pe aici?
|n g=nd \mi spun c` nu-mi doresc s` „iau la bot“ \n Nova Pokrovka. Cu voce
tare \ncerc s` deschid un dialog:
– P`i de ce s` ia la bot ziari[tii?
– Pentru c` scriu minciuni! T`]i ziari[tii ar trebui \mpu[ca]i! |l [ti]i pe unu
Popescu? Eu dac-am s`-l prind pe aici am s`-l \mpu[c!
Neg c` a[ cunoa[te vreun Popescu care s` merite \mpu[cat, slav` Domnului,
e plin` lumea de Pope[ti, n-am de unde s`-l cunosc eu tocmai pe cel care urmeaz`
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s` fie \mpu[cat la Nova Pokrovka. |ncerc totu[i s` salvez ceva din breasla ziari[tilor.
– Da poate nu trebuie \mpu[ca]i to]i ziari[tii... Poate ar trebui \mpu[ca]i doar
ziari[tii cu ochii alba[tri?
– Nu, nu! To]i ziari[tii trebuie \mpu[ca]i! Voi ce face]i pe aici? Face]i politic`?
C`t`lin intr` [i el \n dialog [i se leap`d` de politic` ca de Satana: nu, nu
facem politic`!
– Da ce c`uta]i pe aci?
– Am vrea s` vorbim cu cineva de la [coal`, [ti]i unde este?
Ne arat` cu m=na peste drum cl`direa [colii [i ne taie av=ntul:
– Acolo-i [coala, da nu-i nimeni acolo acum. Bre, voi face]i politic`...
Ochii lui alba[tri ne verific` din cap p=n`-n picioare. Se hot`r`[te brusc s`
continue interogatoriul:
– Voi de Stalin a]i auzit?
– Da...
– Mare om Stalin aista! (tonul lui admirativ fa]` de Stalin nu poate fi redat)
Le-a dat la bot la to]i, la to]i! (hot`r=t lucru, cea mai mare calitate a unui om este
s` [tie s` dea la bot...) [i lui Ghitler i-a dat la bot! Voi de Ghitler a]i auzit?
– Am auzit...
– A vinit Ghitler peste Stalin, da Stalin nu s-o l`sat [i i-a dat la bot, i-a \mpu[cat
pe to]i!
Gesticuleaz` frenetic [i ne pred` un scurt curs de istorie a celui de-al Doilea
R`zboi Mondial, \n care se \mpu[c` [i se „d` la bot“. C`t`lin \l \ntrerupe:
– Biserica unde este?
– Iac-acolo! - [i arat` cu m=na spre o movil` acoperit` cu iarb` din spatele
magazinului, unde p`[tea o iap` [i m=nzul ei.
– Unde acolo? \ntreb eu nedumerit.
– Acolo, acolo. Au explodat-o demult...
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Nu mai stau s`-l ascult, iau aparatul de fotografiat [i m` \ndrept spre movil`.
Sub firele de iarb` se v`d pietre, c`r`mizi [i moloz. |nconjor uimit movila [i realizez
c` \ntr-adev`r, c=ndva, aici a fost o biseric`. Acum nu mai este dec=t un morman
de c`r`mizi afumate. Z`resc printre firele de iarb` [i fostele funda]ii, \ntrev`d forma
fostei cl`diri. Cutremurat de aceast` dovad` a barbariei sovietice fotografiez din toate
unghiurile \ncerc=nd s` surprind triste]ea colosal` care \mbrac` acest loc. |n tot acest
timp \n minte \mi sun` expresia „sat f`r` Dumnezeu“. Asta este Nova Pokrovka, un
sat f`r` Dumnezeu, un sat unde biserica a fost demolat` de sovietici \ntr-una din
nenum`ratele campanii \mpotriva misticismului, un sat unde biserica nu a fost
reconstruit`, ci l`sat` \n ruin`, a[a cum a fost aruncat` \n aer. Lipsi]i de partide
politice, lipsi]i de preot, lipsi]i de identitate, rom=nii din Nova Pokrovka nu mai au
cu ce se m=ndri dec=t cu marele Stalin, cel care a „dat la bot“ tuturor. Mormanul
de moloz seam`n` cu un morm=nt, sau mai bine zis cu un cadavru. |n evul mediu
cadavrele r`uf`c`torilor erau l`sate s` putrezeasc` pe c=mp. Sovieticii, care au
considerat credin]a \n Dumnezeu ca pe o crim` au \ncercat s` o ucid` [i au pres`rat
teritoriul Imperiului Ro[u cu cadavrele bisericilor demolate. Un st=lp al fostei por]i
a bisericii din Nova Pokrovka a r`mas \n picioare. De el at=rn` o poart` de fier
ruginit`, cu o lucr`tur` de feronerie bine alc`tuit` – semn c` biserica nu era una
oarecare. At=t a mai r`mas \n picioare: st=lpul por]ii [i o parte din poart`. De l=ng`
vajnicul stalinist C`t`lin \mi face semne s` m` \ntorc.
– {i sigur nu face]i politic`?
– Nu facem politic`. Dar de ce nu a]i ref`cut biserica? Acum se poate...
– Da la ce ne trebuie nou` biseric`? S` aib` unde se aduna babele? Las`-le
s` steie acas`, s` \[i vad` de ale lor... Nou` nu ne trebuie pop` s` mint` oamenii!
Omul are pu]ine idei, dar fixe. Vorbind cu el mi se pare c` m-am \ntors \n
anii 50, anii victorio[i ai materialismului dialectic, ani \n care \nv`]`torii [i preo]ii din
sate erau deporta]i departe, c=t mai departe de satele lor.
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– De c=nd e construit` [coala?
– De muuult... De pe vremea lui Stalin, vine r`spunsul.

Ruinele bisericii din Nova Pokrovka
M` \ndrept spre [coal` cu aparatul de fotografiat \n m=n` [i r`m=n uimit de
ce v`d. Cl`direa este una standard, cl`dire de [coal` construit` \n Rom=nia \n
perioada interbelic`. Jum`tate din [coal` are geamuri termopan, jum`tate vechile
geamuri \n form` de ochiuri dreptunghiulare. R`m=n [i mai uimit c=nd pe
frontispiciul de c`r`mid` al [colii, sub straturile succesive de var pot citi cu u[urin]`:
Gheorghe

T`t`rescu. Literele de deasupra sunt inteligibile doar par]ial, \ns` este

cert c` [coala a fost inaugurat` undeva \n anii 30 ai secolului trecut \n timpul
mandatului de premier al lui Gheorghe T`t`rescu. La o privire mai atent` descifrez
\nc` un cuv=nt „[coala“ urmat de un altul pe care nu-l pot citi. Cel mai probabil
este vorba de „[coala primar` Gheorghe T`t`rescu“. Deci „fasci[tii de rom=ni“ au
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construit [coala de la Nova Pokrovka... Dou` piroane ie[ite din perete probabil c`
sus]ineau o plac` ce acoperea inscrip]ia descifrat` de mine – doar c` acum placa a
c`zut, o dat` cu comunismul.
Mo[ Anatol – p=n` la urm` afl`m cum \l cheam` – ne spune c` la [coal`
\nva]` o sut` [i ceva de elevi, mai mult „moldovene[te“, dar sunt [i clase \n limba
ucrainean`. Revine c=nd [i c=nd la obsesiile lui cu Stalin, „datul la bot“ [i politica,
\ns` ne r`spunde la \ntreb`ri. Biserica a fost demolat` la \nceputul anilor 70, \n sat
locuiesc mai mult moldoveni [i s`r`cia este \n floare. La recens`m=ntul din 2001 a
rezultat c` \n sat tr`iesc 879 de persoane, majoritatea declar=ndu-se „moldoveni“.
C=nd aude de Rom=nia lui mo[ Anatol i se aprind ochii [i \ncepe iar cu „datul la
bot“ [i Stalin. |n sat n-au cas` de cultur` [i nici nu le trebuie. Bibliotec` este \n
[coal`. Nu mai \ntreb`m dac` au c`r]i \n limba rom=n`.

Inscrip]ie „{coala primar` Gh. T`t`rescu“
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La recens`m=ntul din 1930, \n satul Nova Pokrovka locuiau 985 de persoane
dintre care 921 erau rom=ni, 37 ru[i, 13 bulgari, 13 g`g`uzi, 3 polonezi [i un german.
Perioada interbelic` a fost una agitat` pentru Nova Pokrovka: aici au existat \n
permanen]` comitete revolu]ionare inspirate de peste grani]`, din URSS. Mai mul]i
s`teni din Nova Pokrovka au participat la rebeliunea din Tatar Bunar de la 1924, 16
dintre ei fiind judeca]i la Chi[in`u [i condamna]i la diverse pedepse cu \nchisoare,
iar \n urma recursului au fost achita]i. Periodic, \n anii 30 erau descoperite \n satul
Nova Pokrovka organiza]ii comuniste clandestine. Poate [i datorit` acestui „trecut de
lupt`“ ideologia sovietic` este c=t se poate de prezent` [i \n ziua de azi.
Totu[i mo[ Anatol nu era chiar a[a de sup`rat pe rom=ni, drept dovad` ne-a
spus de groapa din drumul spre Priozernoe. Dup` ce ne-a cercetat atent ma[ina a
dat verdictul: putem trece! Dar cu mult` grij`. Am plecat u[ura]i din „satul f`r`
Dumnezeu“. La ie[irea din sat drumul era din ce \n ce mai prost: asfaltul era practic
inexistent, iar gropile [i [leaurile \i d`deau serios de furc` lui C`t`lin. Brusc ne iese
\n fa]` craterul: ad=nc c=t s` intre un om \n el [i lat c=t mai mult de jum`tate de
[osea. Din fericire partea \ntreag` a [oselei nu are [leauri. Cobor din ma[in` [i
\ncerc s`-l ghidez pe C`t`lin. Trecem la milimetru. Am sc`pat f`r` s` „lu`m la bot“!

|n satul lui Pavel Bo]u se moare de sete,
dar se \nva]` rom=ne[te
La Ceama[ir (Priozernoe) am ajuns \ntr-o zi torid` de var`. Atunci c=nd cel
mai mare cadou pe care ]i-l poate face cineva este o can` de ap` rece. Sosisem
dup` ce, cu c=teva ore \nainte, am v`zut cred c` unul din pu]inele sate f`r`
Dumnezeu din regiune, Nova Pokrovka. {i a[ putea spune c` am avut noroc c` am
ajuns cu bine, pentru c` \n cale am avut de trecut un pode] care era rupt pe
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jum`tate. Apoi, pe \ntreg drumul am observat buc`]i de zgur` t`ioas` ca sticla despre
care n-am reu[it s` ne l`murim dac` oamenii le foloseau la ceva anume [i le c`zuser`
din ma[in` \n timpul transportului, sau erau puse pentru „o mai bun`“ stare a
drumului. |n Ucraina am v`zut c` nu e bine s` te minunezi de anumite lucruri pentru
c`, de[i se afl` la grani]a Uniunii Europene, ca obicei al p`m=ntului ai putea crede
c` e[ti la c=]iva mii de kilometri. {i a mai fost un episod straniu. Chiar \nainte s`
intr` \n Priozernoe am trecut peste o cale ferat` pe un singur fir, f`r` bariere. Doar
ni[te cruci ale Sf=ntului Andrei te avertizau c` pe acolo, din c=nd \n c=nd, trece un
tren. {i totu[i se pare c` cineva \l a[tepta. O b`tr=n` sprijint` \n baston st`tea fix
\ntre [ine uit=ndu-se \n zare dup` trenul care Dumnezeu [tie c=nd avea s` treac`.
Parc` ar fi fost Anna Karenina a[tept=nd, \nc` de acum o sut` de ani, un destin
implacabil. Dar cu siguran]` c` nu dragostea pentru contele Vronski o adusese acolo
pe b`tr=na, ci mai repede Dumnezeu care parc` \i luase min]ile. S-a uitat o clip` la
noi [i ne-a f`cut semn s` plec`m, repede, ca [i cum am fi speriat trenul.
Priozernoe nu se afl` \n mijlocul de[ertului, ci pe malul lacului Chitai, o
\ntindere de ap` de peste 60 de kilometri p`tra]i. {i cu toate acestea, satul moare
de sete, la propriu. Apa este adus` cu cisternele tocmai de la Chilia, de pe Dun`re,
cale de peste 20 de kilometri. Nici apa din pu]uri nu poate fi folosit`, indiferent c=t
de ad=nc ai s`pa. Oamenii ]in pu]urile pe post de butoaie subterane \n care \[i fac
rezerve pentru iarn`, atunci c=nd z`pada \mpiedic` venirea camionului cu pre]iosul
lichid. Apa din lac este at=t de s`lcie c` nu poate fi folosit` nici m`car la prepararea
m=nc`rii. Priozernoe nu este singurul sat din zon` care nu are ap`. Este \ns` singura
localitate din raionul Chilia \n care [coala s-a p`strat \n totalitate cu predare \n limba
rom=n`. |n Priozernoe am stat de vorb` cu primarul, sau [eful sfatului s`tesc cum
\i spune \n Ucraina. O femeie voinic`, cu fa]a aspr` care s-a luptat cu via]a din step`
[i care \[i aduce aminte cu nostalgie despre vremurile \n care la C`minul cultural
se „demonstrau“ (prezentau) filme, iar sala era plin` de colhoznici ferici]i. Acum, ne
spune cu regret prim`ri]a, Casa de cultur` este \nchis`. A fost construit` \n 1960 [i
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dup` c`derea URSS n-a mai fost ref`cut`. Este grav afectat` de trecerea timpului [i
a[teapt` repara]ii, \ns` nu [tie nimeni c=nd s-ar putea face acestea. Tot din lipsa
banilor, [i drumurile sunt foarte proaste. Trebuie s` conduci cu grij` s` nu-]i rupi
ma[ina. Cele 1800 de suflete care au mai r`mas \n sat dup` exodul tinerilor c`tre
Europa, Rusia, Odesa, Kiev sau Moldova, tr`iesc exclusiv din colhoz. Colectiva s-a
p`strat [i produce \n special legume pe care le livreaz` la ora[. Prime[te \n schimb
de acolo ap` [i gaz „la balon“, cum \i spune prim`ri]a (la butelie).

Placa memorial` Pavel Bo]u pe zidul [colii din Ceama[ir
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Cu \nv`]`tura situa]ia st` un pic altfel. Exist` o [coal` ridicat` de rom=ni \n
1924, \n timpul guvern`rii interbelice. O cl`dire cu un nivel, generoas`, cu ferestre
mari, zidit` din c`r`mizi arse care au trecut cele opt decenii f`r` s` simt` prea mult
timpul. Aici a f`cut primii ani de [coal` poetul Pavel Bo]u (1933-1987). Publicistul
rom=n-basarabean n`scut \n Ucraina a fost dinstins cu premiul de stat [i a ocupat
func]ia de pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova \ntre 1965 [i 1971.
Din 1978 el a c`zut, \ns`, \n dizgra]ia tovar`[ilor de partid pentru c` a refuzat s`
le c=nte \n strun` [i s` ridice \n sl`vi realiz`rile comunisului. Bo]u a preferat s`
surprind` \n Zodiac (1971), Cas` \n Bugeac (1973), Ruguri (1975), Scrieri alese (1983)
episoade din via]a rom=nilor care au fost meni]i s`-[i duc` traiul \n aceast` step`.
|n amintirea lui, s`tenii au lipit pe zidul vechi, \n 1996, o plac` memorial` pe care
scrie „Aici, poetul Pavel Bo]u e mereu acas`...“. Rom=nii au ridicat [coala peste drum
de biseric`, a[a cum era obiceiul \n perioada interbelic`. L`ca[ul de cult n-am aflat
c=nd a fost zidit, p`rintele fiind plecat \n satul vecin pentru slujb`. Biserica din
Ceama[ir este veche, dac` st`m s` judec`m dup` cum arat`: o turl` de form` p`trat`
la baz`, construit` din lemn, f`r` absinte laterale. |n locul navei se afl` o construc]ie
care aduce mai repede cu un templu roman dec=t cu nava caracteristic` bisericilor
cre[tine. L=ng` [coala veche se afl` un local \n stil sovietic care a fost construit \n
1970. |n cele dou` [coli \nva]` 185 de copii. To]i studiaz`, surprinz`tor, \n limba
rom=n`, moldoveneasc` cum i se spune prin partea locului. P`rin]ii au vrut s`-[i dea
copiii la clase de limba ucrainean`, g=ndindu-se c` le va fi mai u[or s` r`zbeasc`
\n via]` dac` vor st`p=ni limba de stat. Directorul i-a convins, \ns`, c` limba matern`,
cea \n care g=ndesc micu]ii, este mai important` dec=t o trec`toare limb` oficial`.
{i a reu[it, f`c=nd din Ceama[ir singul sat din raionul Chilia unde se \nva]` doar
\n moldovene[te. {i reu[ita s-ar opri cam aici, pentru c` elevii nu au manuale \n
limba rom=n` dup` care s` studieze, de[i la predare se folose[te alfabetul cu litere
latine. Nici c`r]i \n limba rom=n` nu exist` la bibliotec`. Am putut constata astfel

72

O c`l`torie prin satele rom~ne[ti din sudul Ucrainei

c` politica de stat a Ucrainei, de a interzice accesul \n ]ar` cu publica]ii sau tip`rituri
\n limba rom=n`, este foarte eficient`, chiar dac` \ncal` grav dreptul fundamental al
omului de a g=ndi [i de a se exprima \n ce limb` dore[te.
Prim`ria din Ceama[ir a mai reu[it \n ultimii doi ani s` renoveze [i s` dea \n
func]iune gr`dini]a. De asemenea, a zugr`vit monumentele: cel sovietic, cel \nchinat
r`zboiul din Afganistan [i cel al Foametei din 1946-1947, pentru c` \n Cema[ir lumea
nu moare doar de sete, a murit [i de foame. Fie c` a fost vorba de m=ncare, fie
c` a fost vorba de cultur` pe care acum rom=nii care t`iesc \n sat nici m`car nu
[i-o mai doresc. La Ceama[ir am auzit o expresie care indic` originea oamenilor de
prin aceste locuri: o femeie venise la prim`rie s` se pl=ng` de rudele sale - „mocanii
ceia, care m`n=nc` harbuji \n curtea mea“. „Mocanii“ - denumire peiorativ` \n limbajul
rom=nilor din Bugeac sunt oamenii de la munte, afla]i \n permanent` confruntare cu
oamenii de la c=mpie. |n Rom=nia, mai ales \n jude]ul Vrancea poate fi g`sit` aceast`
sup`rare pe „mocani“. Surprinderea a fost s` g`sim aceea[i atitudine [i \n regiunea
Odesa, identic` cu cea din mijlocul Rom=niei...

Chitai, satul unde nu se \nt=mpl` mai nimic
Un sat mic, de doar 785 de locuitori, marea lor majoritate moldoveni. Pe hart`
apare sub numele de Cervonyi Yar, \ns` denumirea veche rom=neasc` este Chitai,
de la lacul din preajm`. O localitate cu \nf`]i[are s`r`c`cioas`, cu uli]e pustii, pr`fuite,
case mici ascunse \n spatele unor tei stufo[i. |n jurul [colii mici se desf`[ura o
activitate febril`: cl`direa era zugr`vit` \nainte de deschiderea anului [colar de c=teva
femei. |n rest o lini[te ap`s`toare, nici un fel de mi[care. |n [coal` nu se mai pred`
de foarte mul]i ani \n limba rom=n`. {coala din Chitai a fost una din primele [coli
dezna]ionalizate \n anii ‘90, c=nd na]ionalismul ucrainean \ncepea s` capete forma
agresiv` din ziua de azi.
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Biserica din Chitai \nainte de demolare
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|n toat` perioada sovietic` la Chitai [coala a fost \n limba moldoveneasc`, dar
acum se predau doar dou` ore de limb` rom=n` pe s`pt`m=n` pentru cei 60 de
elevi \nscri[i aici. {coala din Chitai a renun]at la limba rom=n` \n anul 1996, trec=nd
toate cursurile \n limba rus`.
|n centrul satului am g`sit prim`ria: o cl`dire mic`, \n stilul func]ionalismului
sovietic. L=ng` prim`rie, un chio[c de tabl` galben` care nu avea mai nimic de oferit.
Afl`m c` satul este lovit de o s`r`cie crunt`: am avut a[a un pre[edinte de colhoz
c` oamenii au r`mas f`r` pantaloni pe ei..., a[a ni se spune. Mai func]ioneaz` \n sat
doar asocia]ia pescarilor de pe lacul Chitai, dar nu este de natur` s` \mbog`]easc`
pe nimeni.
|n satul Chitai nu exist` nici biseric`. A fost demolat` de sovietici \n anul 1970
sub pretextul c` nu mai poate fi reparat` \ns` a fost d`r=mat` cu mare greutate
dup` cum ni se spune. |nt=i au \ncercat s` o demoleze arunc=nd-o \n aer cu dinamit`,
\ns` turla bisericii nu a vrut s` cad` [i a trebuit smuls` cu tractoarele. Dup` ce au
nivelat cu buldozerele locul sfin]it pe care se g`sea biserica, au construit \n locul ei
actuala prim`rie. Am reu[it s` g`sim o fotografie din perioada interbelic` a bisericii
din Chitai: o cl`dire zdrav`n` \n stil romanic, cu o turl` impresionant`. Nici nu este
de mirare c` nu au reu[it s-o demoleze a[a de greu. Acum satul este \n continuare
f`r` biseric` [i f`r` preot. Din c=nd \n c=nd mai vine s` ]in` slujba la Chitai preotul
din satul Vasilievka, iar slujbele le ]ine \n fosta cas` parohial` de peste drum de
prim`rie, transformat` \n biseric` ad-hoc. To]i oamenii din Chitai [tiu s` vorbeasc`
rom=ne[te, deocamdat`.\ns` scoaterea limbii rom=ne din [coal`, biseric`, administra]ie
[i lipsa mass-media indic` o direc]ie c=t se poate de clar`. Izola]i de limba lor
matern`, rom=nii din Chitai vor fi dezna]ionaliza]i total \n doar c=teva genera]ii.
Situa]ia din satul Chitai reprezint` un succes total al politicilor de dezna]ionalizare
practicate de autorit`]ile ucrainene, peste 50 de ani aici va mai exista doar amintirea
rom=nilor...
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La Orman - Furmanivka [coala
a fost rusificat` pe vremea sovieticilor
La Furmanivka (\n rom=ne[te Orman) ne \nt=mpin` \nc` de la intrarea \n sat
atotputernica stea sovietic`, ro[ie [i \n cinci col]uri, p`strat` p=n` \n ziua de azi. Un
alt sat acoperit de praf din stepa Bugeacului, care la fel ca multe altele v`zute p=n`
acum pare relativ p`r`sit. Afl`m c` \n prezent mai locuiesc aici 800 de oameni,
majoritatea lor rom=ni, restul s-au r`sp=ndit \n cele patru z`ri c`ut=ndu-[i de lucru.
Satul sufer` amarnic din cauza faptului c` nu are ap` bun` de b`ut, f=nt=nile aduc=nd
la suprafa]a o ap` s`lcie. Nu exist` nici conduct` de ap`, \n fiecare curte exist` un
rezervor unde se p`streaz` apa de b`ut adus` cu cisterna de la ora[.
|n [coal` \nva]` 185 de elevi, to]i vorbitori de limb` rom=n`, \ns` cursurile
sunt predate \n limba rus`. Exist` doar dou` ore pe s`pt`m=n` cu predare \n limba
rom=n` „ca s` nu ne uit`m tradi]iile“. |ntr-un sat rom=nesc s-a ajuns ca limba rom=n`
s` fie curs op]ional. Afl`m c` [coala a fost rusificat` cu mul]i ani \n urm`, pe vremea
sovieticilor, de[i \n sat toat` lumea vorbe[te „moldovene[te“. Suntem asigura]i c` satul
\[i p`streaz` tradi]iile prin c=ntece [i dansuri, nu este nevoie ca la [coal` s` se
predea \n limba rom=n`.
|n spatele [colii am g`sit biserica din Orman, biseric` ce \mp`rt`[e[te aceea[i
poveste cu toate celelalte biserici din sudul Basarabia: a fost folosit` drept depozit
o vreme \n timpul perioadei sovietice, dup` care a fost demolat`. Construc]ia ei a
\nceput de c=]iva ani [i este aproape \ncheiat`. Preotul din sat ]ine [i el de Patriarhia
Moscovei, \ns` deocamdat` sluje[te rom=ne[te. Am p`r`sit satul Orman f`r` s`
\n]elegem cum este posibil` p`strarea identit`]ii na]ionale \ntr-o localitate unde \n
[coal` nu mai este folosit` limba etniei majoritare.
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La Ta[l=c - Kamianske monumentul solda]ilor
rom=ni a fost acoperit de b`l`rii
Drumul spre satul Ta[l=c a fost unul mai greu – [oseaua este plin` de g`uri
imense, a[a c` am mers mai mult prin [leaurile de la marginea drumului. Este un sat
mare, cu mai mult de 3000 de locuitori, de[i [i de aici au plecat foarte mul]i oameni
la munc` \n str`in`tate. Ne-am oprit l=ng` o biseric` \n construc]ie, \nchipuindu-ne c`
[i aici vom afla aceea[i poveste a bisericii d`r=mate de sovietici. Spre surprinderea
noastr` afl`m c` biserica veche a satului a fost p`strat` \ntreag`, doar c` preotul de
acolo este „rascolnic“ [i a ales s` se supun` Patriarhiei ortodoxe de la Kiev. Pentru a
curma aceast` situa]ie Patriarhia Moscovei a trimis un preot „moldovean“ din Republica
Moldova care a \nceput construirea bisericii celei noi. Mai afl`m c` doar jum`tate din
locuitorii satului Ta[l=c sunt rom=ni, restul fiind ucraineni sau ru[i.

Monumentul solda]ilor rom=ni din Ta[l=c
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{coala din Ta[l=c a renun]at \nc` din anii ‘60 la limba rom=n` \n favoarea
limbii ruse. Acum \n [coala de aici se pred` doar \n limba rus`, de[i exist` c=te
trei ore pe s`pt`m=n` la care vreo zece elevi mai vin s` \nve]e \n limba rom=n`.
Un alt exemplu de dezna]ionalizare treptat` prin renun]area la orele \n limba
rom=n`. Peste c=]iva ani nu vor mai exista nici aceste trei ore facultative predate
\n limba rom=n`.
Urm`torul nostru obiectiv a fost biserica cea veche a satului, cu preotul ei
„rascolnic“. Din p`cate era \nchis`, a[a c` nu am avut cu cine s` vorbim. |ns`
l=ng` biseric` aveam s` descoperim cu surprindere un monument al solda]ilor
rom=ni din Primul R`zboi Mondial. |nconjurat de b`l`rii imense, monumentul
aproape c` nu se mai z`re[te. Un obelisc simplu, la baza c`ruia sunt \nscrise
numele rom=nilor mor]i \n r`zboi: Ionel Nicolai, P`durea Ilarion, Albu David,
Basarab Simion, Topor Vasile, Basarab Vasile, Cu]an Petre, Muntean Condrat,
Topor Iacob, Negru] Simion, Dumbrav` Sava... Printre numele rom=ne[ti mai
apare un nume evreiesc, c=teva nume ucrainene, \ns` cele mai multe nume sunt
cele rom=ne[ti. Uneori [i listele celor mor]i \n r`zboaie pot spune ceva despre
propor]ia dintre etnii. Inscrip]ia de pe monument este una simpl` „Ve[nic`
amintire eroilor c`zu]i pe c=mpul de lupt` \n r`zboiul mondial 1914-1918“.
|ntr-o alt` aglomerare de b`l`rii g`sim cl`direa veche a [colii din perioada
interbelic`, la c=]iva metri de vechea biseric` [i de monumentul solda]ilor
rom=ni. Cl`direa acoperit` de tufe care ajung p=n` la acoperi[ este identic` cu
[colile l`sate \n p`r`sire prin alte sate rom=ne[ti. {i la fel de p`r`sit` [i
ne\ngrijit`. F`r` \ndoial`, dup` c=]iva ani va fi etichetat` drept pericol public [i
va fi demolat`. A[a cum a fost scoas` din [coal` limba rom=n`, la fel vor fi
scoase din sat [i din amintirea oamenilor cl`dirile construite \n perioada
interbelic`. Na]ionalismul ucrainean trebuie s` [tearg` orice urm` a trecerii
rom=nilor pe aceste meleaguri.
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Ruinele [colii construite de rom=ni la Ta[l=c

La Dimitr`uca slujba se ]ine \n rus`
La Dimitr`uca – Dmitrovka sau Dimitrovka, h`r]ile sunt ca de obicei inexacte
– am g`sit o biseric` mare, de[i tencuiala de pe pere]i st`tea s` cad`. {i aici biserica
a fost transformat` \n depozit \n perioada sovietic`, doar c` a sc`pat de demolare.
Am nimerit chiar \n timpul slujbei – care era ]inut` \n limba rus`. La [coala din sat
\nva]` aproape 300 de elevi, cursurile fiind ]inute \n limba matern`. |n ultimii ani au
ap`rut [i clase paralele, \n rus` [i ucrainean`. Copiilor li se repet` permanent c`
limba rom=n` – sau „moldoveneasc`“ - nu le este de nici un folos, a[a c` num`rul
elevilor care renun]` la clasele \n limba rom=n` cre[te cu fiecare an. „Nu ne mai
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trebuie s` \nv`]`m moldovene[te“, ne spun c=]iva copii. C=nd \ncerc`m s` vorbim cu
oamenii de la biseric` suntem \nt=mpina]i cu ostilitate. Oamenii se tem c` vor trebui
s` dea socoteal` autorit`]ilor dac` vor vorbi cu ziari[ti din Rom=nia. C`t`lin \ns` se
bucur` c=nd g`se[te un „Lenin mic“. Toate statuile \nt=lnite p=n` aici ale fondatorului
URSS erau de dimensiuni colosale. La Dmitrovka Lenin e mic, pus pe un soclu mare.
La Miniailovka am ajuns greu de tot, drumul fiind printre cele mai proaste pe
care le-am \nt=lnit \n regiunea Odesa. Vechea denumire a satului este Aninoasa, \ns`
sunt foarte pu]ini cei care \[i mai amintesc de ea. |n sat nu exist` asfalt, ci drum
pr`fuit plin de [leauri [i gropi. Biserica [i [coala sunt practic \n afara satului, suite
undeva pe un deal. L=ng` [coal` ne-a \nt=mpinat ve[nicul monument sovietic, doar
c` „flac`ra ve[nic`“ a comunismului este stins` acum. Probabil din lipsa gazelor
naturale.

Biserica din Aninoasa

80

O c`l`torie prin satele rom~ne[ti din sudul Ucrainei

Biserica a fost demolat` \n perioada sovietic`, a[a c` slujbele se ]in acum \ntr-o
magazie pe u[a c`reia a fost vopsit` o cruce. {i aici slujba se ]ine \n limba rus`.
{coala din Aninoasa avea \n anul [colar 2007-2009 un num`r de 13 clase cu predare
\n limba moldoveneasc` [i 3 clase cu predare \n limba ucrainean`. |n 2009 num`rul
claselor cu predare \n limba moldoveneasc` a sc`zut la 10, \n schimb num`rul
claselor cu predare \n limba ucrainean` a crescut la 6. Direc]ia \n care se merge
este c=t se poate de clar`: autorit`]ile ucrainene urm`resc s` scoat` din circula]ie
total limba rom=n`. Cu fiecare an care trece aria de folosire a limbirii rom=ne se
restr=nge...

„Pungu]a cu doi bani“ a lui Ion Creang`
alungat` din satul Frumu[ica Veche - Staroselie
La Frumu[ica Veche se ajunge destul de greu. P=n` la Miniailovka este drum
asfaltat, dar de acolo... Drum de p`m=nt: „Dac` v` prinde o ploaie pe-acolo, nu mai
pleca]i!“ Avertismentul ne-a pus pe g=nduri: \n mai, o trup` de teatru de p`pu[i a
r`mas blocat` la Frumu[ica Veche [i au ie[it din sat doar tra[i cu tractorul, asta
dup` ce au avut [i probleme cu autorit`]ile. A[ezat \ntre dealuri, satul Frumu[ica
Veche se g`se[te aproape de grani]a cu Republica Moldova. Drumul e bun [i pe
cer nu se vede nici scam` de nor.
Ajun[i \n sat aveam s` \ncerc`m amintiri din anii ‘90: un t=rg ad-hoc, unde se
vindeau de toate, de la crupe la vestitele fierb`toare ruse[ti. T=rgul era \n noul centru
al satului, \n apropiere de [coala nou`. Chiar foarte nou` nu este, a fost construit`
\n anii ‘60. Intrarea \n [coal` este str`juit` de o parte de o plac` scris` \n ucrainean`
– iar de cealalt` parte de ... patru g`uri! P=n` nu de mult acolo a existat o alt`
plac`, scris` \n limba rom=n`, doar c` a fost scoas`. Tot aici, deasupra u[ii mai era
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o plac` cu textul „Bine a]i venit!“ adresat bobocilor. A disp`rut [i aceasta... {coala
are de un an de zile un director nou care dore[te cu orice pre] s` \[i manifeste
ata[amentul fa]` de politicile ucrainene de dezna]ionalizare. |nsemnele publice pot fi
afi[ate \n limbile minorit`]ilor na]ionale, cel pu]in a[a zice legea ucrainean`, ca [i
constitu]ia Ucrainei care proclam` protejarea drepturilor minorit`]ilor na]ionale. Doar
c` \n practic` num`rul \nsemnelor publice \n limba rom=n` scade de la o zi la alta.

Intrarea \n [coala din Frumu[ica Veche

{coala din Frumu[ica Veche a fost scena unor lupte grele \n luna mai 2010.
Atunci satul a fost vizitat de o trup` de teatru de p`pu[i din Rom=nia care trebuia
s` sus]in` mai multe reprezenta]ii cu spectacolul „Pungu]a cu doi bani“, cunoscutul
basm pentru copii, f`r` nici un fel de component` politic`. Au fost ob]inute toate
aprob`rile necesare pentru acest spectacol de la autorit`]ile raionale [i regionale, iar
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reprezenta]ia trebuia s` aib` loc \n incinta [colii. Doar c` \n ziua spectacolului,
directorul [colii a \ncuiat toate u[ile [i a refuzat s` lase pe cei 200 de copii veni]i
la spectacol s` intre \n cl`dire. P=n` la urm` spectacolul a fost am=nat. Directorul
[colii nu s-a oprit aici [i a f`cut pl=ngeri la poli]ie tuturor acelora care au fost
implica]i \n organizarea spectacolului. Au fost da]i pe m=na poli]iei p=n` [i cei care
au lipit \n [coal` afi[ele care anun]au spectacolul. Iar poli]ia ucrainean` s-a gr`bit s`
deschid` un dosar [i s` instrumenteze o anchet`, silindu-se s` fac` tuturor celor
implica]i o via]` c=t mai grea.

Cl`direa [colii construite de rom=ni la Frumu[ica Veche
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„Pungu]a cu doi bani“ a fost alungat` cu succes din Frumu[ica Veche, un nou
succes al autorit`]ilor ucrainene dup` scoaterea pl`cu]elor \n limba rom=n` de la
intrarea [colii. La [coala din Frumu[ica Veche \nva]` 300 de elevi \n 21 de clase,
jum`tate \n limba rom=n`, jum`tate \n limba ucrainean`. Doar c` \ncep=nd cu anul
2010 s-a renun]at la clasele \n limba rom=n` [i s-au organizat doar clase \n limba
ucrainean`. Ucrainizarea [i dezna]ionalizarea merg cu pa[i repezi aici...
La c=teva sute de metri de „[coala nou`“, \n apropierea bisericii, g`sim „[coala
veche“. „{coala de la rom=ni“, construit` \n anul 1924, dup` cum ni se spune.
Modelul satului interbelic rom=nesc, cu [coala [i biserica \n centru a fost stricat [i
la Frumu[ica Veche prin mutarea [colii [i dezafectarea bisericii. La \nceput nu reu[im
s` deslu[im cl`direa [colii rom=ne[ti din cauza b`l`riilor [i a bosche]ilor de peste
doi metri. |ns` dintr-o dat` ni se dezv`luie \n fa]a ochilor o ruin` \n care \nc` mai
po]i recunoa[te cl`direa zdrav`n` de alt`dat`. |n sat mai locuiesc mul]i oameni care
au apucat s` \nve]e \n „[coala rom=neasc`“. To]i \[i amintesc de ea ca de o cl`dire
cu s`li de clas` mari [i luminoase, cu profesori serio[i. Noi avem \n fa]a ochilor o
ruin`, cu acoperi[ul pe jum`tate pr`bu[it, f`r` geamuri, cu pere]ii co[covi]i [i cu
tencuiala s`rit` – \ns` cu u[ile legate cu un lac`t ruginit. „Opt clase de [coal` la
rom=ni fac c=t liceul la sovietici“ - cam a[a umbla vorba imediat dup` r`zboi. |ns`
acum „[coala de la rom=ni“ e l`sat` \n paragin`. Ba mai mult, a devenit surs` de
sc=nduri pentru locuitorii satului care smulg lemn`ria r`mas`. Deasupra u[ii de
intrare a existat p=n` cu c=]iva ani \n urm` o inscrip]ie rom=neasc` cioplit` \n piatr`,
\ns` a disp`rut \ntre timp. Orice urm`, orice cuv=nt, orice inscrip]ie care aminte[te
de Rom=nia trebuie s` dispar`, cam acesta este cuv=ntul de ordine.
Pu]in mai la deal fa]` de vechea [coal` se g`se[te biserica. Sovieticii au
transformat-o \n „sklad“, adic` \n depozit. |n 1964 s-au \nd=rjit \nc` o dat` comuni[tii
\mpotriva bisericii [i au trimis o echip` cu tractoare s` d`r=me cupola, \ns` oamenii
din sat au \nconjurat biserica [i practican]ii ateismului [tiin]ific au renun]at. La
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sf=r[itul anilor 80 biserica a fost repus` \n func]iune, dup` ce a reu[it s` scape de
demolare. Acum a fost renovat` [i se \nal]` m=ndr` [i str`lucitoare de-asupra satului.
Preotul din Frumu[ica Veche a venit din Republica Moldova [i sluje[te \n rom=n`,
de[i ]ine de Patriarhia Moscovei.
De la biseric` pornim spre cimitirul satului, aflat pe un deal. Cimitirul cel nou
este bine \ngrijit, c=teva femei smulg buruienile din jurul mormintelor \n lini[te. |ns`
\n v=rful dealului, \nconjurate de tufe \nalte se g`sesc dou` cruci stinghere, iar locul
din jurul lor este marcat de un dreptunghi format din pietre. Este groapa comun`
a solda]ilor rom=ni mor]i la Frumu[ica Veche \n vara anului 1944, dup` cum \[i
amintesc b`tr=nii. |n sat a existat \n timpul r`zboiului un spital militar rom=nesc, \n
spatele liniei frontului de pe Nistru. |ns` \ntr-o diminea]` au ap`rut \n sat doi solda]i
rom=ni c`l`ri care au anun]at c` frontul a fost rupt [i spre ei se \ndreapt` o coloan`
de tancuri sovietice. R`ni]ii din spital au fost \nc`rca]i \n c`ru]e pentru a fi evacua]i,
iar compania care \i p`zea s-a \ndreptat spre dealul de la intrarea \n sat dinspre
Mineailovka. B`t`lia de aici a fost scurt`, cele c=teva zeci de solda]i rom=ni \narma]i
cu pu[ti [i grenade fiind zdrobi]i de tancurile sovietice \n doar c=teva minute. Dup`
aceea au urmat scene care au intrat \n memoria colectiv` a satului: solda]ii rom=ni
care au \ncercat s` se predea au fost executa]i pe loc. Doi solda]i rom=ni au ie[it
la un moment dat dintr-o pivni]` unde se ascunseser` [i s-au \ndreptat spre un tanc
sovietic cu inten]ia de a se preda. Comandantul tancului a cerut unuia dintre cei doi
solda]i s` \[i \mpu[te camaradul pentru a sc`pa cu via]`. |n fa]a refuzului \ngrozit
al acestuia, i-a cerut celuilalt soldat rom=n s`-l execute pe cel care a refuzat. Cel
de-al doilea [i-a \mpu[cat tovar`[ul f`r` s` clipeasc`, iar comandantul tancului sovietic
i-a f`cut semn c` poate pleca doar pentr c` s`-l \mpu[te pe la spate. Cei doi solda]i
rom=ni uci[i \n acest mod au fost \nmorm=nta]i chiar \n curtea casei unde au fost
omor=]i.
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Groapa comun` a solda]ilor rom=ni din Frumu[ica Veche
Crucile lor au fost scoase de pe morminte, \ns` toat` lumea [tie c` \n curtea
aceea sunt \ngropa]i doi solda]i rom=ni, ba chiar afl`m c` gospodina casei le-a p`strat
mult` vreme livretele militare, pe care se pare c` le-a aruncat la un moment dat de
frica autorit`]ilor sovietice. B`tr=nii satului, care erau copii \n vara anului 1944 \[i
amintesc c` [i \n alte cur]i se g`sesc morminte de solda]i rom=ni mor]i \n vara
anului 1944.
|n toate satele prin care am ajuns am v`zut monumente imense ale soldatului
sovietic, iar monumentele solda]ilor rom=ni din Primul R`zboi Mondial erau de cele
mai multe ori par]ial distruse sau \nconjurate de b`l`rii. La Frumu[ica Veche ar fi
nevoie de o interven]ie pentru ca mormintele solda]ilor rom=ni s` fie marcate a[a
cum trebuie [i dup` cum prev`d conven]iile interna]ionale la care Ucraina este parte.
Destul de greu de crezut c` dup` ce au alungat o trup` de teatru de p`pu[i
autorit`]ile ucrainene vor accepta s` fie marcate cu cruci de piatr` [i \ngrijite
morminte ale solda]ilor rom=ni din cel de-al Doilea R`zboi Mondial.
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Tatar Bunar - amintirea rebeliunii
Tatar Bunar este un ora[ pr`fuit din centrul Bugeacului, cu pu]in peste 10.000
de locuitori. Ora[ul poart` amintirea r`scoalei sovietice din anul 1924 – un eveniment
definitoriu pentru \ntreaga regiune din punctul de vedere al propagandei sovietice.
De altfel acest lucru este c=t se poate de bine subliniat printr-un monument colosal
pentru dimensiunile ora[ului, \n`l]at de sovietici \n amintirea acestei rebeliuni.
|n luna martie a anului 1924 guvernul Rom=niei a \nceput s` poarte negocieri
pentru reluarea rela]iilor diplomatice cu Uniunea Sovietic`. |ns` discu]iile de la Viena
au r`mas f`r` rezultate: ministrul sovietic de externe nu recuno[tea unirea Basarabiei
cu Rom=nia din anul 1918 [i cerea organizarea unui referendum \n aceast` provincie
pentru a se vedea op]iunile popula]iei. Refuzul guvernului Rom=niei pentru acest
referendum a dus la \nchiderea negocierilor. |ns` Uniunea Sovietic` a pus \n aplicare
un alt plan: pe baza vechilor formule ale revolu]iei mondiale propov`duite de Lenin
au fost infiltra]i \n sudul Basarabiei mai multe echipe de agitatori comuni[ti care aveau
misiunea organiz`rii unei rebeliuni pe scar` larg` care s` duc` la desprinderea
provinciei de Rom=nia. R`scoala \nceput pe 12 septembrie 1924: mai multe prim`rii
din regiunea Bugeacului au fost ocupate de agitatorii sovietici sprijini]i de localnicii
de etnie rus` [i ucrainean`, primarii [i jandarmii au fost uci[i, liniile telefonice au
fost \ntrerupte. Agitatorii veni]i de peste Nistru anun]au popula]ia satelor „eliberate“
c` Armata Ro[ie sovietic` a intrat \n Basarabia [i urmeaz` s` elibereze \ntreaga
provincie. |n aceast` r`scoal` au fost implicate aproape 600 de persoane, \ntr-o regiune
locuit` de aproape 200.000 de oameni, marea majoritate a rebelilor fiind de etnie rus`
[i ucrainean`. Autorit`]ile rom=ne[ti au ac]ionat rapid [i dur: \n regiune a fost trimis
un regiment de artileriel dinspre Gala]i [i un batalion de marin` sta]ionat la Cetatea
Alb` pentru stingerea rebeliunii. Pe 16 septembrie 1924, conduc`torul r`scoalei Andrei
Kliu[nikov a proclamat la Tatarbunar „Republica Socialist` Sovietic` Moldoveneasc`“.
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Monumentul rebeliunii sovietice din Tatar Bunar
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|n seara aceleia[i zile au ajuns la Tatarbunar trupele rom=ne[ti care au
\nceput asediul ora[ului care a fost cucerit a doua zi. Ciocniri sporadice dintre
r`scula]i [i trupele armatei au mai avut loc p=n` pe 18 septembrie – ziua \n care
rebeliunea a fost stins`. Kliu[nikov [i-a abandonat tovar`[ii imediat dup` primele
ciocniri cu armata [i a \ncercat s` se \ntoarc` \n Uniunea Sovietic`, \ns` a fost
\mpu[cat de un jandarm rom=n. Literatura sovietic` vorbe[te de o revolu]ie la
care au participat 6.000 de oameni dintre care 3.000 au fost uci[i de armat` –
sursele rom=ne[ti vorbesc de 600 de rebeli [i 90 de mor]i. Un num`r de 489
de participan]i la r`scoal` au fost aresta]i [i judeca]i la Chi[in`u, dintre ace[tia
au fost condamna]i la \nchisoare doar 85, cea mai grea pedeaps` a fost dat`
unui locotenent al lui Kliu[nikov, Iustin Bati[cev – condamnat la \nchisoare pe
via]`.
Urmarea imediat` a acestei r`scoale a fost constituirea \n st=nga Nistrului
a Republicii Autonome Socialiste Sovietice Moldovene[ti. Strategii sovietici au
abandonat ideea exportului de revolu]ie \n

Rom=nia [i au adoptat o politic` a

pa[ilor

„moldovene[ti“,

m`run]i:

crearea

unei

republici

inventarea

„limbii

moldovene[ti“ diferit` de limba rom=n` [i punerea lor \n aplicare \n \ntreaga
Basarabie la o dat` ulterioar`. Urm`rile acestei strategii se v`d p=n` \n ziua de
azi – iar monumentul de la Tatarbunar este un fel de pecete a acestei situa]ii.
O statuie imens`, \n perfect` conformitate cu ideologia sovietic`: comunistul
revolu]ionar de profesie, cu pieptul dezgolit, ridic` flamura revoltei, flancat de un
]`ran ce porne[te la lupt` \narmat cu o furc` [i de un muncitor \narmat cu o
pu[c`. Ca \n fa]a tuturor celorlalte monumente sovietice am r`mas uimit de
asem`narea acestor statui cu cele naziste: b`rba]i musculo[i, cu priviri ferme [i
atitudini d=rze. P=n` la urm` nici \ntre cele dou` ideologii nu sunt foarte multe
deosebiri...
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La Eschipolos apele lacului Sas\c
spal` oasele rom=nilor
Eschipolos sau Glyboke – satul de unde \ncepe Valul lui Traian care acoper`
tot Bugeacul, p=n` \n Republica Moldova, la Cahul. O amintire a vremurile de demult,
marcat` \n plin c=mp cu o piatr` inscrip]ionat` \n ruse[te „Troianov Val“. Fortifica]iile
antice au disp`rut cu sute de ani \n urm`, au mai r`mas doar oamenii care vorbesc
o mo[tenitoare a limbii Imperiului Roman. |n rest triste]e. La Eschipolos am tr`it un
adev`rat [oc.
Pe malul lacului Sas\c se g`se[te cimitirul satului Eschipolos. Partea mai nou`
a cimitirului este \ngrijit`, cu alei trasate drept [i cruci proasp`t vopsite. Spre malul
lacului b`l`riile se ridic` p=n` la br=u, \nconjur=nd sute de cruci de piatr`.
Desc=lcindu-ne cu greu dintre b`l`rii putem citi pe cruci anii \n care au fost ridicate:
1704, 1802, 1774... Perioada \n care Bugeacul nu intrase \nc` sub st`p=nirea
Imperiului ]arist. Pe unele cruci putem deslu[i limba rom=n` scris` cu chirilice: „Aici
zace robul lui Dumnezeu...“ Multe din aceste cruci stau chiar pe buza r\pei ce
m`rgine[te lacul Sas\c, la mai pu]in de un metru de ea. Cobor=m pe o c`r`ruie
str=mt` [i abrupt` pentru a vedea ceva ce nu se mai poate vedea nic`ieri. Apele
lacului, dup` lucr`rile de \ndiguire din perioada sovietic`, au \nceput s` sape ad=nc
\n mal [i au scos la iveal` co[ciugele [i oasele celor \nmorm=nta]i aici acum trei
sute de ani. O priveli[te [ocant`: din r=pa de pe marginea lacului ies la iveal`
sc=nduri putrezite [i oase albite de vreme [i sp`late de ploi. Dup` inscrip]iile de pe
cruci to]i cei \n morm=nta]i aici sunt rom=ni. Ici [i colo ies din p`m=nt coaste,
coloane vertebrale [i femure \nconjurate de sc=ndurile sicrielor, deasupra c`rora se
z`resc crucile din cimitir. Rom=nii din Ucraina nu au lini[te nici m`car dup` moarte.
Indiferen]a autorit`]ilor este una criminal`: ce nu pot face cu m=na lor las` pe m=na
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naturii. |ncet, \ncet vor disp`rea p=n` [i cimitirele rom=nilor care atest` c` \n urm`
cu trei sute de ani nici nu putea fi vorba de ucraineni pe aceste p`m=nturi. Crucile
de piatr` inscrip]ionate rom=ne[te constituie cea mai bun` dovad` a etniei vechilor
locuitori ai regiunii. Oameni care au tr`it, au muncit [i au murit pe malul lacului
Sas\c \n anii 1700 [i care vorbeau rom=ne[te. Urmele lor f`r` \ndoial` vor fi [terse
de pe fa]a p`m=ntului cu un buldozer \n urma unei decizii raionale sau regionale,
a[a cum au fost demolate bisericile din sate. Unde au fost rom=ni aici? - se vor
\ntreba istoricii, dup` ce crucile de la Eschipolos vor disp`rea sau vor avea inscrip]iile
[terse, a[a cum se \nt=mpl` cu monumentele ridicate \n memoria solda]ilor rom=ni
din Primul R`zboi Mondial.

Sicriele cu oasele rom=nilor din Eschipolos ies din p`m=nt
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Cimitirul de la Eschipolos descrie \n doar c=teva imagini situa]ia rom=nilor din
regiunea Odesa: ad=nc \nfip]i \n aceste p`m=nturi oamenii \ncearc` s` reziste din
r`sputeri, \ns` o for]` enorm` \i zdrobe[te, \i arunc` \n l`turi [i le [terge identitatea.
Co[ciugele [i oasele rom=nilor de la 1700 nu au vrut s` ias` la suprafa]`, au fost
scoase din p`m=nt de o interven]ie sovietic` asupra lacului Sas\c. Dar democra]ia
venit` dup` 1991 nu a f`cut nimic pentru salvarea lor. Pentru na]ionalismul ucrainean
este mai bine ca amintirea rom=nilor s` dispar` de la Eschipolos. {i \n general este
mai bine pentru autorit`]ile ucrainene s` dispar` orice fel de urm` a rom=nilor din
regiunea Odesa. Precum \n cimitirul de la Eschipolos, \n \ntregul Bugeac pot fi g`site
urme ale rom=nilor: [coli, monumente, biserici, cl`diri construite de rom=ni –
dominate \ns` de masivele construc]ii sovietice, rase de pe fa]a p`m=ntului cu
buldozerele, aruncate \n aer cu dinamit`, cuvintele rom=ne[ti [terse din spa]iul public.

Oase ie[ind din r=pa lacului Sas\c
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L=ng` Eschipolos se g`se[te o alt` m`rturie a furiei anti-rom=ne[ti din aceast`
regiune: M`n`stirea Schimbarea la Fa]`, ctitorit` \n anul 1909 de ciobanul rom=n Marin
Sozon. |n anul 1960 a fost \nchis` de sovietici [i transformat` \n sanatoriu TBC, iar
\n ani 80 a fost dedicat` tratamentului alcooli[tilor. Biserica m`n`stirii a func]ionat \n
toat` aceast` perioad` drept buc`t`rie [i cantin` pentru sanatoriu. Acum m`n`stirea a
fost redeschis` – \ns` limba rom\n` aproape c` a disp`rut de aici. Stare]a m`n`stirii
este din Republica Moldova [i vorbe[te rom=ne[te, \ns` preotul vorbe[te [i sluje[te \n
rus`. M`n`stirile au fost dintotdeauna locuri \n care a fost p`strat` [i ap`rat` identitatea
rom=neasc`. La Eschipolos – Glyboke acest lucru este pe cale s` dispar`. De[i cei
1400 de locuitori ai satului vorbesc to]i rom=ne[te, cursurile de la [coala din sat se
]in \n limba rus`. Limba rom=n` se pred` doar dou` ore pe s`pt`m=n`, iar cursurile
sunt facultative. Asimilarea copiilor merge \n for]` aici, ca \n orice alt` parte a
Bugeacului. Biserica din sat a fost demolat` \n anul 1945 [i pe locul ei au fost f`cute
terenul de sport [i closetul noii [coli construite de sovietici. La Eschipolos s-a p`strat
[i vechea cl`dire a [colii construit` „de rom=ni“, \ns` a fost transformat` \n brut`rie.
Orice urm` a rom=nismului este destinat` dispari]iei \n Ucraina...
La c=]iva kilometri de Eschipolos se g`se[te satul Borisovka – Boris`uca. Aici
cei 200 de elevi ai [colii \nva]` to]i \n limba matern`. P=n` acum s-a reu[it p`strarea
[colii cu predare \n limba rom=n`, \ns` \n ultimii ani au crescut [i presiunile pentru
ca s` se treac` la limba ucrainean`. |ntr-un joc la ced`rilor [i opozi]iei \n [coal` nu
se mai aniverseaz` ziua lui Mihai Eminescu. Se renun]` la poatul na]ional al rom=nilor
pentru a putea fi p`strat` m`car limba rom=n`. |n fa]a insisten]ei [i presiunilor
autorit`]ilor ucrainene nu se [tie ce este bine. Spre deosebire de Eschipolos, la
Boris`uca [coala din perioada interbelic` a fost d`r=mat`. |n schimb aici a sc`pat
biserica. Mare, \nc`p`toare, \nalt`, biserica din Boris`uca a fost transformat` \n depozit
\n perioada sovietic`, iar mai apoi \n sal` de sport. Din 1993 cl`direa a revenit la
destina]ia sa ini]ial`, iar acum aici se sluje[te \n limba rom=n`. Casa parohial` din
perioada interbelic` a sc`pat [i ea de demolare, dar a fost transformat` \n prim`rie.
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Cruce din cimitirul de la Eschipolos inscrip]ionat` cu litere chirilice
\n limba rom=n`: „Aici zace {tefan, robul lui Dumnezeu“
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V`deni Moldova - Krutoiarivka,
portretul pre[edintelui \n holul [colii
V`deni–Moldova, Krutoiarivka \n ruse[te, este singurul sat locuit de rom=ni din
Raionul Cetatea Alb`. Se afl` la c=]iva kilometri de grani]a cu Republica Moldova.
Poate [i din aceast motiv oamenii \[i cunososc at=t de bine limba matern`. Poate [i
din aceast` cauz` ofensiva politicii ucrainene de asimiliare este at=t de puternic` aici.
|n [coala din Krutoiarivka, pe holul de la intrare, este at=rnat porteretul pre[edintelui
Ianukovici. Chiar ne \ntrebam, cum ar fi dac` \n Rom=nia ar pune \n scoli portretul
pre[edintelui Traian B`sescu. Oare cum ar reac]iona clasa politic`, societatea?
La V`deni–Moldova ajungi destul de greu. Treci prin mai multe r`sp=ntii.
Drumul se face din magistrala de Odesa. Mergi prin camp c=]iva kilometri buni.
|nt=lne[ti o ma[in` doar dac` ai noroc. Satul e ridicat pe o depresiune foarte str=ns`.
Dincolo de deal e Moldova. {coala este cl`direa cea mai impun`toare. Am ajuns
chiar \n preajma deschiderii anului de studiu. A[a c` se facea cur`]enie, se vopseau
u[ile, se s`pa gr`dina. Peste c=teva zile urma s` soseasc` inspec]ia, totul trebuia s`
fie preg`tit pentru a primi \nal]ii oaspe]i de la Odesa [i Cetatea Alb`. Apoi pe copii.
Cl`direa [colii, ridicat` \n stil sovietic, avea la intrare urarea de „Bine a]i venit!“,
adresat` se vede ]=ncilor [i elevilor care aveau s`-i treac` pragul la 1 septembrie.
C=nd am intrat \n sat am vrut s` vedem c=]i oameni r`spund \n limba rom=n` [i
am \ntrebat \n mai multe p`r]i. B=tr=ni, copii, adul]i, aproape to]i au r`spuns \n
rom=ne[te. Evident c` am vrut s` vorbim cu profesoara de limb` literatur` rom=n`,
\ns` ca \n multe locuri pe care le-am v`zut \n periplu prin Ucraina, femeia s-a ferit
nu s` ne spun` ceva, dar s` ne [i \nt=lneasc`. Ca de altfel mul]i dintre profesorii
prezen]i \n [coala care priveau circumspec]i c`tre doi b`rba]i care au cobor=t dintr-o
ma[in` cu num`r de Rom=nia [i puneau \ntreb`ri fire[ti pentru o societate
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democratic`. Am aflat dup` aceea [i cauza reticen]iei profesoarei de limba rom=n`.
Femeia este oarecum presecutat`. Directoarea [colii, i-a interzis chiar s` mearg` la
Gala]i, la cursuri de perfec]ionare, pentru c`, nu-i a[a, prea mult` limb` rom=n` stric`
[i apoi noua putere de la Kiev dore[te s` cultive na]ionalismul ucrainean, nicidecum
dreptul european.

Portretul pre[edintelui Ianukovici \n holul [colii din V`deni Moldova

Cea mai „deschis`“ a fost profesoara de limba ucrainean`. „Dar, cine sunte]i?
Suntem de la Bucure[ti. {i ce vre]i? Suntem \ntr-un periplu prin satele din sudul
Ucrainei locuite de rom=ni. Vrem s` vedem cum \nva]` copiii, care mai e situa]ia
bisericii, cum o duc oamenii de pe aici, facem ni[te reportaje“. C=nd a auzit c`
suntem ziari[ti, profesoara de ucrainean` s-a repliat foarte repede. „Da’ poftim (n.r.
– un fel de v` rog), dac` vre]i informa]ii despre [coal` pute]i s` v` adresa]i
inspectoratului raional. O sa va spun` de acolo tot ce vre]i“, ne-a \ndrumat femeia.
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Nici nu ne \ndoiam c` putem c`p`ta o puzderie de informa]ii frumoase despre [colile
din zon`. Cum c` au multe manuale - inclusive \n limba matern` care aici se nume[te
moldoveneasc` [i sunt scrise de un biolog V.I. Fetescu, so]ia celui mai \nver[unat
antirom=n, promoldoveanul Anatol Fetescu, protejatul statului ucrainean. A[a c` ne-am
lipsit de „pre]ioasele informa]ii“ [i ne-am mul]umit cu ce am putut s` observ`m [i
cu ce ne-au spus c=]iva copii, elevi fragezi [i sinceri. N-am putut s` nu vedem chiar
la intrare un citat din noul mult iubit pre[edinte ucrainean Victor Ianukovici plasat
sub un portert al acestuia. De remarcat c` portretul cu pricina poate fi cump`rat,
gata \nr`mat, din libr`riile de la ora[. Cost` 51 de grivne, adic` vreo cinci euro, un
pre] pip`rat ]in=nd cont c` un salariu de profesor este 100 de euro. Toate citatele
din [coal` sunt scrise \n ucrainean`, iar \n opozi]ie cu locul unde au fost amplasate
vorbele lui Ianukovici au fost scrijelite, pe un carton, versuri din poetul na]ional Taras
{evcenko. Nimic despre vreun moldovean sau rom=n de[i, paradoxal, to]i cei 264 de
elevi ai [colii \nva]` \n 13 clase cu predare \n limba rom=n`, moldoveneasc` cum \i
spune la fa]a locului.
Am plecat sub privire ostile ale responsabililor din [coal`, \ncerc=nd s` g`sim
cl`direa veche a [colii. S`tenii ne-au \ndrumat c`tre dealul de la ie[ire, acolo unde
e biserica. Ne-au spus s`-l \ntreb`m pe p`rinte. Am mers p=n` aproape de ie[irea
din sat, [i, pe deal \n dreapta, am z`rit casa Domnului. Peste drum de sf=ntul l`ca[,
un t=n`r legat la cap cu o bucat` alb` de material, ca s` se fereasc` de razele
soarelui, t`ia cu flexul ni[te ]evi sudate mari c=t s` faci din ele un picior de pod.
„Bun` ziua“, i-am zis noi, curio[i dac` ne va r`spunde \n rom=ne[te. „Bun` ziua“,
ne-a r`spuns ridic=ndu-se de la ]eava sudat` pe care o poliza. „Am venit s` vedem
[i noi biserica. Sunte]i p`rintele?“, l-am \ntrebat. „Suntem ziari[ti, de la Bucure[ti“.
„De la Bucure[ti?!“, s-a minunat t=n`rul. „Da, eu sunt preotul bisericii. Am fost [i
eu la Bucure[ti anul trecut, la Palatul Patriarhal, am vrut s` intru la Prea
Fericitul...avem nevoie de c`r]i pentru slujb`“, ne-a l`murit p`rintele Gheroghe, de
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loc de peste deal, din Basarabia. Preotul ne-a spus, cu oarecare am`r`ciune, c` de[i
satul num`r` vreo 2000 de suflete, doar 70-80 trec pragul sf=ntului l`ca[, [i aceia \n
majoritate b`tr=ni. Slujba o face \n limba rom=n`, pentru c` mai to]i s`tenii sunt
„moldoveni“, dar nu prea are c`r]i dup` care s` o ]in`. I-ar mai trebui un Liturghier
[i un Octoih, cartea bisericeasc` care con]ine c=nt`rile s`pt`m=nii pe opt glasuri,
fiec`rei s`pt`m=ni corespunz=ndu-i un anume ton. Dup` ce s-a scuzat c` l-am prins
\mbr`cat \n haie de lucru - de fapt un tricou [i un pantalon negru – p`rintele ne-a
invitat s` vedem biserica, ref`cut` \ntr-un timp record, de doar [ase luni, din martie
p=n` \n noimbrie 1991 de c`tre Patriarhia de la Moscova. Biserica a fost reconstruit`
dup` planurile originale. Cea veche a fost dat` jos \n 1967, nu \nainte de a fi folosit`
pe post de magazie sau depozit pentru colhoz. Puterea sovietic` a pus \n locul
bisericii un monument al soldatului din Armata Ro[ie. |n 1991, c=nd URSS s-a
destr`mat, s`tenii au cerut ca biserica s` se ridice pe vechiul loc, sfin]it, de altfel
punctul cel mai \nalt al satului. Administra]ia, \n]epenit` de pe vremea URSS, a
\ncercat s`-i \mbie pe oameni cu o alt` loca]ie, \ns` nu a fost chip s` se \n]eleag`
cu ei, a[a c` p=n` la urm` nu numai c` a cedat, dar a [i plecat. Biserica are c=teva
elemente nemaint=lnite, astfel pridvorul are o form` care aminte[te de intrarea de la
Ateneul rom=n, o construc]ie cu elemente arhitectonice din epoca roman`. Pe u[a
bisericii este lipit un afi[ care \i \nva]` pe cei care trec pragul l`ca[ului de cult, cum
trebuie s` se \nchine. P`rintele Gheorghe ne-a spus c` cei 70-80 de oameni de care
f`cea vorbire sunt doar cei care vin regulat la Biseric`. Altfel, la s`rb`torile mari,
dar mai ales de Sfintele Pa[ti, \n jurul bisericii se adun` toat` suflarea satului. {i
interiorul a fost ref`cut a[a cum a fost \nainte de d`r=mare. A[a c` au fost rescrise
inscrip]iile \n rom=ne[te. Pictura a fost f`cut` de zugravi de biserici [coli]i la
Chi[in`u. Preotul Gheorghe este foarte m=ndru de biserica lui, care poart` haramul
Sf=ntului Arhanghel Mihail. Ne-a invitat la un pahar de vin, ca s` mai prindem putere
[i a fost dezam`git c=nd i-am spus c` suntem c`l`tori [i trebuie sa ajungem la Odesa.
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„Poate totu[i ajunge]i duminic`, este slujba mare, frumoas`, de Sf=nt` M`ria, o s`
vin` mult` lume, s` vede]i ce slujb` frumoas` o s` fie“, ne \mbia p`rintele \n vreme
ce fiica sa Ileana, un bo] de om de numai trei ani[ori, i se \mpleticea printre
pricioare, z=mbind c`tre noi. I-am spus p`rintelui, cu regret, c` duminic` vom fi deja
\n drum spre cas`, dar c` odat` ajun[i \n Rom=nia vom \ncerca s`-i trimitem un
Liturghier [i-un Octoih, pentru ca s`tenii din Krutoiarivka s` poat` asculta cuv=ntul
Domnului \n limba pe care au auzit-o atunci c=nd au venit pe lume.

Biserica din V`deni Moldova
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O c`l`torie trist`
Am plecat tri[ti din Bugeac. Dup` dou` s`pt`m=ni \n care am v`zut cu ochii
no[tri cum este ras` de pe fa]a p`m=ntului cultura a peste 120.000 de rom=ni nu
puteam avea nici un alt sentiment. Dac` acest fenoment de asimilare [i
dezna]iona]ionalizare nu este oprit la timp rom=nii din Bugeac vor disp`rea \n doar
c=teva decenii. Exist` legi, exist` tratate interna]ionale, exist` comisii de monitorizare
a drepturilor minorit`]ilor na]ionale. |ns` toate acestea sunt vorbe goale, realitatea
este c=t se poate de trist`: guvernul ucrainean continu` politica de asimilare a
rom=nilor declan[at` de Uniunea Sovietic`. Am scris ce am v`zut [i ce am auzit [i
sper`m ca m`rturia noastr` s` fie de folos rom=nilor din Bugeac.
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