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ªI DUREREA BUCOVINEI

on Beldeanu rãmîne, cum l-am
numit altãdatã*, un cronicar al
durerilor Bucovinei ocupate, un
slujitor al cuvîntului îndoliat. Articolele
din vol. al III-lea al cãrþii Bucovina care ne
doare (Suceava, Ed. Muºatinii, 2007, 226
pagini) au fost publicate între anii 1998 ºi
2006 ºi continuã prezentarea vieþii din teritoriul ocupat al Bucovinei, o viaþã amarã
pentru românii care, printr-un joc stupid al
istoriei, au ajuns în robia ruºilor ºi acum a
ucrainenilor. Pentru cã ceea ce se petrece
cu viaþa românilor în actuala regiune
Cernãuþi ºi în sudul Basarabiei reprezintã
un genocid cultural ºi etnic, pe care
autoritãþile ucrainene vor sã-l ascundã prin mãsuri de forþã,
interzicîndu-i scriitorului ºi ziaristului Ion Beldeanu sã mai
intre în Ucraina timp de cinci ani. Ocupaþia ruso-ucraineanã
din 1944, perpetuatã pînã astãzi, dar acum numai sub steag
ucrainean, a avut puterea sã distrugã tot ce a fost în
Bucovina convieþuire în toleranþã ºi un mare avînt cultural,
în presã, teatru, activitate editorialã, viaþa unor societãþi. Se
ºtia din anii primului rãzboi mondial, ºi de mai înainte, ce
înseamnã venirea ruºilor ºi a scursurilor Galiþiei pe pãmîntul
bogat ºi sfînt al nord-vestului Moldovei numit Bucovina. Nu
degeaba se cînta:
Românie. Românie.
Nu lãsa rusu sã vie
Peste-a noastrã vechi hotarã,
Sã ne-aducã jale-amarã!
Dar România nu s-a putut opune viiturii ºi puhoiului.
Bine spune Ion Beldeanu cã, în Cernãuþi, între 1918 ºi
1944 exista „o puternicã emulaþie artisticã ºi aceasta îi
includea deopotrivã ºi pe români ºi pe nemþi ºi pe evrei,
ucraineni ori polonezi” (p. 11). ªi aceasta pentru cã
„Cernãuþii au reprezentat un model de convieþuire multinaþionalã”.
La retragerea ocupanþilor din Cernãuþi, în 1941, aceºtia
voiau sã scape de ultimii arestaþi. ªi, „au fost legaþi unul
lîngã altul ºi aºezaþi cu faþa în jos pe pãmînt, iar peste acest
pod viu tancurile sovietice au trecut cu uruitul lor molcom...
Apoi peste cadavrele transformate în mormane de carne
diformã a fost aruncatã þãrîna”. Sînt imagini de coºmar
relatate de un ofiþer al aviaþiei române (p. 12). Barbaria s-a
abãtut ºi asupra cãrþilor. Din Biblioteca Palatului
Mitropolitan au fost scoase mii de volume ºi aruncate în
stradã, sã fie jefuite sau distruse de intemperii (p. 13). Putem
presupune cã n-au fost aruncate cãrþi semnate de ucraineni
sau de ruºi, tipãrite cu alfabet rusesc, ci cele româneºti.
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„Autoritãþilor ucrainene nu le face nici
o plãcere sã audã cã Cernãuþii a fost cîndva al românilor ºi cã identitatea sa istoricã
se confundã cu însãºi istoria acestora” (p.
13). De aceea dispar forþat toate urmele de
viaþã româneascã din Cernãuþi: „monumentele statuare ºi obeliscurile de sorginte
româneascã au dispãrut ºi chiar românii
încep sã disparã. Acelaºi lucru se petrece
pînã ºi în Cimitirul Central din Cernãuþi,
unde mai în fiecare zi dispare cîte o criptã, cîte un însemn funerar, ca ºi cum nici
n-ar fi existat” (p. 13).
Despre dezastrul din Cimitirul Central
din Cernãuþi s-a scris ºi se va mai scrie,
pentru cã noii veniþi din Galiþia îºi cautã mereu locuri sã-ºi
înmormînteze morþii ºi le gãsesc în criptele românilor. Dar
ceea ce pare cu totul neaºteptat este cã peste osemintele din
Cimitirul Militarilor Români îºi aºeazã morþii lor evreii
locali, sfidînd bunul simþ ºi normele de convieþuire. Dacã sar întîmpla aºa ceva într-un cimitir evreiesc, ar ieºi scandal
internaþional, dar evreii îºi pot depune morþii peste osemintele militarilor români cãzuþi în al doilea rãzboi mondial
(p. 35-37)! Profanarea nu are margini ºi nici una dintre societãþile româneºti din Cernãuþi nu reacþioneazã, nu
protesteazã îndeajuns împotriva acestor infamii.
Congresul al doilea al intelectualitãþii româneºti, din 28
mai 2000, s-a desfãºurat sub semnul ameninþãrii statutului
limbii române în Ucraina. Au participat aproape 700 de delegaþi. ªi au adoptat un Memorandum care urma sã fie
prezentat „preºedinþilor ºi Guvernelor Ucrainei ºi României,
ministerelor de externe ºi ministerelor de învãþãmînt din cele
douã þãri ºi altor foruri centrale ºi locale, precum ºi Comisiei
Mixte româno-ucrainene de monitorizare a modului în care
se înfãptuiesc prevederile tratatului bilateral”. Acest forum a
fost convocat în urma presiunilor „exercitate de autoritãþile
ucrainene asupra populaþiei româneºti ºi ineficacitatea intervenþiilor întreprinse pentru apãrarea drepturilor sale
naþionale” (p. 17). Delegaþii ºi vorbitorii la acest Congres au
arãtat cã drepturile românilor nu sînt respectate, cã promisa
universitate multiculturalã nu s-a înfiinþat, cum nu s-a înfiinþat nici Institutul Român „Eudoxiu Hurmuzachi”. Tot ce se
petrece în nordul Bucovinei „nu face decît sã erodeze continuu permanenþa românilor în acel spaþiu istoric ºi sã atenteze
mereu la existenþa fiinþei naþionale însãºi a acestora” (p. 18).
În raportul sãu, conf. univ. dr. Alexandrina Cernov a adus
dovezi privind „acþiunile directe întreprinse în ultima vreme
de autoritãþile ucrainene pentru îngrãdirea ºi distrugerea
treptatã a ºcolii româneºti” (p. 18). ªi alþi vorbitori (prof.
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Aurel Constantinescu, ziaristul Vadim Bacinschi din Odesa)
au adus alte informaþii, în cuvîntul lor la Congres, privind
restricþiile împotriva limbii române. În raionul Herþa, de
pildã, locuit mai ales de români, bibliotecile au primit doar
cãrþi în limbile ucraineanã ºi rusã. Prin vama de la Porubnoe
(Tereblecea) cartea româneascã nu prea trece, iar Direcþia de
învãþãmînt din Cernãuþi cenzureazã carte cu carte, sã nu
pãtrundã în ºcolile româneºti informaþii ºi idei potrivnice
statului ucrainean. Delegaþii la Congres au formulat o serie
de cereri în cîºtigul minoritãþii româneºti din Ucraina.
Acþiunile autoritãþilor ucrainene faþã de ºcoala în limba
românã reprezintã o laturã a politicii lor de deznaþionalizare
a românilor (vezi ºi p. 115-118). O altã laturã a deznaþionalizãrii este împãrþirea românilor în români ºi moldoveni, ca ºi
cum în recensãmintele noastre am înscrie huþuli ºi ruteni, ºi
ucraineni, ceea ce s-ar putea face la un viitor recensãmînt
dacã ucrainenii vor continua sa împartã populaþia
româneascã în cele douã grupe (români ºi moldoveni).
Fiind cronicar al Bucovinei ocupate, Ion Beldeanu este
atent la evenimente ºi le consemneazã cu multã acurateþe, ca
participant.
Românii din nordul Bucovinei aveau ziarul „Zorile
Bucovinei”, cãruia i s-a tãiat subvenþia primitã de la oficiali,
pe cînd presa ucraineanã din România se bucurã de subvenþii
serioase! Gazeta de la Cernãuþi „decenii la rînd a fost
folositã împotriva românilor ºi a identitãþii lor naþionale prin
ceea ce s-a numit politica de asimilare forþatã”. Dupã 1990,
publicaþia s-a apropiat mai mult de interesele românilor,
motiv sã fie sancþionatã! Programele de radio în limba
românã se reduc la cîteva minute zilnic, iar cele de televiziune au doar cîteva minute sãptãmînal. Se vede, aºadar, cã
românii din Ucraina nu au dreptul la informaþii în limba lor,
forþîndu-se asimilarea lor.
O altã greutate creatã anume sã-i împiedice pe români la
informare este apariþia unor dificultãþi în contractarea
abonamentelor la presa româneascã de la Cernãuþi, publicatã
fãrã subvenþii ale statului (p. 80).
Cu ani în urmã, ªtefan Tcaciuc, preºedintele Uniunii
Ucrainenilor din România ºi deputat în Parlamentul
României, a fãcut o seamã de afirmaþii mincinoase la adresa
statului român ºi a culturii româneºti. Am sancþionat ºi eu
cele spuse în pamfletul Un parlamentar - duºman al
integritãþii statului român (vezi vol. Bucovina. Oameni ºi
cãrþi, 2005. p. 63-65). Minciuni asemãnãtoare debiteazã
astãzi un Vasile Þapoveþ, scriitor sucevean de limbã
ucraineanã, membru al Uniunii Scriitorilor din România. În
calitate de preºedinte al Uniunii Ucrainenilor, filiala
Suceava, a acordat ziarului „Ceas” de la Cernãuþi un interviu intitulat Democraþia în stil românesc, care se încheie cu
cuvintele: „Atît de greu ca acum nu ne-a fost niciodatã (doar
în anii interbelici)” (p. 96). Ion Beldeanu demoleazã rînd cu
rînd spusele lui Þapoveþ ºi solicitã pãrerea lui ªtefan
Tcaciuc, preºedintele Uniunii Ucrainenilor, care spune cinstit: „Nu existã probleme interetnice. Minoritatea ucraineanã
din România are toate drepturile, iar nerealizãrile care mai
existã ni se datoreazã” (p. 98). Pe cine sã credem, pe acest
Þapoveþ care minte de dragul redactorului ºef al ziarului
„Ceas” sau pe ªtefan Tcaciuc, parlamentarul care ºi-a cerut
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scuze pentru invenþiile sale mincinoase? Dacã este un om de
onoare, Vasile Þapoveþ trebuie sã-ºi cearã scuze pentru
declaraþiile lui mincinoase.
Ca ºi alþi cãrturari bucovineni, Ion Beldeanu ia atitudine
împotriva lui Adrian ªeiciuc care a publicat cartea Problema
ucraineanã în Bucovina Sudicã. Punctul nostru de vedere,
inspiratã de Istoria Bucovinei de Arkadie Jukovscki, în care
invenþia ºi falsul ºtiinþific se lãfãiesc în voie. Am scris ºi noi
despre cãrþulia inginerului mecanic Adrian ªeiciuc ºi vom
publica acest articol.
Apariþia antologiei Pagini de literaturã românã.
Bucovina. Regiunea Cernãuþi 1775 - 2000, publicatã de
Editura Alexandru cel Bun din Cernãuþi, semnatã de profesorii Grigore ºi Lora Bostan, îi prilejuieºte lui Ion Beldeanu
sã scrie calde cuvinte de apreciere la adresa celor doi universitari cernãuþeni.
Sînt prezentate greutãþile ºi ºicanele suportate de Editura
Alexandru cel Bun ºi de presa româneascã în general, de
aceea autorul spune cã „în ceea ce-i priveºte pe românii din
nordul Bucovinei, angajamentele asumate de oficialitãþile
din Ucraina n-au avut ºi n-au acoperire în realitatea de
fiecare zi” (p. 29).
Ediþia a 4-a, din 200l, a Almanahului Apa vie, pregãtit de
Adrian Dinu Rachieru ºi publicat de Editura Augusta din
Timiºoara, este privitã ca „o carte de învãþãturã pentru
români, indiferent unde s-ar afla” (p. 42).
În mai multe rînduri, Ion Beldeanu vorbeºte despre
Tratatul cu Ucraina semnat de cãtre fostul preºedinte Emil
Constantinescu ºi despre urmãrile grave ale acestui document pentru populaþia româneascã din Ucraina (vezi p. 142143, 172 º.a.). Pentru cã statul ucrainean înþelege sã nu
respecte, dupã model rusesc, înþelegerile cu þãrile vecine.
La Cernãuþi, chiar ºi fãrã un muzeu Eminescu, marele
poet este o prezenþã de care se þine seama, chiar dacã unii
dintre naþionaliºtii de acolo îl considerã pe Eminescu drept
ucrainean, vîndut românilor!!!
Frumoase rînduri le închinã, autorul cãrþii, poeþilor Ilie
Motrescu, Arcadie Suceveanu, N. Labiº, lui Vasile Leviþchi
ori lui Vasile Tãrîþeanu. O prezenþã vie în volum este criticul, editorul ºi romancierul Adrian Dinu Rachieru. Amare
rînduri sînt scrise în legãturã cu Siberia de la Cernãuþi, pe
marginea unei cãrþi semnate de istoricul sucevean Mihai
Iacobescu.
Autoritãþile ucrainene ºtiu cã ne doare mult închiderea
singurei librãrii din Cernãuþi cu carte româneascã, aºa cum
ºtiu cã ne doare implantarea ºi întreþinerea unor animozitãþi
între intelectualii români din Cernãuþi. Fabula cu toporul ºi
pãdurea a gãsit un bun teren de risipire a forþelor elitei
româneºti, spre bucuria adversarilor noºtri. O astfel de
atmosferã întreþine publicaþia „Clopotul Bucovinei”, care
apare la Rãdãuþi, cu sprijinul Societãþii Pentru Culturã
Româneascã „Mihai Eminescu”, ajunsã de o vreme pe mîna
lui Arcadie Opaiþ.
Totul este scris într-o limbã clarã ºi armonioasã, ceea ce
nu-i de mirare la un valoros slujitor al condeiului.
* În vol. Bucovina. Oameni ºi cãrþi, Timiºoara, Ed. Augusta,
2005, p. 241.
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