E D I T O R I A L

VIN SPIONII, VIN PUHOI...

L

upta cu spionii strãini este o ocupaþie mai
veche, moºtenitã de societatea noastrã de la
tãtuca Stalin. Pe vremea lui, sub pretextul
luptei cu spionii, au avut de suferit sute de mii de
suflete nevinovate – savanþi, oameni politici ºi de culturã, comandanþi de oºti. Se schimbã timpuri ºi generaþii, iar lupta cu spionii rãmîne la ordinea zilei.
Aflãm cã în sudul Basarabiei îºi fac de cap spionii
români. Cine sunt ei ºi cum acþioneazã am aflat nu
demult, dupã o manifestaþie de protest din 11 iunie
curent, organizatã în faþa Consulatului General al
României din Odesa de cãtre reprezentanþii comunitãþii moldoveneºti din regiune. O televiziune din
Odesa a pregãtit un reportaj de la manifestaþie. În cele
vizionate, l-am auzit ºi vãzut pe un tînãr participant la
miting cu urmãtoarea explicaþie. În ajunul zilei de 15
iunie, cînd îl omagiem pe Mihai Eminescu, de peste
Prut vin mai multe autocare cu români. Cazaþi în
familiile cetãþenilor ucraineni, ei desfãºoarã acþiuni
subversive, românizîndu-i ºi cumpãrîndu-i pe toþi,
dîndu-le cetãþenie româneascã ºi paºapoarte
româneºti. Despre aceasta a vorbit un alt participant,
de la Cetatea Albã, dacã nu greºesc.
Nu e a bine, dacã la tot pasul þi se nãzar spioni
români. Dacã în niºte ansambluri muzicale de copii
vedem echipe diversioniste (diversiune ideologicã) ºi
ne ferim de ele ca dracul de tãmîie, înseamnã cã se
întîmplã ceva cu noi, ceva rãu de tot. Dacã vom continua tot aºa, riscãm sã transformãm localitãþile noastre în teritorii izolate de civilizaþie, de parcã ar fi
undeva în junglele Amazoniei. În faþa aºa-zisului
pericol românesc, uitãm ºi de bunul simþ ºi de elementara ospitalitate omeneascã.
Membrii Asociaþiunii ASTRA, Despãrþãmîntul
„Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi – oameni de culturã,
profesori universitari – veniþi în regiune cu prilejul
tradiþionalelor Denii eminesciene în iunie curent, au
rãmas, bunãoarã, ºocaþi de primirea ce li s-a fãcut la
Satu Nou, raionul Sãrata, sau la Reni. Avuseserã
acolo înþelegeri prealabile sã fie primiþi cu programul
pregãtit. Mitingul moldovenilor din Odesa a pus în
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gardã autoritãþile locale. Li s-a adus aminte de vigilenþa ºi de riposta pe care trebuie s-o dea uneltirilor
spionilor strãini.
Nu vi se pare, fraþilor, cã, aºa stînd lucrurile mai
departe, am putea sã ne dezvãþãm a comunica în mod
normal cu lumea ce ne înconjoarã? Înþeleg cã ni-i
bine în gãoacea noastrã ºi nu ne place cînd cineva
îndrãzneºte sã ne tulbure liniºtea la care þinem atît de
mult. Vedeþi, însã, cã nu mai trãim în evul mediu, ca
sã ne ascundem de restul lumii dupã zidurile feudei
noastre. ªi mai zicem cã am vrea sã ne integrãm în
Europa mileniului trei…
Cronicar
*
„NOI SUNTEM ÎN STARE SÃ NE APÃRÃM
DE INVAZIA ROMÂNEASCÃ”
Aºa a declarat pentru Telecompania Academia,
din Odesa, într-o emisiune din 14 iulie curent, A.
Fetescu, preºedinte al Asociaþiei Naþional-Culturale a
Moldovenilor din Ucraina. „Mi v sostoianii zascititi
sebea ot rumanskogo nasestviia” – aºa sunã cele
spuse de el în limba rusã, precum au fost rostite. Ni sa dat de înþeles cã cele declarate de liderul moldovean
pornesc de la întreaga comunitate a moldovenilor din
Ucraina, pe care o reprezintã. Sã ºtiþi cã nu este chiar
aºa. Cunoscînd cum stau lucrurile de ani de zile,
putem afirma, fãrã teama de a greºi, cã în regiunea
Odesa conaþionalii noºtri trãiesc cu grijile ºi nevoile
lor grele, iar Asociaþia Moldovenilor cu sarcina ideologicã pe care o are de la fondarea sa – de a lupta
împotriva aºa-numitei românizãri a etnosului
„moldovenesc”. Din punct de vedere naþional-cultural ºi sub aspectul pãstrãrii identitãþii etnice, situaþia
românilor sud-basarabeni este jalnicã, fãrã exagerãri.
Au fost deznaþionalizate mai bine de douã treimi din
ºcolile cu predare în limba românã (moldoveneascã).
În localitãþile populate preponderent de confraþii
noºtri, în bibliotecile ºcolare ºi sãteºti, ca ºi cu ani în
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urmã (în perioada sovieticã), predominã literatura în
grafie chirilicã. Un spectacol de teatru sau o lansare
de carte aici sunt percepute ca ceva descendent din
spaþiul extraterestru. Niºte proiecte culturale cu adevãrat valoroase pentru conaþionali, cum n-au existat,
aºa nici nu existã pînã în prezent. Valoroase, adicã
capabile sã depãºeascã nivelul amatorismului ºi
superficialului ce dominã, de cele mai multe ori, la
nivel local ºi raional în regiune.
Aceastã situaþie nu-l neliniºteºte cîtuºi de puþin pe
A. Fetescu. Faptul de ce nu-l neliniºteºte se explicã
foarte uºor. Asociaþia pe care o conduce, în tandem
cu administraþiile locale, nici nu-ºi propune, prin
ceea ce face, sã creeze condiþii în care moldoveanul
din sudul Basarabiei ar evolua ca nivel de culturã,
inteligenþã, percepere a valorilor naþionale, în primul
rînd. Ei au nevoie sã menþinã comunitatea moldoveneascã izolatã de restul spaþiului românesc, în prizonieratul nostalgiilor comuniste postsovietice. Ca
membrii acestei comunitãþi nu cumva sã înceapã a
vorbi corect limba maternã (fãrã rusisme), ca nu
cumva, în cîntecele ºi dansurile lor, sã depãºeascã
nivelul veseliilor de nuntã ºi sã promoveze valorile
autentice ale cîntecului ºi dansului românesc.
În fine, ca nu cumva, Doamne fereºte, sã-ºi dea
seama cã moldoveanul, ca ºi dobrogeanul sau maramureºeanul, e viþã a aceluiaºi neam.
Pentru a evita toate aceste fenomene nedorite, se
impune ca moldoveanul sud-basarabean sã fie scutit
de orice influenþe nedorite, în primul rînd de peste
Dunãre, iar de cîþiva ani – ºi din partea Chiºinãului.
Se cere ca el sã fie þinut aici, între Dunãre ºi Marea
Neagrã, în stepa strãmoºeascã, cu tradiþionalele sãrbãtori ºi festivaluri moldoveneºti, organizate, fireºte,
de Asociaþia Moldovenilor. Niºte schimburi culturale
efective, la nivel de ºcoli, biblioteci, case de culturã,
între comunitatea moldoveneascã ºi restul spaþiului
românesc, practic nu existã. Din lipsã de mijloace,
colective aparte nu-ºi pot permite sã plece la Galaþi,
Iaºi sau Brãila, pentru a participa la vreun festival sau
concurs.
Mai rãmîne un lucru. Mai rãmîne ca nimeni de
dincolo de stepa Bugeacului sã nu-i tulbure liniºtea
patriarhalã, sã zacã tot (sau aproape tot) aºa cum zace
acum, cu gîndul la vremea de odatã, cînd salamul ºi
vodca costau o nimica toatã ºi ne era aºa de bine sub
conducerea înþeleaptã a partidului comunist. Pentru
ca strãinii de peste Dunãre sã nu se abatã asupra
noastrã cu viziunile ºi ideile lor infecte, ei sunt catalogaþi drept duºmani, iar A. Fetescu, ca un brav
comandant de oºti, declarã cã moldovenii din
regiunea Odesa sunt în stare sã se apere de invazia
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româneascã. Cine, aºadar, sunt duºmanii de care ne
apãrãm de ne sar capacele?... Chiar în primãvara trecutã a încercat sã ne atace un detaºament de vreo 70
de inºi – Corul Academic „G. Musicescu” al
Filarmonicii din Iaºi. Le-am dat riposta cuvenitã. Au
sã þinã minte mult ºi bine aflarea în sudul Basarabiei,
cu mai mulþi ani în urmã, artiºtii renumitului teatru
bucureºtean „Nottara”. Sãlile caselor noastre de culturã au fost goale. De istoricii, scriitorii de dincolo
nici nu mai vorbim. Înainte mai reuºeau ei, cîte unuldoi, sã ajungã pe la Reni sau Ismail, cu activitãþile lor
suspecte. Acum nu mai ajung, cã noi ne apãrãm cu
îndemînare.
La modul serios, ar fi de spus cã, de fapt, comunitatea moldoveneascã din regiunea Odesa suferã nu de
invazia românilor, ci de invazia inculturii ºi a
degradãrii intelectuale, în condiþiile în care se face tot
posibilul pentru a o izola de orice contacte civilizatoare cu confraþii din spaþiul românesc european.
Lucru dupã care ºi A. Fetescu, ºi autoritãþile locale de
diferite niveluri vorbesc, fãrã a se sinchisi, despre
necesitatea de a respecta caracterul neaoº, specificul
irepetabil al comunitãþii moldoveneºti din regiune,
dreptul moldoveanului de a se autoidentifica, ca
etnie, aºa cum gãseºte el de cuviinþã. Aºa este, orice
cetãþean are asemenea drept. Am ajuns, însã, la situaþia cînd moldovenii din regiunea Odesa, mai ales în
Transnistria istoricã (raioanele Kotovsk, Ananiev,
Krasnae Okna), se declarã cu uºurinþã, la recensãmintele populaþiei, nu moldoveni, ci ucraineni.
Lipsiþi de limba maternã în ºcoli, de o via?a culturalã
naþionalã autenticã, de libera comunicare cu confraþii
din alte zone geografice, ei au fost deznaþionalizaþi,
adicã asimilaþi, adicã ºi-au încetat existenþa ca grup
etnic autohton.
Exact aceleaºi procese au loc azi în raioanele
regiunii Odesa din Basarabia istoricã. Despre asta ar
trebui sã declarãm cu orice ocazie potrivitã ºi sã
tragem alarma, nu despre invazia româneascã. În
starea la care s-a ajuns în prezent, nu mai este nevoie
de nici o invazie. Procesele distructive, ce ruineazã
comunitatea moldoveneascã, n-au fost aduse de
undeva de aiurea, ci au evoluat ºi au dat rod acasã, în
sînul comunitãþii. Aºa cã haideþi sã nu cãutãm invazii
ºi nãvãlitori pe care am da vina.
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