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Doru SCÃRLÃTESCU

ÎN SATU-NOU (SÃRATA),
DIN UCRAINA, STATULUILE PLÎNG

C

înd am citit programul celei de a XIX-a
ediþii a Deniilor eminesciene, organizate
ca în fiecare an în preajma zilei de 15
iunie de ASTRA ieºeanã, ideea unor spectacole
oferite de fanfara ºi formaþia de dansuri a ansamblului de copii „Hudiºteanca” din judeþul Botoºani,
pe traseul Iaºi-Galaþi, cu prelungire în cîteva localitãþi cu populaþie preponderant româneascã din
zona Odesei, raioanele Reni, Sãrata, Tatarbunar,
Ismail, încheiate apoi la Colibaºi, în Republica
Moldova, mi s-a pãrut o ofertã culturalã deosebit de
importantã ºi generoasã. În spiritul unor relaþii de
bunã vecinãtate ºi interes reciproc dintre statele
român ºi ucrainean, sub semnul unificator al culturii ºi artei, mi-a apãrut de asemenea deosebit de
tentantã propunerea doamnei Areta Moºu,
preºedinta despãrþãmîntului „M. Kogãlniceanu”
din capitala moldavã, de a prezenta, în deschiderea
spectacolui folcloric în Ucraina, scurte expuneri cu
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o paralelã privind viaþa ºi activitatea celor doi mari
poeþi romantici, contemporani, Taras ªevcenko ºi
Mihai Eminescu. Tema nu era, la noi, cu totul
nouã. Comparaþii între destinul uman, apoi, între
opera artisticã, orizontul de culturã, locul ºi rolul de
exponenþi ºi mesageri în plan naþional ale celor doi
scriitori s-au mai fãcut, fie de cercetãtori literari
precum profesorii Ioan Rebuºapcã, Dan Horia
Mazilu, fie, mai de curînd ºi mai insistent, de suceveanul Ion Cozmei, recent traducãtor al Cobzarului
ucrainean în limba românã. Sã reþinem, dintre
demersurile acestuia din urmã, amplul ºi semnificativul studiu Mihai Eminescu ºi Taras ªevcenko
– sub semnul unei sintagme viabile: poet naþional,
publicat în nr. 2 din 2012 al revistei „Mantaua lui
Gogol” editatã de Asociaþia Cultural Creºtinã a
Ucrainenilor din România „Taras ªevcenko”.
Eminescu ºi ªevcenko, în tandem, au apãrut de
asemenea evocaþi în luãrile de cuvînt cu ocazia
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numeroaselor festivitãþi organizate în cinstea poetului ucrainean, în România, mai ales cu prilejul sãrbãtoririi celor 150 de ani de la moarte, în preajma
monumentelor sale din Negostina, Baia Mare,
Tulcea, Bucureºti, dar ºi cu ocazia unor simpozioane, ºezãtori literare, serbãri ºi festivaluri de
la Siret, Suceava, Rona de Sus, Ruscova, Sighet,
Caransebeº… Ecouri de caldã preþuire au ajuns
pînã în Parlament, la Camera Deputaþilor, prin
cuvîntul omagial al lui ªtefan Buciuta, reprezentant
al Uniunii Ucrainenilor din România. Era dar
firesc, în pandant cu atîtea dovezi româneºti de
preþuire pentru poetul ucrainean, un rãspuns pe
mãsurã al vecinilor noºtri rãsãriteni faþã de iniþiativa doamnei Areta Moºu de la ASTRA ieºeanã. Cu
cît entuziasm, mãrturisesc, mi-am imaginat
expunerea mea despre ªevcenko ºi Eminescu – doi
poeþi romantici lîngã busturile lor din faþa ºcolii
generale, în Satu-Nou, Novoselivka Sãratei. ªi cu
cîtã bucurie aºteptau copii din Hudeºti sã se
desfãºoare în faþa colegilor ºi sãtenilor din aceeaºi
localitate. Din pãcate, n-a fost sã fie.
Dar sã derulãm, de la capãtul lor, firul evenimentelor. Deniile eminesciene s-au deschis la Iaºi,
urmînd o bunã ºi lungã tradiþie, de aproape douã
decenii, sub genericul, acum, al sintagmei „Pe drumul lung ºi cunoscut”, cu trimitere, pe de o parte,
la peregrinãrile poetului, ajuns, în anii adolescenþei, pe cînd „îºi fãcea mendrele printre
artiºti”, ºi-n portul gãlãþean de la Dunãre, iar mai
tîrziu, cãtre sfîrºitul scurtei ºi zbuciumatei sale
vieþi, tocmai la Odesa ºi Kuialnik, pe malul lacului
Liman, pentru tratament „cu ape ºi nãmol”. Pe de
altã parte, cu aerul lui uºor nostalgic, versul eminescian face trimitere la propriul drum al deniilor,
lung, cum am vãzut, nu întodeauna lin, nici el, dar
bogat în realizãri ºi satisfacþii pentru echipa
ieºeanã. ªi anul acesta, ele au început la 13 iunie în
spaþiul „sacru” al Copoului, la Muzeul „Mihai
Eminescu”, cu „Conferinþele Astrei”, susþinute,
mai întîi, cu ºtiuta-i siguranþã ºi patos demonstrativ, de profesorul Traian Diaconescu, decanul de
vîrstã al latiniºtilor ieºeni (Eminescu ºi antichitatea
greco-latinã), apoi, în aceeaºi frumoasã þinutã academicã, de mai tînãra lectoriþã de la Facultatea de
Litere, Livia Iacob (Eminescu în critica actualã), în
fine, într-o demonstraþie de comprehensiune ºi sensibilitate artisticã, de poetul ºi traducãtorul chilian
stabilit în România, Mario Castro Navarrete
(Posibilitatea traducerii lui Eminescu în limba
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spaniolã). În continuare, manifestarea s-a mutat în
preajma bãtrînului tei „al lui Eminescu”, a cãrui
istorie încã din vremea lui Gh. Asachi, fascinantã,
aproape miraculoasã, ne-a prezentat-o fostul director al Grãdinii Botanice din Iaºi, profesorul
Mandache Leocov; dupã un ritual statornicit de ani
buni, lîngã icoana sãpatã în piatrã a poetului au loc
acum depuneri de flori, o slujbã de pomenire, un
spectacol prezentat de grupul vocal „Ihos” de la
Colegiul Naþional de Artã „Octav Bãncilã”, un
recital folcloric susþinut de talentatele soliste
Rodica Ioniþã Grosu ºi Ancuþa Carp-Pulhac.
Urmãtoarea etapã, din 14 iunie s-a desfãºurat la
Galaþi, printr-un popas iniþial la interesanta statuie
a lui Mihai Eminescu din Parcul Central al
oraºului, datînd din anul 1911, urmat, la primitorul
sediu al Bibliotecii „V.A. Urechia”, de continuarea
„Conferinþelor Astrei”, lansãri editoriale ºi revuistice, recitaluri din liricã proprie ºi eminescianã
datorate unor scriitori ºi actori gãlãþeni, în fine, de
un spectacol folcloric oferit de ansamblul
botoºãnean „Hudiºteanca”.
În ceea ce priveºte periplul nostru ucrainean,
lucrurile nu s-au mai petrecut la fel de bine ca în
atîtea alte rînduri. Cu toate cã au fost îndeplinite
formalitãþile cerute de oficialitãþile ucrainene, de
consulatul român din Odesa, de liderii locali, n-am
putut înnopta la Reni ºi nici vorbã de susþinerea
vreunui spectacol în aceastã localitate. Am dormit
la Galaþi ºi, în dimineaþa zilei de 15 iunie, am pornit spre Ucraina. La Satu-Nou – Novoselivka, unde
am ajuns în dupã-amiaza aceleiaºi zile, nici þipenie
de om. La Borisãuca, în raionul Tatarbunar, nu nea aºteptat nimeni din partea organelor locale, dar
am fost bine gãzduiþi (ºi pãziþi!) la o mãnãstire, prin
grija inimoasei maice stareþe, moldoveanca Olena
Grosu. Nici aici nu s-a putut desfãºura vreo manifestare în cinstea lui Eminescu. În aer plutea un iz
de îngrijorare ºi de teamã, pe care le-am simþit nu
atît în cuvintele, cît mai ales în privirile ºi gesturile
unor bãºtinaºi, din pãcate, ºi ale unor reprezentanþi
ai filialelor locale ale ASTREI. Totul, pe un fundal
de anacronice ºi ridicole manifestãri recente xenofobe: pichetarea de cãtre protestatari „moldoveni” a
Consulatului român din Odesa, decapitarea statuii
lui Eminescu la Adâncata (Hliboca) – Cernãuþi.
Dar copiii noºtri, în frumoasele lor costume
tradiþionale, sfidînd prejudecãþi ºi meschine calcule
politice, s-au oprit dimineaþa la biserica
româneascã a satului, cu rugãciuni, lumînãri ºi
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colaci de pomenire, bun prilej de cunoºtinþã ºi
schimb de impresii cu oameni ai locului, miraþi ºi
ei de atîtea absurde greutãþi ºi opreliºti. În sfîrºit, în
16 iunie, la amiazã, la Utconosovca, din raionul
Ismail, intrãm într-un cãmin cultural, unde sîntem
aºteptaþi de primãriþã ºi de vreo zece localnici, la
care se adaugã un grup de prieteni de la
Universitatea din Cahul, în frunte cu decanul
Facultãþii de litere, Ion Axente. Abia acum se
desfãºoarã, conform programului, spectacolul folcloric „Se-ntîlneºte dor cu dor”, susþinut de formaþia localã „Dor basarabean” ºi de ansamblul
„Hudiºteanca”. „N-am venit sã revendicãm teritorii, n-am venit sã vã ocupãm – a spus în cuvîntul
ei de salut, de pe scena cãminului, cu lacrimi în
glas, d-na Areta Moºu – am venit sã vã aducem un
mesaj de pace ºi de prietenie, deopotrivã pentru
români (fie cã-i numiþi români ori moldoveni) ºi
pentru ucraineni, prin mijlocirea poeziei, a cîntecului ºi a dansului, a artei care nu cunoaºte graniþe de
loc ºi de timp…”; „Unde sînt oamenii atît de mulþi
– se întreba în final domnia-sa – cu care ne-am
întîlnit ºi am petrecut altã datã pe aceste meleaguri,
în zile de sãrbãtoare, tinerii pe care i-am primit în
þarã, la studii, în tabere de odihnã la munte ori la
mare, pãrinþii ºi rudele ce i-au însoþit, toþi cei pe
care i-am primit în casele noastre ºi i-am omenit?”.
Într-adevãr, ne întrebãm ºi noi, de cine se tem
atît de mult naþionaliºtii ucraineni ºi susþinãtorii lor
din umbrã? Am venit cu bunã credinþã, însoþiþi de
douã simboluri ale popoarelor noastre întruchipate
de poeþii lor titulari, sã aducem un mesaj de frumoasã ºi rodnicã vecinãtate, de înfrãþire. ªi de
încredere într-un viitor comun, dorit mai prielnic,
într-o Europã prosperã. Nu cu intenþii rãzboinice
am venit. Soldaþii noºtri: o doamnã idealistã incurabilã, un profesor septuagenar, un grup de copii
între 7 ºi 12 ani. Singurele noastre arme: cîntecele,
dansurile, versurile despre dragoste ºi despre frumuseþea locurilor natale: Mai am un singur dor, Pe
lîngã plopii fãrã soþ... Gloanþele nostre: florile, pe
care le-am aºezat cu aceeaºi dãruire, cu preþuire ºi
pioºenie, la impozanta ºcoalã din Satu-Nou –
Novoselivka Sãratei, raionul Tatarbunar, pe postamentele busturilor gemene ale celor doi scriitori.
Ori la poalele Monumentului soldaþilor români din
Primul rãzboi mondial, din Babele, raionul Ismail,
locul de baºtinã al generalului Alexandru
Averescu. Cînd am fãcut-o, alãturi de noi, nici dintre oficiali, nici dintre oamenii locului, nu s-a aflat
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nimeni. Ce explicaþii puteam sã dãm, în faþa ochilor
miraþi ºi întrebãtori ai copiilor din Hudeºtii
Botoºanilor, care ºi-au susþinut, totuºi, cu conºtiinciozitate, programul lor, pe dalele de piatrã din faþa
ºcolii amintite din Satu-Nou? Dar în tremurul aerului încins de varã mie mi s-a pãrut cã, printr-o minune, cei doi barzi naþionali clãtinau a mustrare
frunþile lor, cãtre umbrele ce se bãnuiau de dupã
perdelele ferestrelor lãcaºului de învãþãmînt, apoi,
dincolo de el, cãtre casele ermetic închise ale
românilor din satul dintr-o datã pustiu ºi, mai
departe, cãtre zãrile largi, spre zarva politicianistã a
Cernãuþilor ºi Odesei. Mi s-a pãrut, doamne!, la
plecare, cã în colþul ochilor busturilor de metal
izvorîserã cîþiva stropi de lacrimi. La Satu-Nou, eu
cred cã ºi acum statuile plîng. Va veni însã, oare, o
vreme cînd ele îºi vor ostoi tristeþea ºi vor rîde în
soare? Poate cã atunci cînd va avea loc miraculoasa
„ocupaþie”, proorocitã de un alt scriitor, reputat
poet, prozator, eseist ºi traducãtor, suceveanul
ªtefan Tcaciuc, fost preºedinte al Uniunii
Ucrainenilor din România, deputat în parlamentul
român: „Taras ªevcenko reprezintã pentru
ucraineni ceea ce reprezintã Mihai Eminescu pentru români. În ziua cînd România va fi ocupatã de
Taras ªevcenko ºi Ucraina de Mihai Eminescu, în
ziua aceea Cobzarul ºi Luceafãrul vor strãbate braþ
la braþ lumea în lung ºi-n lat ºi tot la braþ vor urca
în împãrãþia celor douã limbi materne, ucraineana
ºi româna, iar Ucraina ºi România vor rãmîne cele
mai frumoase icoane în memoria umanitãþii.”. Dã,
doamne, ca zilele acestei utopice ocupaþii reciproce
sã vinã cît mai curînd!
Parcã pentru a compensa nejunsurile anterioare,
dupã trecerea graniþei în Republica Moldova, de o
minunatã primire s-au bucurat delegaþia ieºeanã ºi
formaþia copiilor din Hudeºti la Colibaºi, în lunca
de pe malul stîng al Prutului, unde sîntem aºteptaþi
pînã spre miezul nopþii de 16 iunie, unde ne
regãsim cu echipa Universitãþii din Cahul ºi unde
sîntem întîmpinaþi în faþa Casei de culturã cu pîine
ºi sare, cu cîntece ºi jocuri, de un numãr mare de
sãteni entuziaºti, vîrstnici ºi tineri, mulþi tineri, în
frunte cu inimosul primar Ion Dolganiuc, neîntrecut dansator, suflet al formaþiilor artistice din localitate. Cu sentimentul datoriei împlinite, potrivit
þelului ºi menirii Astrei, acelea de a dura, dincolo
de limite ºi constrîngeri geografice sau istorice,
punþi de înþelegere ºi prietenie între oameni, ne
întoarcem acasã.
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