Radu ÞUÞUIANU

ROMÂNII DIN BASARABIA ISTORICÃ,
ÎNTRE LENIN ªI „SARA PE DEAL”
Uniþi de Eminescu
a nord de Delta Dunãrii, în Bugeac, localnicii au pãstrat statuile cu Lenin. Cine
vorbeºte româneºte a început sã ridice
fruntea ºi sã întrebe unde este bustul lui Eminescu.
Printre ucraineni, cînd aminteºti de poetul
românilor, trebuie sã vorbeºti neapãrat despre poetul Taras Þevcenko ºi sã te gîndeºti la tovarãºul
Lenin.
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Înainte de Denii eminesciene
În 23 ºi 24 mai 2013, preºedintele
Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail Kogãlniceanu”,
Areta Moºu, ºi preotul Cãtãlin Urserescu din Iaºi au
vizitat Bugeacul, sudul vechii Basarabii istorice,
astãzi parte a regiunii Odesa din Ucraina. Delegaþia
ieºeanã a strãbãtut traseul pe care l-au urmat, în
perioada 13-16 iunie a.c., 45 de delegaþi ai ASTRA,
cuprinzînd ansamblul folcloric „Hudiºteanca” din
judeþul Botoºani, în cadrul manifestãrii culturale
Denii eminesciene, aflatã la a XIX-a ediþie. În
Galaþi, Areta Moºu a vizitat impecabila Bibliotecã
Judeþeanã „V.A. Urechia”, unde s-au desfãºurat
conferinþele ASTREI din cadrul Deniilor. La
Arhiepiscopia Dunãrii de Jos, delegaþii l-au întîlnit
pe Lucian Petroaia, consilier în cadrul Sectorului
Învãþãmînt ºi Activitãþi cu Tineretul. Pãrintele consilier a promis cã va angrena, în cadrul Deniilor de
la Galaþi, corul Seminarului Teologic alãturi de ºcoli
ºi reprezentanþi ai Colegiului „V. Alecsandri”, ai
Universitãþii „Dunãrea de Jos”. Areta Moºu a subliniat cã un rol important îl vor avea elevii ºi profesorii de la Colegiul Naþional „Costache Negri” din
Galaþi – primul director al liceului pedagogic
„Costache Negri” a fost profesorul de limba românã
Grigore Petrovan (1893-1907), nãscut la Ismail, în
Bugeac.
Vãmi cu nemiluita
Delegaþii astriºti au plecat din Galaþi cãtre Reni,
parcurgînd în patru ore cei 26 de km. Au trecut pe
rînd prin vãmile româneascã, moldoveneascã ºi
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ucraineanã. Republica Moldova stãpîneºte o fîºie
îngustã, cu acces la Dunãre. Fîºia e atît de subþire
încît, undeva printre vãmi, traficul devine haotic –
pe o singurã bandã se întîlnesc camioanele ºi autoturismele care intrã sau ies din Republicã.
Vameºii ucraineni au încruntat privirea cînd au
gãsit sub scaune ºi în portbagajul maºinii cãrþile
donate de cãtre Asociaþia „Danubiana” Galaþi.
„Aveþi cãrþi din 1950Þ Scoateþi cutiile sã verificãm
cãrþile”, a tradus colegul moldovean vorbele
ucraineanului. Soarele strãlucea în crug, briza bãtea
dinspre Dunãre, þipãtul unor pãuni se auzea repetat
în difuzoarele vãmii. Sã nu te chinui sã înþelegi de ce
cîntã pãunii la vamã sau de ce nu e voie sã treci cãrþi
din anii ’50.
Multiculturalism da, românism ba
La Consiliul Raional Reni, reprezentatul
autoritãþii locale ne-a întîmpinat cu o carte de poezii
ale etniilor conlocuitoare; în Reni, românii sunt
majoritari trãind alãturi de ucraineni, gãgãuzi, ruºi.
Administraþia oraºului Reni a rãspuns pozitiv la
propunerile astriste de a fi, în iunie, gazdã primitoare mesagerilor culturii de la noi. Ghidul delegaþilor a fost Eugen Rãuþã, preºedinte al unei asociaþii culturale din zonã. „Orice proiect cu bani
europeni trebuie aprobat la Kiev, unde aº fi nevoit sã
fac multe drumuri costisitoare. Pentru cei din
Republica Moldova aprobarea pentru proiecte
trasfrontaliere vine de la Chiºinãu, mult mai
aproape”, a explicat Eugen Rãuþã de ce nu ajunge la
sacul cu bani europeni. Birocraþia ucraineanã are
picioare de lut ºi mai mult împiedicã avîntul economic al regiunii, unde Reni ºi Ismail sunt porturi la
Dunãre, iar Odesa, la Marea Neagrã.
Slavã agriculturii
Din goana maºinii, nu zãreºti pãmînt nelucrat
prin vechea Basarabie – spre deosebire de pîrloaga
prezentã peste tot în România. Localnicii din
Bugeac se agaþã de agriculturã ca înecatul de un pai.
Terenurile, pînã în zare, se þin mãnoase, înverzite,
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acoperite cu grîu, porumb sau plante medicinale.
Prin sate, bãºtinaºii ºi-au construit sere de legume,
plãtesc împreunã instalaþii de irigat ºi cultivã roºii,
varzã, produse pe care le vînd samsarilor cu tiruri
ruseºti. În anii cînd Rusia nu primeºte pãtlãgele ºi
curechi din Ismail, preþul legumelor scade odatã cu
profitul ºi atunci locuitorii se jeluiesc de se aude la
Odesa. Preocupaþi de comerþ, puþini mai þin seama la
ce limbã vorbesc. În satul Babele (Oziornoe),
românii convieþuiesc în armonie cu celelalte naþii.
Ultimele tensiuni s-au stins dupã ce statuia unui vultur a fost amplasatã în centrul satului, întru amintirea
soldaþilor cãzuþi în Marele Rãzboi. În perioada interbelicã, prin orice localitate mai rãsãritã din Bugeac,
monarhii României „dodoloaþe” au ridicat monumente cu vulturi de fier purtînd cruce în cioc. În
satul Babele (Oziornoe), fostul primar ºi profesor
Petru Þchiopu a avut grijã ca vulturul sã þinã iarãºi
aripile desfãcute.
Legãturi cu Iaºul
În satul Erdec-Burnu (Utkonosovka), tradus
Cioc-de-Raþã, Anatol Popescu, preºedinte al
Asociaþiei „Basarabia” a Românilor din regiunea
Odesa, a prezentat starea presei din regiune, nevoia
de emisiuni radio în limba maternã ºi problemele pe
care le întîmpinã ansamblul sãu folcloric, cãruia i se
interzice sã mai þinã spectacole. Ucraina s-a angajat
în faþa României ºi a Uniunii Europene cã va proteja minoritãþile naþionale, însã reflexele naþionaliste o
împiedicã sã se þinã de cuvînt. Copiii lui Anatol se
uitã la desene animate în limba rusã, în vreme ce
tatãl lor sfãtuieºte delegaþia astristã sã evite oraºul
Odesa, unde românii sunt percepuþi drept „ocupanþi”.
Pe blogul sãu, www.utkonosovka.blogspot.ro,
Anatol prezintã istoria satului natal: „Localitatea
Utkonosovka / Erdec-Burnu este o aºezare ruralã,
situatã pe malul drept al lacului Cãtlãbuga, care la
rîndul sãu face parte din biosfera Delta Dunãrii.
Anume pe malurile acestui lac, la 16 noiembrie 1485
domnitorul Moldovei ªtefan cel Mare ºi Sfînt
învinge armata turceascã, documentele istorice ºi
cronicarii menþionînd acest eveniment drept
«Bãtãlia de la Cãtlãbuga». În cinstea acestei victorii
asupra pãgînilor, ªtefan cel Mare construieºte o bisericã în tîrgul Iaºilor. Aceastã bisericã cu hramul
«Sf. Nicolae Domnesc» existã ºi azi în capitala
judeþului Iaºi”. Aproape de Ciocul-de-Raþã se aflã
cetatea Ismail. Þtefan cel Mare a dezvoltat
fortãreaþa, dar în 1484 Baiazid al II-lea a cucerit
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oraºul, care a intrat sub stãpînire otomanã. Pe locul
bastionului, regii României Mari au construit un
monument renovat astãzi de rusofoni. În preajma
piramidei cu cruce fluturã panglici negru-portocalii,
reprezentînd un reinventat ordin militar sovietic.
„Moldoveanul” supãrat
În regiunea Odesa activeazã o miºcare a
moldovenilor care nu vor sã fie confundaþi cu
românii. Condusã de un domn Fetescu, Asociaþia
naþional-culturalã a moldovenilor din Ucraina îºi
transmite mesajele prin organul de presã
„Luceafãrul”. În numãrul din mai 2013, Asociaþia a
publicat o scrisoare deschisã cãtre secretarul general
al Consiliului Europei, dl. Thorbjorn Yangland,
cãruia îi aduce la cunoºtinþã: „Moldovenii din
Ucraina sunt cuprinºi de indignare cã Parlamentul
român a adoptat Legea care încalcã Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului la auto-identificare, incluzîndu-i prin lege în «români de pretutindeni» pe cetãþenii din diferite þãri ºi diferite naþionalitãþi (aromâni, basarabeni, bucovineni, cuþovlahi,
herþeni, maramureºeni, moldoveni, moldovlahi
º.a.)”.
Creºtinii de lîngã Lenin
În localitãþi precum Ismail sau Borisãuca, tovarãºul
Ulianov, care a adus revoluþia bolºevicã în estul
Europei, are statui chiar în faþa instituþiilor de
învãþãmînt sau administrative. La micã distanþã de
monumentul leninist se înalþã mîndrã cîte o bisericã.
Douã entitãþi îºi disputã aprig tutela fiecãrui lãcaº de
cult: Mitropolia Moldovei ºi Patriarhia Moscovei.
Patriarhia Românã dã doar semne de prezenþã discretã.
În 1991, în regiunea Odesa erau 16 ºcoli generale
cu predare integralã în limba românã, la toate
materiile, iar astãzi au mai rãmas doar ºase, celelalte
zece au devenit mixte, adicã au predare în românã,
ucraineanã sau rusã. Chipurile, aceasta ar fi alegerea
pãrinþilor, care vor sã îºi dea copiii în ºcolile de
limbã ucraineanã, mai performante, fiind monitorizate de cãtre stat. Se spune cã ºcolile etniilor sunt
lãsate de izbeliºte, profesorii avînd grija salariilor
mici sau neplãtite. Statul ucrainean nu dã fonduri
pentru activitãþile culturale ale etniilor din regiunea
Odesa ºi rezultã o calitate scãzutã a limbii române
vorbite de bãºtinaºii din Bugeac.
(articol publicat în almanahul „Sud-Vest”, anul
II, nr. 6(11), iunie 2013, p. 2 ºi 4)
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