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„DACÃ VREA SÃ FACÃ CEVA SUBSTANÞIAL
PENTRU SALVAREA COMUNITÃÞII
ROMÂNILOR SUD-BASARABENI,
STATUL ROMÂN TREBUIE S-O FACÃ ACUM!”

–

INTERVIU CU ZIARISTUL

VADIM BACINSCHI
(ODESA, UCRAINA)

Vadim Bacinschi

– Stimate domnule Vadim Bacinschi, sunteþi
unul din cei 754 de cetãþeni ucraineni din regiunea
Odesa care au avut îndrãzneala sã-ºi declare
apartenenþa la etnia româneascã la recensãmîntul
din anul 2001. Totodatã, au fost înregistraþi, de
cãtre autoritãþile de la Kiev, nu mai puþin de
123.700 de etnici „moldoveni”. Pentru acei cititori
ai noºtri care, foarte probabil, nu au de unde ºti, vã
rugãm sã ne spuneþi, pe scurt, care este, actualmente, situaþia acestei comunitãþi de români ºi de
„moldoveni” în ceea ce priveºte reperele identitare
proprii? Beneficiazã de vreun sprijin din partea
statului ucrainean sau, eventual, de vreo implicare
concretã din partea Bucureºtiului ºi a Chiºinãului?
– Dacã ne referim la situaþia actualã a comu 10

nitãþii etnice româneºti din Basarabia istoricã
(regiunea Odesa), mai potrivit ar fi sã vorbim nu
despre implicarea, ci despre neimplicarea
Bucureºtiului, Kievului ºi Chiºinãului. Despre
guvernanþii de la Chiºinãu aº prefera nici sã nu
vorbesc, ei fiind copleºiþi, ºi identitar, dar ºi financiar, de problemele provinciei pe care o conduc,
ducînd dorul fondurilor europene ºi al subvenþiilor
din partea statului român. Kievul, dar ºi
Bucureºtiul, în politica promovatã, la nivel oficial,
faþã de românii din regiunea Odesa, pornesc, se
pare, de la statistica la care va referiþi mai sus.
Aceasta îi împarte pe confraþii noºtri, ca ºi pe timpul regimului stalinist, în români ºi în moldoveni.
Kievul oficial susþine cã aceºtia sunt reprezentanþi a
douã popoare diferite – român ºi moldovenesc –,
fiecare cu limba, istoria ºi cultura sa. ªi pe datã ce
în regiunea Odesa, la finele anului 2001, cînd avu
loc recensãmîntul, locuiau peste 120.000 de cetãþeni
declaraþi moldoveni, înseamnã cã Republica
Moldova, ca patrie istoricã a lor, trebuie sã le poarte
de grijã, susþinîndu-i, ajutîndu-i etc. România nu
prea are ce cãuta în sudul Basarabiei cu tot felul de
ajutoare, programe culturale, loturi de carte, acolo
locuind doar ceva mai mult de 700 de etnici români,
dupã cum aratã statistica de stat. Aceasta e poziþia
oficialã a autoritãþilor ucrainene.
Aº putea greºi, dar, ºtiind cum au evoluat
lucrurile din 1991 încoace, înclin sã cred cã actuala
conducere de vîrf a României, în relaþia cu oficialitãþile de la Kiev, ia în consideraþie datele recensãmîntului din 2001, cãzînd, într-un fel, de acord cu
ucrainenii, cînd aceºtia afirmã cã 120.000 de
moldoveni din regiunea Odesa nu sunt români.
Dacã n-ar cãdea de acord, n-ar rãmîne surdã ºi mutã
la zecile de apeluri, declaraþii, memorii fãcute de-a
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lungul anilor de cãtre organizaþiile publice ale
românilor sud-basarabeni.
– Deºi poate pãrea bizar, la nivelul anului 2014
românii din România ºtiu foarte puþine lucruri
despre semenii lor trãitori chiar lîngã ei, în sudul
Basarabiei ºi în zona Odesei. Dacã înainte de 1990
exista o explicaþie clarã pentru aceasta, ultimii 25
de ani nu au adus, din pãcate, foarte multã luminã
cu privire la suferinþele ºi nedreptãþile îndurate de
minoritarii români din regiunile amintite, iar iniþiativele Bucureºtiului oficial nu au avut întotdeauna
finalitatea doritã. Care sunt, din perspectiva dumneavoastrã, a unui român din Odesa ºi bun
cunoscãtor al realitãþilor zonei, motivele pentru
care existã atîtea reþineri ºi inconsistenþe în acþiune
cu privire la situaþia pe care o îndurã, de mulþi ani,
comunitatea româneascã din regiunea Odesa?
– Motive ale situaþiei la care va referiþi sunt mai
multe. Este evident (pentru mine, cel puþin) cã
Bucureºtiul oficial nu doreºte sã-ºi facã probleme
suplimentare cu conducerea ucraineanã din cauza
nenorociþilor de basarabeni. De aici – ignorarea
nenumãratelor demersuri înaintate de aceºtia,
inconsistenþa ºi ezitãrile ce urmeazã atunci cînd s-ar
impune acþiuni din partea Bucureºtiului. Românilor
sud-basarabeni li se cere ca ei singuri sã acþioneze
„unitar ºi consecvent” (asta-i formula) pentru a-ºi
apãra drepturile ºi a supravieþui ca minoritate. La
nivel local, în sudul Basarabiei, lucrul acesta este
aproape imposibil de realizat, în condiþiile în care
ONG-urile româneºti nu au un suport larg în rîndurile populaþiei ºi nu sunt susþinute nici de primari,
nici de directorii de ºcoli, nici de autoritãþile
raionale ºi regionale. Asta-i realitatea.
Nu pot trece cu vederea atitudinea intelectualitãþii
din România faþã de situaþia actualã a confraþilor
noºtri din sud. Cu mici excepþii, în totalitatea sa, ea
rãmîne rece la nevoile ºi la durerile acestora. ªefii
Inspectoratelor pentru Învãþãmînt ºi Culturã, conducãtorii a tot felul de societãþi ºi centre culturale ar
putea face (dacã ar vrea) multe lucruri bune pentru
ajutorarea românilor sud-basarabeni. Dar nu le fac.
Am exemplul Galaþiului, care e la doar 15 kilometri
depãrtare de Reni ºi unde funcþioneazã Centrul
Cultural „Dunãrea de Jos”. M-am lovit de faptul cã,
în acelaºi Galaþi, unii oameni de culturã nu prea ºtiu
unde se aflã Bugeacul ºi considerã cã etnicii români
din Basarabia istoricã þin de Republica Moldova, nu
de Ucraina. O înstrãinare totalã ºi îngrozitoare, fãrã
exagerãri.
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– Cum se prezintã situaþia ºcolilor cu predare în
limba românã din regiunea Odesa?
– Situaþia ºcolilor cu limba de predare românã
din regiunea Odesa e catastrofalã. Au mai rãmas
cinci la numãr din 18, cîte erau cu 20 de ani în urmã.
Sunt deschise clase ucrainene, motivîndu-se aceasta
prin „voia pãrinþilor” care, chipurile, sunt liberi sã
decidã în ce limbã vor învãþa copiii lor în ºcoalã.
Aceasta „liberã alegere” denotã, de fapt, lipsa de
libertate în sfera învãþãmîntului, pãrinþii fiind constrînºi sã aleagã pentru copiii lor limba ucraineanã
ºi nu pe cea maternã.
Cu siguranþã vor mai trece 10-15 ani ºi, în
regiunea Odesa, nu va exista nici o ºcoalã cu
predarea integralã în limba românã. Toate vor fi
mixte, aceasta însemnînd reducerea în continuare a
ariei de funcþionare a limbii române, scoaterea din
circulaþie a cãrþii româneºti, a scrisului românesc.
– Ce societãþi neguvernamentale româneºti
activeazã în sudul Basarabiei ºi în zona Odesei? Ce
programe culturale realizeazã acestea ºi cum sunt
ajutate de statul român?
– Avem o asociaþie, Asociaþia NaþionalCulturalã „Basarabia”, cu statut regional, condusã
de Anatol Popescu, ce îºi are sediul la Erdec Burnu/
Utconosovca, raionul Ismail. Mai avem cîteva
ONG-uri cu statut raional, în raioanele Ismail, Reni,
Tatarbunar ºi, dacã nu greºesc, Sãrata ºi Cetatea
Albã. N-aº vrea sã mã pronunþ pe marginea activitãþii lor. În opinia mea, aceasta rãmîne netransparentã în cea mai mare parte (ºefii acestor organizaþii
numai ei ºtiu ce fac). Aprecierile mele trezesc doar
nemulþumiri. M-am convins de aceasta chiar nu
demult, dupã publicarea unui articol în numãrul din
iunie al Almanahului „Sud-Vest”. A trebuit sã dau
explicaþii unui lider de ONG, dintr-ai noºtri.
Aº zice cã, în mod regretabil, pînã în prezent nu
existã un sentiment al frãþiei, al deschiderii ºi prieteniei, ce ar trebui sã existe între mîna de oameni care
mai împãrtãºesc la noi idealurile românismului. Stã
fiecare cu proiectele sale, despre care comunitatea
nu ºtie nimic, cu orgoliile ºi ambiþiile lor mici (ºi, de
cele mai multe ori, nefondate). Ar fi bine sã-i întrebaþi pe dînºii cum îi ajutã (sau nu-i ajutã) statul
român.
– Luînd în considerare contextul ultimilor ani,
modul în care autoritãþile de la Bucureºti au gestionat ºi gestioneazã situaþia românilor din jurul
României ºi, nu în ultimul rînd, procesul lent, dar
sigur, de pierdere a propriei identitãþi, minoritatea
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româneascã din sudul Basarabiei pare a fi deja
condamnatã la o dispariþie sigurã. Deoarece
autoritãþile ucrainene au demonstrat cam în ce mod
înþeleg sã „ajute” minoritatea românã, ce acþiuni
credeþi cã ar trebui sã întreprindã statul român
pentru ca adevãraþii autohtoni dintr-un teritoriu
românesc aflat, acum, în afara þãrii, sã nu devinã
doar o amintire?
– Statul român, vizavi de etnicii români din
Basarabia istoricã, trebuie sã întreprindã, în sfîrºit,
acþiuni mai consistente. I-am vorbit despre aceasta
domnului secretar de stat Stejãrel Olaru, în data de
14 iunie, la Bãlþi, unde a avut loc al V-lea Congres
al Forumului Internaþional al Jurnaliºtilor Români.
Nu ºtiu dacã m-a auzit ºi m-a înþeles. Turneele unor
colective artistice, teatre de pãpuºi din România în
sudul Basarabiei, plecarea copiilor ºi a vîrstnicilor
de aici la odihnã ºi în cãlãtorii prin Þarã, sunt niºte
acþiuni de divertisment din care, sincer vorbind, nu
se prea alege nimic, nu rãmîne nimic durabil, capabil sã salveze comunitatea româneasca. Bani da, se
cheltuiesc, dar efectul aº zice cã este nul. Trebuie sã
avem ceva ce ar lucra aici, în teritoriu, zi de zi, lunã
de lunã. În primul rînd un Centru Cultural Român,
cu activitãþi bine gîndite pe domenii: învãþãmînt,
culturã, istorie, artã popularã ºi tradiþii etc. În jurul
acestui centru se vorbeºte de ani de zile, dar nu s-a
realizat încã nimic. În deschiderea lui trebuie sã fie
vital cointeresat în primul rînd statul român, mai
ales în condiþiile actuale, cînd în sudul Basarabiei
sunt deznaþionalizate ultimele ºcoli cu limba de
predare românã. Dacã vrea sã facã ceva substanþial
pentru salvarea comunitãþii românilor sudbasarabeni, statul român trebuie s-o facã acum!
Peste 10-15 ani nu va mai avea în ce investi.
Luînd în considerare situaþia catastrofalã a
comunitãþii româneºti din regiunea Odesa, faptul cã
ea este la limita supravieþuirii, statul român, în
opinia mea, ar putea adopta, la nivel de guvern, sã
zicem, un program special de salvare a ei. Un program elaborat în baza prevederilor articolului 13 al
Tratatului româno-ucrainean din 1997, despre care
se pare cã am uitat de-a binelea cu toþii, dar conducerea de vîrf de pe Dîmboviþa a uitat în primul rînd.
– Din cîte ºtiþi dumneavoastrã, au existat solicitãri ºi/ sau perspective pentru înfiinþarea unui
Centru cultural românesc în sudul Basarabiei?
– În data de 14 iunie, la Bãlþi, dl. Stejãrel Olaru
mi-a declarat cã Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) al
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Ministerului Afacerilor Externe al României este
cointeresat în deschiderea unui Centru Cultural
Român în zona Odesa-Ismail. Dînsul a afirmat cã,
în ultimii doi ani, DPRRP finanþeazã asemenea centre ºi cã, în anul curent, ele urmeazã sã fie deschise
în numãr de trei, inclusiv unul la Cahul ºi unul la
Bãlþi. Stejãrel Olaru a declarat cã nimeni din
regiunea Odesa n-a solicitat deschiderea aici a unui
Centru Cultural Român. A zis cã, dacã ar avea
parteneri capabili sã asigure funcþionarea unui
asemenea centru, l-ar deschide.
Preºedintele Asociaþiei „Basarabia”, Anatol
Popescu, în acelaºi context, mi-a spus, într-un mesaj
electronic, cu totul altceva, venind cu critici aspre la
adresa DPRRP. N-am sã concretizez, ca sã nu se
supere domnul secretat de stat.
Pentru mine, unul, este evident: deschiderea unui
Centru Cultural Român „în zona Odesa-Ismail” –
vorba dlui Olaru – ar trebui sã þinã nu doar de stãruinþele unui lider de ONG, ci de participarea întregii
comunitãþi. Toatã comunitatea sã ºtie ce demersuri
s-au fãcut, cum se miºcã lucrurile (dacã se miºcã)
º.a.m.d. S-ar impune, poate, crearea unui grup de
iniþiativã cu participarea nu doar a aºa-numiþilor lideri, dar ºi a unor intelectuali, oameni de culturã din
sudul Basarabiei. Acest grup de iniþiativã, nu doar o
singurã persoanã, ar trebui sã negocieze cu
Bucureºtiul problema respectivã. Toate acestea ar fi
la capitolele „Transparenþã” ºi „Frãþie”, de care
pomeneam mai înainte.
– Ce mai fac moldoveniºtii din regiunea Odesa,
care, inclusiv în toamna anului 2013, protestau în
faþa consulatului României din Odesa? Ce activitãþi
de „apãrare” a identitãþii „moldoveneºti” au mai
desfãºurat în ultima vreme?
– Nu ºtiu ce fac moldoveniºtii, nici nu mã mai
intereseazã. Sã-i lãsãm în plata Domnului ºi sã ne
cãutãm de ale noastre, cã avem destule de fãcut. Un
fost profesor universitar de-al meu de la Chiºinãu,
domnul Ion Melniciuc, spunea într-un interviu din
anii trecuþi: nu putem demonstra la infinit cuiva cã
albul este alb, iar negrul este negru. Cã nu existã
limba moldoveneascã, cã nu existã douã popoare –
român ºi moldovenesc, douã culturi, douã istorii
º.a.m.d. Sã conºtientizãm, sã definim cum se cuvine
care sunt reperele noastre, nu ale oponenþilor noºtri,
ºi sã mergem înainte. Tot ce este aberant ºi depãºit,
adicã strîmb, nu meritã sã fie promovat nici sub
aspectul criticilor aduse... O concluzie la care am
ajuns în ultimul timp.
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– Din anul 2012, cu sprijinul ºi colaborarea
Despãrþãmîntului Astra „Mihail Kogãlniceanu”
din Iaºi, editaþi un almanah, intitulat „Sud-Vest” ºi
destinat în primul rînd românilor din sudul
Basarabiei ºi din zona Odesei. Ce impact are
aceastã modestã foaie (patru pagini) în rîndul
comunitãþii româneºti din regiune? Se ºtie despre
aceastã publicaþie, este cît de cît cititã? Ce atitudini au existat faþã de apariþia ºi promovarea unui
periodic românesc?
– Almanahul „Sud-Vest” este distribuit în
majoritatea satelor noastre din sudul Basarabiei. Cei
care îl citesc îl apreciazã. Dar ar fi naiv sã credem
cã o foaie lunarã în limba românã va putea face ceea
ce s-ar cuveni sã facã de ani de zile ºi ºcoala, ºi
instituþiile de culturã, ºi organizaþiile publice, cîte le
avem. În redresarea situaþiei (dacã o mai putem
redresa) e nevoie de multe ºi îndelungate eforturi pe
multiple planuri, nu doar (ºi nu atît) pe cel mediatic. Cu o rîndunicã nu se face primãvarã. O rîndunicã
este doar un semn dupã care poate veni primãvara.
Dar mai poate ºi zãbovi...
– De la sfîrºitul anului 2013, Ucraina cunoaºte
o serie de tensiuni, care au degenerat în conflictul
armat din estul acestui stat cu aºa-ziºii teroriºti sau
insurgenþi. Pînã la începutului anului 2014, massmedia ucraineanã în ansamblu, iar cea din
regiunea Odesa în special, au invocat, în
nenumãrate rînduri, „pericolul românesc” la
adresa statalitãþii ucrainene ºi posibilitatea producerii unei „invazii româneºti” în sudul
Basarabiei. Acum, la cîteva luni de la declanºarea
luptelor cu separatiºtii proruºi, cînd s-a vãzut ce
stat are, de fapt, intenþii agresive la adresa
Ucrainei, cum prezintã situaþia mass-media din
regiunea Odesa ºi ce imagine are România în presa
din Ucraina?
– În contextul rãzboiului impus Ucrainei, în
regiunile sale din est, de cãtre Moscova, despre
„pericolul românesc” pe la Odesa se pare cã nu se
mai vorbeºte. Au „amuþit” unele medii de informare
(în special Telecompania „Academia”), controlate
de Partidul Regiunilor, al fostului preºedinte
Ianukovici, care perseverau în acest domeniu.
Regionalii, odatã cu agresiunea ruseascã, au intrat
în mari probleme ºi acum umblã mai mult tuchiluº,
luînd apã în gurã. Aderarea Ucrainei la Uniunea
Europeanã ar putea sã-i mai tempereze pe cei care,
în ultimii ani, tot umblau cu sperietoarea unei posibile agresiuni româneºti asupra sudului regiunii
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Odesa. Deºi nu cred cã acestea se vor domoli cu
desãvîrºire.
– Ce ºanse reale de integrare în Uniunea
Europeanã credeþi cã au douã state precum
Republica Moldova ºi Ucraina, ambele aflate în
situaþii foarte delicate din cauza conflictelor ºi a
focarelor de instabilitate existente în teritoriile lor?
– Republica Moldova, ca teritoriu ºi (mai puþin)
ca populaþie, este comparabilã cu regiunea Odesa.
Adicã proporþiile problemelor, faþã de Ucraina, sunt
mult mai modeste. Mai punem la socotealã vecinãtatea imediatã cu România, sprijinul necondiþionat
din partea României ºi ne dãm seama cã drumul
Republicii Moldova spre Europa poate fi mai uºor
decît al Ucrainei. Ucraina, cu o populaþie de 45 de
milioane, cu probleme foarte grele în economie ºi în
alte sfere, va avea, probabil, un destin eurointegraþionist mai puþin fericit. Cu toate promisiunile
din partea înalþilor comisari ai Uniunii Europene.
ªi în cazul Chiºinãului, ºi al Kievului, în ceea ce
numim parcurs european, eu aº pune în prim-plan,
totuºi, factorul rusesc. Mai bine zis, prezenþa militarã ruseascã din Republica Moldova ºi din Ucraina.
Nimeni nu ºtie ce-i poate trece prin cap lui Vladimir
Putin, þarul moscovit. El dispune azi de o republicã
moldoveneascã nistreanã la est ºi, în acest moment
[6 iulie 2014 – n.n., M.-C. G.], de alte douã republici populare, la Doneþk ºi Lugansk. Dacã se
gîndeºte sã uneascã aceste autoproclamate republici
ºi sã refacã Rusia Nouã (Novorossia), ce aparþinea
Imperiului rus în se-colul al XIX-lea? Cine îºi putea
imagina cã el va anexa Crimeea ºi cã va declanºa
agresiunea asupra regiunilor de la frontiera rusoucraineanã? În opinia mea, perspectivele eurointegraþioniste ale Ucrainei (de la asociere pînã la aderare deplinã) rãmîn ºubrede, orice (nu) s-ar spune.
În afarã de aceasta, Rusia nu se va împãca niciodatã
cu pierderea acestor teritorii ºi va face tot posibilul
pentru a nu le scãpa de sub controlul sãu.
– Vã mulþumim!

Interviu realizat de
Mircea-Cristian Ghenghea
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