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Editorial

Școala românească din Ucraina: 
politici și geopolitici

Ștefan HOSTIUC

Într-un război hibrid, niciodată declarat, purtat 
cu mijloace specifice (arme de foc combinate 

cu arme ideologice), instituțiile care dețin controlul 
asupra mentalului colectiv, modelându-l (educația, 
cultura, religia, presa), devin, pe șest, câmp de 
bătaie. Ucraina are nenorocul să fie acum teren de 
operațiuni într-un asemenea război. La atacurile 
atipice ale Moscovei, Kievul contraatacă prin 
politici lingvistice, educaționale, mediatice, iar 
mai nou, și ecleziastice. Toate acestea acționează 
concertat, ca geopolitici prin care partea agresată 
încearcă să-și întărească cât se poate de tare 
controlul asupra mentalităților din teritoriile 
etnoculturale ușor de penetrat de armele similare 
ale vrăjmașului. 

Considerate „vulnerabile” sub aspect 
etnolingvistic, teritoriile aflate la margini de țară, 
populate compact cu comunități istorice înrudite 
prin limbă și cultură cu patria mamă, necesită 
în logica artizanilor acestor geopolitici, întăriri 
urgente. De n-ar aduce prejudicii identității 
naționale a comunităților respective, totul ar fi în 
ordine. Dar, din păcate, nu este așa. Cal de bătaie 
al noilor geopolitici sunt minoritățile etnice. Ele 
n-au nicio vină că există în Ucraina. Dar asta prea 
puțin contează. Contează doar că sunt incomode, 
dacă nu chiar deranjante, ca elemente de structură 
ale națiunii politice. Instalat în scaune ministeriale, 
naționalismul ucrainean, din ce în ce mai șovin, își 
dorește foarte tare să transforme, cât mai curând 
posibil, națiunea politică polietnică în națiune 
monoetnică. Întărirea națiunii titulare prin 
omogenizarea ei rapidă pare a fi obiectivul strategic 
prioritar al Kievului, bazele acestei omogenizări 
urmând a fi puse în perioada conflictului răsăritean. 
Se pare că ele sunt calculate de așa manieră ca 
după stingerea conflictului omogenizarea etnică a 
societății ucrainene să fie ireversibilă. 

Întrucât regulile nescrise ale războiului hibrid 
nu țin seama de drepturile omului și nici de acelea 
ale minorităților, artizanii noilor (geo)politici, se 
prevalează de imaginea internațională a Ucrainei ca 
victimă a agresiunii rusești, pentru a nu da socoteală 
nimănui de nimic. Mediul asociativ minoritar, parte 
controlat, parte înfricoșat, nu are forța necesară 
să țină piept presiunilor de asimilare mascată 

a comunității istorice pe care o reprezintă. În 
limbajul analiștilor politici, o asemenea comunitate 
ori e țintă directă, ori e victimă colaterală. Vizavi 
de comunitatea românească din Ucraina, scuza 
colateralității nu funcționează, pentru că și înainte 
de conflictul ruso-ucrainean ea a fost ținta unor 
politici educaționale și lingvistice păguboase. 
Dacă n-ar fi fost așa, numărul școlilor românești 
în regiunea Cernăuți nu s-ar fi redus, într-un pătrar 
de secol, cu aproximativ o pătrime, comunitatea 
românească nu ar fi împărțită etnic și lingvistic în 
„români” și „moldoveni”, învățământul românesc 
din Ucraina nu ar funcționa după programe diferite, 
satele românești nu ar avea școli mixte româno-
ucrainene, Secția de română la de Facultatea de 
Filologie a Universității Naționale „Iuri Fedcovici” 
din Cernăuți nu ar fi rămas fără niciun student în 
anul întâi, Catedra de filologie română de la această 
Universitate nu ar fi condusă de un conferențiar 
care nu cunoaște limba română, literatura și presa în 
limba română nu ar fi lipsită de finanțarea necesară 
din partea statului, iar mediul asociativ românesc 
ar fi mai puțin timorat și mai mult luat în seamă. 
Toate acestea „binefaceri” sunt rodul politicilor 
educaționale, culturale și lingvistice promovate pe 
parcursul a circa trei decenii sub masca integrării 
depline a românilor în societate.

Școala în limba maternă este chezășia existenței 
comunității istorice. Dar tocmai despre ea se 
vorbește ca despre o victimă colaterală a art.7 al noii 
Legi a Educației. Victime colaterale nu pot să existe 
decât în caz de atac armat. Pentru a ieși victorios în 
bătălia geopolitică unde  câmp de luptă e instituția 
învățământului, Kievul inventează o mașină 
lingvistică de război împotriva rușilor care calcă 
lătăreț cu șenila peste limbile celorlalte minorități, 
creând victime colaterale. Dar nu felul victimei ne 
interesează. Însușii faptul de a fi victimă nu este 
în regulă. Orice pălărie ar purta, „democratică” sau 
„națiocratică”, autoritatea vinovată ar trebui să dea 
socoteală. Numai că nu are cine să i-o ceară. Murind 
pe scenă, peste câteva generații, ultimul vorbitor de 
limba română din Ucraina va striga, către public, 
fără să mai fie înțeles de nimeni: „Murim, dacă 
așa ne-a fost soarta, dar nu ne pare rău, căci ne-am 
veselit pe cinste.”  
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Școala românească din Ucraina: 
realizări și probleme

Aurica BOJESCU

În Ucraina există trei regiuni cu populație 
română compactă: Cernăuți (Nordul 

Bucovinei), Odesa (Sudul Basrabiei) și 
Trancarpatia (Maramureșul istoric), în care 
funcționează școli cu limba română de 
educație. În Bucovina școala românească are 
o existență seculară și niciun regim politic 
sau formațiune statală care a administrat 
acest ținut în trecut nu a îndrăznit să priveze 
comunitatea românească autohtonă de dreptul 
legitim de a obţine studii în limba maternă. 
Cam același lucru se poate spune și despre 
școala românească din satele maramureșene 
din dreapta Tisei. În sudul Basarabiei, însă, 
învățământul românesc nu a existat ca instituție 
în timpul Rusiei țariste. Abia în interbelic 
el intră aici în drepturile sale. După război, 
învățământul românesc în cele trei teritorii 
rămase sub stăpânire sovietică este transformat 
(politic) în învățământ „moldovenesc”. 
Chiar și școlile din satele maramureșene din 
Trancarpatia, care nu au aparținut niciodată 
Moldovei, au funcționat ca școli moldovenești 
timp de mai bine de o jumătate de secol. Dar 
aceasta n-a fost o tragedie. Tragedie ar putea fi 
de acum înainte, dacă politicile educaționale 
ale Kievului nu vor suporta modificări. Căci 
una e să schimbi limba de educație școlară din 
română în „moldovenească” (care tot română 
e), și cu totul altceva e să faci o asemenea 
schimbare cu limba ucraineană, care deja 
nu mai poate să lase loc de existență școlii 
românești, transformând-o definitiv în școală 
ucraineană.  

Ucraina a moștenit de la Uniunea Sovietică 

un sistem școlar în care limba de instruire în 
școlile minoritarilor a fost întotdeauna aceeași 
cu limba vorbită de aceste minorități. Imediat 
după destrămarea U.R.S.S.-ului, în școlile din 
localitățile locuite compact de români (unii 
declarați „moldoveni”), educația a început să 
se facă în limba română. Inițial, autoritățile 
ucrainene au recunoscut tacit faptul că așa-
zisa limbă „moldovenească”, inventată de 
sovietici în scopuri politice, e aceeași cu 
limba română, și că diferența de alfabet (latin/
rus) nu este relevantă pentru a le considera 
limbi deosebite. În felul acesta, în toată 
Ucraina, acolo unde existau școli românești/
moldovenești, s-a introdus, ca limba de 
educație, limba română care, la sfârșitul 
perestroicii lui Gorbaciov, se mai numea și 
limbă moldovenească cu grafie latină. N-a 
trecut mult timp și, în regiunea Odesa, nu fără 
concursul  oficialităților, ba chiar, aș îndrăzni 
să spun, la „sugestia” acestora, a apărut o 
mișcare moldovenistă, creată pe calapodul 
sovietic revolut, în fruntea căreia se aflau chiar 
responsabilii pentru învățământul minoritarilor 
români din regiune. Moldoveniștii au „cerut” 
imediat reintroducerea în școli a defunctei 
limbi „moldovenești” (dar cu alfabet 
românesc, după modelul din Rep. Moldova). 
Autoritățile de resort din regiune au agreat 
imediat această propunere și, de atunci, avem 
în Ucraina, în afară de școlile românești, și 
școli „moldovenești”. Aceasta a fost prima 
lovitură aplicată sistemului unitar ucrainean de 
educație în limba română, prima breșă nu doar 
la nivel lingvistic, dar și identitar. Zadarnic 

Politici educaționale
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încearcă unii moldoveniști să ne convingă că 
această sciziune s-a produs în mod firesc. Nu 
suntem chiar atât de naivi să nu înțelegem că 
lucrurile au fost puse la cale în birouri, nu în 
stradă. Iar reluarea vechii denumiri sovietice 
de limbă „moldovenească” exprimă, ca și 
pe timpul sovieticilor, interesul politic al 
guvernanților, nu voința „maselor largi ale 
populației”. Prin segmentarea comunității în 
români și moldoveni, minoritatea românească 
s-a deplasat de pe locul doi (după ruși) pe locul 
șapte sau opt în statisticile oficiale privind 
naționalitățile din Ucraina. Acesta a fost 
scopul final al împărțirii în două a comunității 
românești. 

Dar și după această segmentare, cercurile 
care urmăresc anihilarea școlii românești în 
Ucraina nu s-au potolit. Mai întâi au încercat 
să introducă, prin diverse recomandări din 
partea ministerului și inspectoratelor școlare, 
limba de predare ucraineană pentru diverse 
materii, în special pentru cele cu profil umanist 
(istorie, geografie), dar și pentru cele cu profil 
real (matematica, fizica ș.a). Atunci mediul 
asociativ românesc a protestat, pronunțându-
se ferm împotriva unor asemenea practici. 
Nici directorii școlilor n-au prea dat ascultare 
acelor recomandări, unii din convingere, alții 
din pragmatism (nu e ușor nici pentru profesori 
să treacă de la limba maternă de predare la 
limba ucraineană, pe care cei mai în vârstă 
o cunosc sumar). Noi am criticat dur aceste 
metode fariseice. Încă la Primul Congres al 
Românilor, care a avut loc la Cernăuți în 1992, 
am formulat și am aprobat concepția noastră 
privind drepturile naționale, concepție după 
care ne conducem și astăzi.

O altă metodă de a șubrezi învățământul 
în limba noastră maternă este crearea de clase 
ucrainene în școlile românești. Ce înseamnă 
aceasta? Aceasta înseamnă introducerea 
calului Troian în școala noastră națională. 
Prin propaganda intensă pe care o duc la sate 
directorii și învățătorii cu sarcină „mai de 
sus”, clasele ucrainene se înmulțesc an de an, 
înghesuind clasele românești până la dispariția 
lor definitivă. Experiența ne arată că satele 

locuite compact de români, în care sovieticii 
au înlocuit, după război, școala românească cu 
școală ucraineană, la ora actuală aproape că nu 
mai auzi vorbă românească. Dacă mai trece o 
generație, nimeni nu va mai vorbi românește 
în aceste sate (Colincăuți, Molodia, Ceahor, 
Valea Cosminului ș.a). Pe de altă parte, studii 
făcute prin comparație arată că numărul de 
absolvenți ai școlilor ucrainene din satele 
românești, care au absolvit școli superioare, 
este net inferior numărului de absolvenți cu 
diplome universitare din satele române vecine, 
unde educația în școală s-a făcut în limba 
maternă. Așadar, să nu ne tot spună actualii 
conducători ai sistemului de învățământ 
ucrainean că avantajul  educației în limba de 
stat în școlile minoritarilor este acela că le 
permite acestor minoritari să se încadreze mai 
ușor în societate. De încadrat se încadrează ei 
cumva, dar nu performant, cum numai școala 
în limba maternă poate să permită.

Și dacă am ajuns să vorbim despre 
grija oficialilor pentru viitorul educației 
copiilor minoritarilor, să ne oprim puțin 
asupra politicilor educaționale de ultimă 
oră ale statului ucrainean. În urmă cu un an, 
Parlamentul Ucrainei a adoptat o nouă Lege a 
educației. Această lege conține multe lucruri 
bune, dar include și articole, în special art.7, 
care aplică o lovitură mortală sistemului de 
învățământ în limba minorităților din Ucraina. 
Dacă acest articol va rămâne neschimbat, 
implementarea prevederilor lui va conduce 
la dispariția limbii române în ciclul secundar 
(de la clasa a 5-a în sus). Cu limba română de 
predare vor mai rămâne doar clasele din ciclul 
primar. Asta ce înseamnă ? Asta înseamnă 
că odraslele românilor vor începe școala 
în limba română și o vor termina în limba 
ucraineană. Dar și ciclul primar în limba 
română va dispărea de la sine când viitoarele 
generații vor performa în limba ucraineană și 
vor regresa în limba română (maternă). Atunci 
românii nu vor mai dori să-și dea copiii în 
clase primare românești. De ce ? Pentru că 
odraslele lor vor cunoaște suficient de bine 
ucraineana (vorbită în casă de părinți) ca să 

Politici educaționale
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înceapă învățământul direct în limba de stat. 
Astfel. art. 7 al Legii Educației va conduce la 
pierderea, pentru școlile noastre, a statutului 
de școli cu limba română de educație, la 
asimilarea lingvistică și etnică a comunității 
românești din Ucraina, la analfabetizarea 
unor generații întregi de oameni și, în cele din 
urmă, la un genocid etno-lingvistic. De aceea, 
am insistat, în demersurile scrise, precum și 
în timpul întâlnirilor cu oficiali din țară și cu 
reprezentanți ai organismelor internaționale 
care monitorizează procesele sociale, 
naționale și lingvistice ce au loc în societatea 
ucraineană, ca Legea Educației din Ucraina să 
fie revizuită, iar art.7 în forma actuală să fie 
anulat. Prevederile art.7 din Legea Educaţiei 
contravin prevederilor Constituţiei Ucrainei, 
în special, art.8, alin.3; art.22, alin.3; art.24, 
alin.3; art.53, alin.5, precum și angajamentelor 
internaţionale ale Ucrainei privind garantarea 
dreptului la instruire şi învăţământ în limba 
maternă a minorităţilor naţionale şi lingvistice.

Un rol important în apărarea drepturilor 
românilor la școală în limba maternă revine 
mediului asociativ. Ca secretar responsabil 
al Uniunii Interregionale „Comunitatea 
Românească din Ucraina”, care reuneşte 
27 de membri colectivi – ONG-uri din 
regiunile Cernăuţi, Transcarpatia şi Odesa, 
unde locuiesc compact români, dar şi din 
Kiev, Sevastopol, Crimeea și alte regiuni ale 
Ucrainei –, pot să spun că nicio lege, niciun 
act normativ ucrainean cu referire la minorități 
nu rămâne în afara analizei noastre. Avem o 
bogată experiență în acest sens. Suntem la 
curent și cu prevederile legislației europene 
privind minoritățile. Președintele nostru, dr. 
Ion Popescu, a fost deputat în cinci legislaturi 
ale Parlamentului Ucrainei, a activat timp de 
16 ani în Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei din partea Ucrainei, timp de 8 ani 
a fost Președinte al Delegației Permanente 
a Ucrainei în acest for internațional și de 
4 ori a fost ales vicepreședinte al Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei.

În urma implementării noii Legi a 
Educației, rețeaua de şcoli cu limba română de 

predare riscă să dispară treptat. Ne-am adresat 
de foarte multe ori, împreună cu ungurii din 
Ucraina, către Ministerul Educaţiei, către 
Comitetele Radei Supreme a Ucrainei, cu 
rugămintea ca garanțiile, deocamdată verbale, 
că această rețea nu va dispărea niciodată, să 
fie fixate în acte normative la nivel central şi 
regional. Cu părere de rău, încă nu am obținut 
acest lucru. Aceasta ne pune pe gânduri. De 
ce oare verbal ni se promit multe, dar scriptic 
nu se fixează decât lucrurile mărunte? E clar 
că cei ce proiectează viitorul  învățământului 
minoritarilor, încearcă a ne duce cu zăhărelul.

Noi cerem ca în Ucraina să se mențină și 
în viitor rețeaua școlilor cu limba română de 
educație și cu studierea aprofundată a limbii de 
stat. Absolvenții școlilor noastre sunt apreciați 
tocmai pentru că cunosc patru-cinci limbi.

 Noi ne-am pronunțat și ne pronunțăm 
pentru o mai bună predare a limbii ucrainene 
în școlile noastre și dorim ca elevii să cunoască 
cât se poate de bine limba de stat, lucru care 
deja se realizează. Dar se pot oare studia 
alte limbi fără cunoașterea limbii materne? 
Noi credem că nu se poate. De aceea, cerem 
neîncetat să ni se permită să ne școlarizăm 
copiii, mai întâi în limba maternă, până în 
ciclul liceal, iar după absolvirea liceului să 
aleagă ei, după vocație, calea pe care vor să o 
urmeze în viață. Românii nu au avut niciodată 
probleme de integrare în societate, iar școala 
în limba maternă nu a fost, nu este și nici nu 
va fi un impediment în calea acestei integrări.

Politici educaționale

Elevi din Pătrăuții de Jos, raionul Storojineț, 
regiunea Cernăuți (Ucraina),  la Ziua Satului

 Foto: Vladimir ACATRINI
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Actuală și arzătoare, problema învăță-
mântului în limba maternă ține în 

tensiune minoritățile din Ucraina. Ea ne 
privește și pe noi, românii, al treilea grup etnic 
(după ucraineni și ruși) din țară. Conținutul 
articolului 7 din noua lege a educației, 
adoptată recent de parlament și promulgată 
de președintele țării a (re)trezit în noi (cam 
târziu, e adevărat) conștiința națională. E un 
prilej de luare-aminte, de analiză (autocritică) 
și de remușcări. Regiunea Cernăuți, unde 
românii locuiesc compact în proporție de 
44,38%, este un spațiu miruit de Dumnezeu, 
unde se întâlnesc și se îmbogățesc mai multe 
culturi și unde limbile naționale coexistă, fără 
a se strâmtora reciproc, de mai multe secole. 
Multiculturalitatea Bucovinei l-o fi determinat, 
la vremea sa, pe Gheorghe Eminovici, să-și 
dea, pe rând, toți copiii, inclusiv pe Mihai, să 
facă carte la Cernăuți. La școli nemțești, dar 
unde se studia româna! 

Noi, urmașii vrednicilor bucovineni din 
trecut, spre regret, nu prea știm să beneficiem 
de frumoasele tradiții bucovinene și,  în 
raportul limbă maternă / limbă de stat, am 
dezechilibrat balanța. Unii părinți români s-au 
lăsat induplecați de falși binevoitori și au crezut 
de adevăratelea în pretinsele avantaje ce le-ar 
oferi, chipurile, copiilor lor învățarea în școală 
a materiilor nu în limba lor maternă, nu în 
limba maternă a copiilor lor, ci în altă limbă cu, 
chipurile, mai multe perspective de afirmare în 
viitor. Astfel, ei și-au înscris odraslele, cu care 
comunică acasă numai românește, la școli în 
care educația se desfășoară în altă limbă decât 
cea maternă – unica știută bine de copii. E o 
mare traumă pentru un copil să însușească 

materia școlară în altă limbă decât cea pe care 
o stăpânește bine. „Iubește pe aproapele tău, 
ca pe tine însuți!”, scrie în Sfânta Scriptură. 
De ce să chinui un copil care acasă vorbește 
într-o limbă cu părinții și să-l dăm la o școală 
cu altă limbă de educație, pe care, la acei șapte 
ani ai lui, încă nu o cunoaște, sau o cunoaște 
insuficient de bine ca să poată gândi profund 
în ea. Cum poți să iubești, să stimezi și să 
prețuiești pe aproapele tău, dacă ai încetat să 
te iubești, să te respecți și să te prețuiești pe 
tine însuți? Mă doare mult faptul că, în mare 
măsură, părinții care au alergat cu odraslele la 
școli ucrainene sau au depus cereri pentru a fi 
deschise în cadrul școlilor românești clase cu 
predare în limba de stat, sunt absolvenții de 
ieri ai școlilor românești, iar unii dintre ei și-au 
făcut și facultatea în România! De unde această 
subapreciere a propriei ființe naționale? De 
unde această necugetată excludere a spiritului 
românesc din modul de existență al unor 
români de ai noștri? De unde această reticență 

E și vina noastră...
(Note pe marginea articolului 7 al Legii Educației)

Elena APETRI

Prof. dr. Elena Apetri, împreună cu elevi și colegi, la bustul lui 
Gheorghe Asachi din curtea Liceului ce-i poartă numele, din  Herța
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față de tot ce e românesc la unii dintre noi 
(cu excepția buletinelor de identitate, pe care 
majoritatea le au în buzunare)? O fi poate o 
modă a timpului acesta, atât de incert și de 
stresant, în care românul cu sentiment național 
atrofiat se complace în ipostaza de părinte 
prevăzător, ce se hrănește cu iluzia unei mai 
largi perspective de afirmare în viață a copilului 
său în cazul în care îl va școlariza într-o altă 
limbă decât limba strămoșilor săi. Bineînțeles, 
că nu toți românii sunt așa. Mă închin mult în 
fața celor, care au studiat cu râvnă în școlile 
românești, au dobândit studii superioare în 
Ucraina, mulți dintre ei nedeosebindu-se de 
ucrainenii autohtoni prin felul de exprimare 
în limba statului ai cărui cetățeni loiali sunt. 
Dar cel mai importat e că nu au renunțat la 
limba de acasă, nu au refuzat să o transmită 
urmașilor. Dacă toți românii ar proceda în felul 
acesta, problema privind limba de predare în 
clasele superioare din școlile românești s-ar 
pune altfel. Dar așa, legea adoptată se bazează 
pe ceea ce au făcut în ultimul timp unii dintre 
noi, românii. Unii părinți își motivează 
preferința pentru școala sau clasa ucraineană 
în care și-au înscris copiii prin faptul că vor 
ca acestora să le fie mai ușor în viață, că de ce 
să se chinuie studiind și limba română când 

în viitor nu vor mai avea nevoie de ea, câtă 
vreme nu există șanse și nici posibilități (dar 
mai ales dorință!) să studieze în România. 
Dacă absolventul nu mai poate să aleagă limba 
în care să susțină examenul de admitere la 
facultate, cum se proceda în timpuri mai vechi, 
atunci, zic părinții, „pentru ce să-l mai chinui 
cu învățarea ei în școală? „Mai degrabă îmi 
dau copilul în clasă ucraineană și am încheiat 
bâlciul”, zic unii români. Dar una e să înțelegi 
tema ce ți se predă în limba ta, și alta – abia 
să te exprimi în altă limbă, neînțelegând până 
la capăt ce-ți spune învățătoarea. Or, când 
copilul vede că nu prea înțelege ce i se spune 
la tablă, el încetează să mai fie atent, prinde un 
fel de dezgust față de școală și de învățătură 
și nu mai este apt să facă performanță. Limba 
statului el o va deprinde în doisprezece ani 
de școală ucraineană, în schimb materia pe 
care nu a reușit s-o însușească în primii ani de 
studiu nu o va recupera niciodată. 

Noua lege a educației a apărut pe fundalul 
unei atitudini pe care unii români au 
manifestat-o față de școala națională. Prin 
faptele lor ei i-au accelerat, indirect, apariția. 
Învățământul în limba română în Ucraina e 
în pericol din momentul în care s-a deschis 
prima clasă cu predare în limba ucraineană în 

Politici educaționale

Lecție demonstrativă  în cadrul Seminarului Raional „Limba română și alte discipline școlare”,  la Liceul  „Gheorghe Asachi” din Herța
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școală românească, din momentul în care s-au 
redus orele de literatură română, e în pericol 
din clipa în care, în școlile ucrainene, a început 
să crească numărul de clase prin completarea 
acestora cu elevi de etnie română, lăsând pustii 
băncile în școlile românești. Atunci trebuiau 
să înceapă protestele, și nu față de altcineva, ci 
față de propria conștiință națională! Pentru că, 
punând la o parte ceea ce ni se cerea de sus prin 
recomandări și legi, în multe privințe am cedat 
și noi, din voință proprie. Bine că mai există 
prin sate câțiva bunici care cer de la nepoții 
ucrainizați, măcar la Sărbătoarea de Crăciun 
și a Sfântului Vasile, să le vină cu colinde, 
urături și semănături în limba română!

 Am ajuns la o etapă când nu există o 
concepție clară cu privire la distincția dintre 
cetățenie și naționalitate, ultima încetând a fi 
un element definitoriu al propriei ființe și de 
apartenență tradițională la neam, de înrudire 
chiar cu propria mamă. Cât de străină ne 
este nouă astăzi definiția eminesciană dată 
românului și felului său de a fi: “Ceea ce 
voiesc românii să aibă e libertatea spiritului 
şi conştiintei lor în deplinul înţeles al 
cuvântului. Şi fiindcă spirit şi limbă sunt 
aproape identice, iar limba si naţionalitatea 
asemenea, se vede uşor că românul se vrea 
pe sine, îşi vrea naţionalitatea, dar o vrea pe 
deplin”! Ne-am rătăcit, din păcate, în timp 
și în spațiu, în anturajul politic bulversat 
și șovin, în propria noastră indiferență. Nu 
putem arunca toată vina asupra destinului, 
câtă vreme nu am folosit posibilitățile care 
ne-ar fi permis să ne schimbăm destinul. Ne 
plângem acum că ni se iau sau ni se „fură” 
drepturile, pe care, de fapt, nu le-am folosit în 
deplinătate nici atunci când ele erau protejate 
de lege, ba chiar am renunțat urât la ele. Astăzi 
e în pericol nu doar limba română ca disciplină 
de învățământ, ci limba română ca instrument 
de învățare a altor materii, e în pericol cultura 
română în genere, deoarece limba este întâiul 
și cel mai important mecanism de menținere 
și transmitere a culturii. Cunoscutul lingvist 
român Eugen Coșeriu menționa în această 
privință: „...de câte ori vorbesc în străinătate, 
mă refer nu numai la limba română, ci și la 

toate realizările culturale românești.” În ultimă 
intanță, în pericol e chiar identitatea noastră 
națională. Căci pierzându-și limba, omul își 
pierde și naționalitatea. Când ni se cer sau când 
căutăm să propunem soluții pentru rezolvarea 
problemei, stăpâniți de frica evenimentelor 
din estul Ucrainei, încercăm, proclamându-
ne adepți ai păcii, să ne ascundem după ele, 
ca și cum doar ele ar fi de vină. Bineînțeles, 
că nu e bine să rezolvăm situația creată prin 
nesocotirea binecuvîntării lui Iisus înălțat 
la ceruri, care a zis: „Pace vouă!”  Cu multă 
credință însă, demnitate și înțelepciune trebuie 
să păstrăm ceea ce e al nostru, fiind conștienți 
de faptul că nu sângele vărsat al unora 
dintre noi ne va aduce succesul, ci dragostea  
noastră, a fiecăruia în parte, față de limba și 
cultura neamului ne va salva de spaima oricui: 
„n-avem oști, dară iubirea de moșie ni-i un 
zid...” (M. Eminescu).

Prin natura lor, limbile au proprietatea 
autoprotejării. De aceea, știu că nu ne vom 
pierde. Atât doar că e timpul să înțelegem că 
nu limba română are nevoie de noi, ci noi avem 
nevoie de ea pentru a continua să fim ceea ce 
trebuie să fim, câtă vreme înaintemergătorii ne-
au lăsat un statut demn de  respect și mândrie: 
“Românii nu sunt nicăieri colonişti, venituri, 
oamenii nimănui; ci, pretutindenea unde 
locuiesc, sunt autohtoni, populaţie mai veche 
decât toţi conlocuitorii lor.” (M. Eminescu, 
„Opere”, vol. IX, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1980, pag. 253). Să învățăm de la 
Eminescu a ne respecta ființa națională.

Lansare de carte la școala din Costiceni, raionul Noua Suliță, regiunea 
Cernăuți. Poeta populară Zinaida Smochină-Rotaru (rândul din spate, 

la mijloc), și tinerii săi cititori din localitatea natală
Foto: Sergiu BARBUȚA
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Filologia română, măsurată la Cernăuți 
cu prăjina evaluărilor externe

Mariuca ACONDRIOAI

Secția română de la Facultatea de 
Filologie a Universității din Cernăuți, 

niciodată de când există nu s-a pomenit în 
situația să nu aibă studenți în anul I. Sovieticii, 
oricât erau de asupritori și de răi pentru toate 
neamurile defunctului imperiu, n-au lăsat 
această secție să moară, chiar dacă-i ziceau 
„moldovenească”. La admitere, candidații 
erau lăsați să susțină examenele în limba 
română. Până și examenul de istorie îl dădeau 
în limba maternă. Ba și la celelalte facultăți, 
indiferent de profil, umanist sau real, ei aveau 
posibilitatea să aleagă examenul de admitere 
la limba și literatura maternă sau rusă (proba 
scrisă). Știau sovieticii până unde să întindă 
coarda. Și coarda nu se rupea. Acum iată că s-a 
rupt, cu noile politici educaționale ale noilor 
guvernanți, promovate la toate nivelurile: de 
la  nivelul școlii secundare, până la nivelul 
școlii superioare. 

Așa avem noi grijă de minorități, așa le 

protejăm? Dându-le în cap, cu măciuca legilor 
care le dărâmă învățământul secundar în limba 
maternă? Așa le promovăm? Scoțându-le din 
învățământul superior cu prăjina Evaluărilor 
Externe Independente? Ce fel de evaluări sunt 
astea pentru candidații la secția de filologie 
română, dacă nu cunoștințele lor de limba și 
literatura română pentru care candidează ca 
obiect de studiu universitar sunt relevante la 
admitere, ci cunoștințele obținute la studierea 
unei alte limbi și a unei alte literaturi? Cum 
poți să apreciezi cunoștințele de română ale 
candidatului la Secția de filologie română, 
având în față Certificatul de susținător al 
examenului de limba și literatura ucraineană? 
(Ca să fie și pe înțelesul cititorilor din 
România, menționăm faptul că Certificatul 
de Evaluare Externă Independentă este un fel 
de Certificat de Bacalaureat). De ce oare în 
lista examenelor de evaluare nu s-a găsit loc 
și pentru limba română, ca materie didactică, 
la care absolvenții școlilor românești să 
susțină examene, cum ar fi firesc? Tare mă 
tem că, dacă se va continua așa, măsurând 
cunoștințele absolvenților școlilor românești 
cu prăjina evaluărilor externe independente 
din care lipsește tocmai limba în care aceștia 
au studiat, timp de 12 ani, toate disciplinele 
școlare (cu excepția câtorva, care nu au 
relevanță în cazul dat), vom ajunge să nu avem 
– pe locuri bugetate, cel puțin – nici un român 
în școala superioară. Ori poate că tocmai asta 
se dorește? 

Argumentul forte al Ministrului educației 
la întâlnirea cu mediul asociativ din regiune, 

Ministrul Educației din Ucraina, Lilia Grinevici, 
în vizită la Universitatea din Cernăuți 

Foto: Vladimir ACATRINI



8                   Mesager bucovinean, Anul XV, nr. 3 (59),  2018 Mesager bucovinean, Anul XV, nr. 3 (59),  2018                    9                   

Politici educaționale

din toamna anului trecut, tocmai acesta 
era: integrarea în societate, prin mai buna 
cunoaștere a limbii de stat. Da, de acord, dar 
nu prin lepădarea de limba maternă. Or, dacă 
citim printre rânduri, cam aceasta ar putea să 
însemne integrarea minoritarului în societate 
cu ajutorul noilor legi. Altfel nu se explică 
zelul naționalist al acelora care urzesc pe bandă 
rulantă politici educaționale și lingvistice 
discriminatorii vizavi de minorități. 

Nu suntem copii mici ca să nu înțelegem 
care este scopul acestor politici. Obiectivul 
lor final nu e mai buna cunoaște a limbii de 
stat, pe care românii și-o doresc nu cu mai 
puțină ardoare decât doamna Grinevici, ci 
schimbarea cât mai rapidă a mentalității prin 
educație sută la sută în limba ucraineană, 
dezvățarea tinerilor  români să mai gândească 
românește în categorii (fără de care limba 
română va rămâne o „limbă de baltă” sau 
„de bucătărie”) și învățarea lor să gândească 
astfel în limba ucraineană, pentru ca în ea să 
le fie mai la îndemână să-și exprime gândurile. 
Țelul artizanilor noilor legi e să-i deprindă pe 

copii să gândească și să comunice mai ușor 
în limba învățată la școală, decât în limba pe 
care au moștenit-o de la părinți. Iar când vor 
deveni ei înșiși părinți o vor lăsă moștenire 
copiilor lor, care se vor simți ucraineni în toată 
legea. Astfel stând lucrurile, trebuie să ne 
luăm rămas bun de la speranța că Ministerul 
Educației din Ucraina va introduce disciplina 
școlară „Limba și literatura română” în lista 
examenelor de evaluare externă independentă, 
pentru școlile cu limba română de educație. 
Asta ar fi făcut-o sovieticii, noii stăpâni nu vor 
face niciodată acest lucru.

Deci, care e concluzia? Ori ne ucrainizăm 
și avem acces în instituții, ori rămânem așa 
cum suntem și stăm pe sub uși, ca cetățeni de 
gradul doi. O fi și asta o soluție, dar, dacă-i 
așa, atunci hai să nu ne batem în piept cu 
cărămida toleranței reciproce. Iar când folosim 
sloganele europene, să avem decența de a 
recunoaște că politicile noastre educaționale 
și lingvistice sunt cam în răspăr cu convențiile 
internaționale la care suntem parte. Așa e mai 
cinstit. 

Decanul Facultății de Filologie, prof. univ. dr. Boris Bunciuk, alături de șefa Catedrei de filologie română și clasică, 
conf. dr. Galina Zahaiska (stânga), și conf. dr. Lora Bostan (dreapa)

Foto: Vladimir ACATRINI
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Statistici scolare

Școli mixte româno-ucrainene din regiunea 
Cernăuți. Situația școlară, la 31 Mai 2017 

(Tabele și comentarii)

RAIONUL NOUA SULIȚĂ

FOROSTNA 

Clasa Număr de 
clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 1 – 6 6
II 1 – 13 13
III 1 – 6 6
IV 1 – 6 7
V 1 – 7 6
VI 1 – 6 6
VII 1 6 – 6
VIII 1 4 – 4
IX 1 5 – 5

Total 9 15 44 59
 

Notă: În clasele VII-IX cu limba română 
de educație se predau în ucraineană 
următoarele materii: Istoria Ucrainei, Fizica, 
Biologia, Munca tehnică.

În anul școlar 2017/2018 în clasa I cu 
limba de predare ucraineană este studiată 
limba română ca materie.

Trei dintre profesori nu stăpânesc fluent 
limba română.

Biblioteca școlii dispune de un fond de 
2103 volume, dintre care doar 330 în limba 
română.

Număr de locuitori: 987. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română   (92.3%); Ucraineană (7.19%); alte 
limbi (0.51%).

TĂRĂSĂUȚI

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană de 

predare

Total

I 2 26 15 41
II 1 22 – 22
III 2 39 – 39
IV 2 46 – 46
V 1 23 – 23
VI 1 27 – 27
VII 2 31 – 31
VIII 2 34 – 34
IX 2 20 8 28
X 2 31 – 31
XI 2 29 – 29

Total 19 318 23 341

Notă: În clasele cu limba română de predare 
toate materiile sunt predate în limba română.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 787 

de volume în limba română.
Număr de locuitori: 5330. S-au declarat 

la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română  (97.43%); ucraineană (1.86%); alte 
limbi (0.71%).
 

RĂCHITNA

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română 

de 
predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 1 18 – 18
II 2 10 16 26
III 2 10 17 27
IV 2 17 13 30

Vlad CUBREACOV 
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V 1 22 – 22
VI 2 31 – 31
VII 1 38 – 38
VIII 1 21 – 21
IX 1 27 – 27
X 2 36 – 36
XI 1 18 – 18

Total 16 238 46 284

Notă: În clasele X-XI cu limba română de 
predare se predau în ucraineană următoarele 
materii: Istoria Ucrainei, Apărarea Patriei.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 

1084 de volume, dintre care 914 în limba 
română (662 cu alfabet românesc și 252 cu 
alfabet rusesc).

Număr de locuitori: 2468. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română  (96.72%); ucraineană (3.04%); alte 
limbi (0.24%).
 

BOIAN 
Școala medie de cultură generală

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 2 15 15 30
II 2 14 15 29
III 2 15 17 32
IV 2 10 22 32
V 2 18 25 43
VI 2 10 25 35
VII 2 12 11 23
VIII 2 19 10 29
IX 2 23 12 35
X 2 18 9 28
XI 3 38 5 43

Total 23 192 166 358

Notă: În clasele X-XI cu limba română 
de predare se preda în ucraineană materia: 
Apărarea Patriei.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 
11357 de volume, dintre care 1345 în limba 
română.

Număr de locuitori: 4425. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română (92.16%); ucraineană (6.33%); alte 
limbi (1.51%).
 

BOIAN 
Gimnaziu 

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 1 15 – 15
II 2 17 10 27
III 2 15 12 27
IV 1 14 – 14
V 1 16 – 16
VI 1 20 – 20
VII 1 10 – 10
VIII 1 9 – 9
IX 1 14 – 14
X 1 13 – 13
XI 1 15 – 15

Total 13 158 22 180

Notă:  În clasele cu limba română de predare 
se predau în ucraineană următoarele materii: 
Istoria Ucrainei (clasa XI), Matematica (clasa 
XI), Apărarea Patriei (clasele X-XI).

În clasele cu limba ucraineană de predare 
se predau în română următoarele materii: 
Științele Naturii (clasele II-III), Matematica 
(clasele II-III).

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 

11701 volume, din care 3630 de manuale în 
română și ucraineană și 1823 de volume de 
beletristică în limba română.

Număr de locuitori: 4425. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română (92.16%); ucraineană (6.33%); alte 
limbi (1.51%).
 

COSTICENI

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 2 10 18 28
II 2 8 14 22
III 1 10 – 10
IV 2 16 11 26
V 2 10 13 23
VI 1 14 – 14
VII 1 17 – 17
VIII 1 13 – 13
IX 2 9 10 29
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X 1 18 – 18
XI 1 14 – 14

Total 16 139 66 205

Notă: În clasele X-XI cu limba română de 
predare se predau în ucraineană următoarele 
materii: Istoria Ucrainei, Apărarea Patriei, 
Informatica.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Număr de locuitori: 3450. S-au declarat 

la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română (95.36%); ucraineană (2.87%); rusă 
(1.69%), alte limbi (0.07%).
 

DINĂUȚI

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 2 19 9 28
II 1 20 – 20
III 2 36 – 36
IV 2 36 – 36
V 1 21 – 21
VI 1 22 – 22
VII 1 20 – 20

VIII 2 31 – 31
IX 1 28 – 28
X 1 19 – 19
XI 1 18 – 18

Total 15 270 9 279

Notă: În clasele IX-XI cu limba română de 
predare se predă în ucraineană materia: Istoria 
Ucrainei.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 

3505 volume, dintre care 3400 în limba 
ucraineană și 105 în limba română.

Număr de locuitori: 3193. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română  (96.14%); ucraineană (3.48%); alte 
limbi (0.38%).
 

DRANIȚA (ȘENDRENI)

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 1 18 – 18
II 1 21 – 21
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III 2 10 7 17
IV 1 12 – 12
V 2 10 12 22
VI 1 25 – 25
VII 1 17 – 17
VIII 1 12 – 12
IX 1 16 – 16
X 1 12 – 12
XI 1 12 – 12

Total 13 164 19 183

Notă: În clasele IX-XI cu limba română de 
predare se predau în ucraineană materiile: Istoria 
Ucrainei, Educația fizică.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 6870 

volume, dintre care 1250 în limba ucraineană și 
5620 în limba română.

Număr de locuitori: 1671. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română  (97.33%); ucraineană (2.21%); alte limbi 
(0.4%).
 

MĂMĂLIGA

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 2 8 25 33
II 2 18 31 49
III 2 6 24 30
IV 2 5 17 22
V 2 7 30 37
VI 2 14 28 42
VII 2 10 23 33
VIII 2 5 22 27
IX 2 8 18 26
X 2 7 15 22
XI 2 12 14 26

Total 22 100 247 347

Notă: În clasele IX-XI cu limba română 
de predare se predă în ucraineană materia: 
Pregătirea premilitară.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 

3645 de volume, dintre care 3007 în limba 
ucraineană și 638 în limba română.

Număr de locuitori: 2589. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română  (88.15%); ucraineană (8.81%); rusă 
(2.97%); alte limbi (0.08%).
 

MARȘENIȚA

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 2 9 16 25
II 2 8 17 25
III 2 7 14 21
IV 2 7 12 19
V 2 8 15 23
VI 2 15 17 32
VII 2 12 13 25
VIII 1 12 – 12
IX 1 9 – 9
X 1 – 9 9
XI 2 6 9 15

Total 19 93 122 215

Notă: În clasele cu limba română de predare 
nu există materii predate în ucraineană, cu 
excepția Limbii și Literaturii ucrainene.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 

2053 de volume, dintre care 1505 în limba 
ucraineană și 548 în limba română.

Număr de locuitori: 5353. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română  (88.15%); ucraineană (8.81%); rusă 
(2.97%); alte limbi (0.08%).
 

VANCICĂUȚII MARI

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 2 9 15 24
II 2 7 12 19
III 2 3 23 26
IV 2 7 17 24
V 2 9 13 22
VI 2 6 13 19
VII 2 5 11 16
VIII 2 7 14 21
IX 1 – 19 19
X 2 10 11 21
XI 2 7 16 23

Total 23 70 164 234
 

Notă: Biblioteca școlii dispune de un fond 
de 3850 de volume, dintre care 950 în limba 
română.

Număr de locuitori: 2656. S-au declarat 
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la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română (94.51%); Ucraineană (4.74%); alte 
limbi (0.68%).

RAIONUL ADÂNCATA/HLIBOCA

BĂHRINEȘTI 

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 1 14 – 14
II 2 8 7 15
III 2 8 6 14
IV 1 9 – 9
V 2 11 5 16
VI 1 12 – 12
VII 1 12 – 12
VIII 2 7 5 12
IX 1 11 – 11
X 2 10 10 20
XI 1 11 11 22

Total 17 113 44 157

Notă: Cinci dintre cei 31 de profesorii nu 
stăpânesc fluent limba română.

Biblioteca școlii dispune de un fond de 
6450 de manuale, dintre care 6160 sunt în 
limba română, precum și de alte 1364 de 
volume (beletristică), din care 610 sunt în 
limba română.

Număr de locuitori: 1456. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română (96.36%);ucraineană (3.23%); alte 
limbi (0.42%).
 

CUPCA

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 1 24 – 24
II 1 28 – 28
III 1 16 – 16
IV 1 15 – 15
V 1 24 – 24
VI 1 18 – 18
VII 1 12 – 12
VIII 2 12 7 19

IX 1 15 – 15
X 1 10 – 10
XI 1 12 – 12

Total 12 186 7 193

Notă: Toți profesorii stăpânesc fluent limba 
română.

Număr de locuitori: 2671. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română (97.23%); ucraineană (2.06%); alte 
limbi (0.67%).

RAIONUL STOROJINEȚ

PĂTRĂUȚII DE SUS
Școala nr.1

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 2 – 56 56
II 3 8 51 59
III 2 – 42 42
IV 2 – 43 43
V 2 – 32 32
VI 3 7 35 42
VII 2 – 34 34
VIII 2 – 38 38
IX 2 13 24 37
X 2 12 12 24
XI 2 5 17 22

Total 24 45 384 429
 

Notă: În clasa a VI-a cu limba română de 
predare sunt predate în ucraineană, următoarele 
materii: Bazele sănătății, Educația fizică. În 
clasa a IX: Chimia, Dreptul, Biologia, Istoria 
Ucrainei, Cultura artistică, Bazele sănătății. 
În clasele X-XI: Chimia, Economia, Biologia, 
Istoria Ucrainei, Cultura artistică, Apărarea 
Patriei, Educația fizică.

Doi profesorii nu stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 4119 

volume, dintre care 2158 sunt manuale în limba 
ucraineană, 565 sunt manuale în limba română, 
1961 sunt volume de beletristică în ucraineană 
și 776 volume de beletristică în limba română.

Număr de locuitori: 3747. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română (94.91%); ucraineană (4.32%); alte 
limbi (0.77%).



14                   Mesager bucovinean, Anul XV, nr. 3 (59),  2018 Mesager bucovinean, Anul XV, nr. 3 (59),  2018                    15                   

Statistici scolare

PĂTRĂUȚII DE SUS 
Școala nr.2

Clasa Număr 
de clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 1 21 – 21
II 2 8 13 21
III 1 23 – 23
IV 1 14 – 14
V 1 14 – 14
VI 1 15 – 15
VII 1 16 – 16
VIII 1 14 – 14
IX 1 13 – 13
X 1 15 – 15
XI 1 12 – 12

Total 12 165 13 178

Notă: În clasele IX-X cu limba română 
de predare se predau în ucraineană materiile: 
Geografia, Dreptul, Istoria Ucrainei. În clasa 
XI: Istoria Ucrainei.

Toți profesorii stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 

6645 volume, dintre care 5608 în limba 
ucraineană și 1037 în limba română.

Număr de locuitori: 3747. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
română (94.91%); ucraineană (4.32%); alte 
limbi (0.77%).
 

CIUDEI
Școala medie nr.3

Clasa Număr de 
clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 1 17 – 17
II 2 8 18 26
III 1 6 – 6
IV 2 7 6 13
V 1 11 – 11
VI 1 7 – 7
VII 1 17 – 17
VIII 1 10 – 10
IX 1 13 – 13

Total 11 96 24 120

 Notă: Toți profesori stăpânesc limba română.
Biblioteca școlii dispune de un fond de 570 

volume, dintre care 270 în limba ucraineană și 
300 în limba română.

Număr de locuitori: 3747. S-au declarat 
la ultimul recensământ vorbitori de limba: 
Română (94.91%); ucraineană (4.32%); alte 
limbi (0.77%).

ROPCEA

Clasa Număr de 
clase

Elevi în 
clasele 

cu limba 
română de 

predare

Elevi în 
clasele 

cu limba 
ucraineană 
de predare

Total

I 2 37 – 37
II 2 34 – 34
III 2 15 8 23
IV 2 33 – 33
V 2 20 12 32
VI 2 22 5 27
VII 1 30 – 30
VIII 2 38 – 38
IX 1 29 – 29
X 1 21 – 21
XI 1 25 – 25

Total 18 304 25 329

Notă: Trei dintre profesorii nu stăpânesc 
fluent limba română.

Biblioteca școlii dispune de un fond de 
3565 de volume, dintre care 2742 în limba 
română.

Număr de locuitori: 3324, dintre care 
91,04% sunt români.
 

Elevi de la școala mixtă din Ropea, raionul Storojineț, la Parada 
Portului Popular. 13 mai, Cernăuți

Foto: Vladimir ACATRINI
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Acad. Vasile TĂRÂŢEANU:
„Riscăm să fim acoperiți de valul 

politicilor naționaliste, lingvistice 
și educaționale”

Despre situaţia învăţământului în limba 
maternă în şcolile din comunitatea 

românească din Ucraina reporterul nostru 
a stat de vorbă cu preşedintele Centrului 
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”  
din Cernăuţi, acad. Vasile TĂRÂŢEANU

Rep.: Domnule preşedinte, Centrul Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi a 
fost iniţiatorul protestului din noiembrie anul 
trecut împortriva noilor politici educaţionale 
promovate de guvern şi legislativ, în special 
împotriva articolului 7 din Legea Educaţiei 
care reduce drastic drepturle minorităţilor la 
învăţământ în limba maternă. De la adoptarea 
legii a trecut un an.  La 1 septembrie a început 
un nou an de învăţământ. S-a schimbat ceva în 
sistemul de educaţie şcolară în limba română?

V.T.: Vreau să spun că în ultimul sfert de 
veac reprezentanţii intelectualităţii româneşti 
din regiunea noastră au atras nu odată atenţia 
autorităţilor ucrainene - locale și centrale - 
 asupra încălcării drepturilor lor constituționale. 
Și în cazul acesta nu are importanță cine a fost 
inițiatorul protestelor: centrul nostru sau orice 
altă societate culturală nonguvernamentală 
din regiune. Și ele, ca și noi, sunt, au fost și 
sunt îngrijorate de soarta  învățământului în 
limba maternă. Important, după părerea mea, 
este  protestul ca atare, faptul că oamenii  
și-au biruit frica și au manifestat în comun 
împotriva politicii discriminatorii, de asimilare 
a identității naționale, care vine în contradicție 
cu drepturile universale ale omului și drepturile 
copilului. De fapt, până la acest articol 7 din 
noua Lege a Educaţiei au fost nenumărate alte 

tentative, alte acţiuni şi acte discriminatorii. 
Să ne amintim de proiectul privind Concepţia 
învăţământului pentru minorităţile naţionale 
din Ucraina sau de proiectul legii privind 
funcţionarea limbilor în Ucraina, elaborate 
cu sprijinul Ministerului Învăţământului şi 
Ştiinţei de la Kiev, care prevedeau trecerea 
treptată a şcolilor româneşti la limba de predare 
ucraineană. Să nu uităm nici de  Ordonanţa 
nr.33, emisă de acelaşi minister la 3 februarie 
1998, nici de acele Scrisori- recomandări cu 
privire la studierea limbii ucrainene în şcolile 
româneşti din regiune din 15 februarie 2000 
sau de Scrisoarea din 14 martie 2000 cu privire 
la introducerea limbii ucrainene în şcolile cu 
limba română de predare.  Iar după acestea au 
urmat și altele cum au fost şi continuă să rămână 
Recomandarea Ministerului Învăţământului 
şi Ştiinţei cu privire la introducerea cursului 
integrat de literatură (română şi universală) 
sau Recomandarea Ministerului cu privire 
la trecerea predării Istoriei şi Geografiei 
Ucrainei, a educaţiei fizice şi altor obiecte 
școlare în limba ucraineană. Toate acestea 
n-au fost doar simple tentative de a lichida 
învăţământul românesc în regiunea Cernăuţi 
şi în alte zone ale Ucrainei, ci și expresia și, 
totodată, rezultatul politicii antidemocratice, 
dictatoriale, totalitariste promovate de 
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi 
susţinute de Institutul de studii postuniversitare 
a cadrelor didactice din Cernăuţi. Cât privește 
articolul 7 din „Legea Educaţiei”, care reduce 
drastic drepturile minorităţilor la învăţământ în 
limba maternă”, eu cred că el este ultima lopată 

Interviu
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de pământ pe care groparii limbii române o 
aruncă peste capacul sicriului în care au închis 
trupul încă viu al graiului nostru. De fapt 
acest articol reprezintă  una din nenumăratele 
lovituri aplicate comunității românești și 
limbii materne care, după cum afirma marele 
nostru înaintaş Mihai Eminescu este  coloana 
vertebrală a fiinţei noastre naţionale.

Rep.: Deci art. 7 al Legii Ucrainei are 
rădăcini adânci…

V.T.: Desigur. Nu e de azi, nici de ieri. E 
de pe timpul strămoșilor noștri. Știți ce s-a 
întâmplat cu sistemul nostru de învățământ, 
în timpul Austriei, cât timp Bucovina s-a aflat 
sub administrație galițiană. Acum suntem cam 
sub același gen de administrație, numai că 
Lembergul s-a mutat la Kiev. Dar nu ne uită. 
Ne mai trimite câte un articol 7 ca să putem 
performa în societate. Că altfel cum? Doar 
n-om fi mereu ultimii din coadă. E cazul să 
mai avansăm puțin. Asta așa, ca să mai facem 
o glumă. Dar dacă e să vorbim foarte serios, 
situația limbii române în școală e mai șubredă 
decât oricând. Nici în perioada austriacă (de 
la 1774-1918), nici în cea sovietică (1940-
1941 şi 1944-1991), nici, chiar în primii ani 
ai statalităţii ucrainene ea nu s-a aflat într-o 
asemenea stare ca în clipa de față. Niciodată 
n-a fost atât de strâmtorată ca acum. Și nici 
atât de ameninţată. Ce-i drept, de-a lungul 
timpurilor prin care a trecut s-au făcut diverse 
încercări, au fost folosite diverse stratageme 
din partea neprietenilor noștri. S-au făcut 
tentative de ucrainizare a învățământului 
prin trecere la predarea, în ucraineană, a unor 
obiecte precum Istoria, Geografia, Educația 
Fizică, Pregătirea Militară, la introducerea 
Zilelor Limbii Ucrainene în școlile noastre. Dar 
câte alte încercări de ucrainizare a instituțiilor 
noastre școlare n-a întreprins fostul ministru 
al învăţământului din Ucraina, domnul 
Vakarciuc. Dar actualul ministru?! Era, deci, 
de datoria noastră să reacţionăm la ofensiva 
împotriva limbii române, a învăţământului, 
a istoriei şi culturii naţionale, să răspundem 
la solicitările profesorilor și părinţilor de a 

ne exprima opiniile în mod deschis. A fost 
o manifestare firească. Și necesară. Pentru 
că limba, se știe prea bine, este elementul 
definitoriu al oricărui neam. Ce s-a schimbat 
în anul care a trecut de la protestul nostru? 
Nimic, în direcția îmbunătățirii situației 
școlilor. Ba, dimpotrivă, lucrurile au devenit 
și mai grave. Se face tot posibilul pentru a-i 
dezbina pe învățători. Celor slabi de înger 
li se oferă adaosuri la salariu. Se zdruncină 
încrederea părinților în capacitatea de 
rezistență a sistemului de învățământ existent. 
Iar minciuna devine principalul instrument 
pentru a induce poporul în eroare. 

Rep.: Anul trecut, protestatarii din faţa 
Administraţiei regionale au adoptat mai multe 
petiţii către guvernanţi, au apelat la sprijinul 
forurilor internaţionale şi la solidaritatea 
românilor de pretutindeni. Au avut vreun efect 
toate aceste demersuri?

V.T.: Nu. N-au avut nici un efect pozitiv. 
S-a prelungit doar termenul execuției noastre. 
Efectul nu-l putem simţi, el este același, nul, 
pe care l-am avut și la celelalte demersuri 
similare, făcute de fiecare dată când am fost 
constrânși de împrejurări să luăm atitudine, să 
avem o reacție, protestăm în limita drepturilor 
constituționale. E destul să amintim aici 
de memorandumurile adoptate la adunările 
generale ale Societăţii „Mihai Eminescu”, 
de Programul de dezvoltare naţională a 
românilor, adoptat la primul Congres al 
Românilor din Regiunea Cernăuţi(1992), de 

Elevi de la școala nr.10 din Cernăuți, 
la Parada Portului Popular. 13 mai, Cernăuți

Foto: Vladimir ACATRINI
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rezoluţiile conferinţelor ştiinţifico-metodice 
în problemele şcolilor româneşti din Ucraina 
(1998), de memorandumurile celor patru 
congrese ale Intelectualităţii româneşti 
din 1999, 2000, 2001, 2005,  în care au 
fost formulate principalele revendicări ale 
comunităţii româneşti, inclusiv în domeniul 
învăţământului în limba română. Centrul 
nostru, ca organizație, nu exista atunci, noi 
ne-am constituit în 2014, dar membrii noștri 
fondatori au activat în cadul societăților de 
până la noi. Așa că cunoaștem bine, pe pielea 
noastră și a copiilor noștri, cum s-au petrecut 
lucrurile în ultimul sfert de secol în Ucraina 
independentă și suverană, în care… una se 
spune și cu totul altceva se face. Constituția, 
adică Legea fundamentală a statului, ai 
cărui cetățenii avem „norocul” să fim și noi, 
românii din nordul Bucovinei, din nordul și 
sudul Basarabirei, din Maramureșul istoric 
și din fostul ținut Herța, ne garantează multe 
drepturi, dar ce folos? Că toate-s pe hârtie. În 
realitate, garantul, care este sau ar trebui să 
fie Președintele, face jocul guvernanților, iar 
aceștia, de drag ce le este de noi, ne strâng 
așa de tare în brațe, că nu mai avem aer; poate 
rămânem și fără coloană, că de ce am avea 
nevoie de ea, dacă verticalitatea aduce numai 
belele! Uitați-vă numai în ce situație gravă 
sunt românii din sudul Basarabiei! Ei chiar 
că sunt la pământ! Și-au pierdut toate școlile 
cu predarea obiectelor în limba română. 
Din cele 18 câte aveau la începutul anilor 
’90 le-au mai rămas doar trei, dar și acelea 
sunt cu predare în limba „moldovenească”, 
de parcă aceasta ar fi alta decât cea română. 
Iar confraţii noştri ucraineni fac tot posibilul 
pentru a ascunde starea deplorabilă în care a 
fost adus învățământul în limbile minorităților 
naționale în Ucraina. Cum numai ridicăm 
puțin glasul, imediat tăbărăsc peste noi cu 
fel de fel de învinuiri de separatism. Au 
umplut Europa cu promisiuni mincinoase și 
nu prididesc să-i gâdile cu ele la ureche pe 
membrii comisiilor internaţionale. 

Rep.: În acţiunile dumneavoastră de 

protest împotriva articolului 7 din noua Lege 
a Educaţiei s-au alăturat, pe lângă societăţile 
româneşti din regiunea Cernăuţi, şi alte 
organizaţii nonguvernamentale din Ucraina? 
Cât de aproape a fost de dumneavoastră 
mediul asociativ din celelalte două regiuni 
cu populaţie românească compactă, Odesa 
şi Transcarpatia?

V.T.: Alături de noi au fost toate societăţile 
culturale româneşti din regiune şi, ce este 
foarte important, am fost susținuți puternic de 
preoțimea din satele cu populație românească 
majoritară, care a presimțit că atacurile care 
acum sunt îndreptate de forțele naționaliste 
ucrainene împotriva școlilor românești vor fi, 
în curând, îndreptate și împotriva bisericilor 
în care serviciile divine se mai oficiază în 
limba română. La mitingul de protest din 
fața administrației regionale n-avea rost să 
participe mediul asociativ din alte regiuni. 
Românii din regiunile Odesa și Transcarpatia 
au administrațiile lor teritoriale. Dar multe 
dintre demersurile noastre către Președinție, 
Guvern, Parlament, către Ministerul 
Educației sunt semnate și de liderii mediului 
asociativ din regiunile pe care le-ai amintit. 
Și e firesc să fie așa. 

Rep.: Aţi fost invitat de autorităţile locale 
sau centrale la discuţii privind viitorul 
şcolii româneşti în Ucraina? Forurile 
internaţionale au răspuns apelurilor mediului 
asociativ românesc din Ucraina, chemării 
protestatarilor români să ia atitudine faţă de 
noile prevederi legislative care îngustează 
drepturile românilor la învăţământ în limba 
maternă?

V,T.: Da, am fost și la Kiev, alături de 
domnul Ion Popescu, preşedintele Uniunii 
Interregionale „Comunitatea Românească 
din Ucraina”, împreună cu doamna Aurica 
Bojescu, secretar responsabil al Comunității. 
Ne-am expus părerile și dezacordul vizavi de 
noua Lege a Educației. Ne-am mai întâlnit cu 
oficiali și la Palatul Tineretului din Cernăuți. 
Am fost mai mulți lideri ai ONG-urilor 
românești din regiune. Dar ce folos?! Noi 
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spunem una, ei spun alta. E un fel de dialog al 
surzilor cu muții. Reprezentanții instituțiilor 
și organizațiilor europene ascultă și pe unii 
și pe alții. Își expun și ei părerile lor, care, 
de obicei, ca și concluziile Comisiei de la 
Veneția, nu sunt luate în considerație de liderii 
ucraineni. Ne-au vizitat, ne-au ascultat cu 
atenţie, au luat notiţe. Ei nu hotărăsc, practic, 
nimic. Vorbesc așa, în doi peri. Probabil 
raportează ce trebuie, unde trebuie, dar nouă 
nu ne spun mare lucru. Dar, în mare, întâlnirile 
cu oficialii europeni sunt utile. Vreau să spun 
doar că ele nu aduc o schimbare de situației. 
Iar situaţia se agravează pe zi ce trece. În 
special după incidentele regretabile din 27 
septembrie, 17 octombrie, 1 decembrie anul 
trecut. Într-o scrisoare către Înaltul Comisar 
OSCE pentru Minorităţi Naţional, domnul 
Lamberto Zannier, pe care am semnat-o 
ca președinte al Centrului, menționam că 
situaţia în Ucraina a intrat într-o fază cu totul 
deplorabilă, de intoleranţă maximă faţă de 
minoritatea românească, că sloganul principal 
al forţelor extremiste cu care românii au fost 
huiduiţi de fiecare dată, ”Ia aminte străine, 
aici stăpân e ucraineanul!”, prinde tot mai 
mult contur practic. Toate acestea se produc 
pe fundalul unei stări de spirit antiromâneşti, 
pe care au dezlănţuit-o forţele naţional-
extremiste din Ucraina, tolerate, iar uneori 
chiar şi încurajate de autorităţi. Spuneam mai 
departe în scrisoare că atacurile extremiştilor 
naţionalişti ucraineni, în frunte cu liderii 
lor, promotori ai violenţei şi acţiunilor de 
nimicire a tot ce nu e ucrainean în Ucraina, 
cu precădere în spaţiile din proximitatea 
frontierei, indiferent unde se află acestea, 
în est sau în vest, ”se înscriu într-o logică 
proprie nu doar „protestatarilor” extremişti, 
ci şi protectorilor acestora. Or „protestatarii” 
din Corpul naţional sau din alte structuri 
paramilitare nu sunt decât „interfaţa 
autorităţilor”. De asemenea, mai atrăgeam 
atenția Înaltului Comiar OSCE că starea de 
spirit pe care o creează autorităţile şi mass-
media ucraineană încurajează asemenea 

acţiuni nesăbuite, prezentate, de regulă, ca 
fapte de patriotism. În schimb, faptele legale 
şi legitime ale comunităţii româneşti de a-şi 
proteja limba maternă şi propria identitate 
sunt prezentate de autorități și de mass-media 
aservită acestora drept „acţiuni separatiste”, 
Am arătat că reprezentanţii puterii nu iau 
nicio atitudine faţă de provocările sau 
ameninţările directe ale forţelor extremist-
naţionaliste ucrainene la adresa românilor. 
Nu ne mai apără nici legile ţării, nici tratatele 
internaţionale. În Ucraina s-a instalat haosul. 
Naţiocraţia guvernează ţara. Încercările de a 
ne reduce la tăcere şi de a ne sili să acceptăm 
asimilarea forţată prin noua Lege a Educaţiei 
sunt parte a politicii de stat ucrainene. Nici 
măcar opinia Comisiei de la Veneţia vizavi 
de art.7 nu este luată în seamă de autorităţile 
din Kiev. Atât preşedintele Radei Supreme, 
cât şi Ministrul Învăţământului au declarat 
că Ucraina nu va modifica art.7. Mai nou, 
au început pregătirile pentru implementarea 
progresivă a acestui articol. E de aşteptat ca 
în perioada imediat următoare, inspectoratele 
şcolare şi alte organe ale puterii, să facă mari 
presiuni asupra directorilor de şcoli pentru 
a-i determina, sub diverse pretexte, să treacă, 
pas cu pas, la predarea tuturor materiilor în 
limba ucraineană. Lipsa unei atitudini ferme 
faţă de faptele reprobabile ale naţionaliştilor 
ucraineni împotriva minorităţii româneşti 
încurajează extremismul. A sosit momentul ca 

Elevi din Ciudei, raionul Storojinieț, 
la Parada Portului Popular. 13 mai, Cernăuți
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20                   Mesager bucovinean, Anul XV, nr. 3 (59),  2018 

valorile europene, în special multilingvismul 
şi multiculturalismul, să fie apărate. L-am 
rugat pe Înaltul Comisar să se implice cu toată 
fermitatea în apărarea acestor valori, să ia 
atitudine, pentru a stăvili ieşirile naţiocratice 
ale extremismului ucrainean, cât încă nu e 
prea târziu.

Rep.: Acţiunile de protest iniţiate de ONG-
ul pe care îl conduceţi , faptul că sunteţi cei 
mai vocali şi mai insistenţi în revendicarea 
drepturilor identitare, în special a dreptului 
la învăţământ în limba maternă, au întărit 
poziţia Centrului Cultural Român din 
Cernăuţi în cadrul mediului asociativ din 
regiune sau dimpotrivă, l-au vulnerabilizat?

V.T.: Depinde din ce unghi privim 
lucrurile. Noi, sperăm că poziția intransigentă 
a Centrului este aceeași cu a liderilor și 
membrilor celorlalte societăți care semnează, 
alături de noi, scrisorile, apelurile, declarațiile 
pe care le facem de comun acord. Ce-i drept, 
unii o fac cu oarecare precauție, căci nu vor 
să fie și ei pichetați sau amenințați, ca noi. 
Dar  dreptatea nu poate fi ascunsă sub preș și, 
vrând-nevrând,  semnează și ei alături de noi, 
din solidaritate. În acest sens putem vorbi de 
câștigarea unui anumit respect, a unei anumite 
autorități în rândurile populației. Și aceasta 
ne dă puteri, ne face mai tari. Dar la această 
întrebare, ar fi mai bine să-i rugați pe ei înșiși 
(conducătorii de societăți) să vă răspundă. Ei 
își cunosc mai  bine reținerile – cine le are 
– sau curajul – dacă nu le lipsește. Că noi 
s-ar putea, în cazul acesta, să fim subiectivi. 
Cât privește vulnerabilitatea, ea este în legea 
firii omenești.  Sigur că suntem  vulnerabili, 
ca persoane fizice,  căci suntem sub vremi. 
Nu-i un secret că în Ucraina s-au înteţit 
insinuările şi ameninţările directe la adresa 
liderilor comunităţii româneşti, inclusiv la 
adresa mea ca persoană. Aceste insinuări şi 
ameninţări au loc pe fundalul unei stări de 
spirit antiromâneşti dezlănţuită de forţele 
naţionaliste extremiste ucrainene susţinute 
tacit de factorii puterii. E de notorietate faptul 
că, la data de 27 septembrie 2017,  de ziua 

mea de naștere, un grup de cca.50 de indivizi, 
membri ai Corpului naţional (structură 
tutelată de ministrul ucrainean de interne 
Arsen Avakov) a pichetat Consulatul General 
al României la Cernăuţi, vociferând lozinci 
ameninţătoare la adresa României. În aceeaşi 
zi, aceiaşi indivizi au pichetat şi Centrul 
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Cernăuţi. Sloganurile lor principale au fost: 
Moarte duşmanilor! sau Ia aminte străine, 
aici ucraineanul e stăpân! De Ziua Naţională 
a României, aceleaşi forţe ultranaţionaliste 
din Corpul naţional, în asociere cu alte 
structuri paramilitare ucrainene (alcătuite, 
de regulă, din foşti combatanţi de pe frontul 
din Est) au pătruns cu forţa în clădirea 
Centrului Cultural Român spre a mă agresa 
la birou. Persoanele aflate în acel moment în 
Cafeneaua „Bucureşti” din incinta Centrului 
s-au grăbit să se salveze prin uşa din spate. 
Strigând insulte şi ameninţări la adresa mea, 
aceşti aşa-zişi activişti, care nu sunt altceva 
decât nişte huligani toleraţi de autorităţi 
ca apărători ai naţiunii tutelare (de parcă 
românii, mult prea blânzi şi toleranţi, ar fi 
înrăiţii ei atacatori), au lipit intempestiv pe 
geamul dinspre stradă al Centrului un afiş cu 
conţinut provocator, care conţinea anunţul că 
aici se află sediul „reprezentantului onorific 
al lui Putin în Cernăuţi”. Culmea insinuărilor 
a fost afirmaţia că eu aş fi primit din partea 
lui Putin şi a FSB-ului rusesc 300.000 de 
grivne pentru organizarea protestului din 17 
octombrie 2017, din faţa Administraţiei de 
Stat a regiunii Cernăuţi,când protestatarii 
români au fost huiduiţi de aceeaşi naţionalişti 
ucraineni, cu acceptul tacit al poliţiei şi 
autorităţilor. Astfel, de Ziua Naţională a 
României, eu ca persoană am fost ameninţat, 
la Cernăuţi, cu violenţa fizică şi cu escortarea 
forţată în România. Pe tot parcursul acestei 
debandade naţionaliste în afara şi în 
interiorul Centrului Cultural Român, poliţia 
n-a intervenit sub nici o formă, lăsând să 
se subînţeleagă că, de fapt, pactizează cu 
extremiştii. Practic, prin această paradă 

Interviu
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a violenţei antiromâneşti, pusă la cale nu 
întâmplător de Ziua Naţională a României, s-a 
transmis către liderii comunităţii româneşti 
din Ucraina, dar şi către conducătorii 
României, mesajul cât se poate de clar că un 
nou protest împotriva discriminatorului art.7 
din Legea Educaţiei sau altor nedreptăţi nu 
va mai fi tolerat de către adevăraţii „patrioţi” 
ai naţiunii ucrainene. Ştim deja că protestul 
nostru firesc și legitim din 17 octombrie anul 
curent împotriva articolului 7 discriminatoriu 
a fost etichetat ca acţiune separatistă sau ca 
atac direct la adresa statalităţii ucrainene. 
În schimb, manifestările lor naționalist-
extremiste sunt privite ca acte de patriotism. 
Cum să mai trăiești într-o asemenea țară?!

Rep.: Care sunt perspectivele şcolii 
româneşti în Ucraina? Credeţi că va rezista 
presiunilor despre care vorbiţi, sau va ceda, 
până la urmă? Există pericolul dispariţiei ei 
parţiale sau chiar totale?

V.T.: În orice caz, nu putem vorbi despre 
perspective luminoase sau despre condiții 
egale de dezvoltare. Ne-am dori acest lucru. 
Dar câtă vreme sentimentul exasperat al 
naționalismului cucerește tot mai multe inimi 
și cugete, așa ceva este aproape imposibil. 
Vin vremuri grele pentru școala română. 
Dar ca să dispară definitiv ... Nu, nu cred. Va 
scădea numărul vorbitorilor de limbă română 
într-un ritm fulgerător. Limba română s-ar 
putea să fie scoasă din învățământ și chiar 
din viața publică, dar să dispară total, nu!, 
nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Pot 
s-o scoată din școală, dar nu și din sufletul 
nostru. Pot s-o izgonească din biserică, dar 
nu și din inima creștinului român. Suntem 
parte a spațiului mioritic care ne-a protejat 
ființa și limba secole și chiar milenii de-a 
lungul. Acest spațiu nu e o metaforă a lui 
Blaga, e un adevăr de care s-a pătruns marele 
poet și filozof, și pe care ni l-a relevat, spre 
mângâiere nouă, pentru când ne-a fi mai greu. 
Apoi, să nu uităm nici spusele lui Cioran, 
care zice că oamenii nu locuiesc într-o țară, 
ci locuiesc într-o limbă. 

Rep.: Ce impact asupra comunităţii 
româneşti şi, în primul rând, asupra 
identităţii ei naţionale ar putea să aibă 
dispariţia treptată (aşa cum prognozaţi dvs.) 
a şcolilor româneşti din Ucraina şi a însăşi 
instituţiei învăţământului în limba maternă 
în această ţară?

V.T.: Impactul va fi unul devastator. Dar 
nu numai pentru noi, ca entitate etnică, ci și 
pentru Ucraina, ca stat de drept. Riscăm să 
fim acoperiți de valul politicilor naționaliste, 
lingvistice și educaționale. Dar sperăm să 
rezistăm. „Ce e val, ca valul trece”, spunea 
Eminescu. Iar Coșbuc zicea și el: ”Repezi 
trec cu vifor anii, ispitind puterea ta, Neam 
român! Cu ură mare vor căta mereu dușmanii 
graiului român pierzare. Dar să piară ei cu 
toți, nu l-am dat și nici nepoții nu-l vor da!”

Rep.: Domnule preşedinte, vă mulţumim 
pentru amabilitatea cu care aţi răspuns 
la întrebările noastre, pentru deschiderea 
cu care aţi încercat să lămuriţi cititorilor 
revistei noastre situaţia complexă în care 
se află şcoala cu limba română de educaţie 
în Ucraina şi, nu în ultimul rând, pentru 
curajul de a aborda franc problema spinoasă 
a educaţiei şcolare în cadrul comunităţii 
româneşti din Ucraina, punând degetul pe 
rană şi spunând lucrurilor pe nume.

V.T.: Și eu vă mulțumesc.

Serată literară la Școala din Bahrinești, 
raionul Hliboca, regiunea Cernăuți
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Eliberarea din funcție a directorului de 
școală Ștefan Mitric și reacția mediului 

asociativ românesc față de acest caz

Ștefan HOSTIUC

citindu-i-se solemn, în cancelarie, ordinul de 
eliberare din funcție emis cu o zi înainte, la 31 
august. Ce oare i-o fi determinat pe superiori 
să purceadă la o asemenea farsă? Nu cumva 
dorința să-și bată joc de un om, transformând 
deschiderea unui an școlar într-o scamatorie 
cu un director care, legal, nu mai era director, 
ci doar lăsat să se manifeste astfel, fără să 
bănuiască, măcar, că în poșeta doamnei de 
alături se află decizia de eliberare a sa din 
funcție, datată cu o zi înainte? Sau poate 
temerea că, prin anunțarea publică a veștii, 
oficialii riscau să provoace, încă din ajun, 
nemulțumire în rândurile crăsnenilor, ceea ce 
ar fi dus la compromiterea deschiderii festive 
a anului școlar? Probabil, și una, și alta. Gestul 
în sine însă este reprobabil și nu le face cinste 
celor de la conducerea comunei. Chiar dacă 
vor fi luat decizia sub presiunea unor autorități 
de rang mai înalt, cum lasă să se înțeleagă 
fostul director în interviul difuzat de BucPress 

În timp ce Președintele Consiliului 
Regional, Ivan Muntean, saluta, la 

Cernăuți, de la tribuna Conferinței regionale 
a lucrătorilor din învățământ, „conceptul 
noii școli din Ucraina”, îndemnându-i pe 
participanții la conferință să facă „primii pași 
spre implementarea sistemului educațional 
în regiune”, la Crasna se pritocea, în mare 
taină, decizia de demitere a directorului 
gimnaziului, Ștefan Mitric, consilier în 
Consiliul Regional și membru al Comisiei 
pentru învățământ. Prevalându-se de faptul că 
termenul contractului de muncă al directorului 
expira la 31 august, șefa secției de învățământ 
a comunei Crasna, a emis, la data respectivă, 
decizia de eliberare a acestuia din funcție. 
În mod normal, orice contract de muncă se 
prelungește automat, dacă nu există motive 
serioase care să-i împiedice prelungirea. În 
cazul directorului Ștefan Mitric au existat 
astfel de motive, dar nu legate de activitatea 
sa didactică sau administrativă, ci de poziția 
civică, care nu întotdeauna a coincis cu cea 
a superiorilor. Iată deci cum au înțeles să 
răsplătească șefii verticalitatea unui subordonat 
incomod, căruia nu-i este indiferentă soarta 
învățământului în limba română și care cere 
respectarea dreptului constituțional la educație 
în limba maternă a elevilor săi. 

Dar pentru ca pedeapsa să fie deplină, 
directorul a fost lăsat să conducă, la 1 
Septembrie, inaugurarea festivă a noului 
an școlar, pentru ca după aceea să fie umilit, 

Vox publica

Directorul  Ștefan Mitric conduce careul de deschidere a noului an 
școlar 2018-2019. 1 Septembrie 2018, Gimnaziul din Crasna
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TV, o asemenea circumstanță atenuantă nu-i 
exonerează de răspunderea morală pentru o 
decizie nedreaptă. 

Directorul Mitric consideră, pe bună 
dreptate, că a fost demis nelegal și a chemat 
în judecată Secția de învățământ a Consiliului 
comunal Crasna, argumentând prin faptul că 
șefa Secției l-a eliberat din funcție cu o zi după 
expirarea termenului contractual, când acest 
termen, potrivit clauzelor din contract, era deja 
în prelungire. Altfel spus, în ziua demiterii (1 
septembrie), doamna șefă de la învățământ se 
afla, practic, în offside, adică în afara jocului. 
Decizia în care eliberarea din funcție se făcea 
cu data de 1 septembrie fusese semnată la data 
de 31 august, data expirării contractului. Cum 
poți să anulezi un contract cu o zi ce nu face 
parte din perioada contractuală?! 

Argumentația din ordinul de eliberare din 
funcție a domnului Mitric nu poate fi decât 
pur formală. Din câte știm, directorul Ștefan 
Mitric nu a avut admonestări, nu a comis 
nereguli în conducerea unității de învățământ, 
nu a administrat fraudulos fondurile școlii, 
a fost exigent și corect cu învățătorii și 
profesorii din subordine, a manifestat mereu 
grijă față de elevi și nimeni nu s-a plâns că 
ar fi fost nedreptățit sau persecutat în timpul 
directoratului său, ceea ce înseamnă că, de 
fapt, nu au existat temeiuri reale pentru a nu i 
se prelungi contractul de muncă pe o perioadă 
următoare. Se pare însă că, în urma ultimelor 
restructurări administrativ-teritoriale și 
trecerii gimnaziului în subordinea consiliului 
comunal, contractul cu Secția de învățământ 
devenise caduc.  

Temeiuri pentru eliberarea din funcție, 
totuși, vor fi existat, dar de cu totul altă natură. 
Pe acestea șefii nu le vor trece niciodată în 
decizia de eliberare din post, ca argumente 
decizionale, deoarece s-ar demasca imediat, 
recunoscând abuzul comis. Care vor fi fost 
aceste temeiuri? În primul rând, verticalitatea 
și curajul de a spune lucrurilor pe nume, cu 
riscul de a cădea în dizgrația superiorilor. În 
calitate de consilier al Consiliului Regional 
Cernăuți, crăsneanul Ștefan Mitric a venit cu 

propunerea scrisă (căreia i s-a dat și un număr 
de înregistrare, foarte important pentru cei 
care vor scrie, peste decenii sau secole, istoria 
școlii din Bucovina) ca onoratul consiliu să 
adopte un apel către legislativul ucrainean 
în vederea anulării discriminatorului articol 
7 din noua Lege a Educației. Cum era de 
așteptat, Consiliul nu a aprobat propunerea 
consilierului Mitric. Ca membru al Comisiei 
pentru învățământ a Consiliului Regional, 
de față cu șefa Direcției pentru învățământ a 
Administrației Regionale de Stat, domnul 
Mitric și-a exprimat deschis părerea despre 
nefericitul articol de lege, cerând repararea 
nedreptății ce afectează grav instituția 
învățământului secundar în limba română din 
Ucraina. Nici comisia nu l-a băgat în seamă pe 
consilierul nemulțumit. Pentru aceea, șefa de 
la învățământ l-a ținut bine minte. 

O altă cauză, pe care directorul destituit o 
semnalează în interviul acordat reporterilor 
BucPress TV, este împotrivirea sa constantă 
de a deschide clase ucrainene la gimnaziul din 
Crasna, unde elevii sunt români. Nici austriecii, 
nici rușii nu au procedat atât de nedrept cu 
copiii noștri. În satele românești, școlile au 
fost întotdeauna românești. Și nu putem spune 
că până acum absolvenții acestor școli s-au 
aflat în afara societății, neîncadrându-se în 
ea. Ba dimpotrivă, s-au încadrat foarte bine, 
păstrându-și totodată și identitatea națională. 
Dar se pare că domnii (sau doamnele) care se 
află acum la conducerea învățământului din 
Ucraina vor altceva. Vor ca încadrarea socială 

Consilierul regional, prof. Ștefan Mitric, (al treilea din dreapta) 
la Parada Portului Popular Românesc din Bucovina. Cernăuți, 
Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, 13 mai 2018

Foto: Vladimir ACATRINI
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să se facă prin asimilare etnică. Or, asta nu e în 
regulă. Împotrivirea directorului de a deschide 
clase ucrainene într-o școală românească, 
începând cu clasa întâi, pentru copii de români 
care până la atingerea vârstei școlare nu au 
vorbit decât în limba maternă, e pe deplin 
îndreptățită și corectă sub aspect pedagogic. 
Dar și sub aspect politic e corectă, dacă prin 
politic înțelegem altceva decât apanajul 
exclusiv al guvernanților. 

Un alt motiv neafișat, pentru care Ștefan 
Mitric nu a mai putut fi director la Crasna, 
e participarea sa activă la mediul asociativ 
românesc din regiune, la activitățile inițiate 
de ONG-urile românilor pentru păstrarea 
identității naționale. Spre exemplu, la Parada 
Portului Popular, care s-a lăsat cu percheziții 
la sediul organizatorilor, crăsnenii au avut 
o prestanță deosebită, domnului Mitric 
revenindu-i un rol însemnat în mobilizarea 
forțelor artistice locale. Nici prezența masivă 
a gimnaziștilor crăsneni și a părinților acestora 
la protestul din 17 octombrie anul trecut, din 
fața Administrației regionale, împotriva art. 7 
al Legii Educației, nu a rămas neobservat de 
șefii de la învățământ. Căci nu întâmplător 
anul școlar s-a încheiat cu eliberarea sa din 
funcție. 

Fiind un român adevărat, Ștefan Mitric nu 
s-a ferit, ca director de gimnaziu și consilier 
regional, cum se feresc atâția alți omologi 
ai săi, să conlucreze activ cu societățile 
românești din regiune în demersurile acestora 
către autoritățile ucrainene și internaționale 
în vederea apărării drepturilor educaționale 
și identitare ale românilor din Ucraina. Nici 
acest lucru nu i-a fost iertat. 

Văzând toate aceste lucruri, trebuie să 
fii tare greu de cap ca să nu-ți dai seama de 
ostilitatea cu care sunt tratați directorii școlilor 
din satele românești, care se împotrivesc 
actului antipedagogic al deschierii de clase 
ucrainene pentru copiii de clasa întâi care nu 
posedă încă această limbă. Aceeași ostilitate 
o observăm și față de cadrele didactice care 
își exprimă frac nemulțumirea vizavi de noile 
politici educaționale privind restricționarea 

învățământul în limba maternă. Astfel stând 
lucrurile, nu e de mirare că unui director 
român atât de implicat în apărarea intereselor 
vitale ale comunității românești din regiune, 
cum este profesorul crăsnean Ștefan Mitric, 
nu i s-a prelungit contractul de muncă, sau că 
unui alt director din același raion, mai concret 
din Ropcea (e vorba de domnul Levițchi), i s-a 
făcut silă de atâta hărțuială și a depus singur 
cerere de eliberare din post. E de mirare că, în 
timp ce știrea despre eliberarea nedreaptă din 
funcție a directorului crăsnean făcea, datorită 
agenției BucPress, ocolul lumii, mediul 
asociativ românesc din regiune, în special 
societățile cu profil pedagogic, care urmau să 
sară primele în apărare, au luat apă în gură. 
Or, mediul asociativ există nu doar pentru 
spectacole și excursii pe banii patriei-mame, 
ci și pentru a sta zid în fața abuzurilor și 
nedreptăților ce-i lovesc pe cei mai activi și mai 
curajoși membri ai comunității. Altfel, el nu-și 
justifică existența. Distanțarea de cazurile care 
necesită implicare e un semn de slăbiciune, ca 
să nu spun de lașitate, pentru o asociație care 
se respectă. Pe cât e de confortabil pe atât e 
și de rușinos să te detașezi tocmai atunci când 
împrejurările îți cer implicarea. Dar dacă ne 
gândim că și ucenicul Petru s-a lepădat în 
clipa cea mai grea de Învățătorul său, pentru 
a reveni la El, după crucificare, cu credință 
jertfelnică, înclinăm să credem că și această 
detașare lasă încă loc de îndreptare. 

Vox publica

Decizia de eliberare 
din fincție la 
1 septembrie a 
directorului Ștefan 
Mitric, datată cu 
31 august 2018 și 
adusă la cunoștința 
directorului la 1 
septembrie 2018, 
după ce acesta își 
exercitase drepturile 
de conducător al 
școlii, inaugurând 
solemn, împreună cu 
elevii și colectivul 
pedagogic, anul 
școlar 2018/2019
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Amintiri din Bucovina interbelică
Două destine și două repere

Erast CĂLINESCU

Povestea unghiului, preot într-un sat de pe 
Ceremuș

În aducerea mea aminte, apar acum 
vacanțele, de neuitat, ale copilăriei… 

Într-un sat din nordul Bucovinei, aproape de 
Ceremuș, râu care prin anii ’30 marca granița 
noastră cu Polonia, preoțea unchiul Ioan, 
fratele mamei. Casa parohială, în care locuia 
unchiul, era un fost conac boieresc, iar parohia  
avea pământuri pe care le lucrau credincioșii, 
ca ofrandă adusă Bisericii. Unchiul era văduv 
și era un preot bun și devotat, foarte iubit de 
parohieni. De marile sărbători, aici se aduna 
toată familia, cu mic cu mare, iar noi, copiii 
mai rămâneam la unchiul să ne petrecem și 
vacanța, care dura câteva săptămâni bune, 
în care ne simțeam minunat. Pe mine mă 
încântau, de mic copil, mai ales animalele din 
gospodăria sa, de care mă tot apropiam ca să 
le mângâi, până când, într-o zi, o scroafă cu 
purcei, fără să țină seama că și eu sunt un fel 
de pui, mi-a grohăit așa de fioros, că m-am 
lecuit de această tandră apucătură.

Pe unchiul Ioan îl admiram cât de 
gospodăros este. Mă impresionau, mai ales, 
unele activități pe care copilul din mine 
le considera acte de vitejie. De exemplu, 
tremuram tot când îl vedeam, uneori, costumat 
în alb și mascat, cățărat pe o scară, în vre-
un copac, ca să prindă câte un roi de albine 
obraznice care, ziceam noi, făcuseră revoluție 
și nu le mai plăcea regina și stupul lor. 

Unchiul Ioan se ocupa mult și de mine, cel 
anemic și mofturos la mâncare. Îmi amintesc 
că înfigea câte o creangă uscată, cu multe 

ramuri, în pământ și mă obliga să beau ouă 
proaspete, găurite la intrare și ieșire și să 
agăț de fiecare rămurică, coaja oului băut, 
urmând ca tratamentul să fie gata când toate 
ramurile vor fi împodobite! Asta nu-mi plăcea 
deloc și tot încercam să  mut, pe furiș, câte  
o jumătate de coajă pe o ramură goală... O 
altă activitate care nu-mi plăcea deloc era 
plimbarea împreună, când mă obliga să merg 
drept ca dânsul și nu  strâmb, ca mine...

Tot în acest sat era și castelul unui conte, 
stăpânul moșiei. Când unchiul mă plimba cu 
brișca sa trasă de un roib năbădăios, Ghidran, 
eram cu ochii-n patru să văd dacă steagul 
de pe turnul castelului este ridicat sau nu, 
adică dacă dumnealui, contele, e acasă sau 
lipsește. Cu diferite ocazii festive, contele 
invita „intelectualitatea” satului, deci și pe 
Părintele, la câte un ospăț. Cum ospețele erau 
și de sărbători, când unchiul se întorcea acasă 
toate rudele tăbărau pe el să povestească cine 
a mai fost invitat, cum s-a servit masa, ce s-a 
mâncat și ce s-a vorbit, în ce fel de rochii erau 
îmbrăcate cucoanele și multe altele. Pe mine 
mă enerva însă, până la indignare, obiceiul 
că, atunci când contesa se ridica de la masă, 
trebuiau să se scoale și toți ceilalți, chiar dacă 
nu-și goliseră încă farfuriile! Mă gândeam 
că, atunci când doamna n-ar avea poftă de 
mâncare și s-ar ridica, toți ceilalți ar putea să 
rămână flămânzi...Erau, însă alte apucături de-
ale lor, care mă supărau și mai tare, cum era 
cea a fiului contelui, care umbla uneori prin 
sat și împușca orice câine care îi ieșea în cale. 

Când am mai crescut am început să înțeleg 



26                   Mesager bucovinean, Anul XV, nr. 3 (59),  2018 

Istorii trăite

și să judec mai sever, în sinea mea, obiceiurile 
contelui. De pildă, venea duminicile la 
biserică cu câinele de vânătoare, pe care îl 
ținea sub strana pe care era așezat. La sfârșitul 
Liturghiei, toți țăranii, îmbrăcați în straie 
naționale, treceau, după miruit, și sărutau 
mâna contelui. Lumea mai vorbea că stăpânul 
își alegea pe cele mai frumoase fete din sat și 
le lua, ca slujnice, la castel...Iar când rămâneau 
gravide, le dădea zestre și le mărita cu flăcăi 
de-ai fruntașilor satului. Toate astea au ținut 
până când au năvălit rușii în Bucovina, când 
contele a vrut să fugă, cu familia în mașină, 
dar au fost prinși de ruși și jefuiți de tot ce au 
avut și lăsați, pe un câmp, numai în izmene.

Trecură anii și unchiul Ioan se refugiase 
și el din calea bolșevicilor. Eu eram student 
la Timișoara, l-am căutat și l-am aflat într-o 
parohie din județ. Era așa de iubit și de stimat 
de credincioși, că îl numeau „Sfântul nostru”. 
Aceasta, după ce odată, umblând ca de obicei, 
de la casă la casă, se iscase o furtună cu ploaie 
și fulgere. Adăpostindu-se într-una din case, 
privea de la fereastră furtuna de afară. Un 
trăsnet, și unchiul a căzut pe podea, ca mort. 
Dar Dumnezeu nu l-a lăsat, ci a scăpat cu 
viață, doar cu arsuri adânci, mai ales în dreptul 
buzunarului unde ținea cheile bisericii...

După alți zeci de ani, când era deja 
nonagenar, am aflat că locuiește singur, la 
Rădăuți. Când mi-a deschis ușa, m-a privit și 
mi-a spus: „Nu știu cine ești,... dar știu că mă 
rog pentru tine...”

Familia și sacrificiile unui tată
 voluntar bucovinean în armata română
Alte vacanțe de-ale mele, le petreceam, 

la recomandările domnului doctor Hollinger, 
medicul casei, la mare. Dumnealui îi eram 
foarte recunoscător căci îmi spuseseră părinții 
că mă salvase, de două ori, de la moarte. 
Numai că treaba cu marea nu prea era ușoară, 
că trăiam din leafa tatei, de agronom, din care 
plăteam și ratele pentru apartament, iar cu 
ce ne mai rămânea duceam o viață la limita 
modestiei. 

Astfel, îmi amintesc că, în timpul iernilor 
grele din Cernăuți, părinții cumpărau de la 

depozitul din apropiere câte o roabă de lemne 
de foc pe săptămână și că Tata își permitea, 
numai duminicile, să mă trimită să-i cumpăr 
țigări și câte o scrumbie marinată Matias, 
„de la jidanul din colț”, care mă cadorisea de 
fiecare dată, cu  puțin zahăr „candel”.

Iar, când apăreau portocalele, părinții 
cumpărau câteva și-mi dădeau mie miezul, iar 
ei își împărțeau cojile...

Tata era veteran de război și, în plus, 
”voluntar în armata română”, decorat cu 
medalia ”Regele Ferdinand I, cu spade”, 
treabă de care eu eram tare mândru, mai 
ales când îmi arăta diploma, în care scria că 
făcuse parte dintr-un grup de 11 tineri din Siret 
care au trecut, din armata austro-ungară, ca 
voluntari, în armata română dezrobitoare. Și, 
drept răsplată, „Patria recunoscătoare” i-a dat  
2 hectare de pământ, pe care tata le-a schimbat 
pe o vacă și  i-a  lăsat-o unui țăran de pe lângă 
Cernăuți, care ne aducea lapte, acasă, de două 
ori pe săptămână.

Vara, ne era ceva mai spornică, pentru 
că tata mergea zilnic, prin sate, unde ținea 
conferințe agricole și măsura hectarele 
primite de țărani, prin reforma agrară. Iar câte 
un țăran mai recunoscător îl aducea seara, 
cu căruța, acasă, împreună cu niște brânză, 
unt, cîteva ouă, și câte o găină care nu se mai  
oua...

Astfel, în fiecare vară, ai mei strângeau 
cureaua cu încă o gaură și mă duceau la mare, 
cum  recomandase doctorul.

Casă țărănească din Bucovina. 
Vedere prezentată la Expoziția Națională din 1906
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Schițe monografice

Școala din Băhrinești, 
istorie și actualitate

Vladimir ACATRINI

Nordul Moldovei, care în anul 
1775 va fi desprins din trupul țării 

pentru a forma o regiune separată în cadrul 
Imperiului Austriac, regiune care, după 
separare, va primi statut de provincie și se va 
numi Bucovina, avea școli puține, dar bine 
cotate în principat. Aici funcționa o școala 
domnească la Siret, o școală episcopală la 
Rădăuți, mai multe școli mănăstirești la 
Moldoviţa, Putna,Voroneţ și mai multe școli 
parohiale. La sate, școala se făcea în timpul 
iernii, când muncile agricole erau terminate. 
În lipsa preotului, învăţământul îl făceau 
„dascălii ambulanţi”, care ţineau, pe rând, 
cursuri cu fii de boieri sau țărani mai înstăriți 
în mai multe localități. În ţinutul Sucevei, 
tradiţia învăţătorilor ambulanţi exista cu 
mult timp înainte de anexarea provinciei 
la Imperiul Habsburgic. Şcolarizarea dura 
până când ucenicii învăţau „tot ceea ce 
ştia dascălul”: cititul, scrisul şi copierea de 
manuscrise. Așa va fi fost și în Bahrinești, 
sat vechi din Bucovina, atestat documentar 
într-un hrisov de danie al voievodului Ștefan 
cel Mare al Moldovei, emis către Mănăstirea 
Moldovița la 31 august 1458.

Învăţământul organizat şi supravegheat 
de stat a fost introdus în Bucovina de către 
noii guvernanți austrieci. Prima lege privind 
introducerea învăţământului de stat a fost 
adoptată în timpul împărătesei Maria Tereza, 
în 1774, și a fost continuată, într-o formă 
revizuită, în anii 1804 şi 1855.

La 13 decembrie 1811, Comisia Aulică 
de Studii din Viena cere guvernului galiţian 
să vină cu propuneri privind înfiinţarea în 

Bucovina a unor şcoli triviale, iar la 10 aprilie 
1813 guvernul de la Viena transmite guvernului 
de la Lemberg proiectul de dezvoltare a 
învăţământului primar în Bucovina. Proiectul 
prevede înfiinţarea a 17 şcoli primare, 
printre care și școlile din Camenca (cu satul 
Cerepcăuţi), și Volcineţ (cu satul Bahrinești). 
La acea dată, aceste localități aveau 815 copii 
de vârstă școlară. Din păcate, proiecul nu a fost 
implementat decât parțial.

Abia în anul 1869, odată cu adoptarea 
noii Legi a învățământului din imperiu, se 
vor deschide în Bucovina zeci de școli noi. 
În mediul rural și urban vor apărea, una 
după alta, școli primare cu limba maternă de 
predare, iar în principalele localități urbane, 
școli secundare.

La Bahrinești, s-a construit, în 1883, o 
școală cu o clasă. Deschiderea a avut loc 
la 20 septembrie 1884. Limba de instrucție 
era româna. Pe timpul acela vornic în satul 
Bahrinești era Mihai Isopescul, poreclit 
Morozac, strămoșul autorului acestor 
rânduri. Din anuarele bisericești din acea 
perioadă aflăm numele învățătorilor: Emilian 
Antonowiez (1887), Ilie Prelipcean (1888), 
Iftimiu Prelipcean (1889). 

În 1894, conform datelor statistice, satul 
avea 114 copii – 58 băieți şi 56 fete – toţi 
români ortodocşi. Școala era frecventată de 
un număr de 78 elevi: 44 băieţi şi 34 fete. 
Funcția de director era deținută de învățătorul 
Alexandru Dunic, născut la 2 august 1858, 
în Milişeuţi. Învăţător de religie şi inspector 
şcolar local era Ştefan Seleski, iar preot, 
Ismail Seretian.
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profesionalism al acestui fiu al Bahrineștilor, 
vom da următorul exemplu: În anul 1901, 
prin rezoluţie împărătească, au fost numiţi 
membri în Consiliul Şcolar Provincial, organ 
superior de control școlar, următoarele 
persoane: neamțul Eduard Reiss, doctor 
în filozofie, consilier gubernial, românul 
Constantin Mandicevschi, director al Şcolii 
reale superioare ortodoxe din Cernăuţi, 
viceprimar al oraşului Cernăuţi, și ucraineanul 
Stefan Smal-Stocki, doctor în filologie, 
profesor la Universitatea germană din 
Cernăuți.

Conform Protocolului visitaţiei canonice 
protopresviteriale din 25 aprilie 1904, pct.4, în 
satul Bahrinești locuiau 191 de familii, cu 1215 
persoane, dintre care 117 băieți și 89 fete erau 
de vârstă școlară. Conform aceluiași protocol, 
pct.5, subîntitulat În prevința scolei popolare, 
școala era frecventată de 82 elevi și 60 eleve. 
În 1907, școala a fost reconstruită, adăugându-
se spații pentru încă 4 clase. Potrivit datelor 
statistice din 1913, la Bahrinești funcționa o 
școală românească cu 5 clase, unde învăţau 
231 elevi, din care 19 de religie romano-
catolică și 212 de religie ortodoxă. După 
naționalitate, 212 erau români, 17 poloni, 2 
germani. Director era Anton Petricean.

În perioada Primului război mondial (1914-
1918) şcoala a funcţionat cu intermitențe. Iar 
după Unirea Bucovinei cu România, și-a reluat 
funcționarea în regim normal, sub același 
director.

Conform Anuarului învățământului 
primar din regiunea XIV Cernăuţi, pe anul 
1929, întocmit de inspectorul-șef Emilian 
Săhleanu, în satul Băhrineşti exista o școală 
de stat construită în 1883 si deschisă la 20 
septembrie1884. Din Anuar aflăm că școala 
era de șapte clase și avea două săli pentru uz 
general și patru săli de clasă. Ea nu dispunea 
de atelier și nici de grădiniță pentru preșcolari. 
Potrivit datelor recensământului, în sat existau 
113 băieţi și 129 fete; 99 băieţi și 118 fete 
erau catalogați ca elevi. În realitate, la școală 
umblau 92 băieţi și 104 fete.

Învăţători la scoala din Bahrinești erau: 

Din raportul lui Alexandru Dunic de la 9 
aprilie 1899 aflăm că în anul de învățământ 
1896/97 în sat existau 130 de copii de vârstă 
școlară, dintre care 117 umblau la școală 
(106 români, 6 poloni, 3 nemți și 2 ruteni). 
În anul de învățământ 1897/98, în sat erau 
deja 154 de copii de vârstă școlară, dintre 
care 133 copii umblau la școală. Iar în anul 
de învățământ 1898/99 satul avea 173 de 
copii de vârstă școlară, dintre care doar 141 
copii umblau la școală.

Învăţătoare la şcoala din sat, în acea 
vreme, a fost și Ecaterina Mandicevschi 
(1867-1957), sora compozitorilor Eusebie 
Mandicevschi şi Gheorghe Mandicevschi. 
Tatăl lor, Vasile Mandicevschi (1824-1896), 
era paroh în satul Bahrinești.

Un rol important în dezvoltarea 
învățământului în Bucovina i-a revenit 
lui Constantin Mandicevschi, originar din 
Bahrinești. Ca să ne dăm seama de înaltul 

Vornicul Mihai Isopescu, poreclit Morozac (1837-1907). A condus satul 
în două rânduri, 1882-1885  și 1904-1905. Prin străduințele vornicului 

a fost construită școala din Bahrinești (1884) și a fost adusă din 
Vicovul de Jos, în1883, biserica de lemn, ctitorită în 1777 de episcopul 

Dositei HERESCU. Fotografie din arhiva de familie 
a strănepotului vornicului, drd. Vladimir Acatrini
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Anton Petricean (cu o vechime de 35 de ani în 
învățământ), Ion și Domnica Cijevschi (ambii 
învățători de „gradul I”, cu o vechime de  20 
de ani), Silvea Piţul (detașată de la școala din 
Climăuți, cu o vechime de 8 ani în învățământ). 
Directorul Anton Petricean a cumulat într-un 
timp și funcția de inspector școlar. Din același 
Anuar mai aflăm că învăţătorii erau obligați 
să susțină următoarele examene: de capacitate 
(pentru diploma de Școală Normală), de 
definitivat (conform uzanțelor bucovinene) 
și de înaintare (promovare) în sistemul 
educațional.

Comform Recensămîntului din anul 1930 
(29.12.1930, volumul I și X), aflăm că în sat 
locuiau 572 bărbați dintre care 382 (66 %) știau 
carte, și 645 femei, dintre care doar 373 (56 %) 
știau să scrie și să citească. Studii extrașcolare 
aveau 42 persoane, studii primare, 640 
persoane, studii speciale, 15 persoane, studii 
profesionale, 7 persoane și doar o singură 
persoană avea studii universitare. Satul avea 
206 copii de vârstă școlară - 89 băieți și 117 
fete. Dintre toți aceștia, 43 nu frecventau 
școala.

În perioada românească, diriginți (directori) 
ai școlii din Bahrinești au fost învățătorii 
Anton Petricean (din timpul Austriei până 
în 1931), Ion Cijevschi (1931-1937) și Ion 
Crîșmaru (1937-1940). Despre Ion Cijevschi 
știm că s-a născut la 14 iunie 1885, a absolvit 
Institutul pedagogic din Cernăuți, în 1908. Din 
gazeta Foaia Poporului aflăm că în 1911 dl. 
Ioan Cijevschi e numit învățător definitiv la 
Bahrinești. Mai știm că, în perioada interbelică, 
el a fost membru al Societății pentru Cultura și 
Literatura Română în Bucovina.  Despre Ion 
Crîșmaru nu avem date biografice, dar știm că, 
în perioada directoratului său, la școală s-au 
făcut reparații capitale, s-a cumpărat material 
didactic pentru programa de științe ale naturii 
și pentru programa de fizică.

În anul de învățământ 1940/1941, sistemul 
de învățământ a fost reorganizat după modelul 
sovietic. Școala din Bahrinești a avut în această 
perioadă 150 elevi. Școala avea 2 învăţători, 
ambii evrei. Unul dintre ei, Iosif Șlaim, era 

diriginte în clasa a 4-a. Lîngă școală, se afla 
pichetul de grăniceri, stabilit în casa parohială, 
rămasă fără preot. Cu ajutorul pichetului a fost 
amenajat terenul sportiv.

În anii războiului, director a fost Doamna 
Moraru. Nu cunoaștem amănunte despre 
anului de învățământ 1941/1942 decât doar că, 
din cauza războiului, în aceeași sală de clasă 
învățau laolaltă elevi din 2-3 clase. Fiecare 
elev avea carnet școlar unde la sfârșitul fiecărui 
semestru se introduceau notele (religia, citirea, 
gramatica, istoria, geografia, științele naturii, 
matematica, anatomia, caligrafia, desenul, 
muzica, educația fizică și munca tehnică). 
Separat se puneau note pentru conduita școlară 
și pentru frecvență. 

După 1944, învățământul general devine 
obligatoriu. În sat se face evidența copiilor de 
vârstă școlară, după care aceștia sunt repartizați 
pe clase, dându-li-se manuale și caiete. 

Anul școlar 1944/45 a fost mai special. 
Elevi de diferite vârste învățau laolaltă. Pentru 
ei totul era nou: cărțile, alfabetul. Nouă era și 
ideologia. Manuale erau puține. Se simțea acut 
lipsa de cadre didactice. 

În perioada sovietică, școala a căpătat alt 
statut. Limba de educație a fost declarată 
limba „moldovenească”. În realitate, aceasta 
era aceeași limbă română, numai că avea 
alfabet rusesc. 

O bună bucată de vreme școala a funcționat, 
ca pe vremurile vechi, cu șapte clase. Apoi a 
trecut la opt clase, numindu-se școală medie 
incompletă. Într-un timp a avut statut de 
școală politehnică. În 1976, de pe băncile 
școlii pleacă prima promoție a școlii medii 
de zece clase. De atunci, satul Bahrinești are 
școală medie de cultură generală.

În perioada postbelică în școală au 
funcționat peste 150 de cadre didactice. Dacă 
am aduna laolaltă vechimea lor de cadru 
didactic la școala din Bahrinești am obține o 
sumă fabuloasă: peste o mie două de ani.

Printre absolvenții școlii sunt nume 
cunoscute: Mihai Prepeliţă, poet, prozator, 
dramaturg, pictor, Mihai Patraş, profesor, 
doctor în economie, Eugen Patraș, doctor în 
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drept internațional, Eugen Lati, romancier, 
scenarist, traducător ș.a.

În perioada 1960-1991 a fost construită 
partea nouă a clădirii centrale a școlii, o 
ospătărie, o sală sportivă, un atelier şcolar.

Din 1990 au fost construite o clădire pentru 
clasele mici și o cazangerie. În anii 2003-2005 
şcoala a participat la un proiect internaţional 
sub egida Fondului Ucrainean de Investiţii 
Sociale. Cu banii primiți de la Banca Mondială 
s-a reconstruit clădirea școlii. Școala din 
Bahrinești a mai avut de câștigat și din așa-
numitele „investiții verzi” din anii 2011-2012, 
urmare a protocolului de la Kyoto. În anul 
2016, în curtea școlii s-a săpat o fântână nouă, 
s-a înnoit sistemul de termoficare, cazangeria a 
fost dotată cu un cazan modern.

Primul director sovietic a fost Elena Smuc 
(09/1944- 08/1947). În perioada directoratului 
dănsei au funcționat învățătorii Toma Isopescu 
și Nicolae Topală. Elena Smuc a fost înlocuită 
de Mihail Reihter (1947-1951), căruia i-a luat 
locul, pentru un an, Mihail Gnip (1951-1952), 
după care au venit la conducere, fiecare pentru 
un singur an școlar, Oresea Broască (1952-1953) 
și Denis Gorbatiuc (1953-1954). Acestora le-au 
urmat la conducere Petru Rubaneț (1954-1959), 
Mircea Broască (1959-1973, 1975-1979, 1987-
1990) și Mihai Acatrini din 1990.

La ora actuală, în şcoală învaţă 165 de elevi, 
instruiți de 27 cadre didactice (85 % cu studii 
superioare). Şcoala este amenajată cu mobilier 
nou, cu materiale didactice, are un cabinet 
cu calculatoare moderne, un atelier pentru 
activități practice. La școală se organizează 
seminare pedagogice, aici își fac practica 
studenţi de la facultatea de istorie de la 
Universitatea Naţională „Iuri Fedkovici” 
din Cernăuţi. Elevii şi profesorii participă la 
diferite concursuri, unde ocupă locuri foarte 
bune în clasamentul pe raion sau regiune. 
Conform rezultatelor din ultimii ani, şcoala 
se află în topul primelor 10 școli performante 
din raionul Hliboca.

Procesul de învățământ se desfășoară 
conform modelului clasic de școală cu 
limba română de educație. Începând cu 1 

septembrie 2018, predarea materiilor în clasa I 
se face după programa nouă. 

În 2002, la școala din Bahrinești s-a deschis 
prima clasă cu limba ucraineană de educație. 
Din acel an școala devine mixtă, româno-
ucraineană. 

Situația școlară la școala 
mixtă româno-ucraineană 
din Bahrinești (2012-2018), 

după numărul de clase și de elevi
Tabel

№
crt. Anul școlar Total 

elevi
Total 
clase

ROM. UKR. %

clase elevi clase elevi ROM. UKR.

1 2012/2013 193 18 11 143 7 50 74,1 25,9
2 2013/2014 185 17 11 147 6 48 79,5 20,5
3 2014/2015 169 17 11 126 6 43 74,5 25,4
4 2015/2016 162 17 11 119 6 43 73,5 26,5
5 2016/2017 156 17 11 112 6 44 71,8 28,2
6 2017/2018 155 17 11 112 6 43 72,3 27,7
7 2018/2019 145 15 11 117 4 27 81,4 18,6

Deocamdată proporția dintre numărul 
elevilor din clasele cu predare a materiilor 
școlare în limba română, respectiv, ucraineană 
este de 88,4% / 18,6%. Evoluția situației 
școlare, conform numărului de elevi și de 
clase cu limba de educație română și cu limba 
de educație ucraineană, se poate vedea din 
tabelul de mai sus.

Timpul trece rapid, viața se schimbă, dar 
drumul care duce la școală rămâne mereu 
același.

Schițe monografice

Elevi la școala din Barinești, anul școlar 1963/1964. 
Fotografie din arhiva de familie a drd. Vladimir Acatrini
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Programa școlară 
și românii de pretutindeni 

Mihai NICOLAE

Cu trei sau patru ani în urmă, participând 
la programul „Școala altfel”, am 

vizitat o unitate școlară din sudul capitalei. 
Discuția viza românii din stânga Prutului, iar 
participanți erau elevii claselor a 9-a și a 10-
a.  

Pentru început  i-am întrebat  ce este 
Basarabia. Nimeni nu știa și chicoteau 
încurcați. Într-un târziu, un băiat – unul 
singur! – a îndrăznit să ridice mâna și a 
spus: „Basarabia este România”. Luat prin 
surprindere, l-am chestionat de unde știe acest 
lucru. Răspunsul a venit pieziș și contondent 
ca o lamă de cuțit: „Așa scrie pe un zid lângă 
școala noastră”. Cam la acest nivel se află 
cunoștințele noastre generale despre românii 
din lume. Realitatea este că informații despre 
Basarabia / R. Moldova apar mai des decât 
cele despre alte zone geografice cu minorități 
românești și, ca atare, mă așteptam ca elevii să 
știe mai mult despre spațiul transprutean. Ce 
s-ar fi întâmplat dacă întrebarea de început se 
referea la gorali, la timocenii sud-dunăreni sau 
la volohii din Poroșcova, Ucraina?

Românii care ne înconjoară sunt autohtoni, 
concentrați în comunități consolidate în timp, 
rămășițe ale evenimentelor istorice, mai vechi 
sau mai noi. Aceștia aparțin filonului lingvistic 
și cultural românesc și sunt purtători firești 
ai tradițiilor comune. Celelalte comunități 
de români, răspândite practic în toată lumea, 
sunt colectivități de emigrație sau migrație 
economică. Despre ei știm și mai puțin.

Articolul 7 din Constituția României 
stabilește obligația de sprijin și întărire a 
legăturilor cu românii din afara frontierelor.  

Prevederi similare găsim și în legile 
fundamentale din Slovacia, Ungaria, Ucraina, 
Croația, F.R.J. a Macedoniei, ca să menționez 
doar câteva țări. De asemenea, le întâlnim și în 
legislația internă din Federația Rusă, Austria, 
Bulgaria, Italia.

Din punctul nostru de vedere, o ameliorare 
a „stării” noastre de necunoaștere a existenței 
românilor de pretutindeni (rușii folosesc 
termenul de „compatrioți”, iar Germania 
sărbătorește anual o „Zi a unității germane”)  
se poate realiza atât sub aspect legislativ, cât și 
sub aspect educațional-formativ.

Constituția României 
și întărirea legăturilor 

cu românii de dincolo de graniță
Prevederile art.7 din Constituție pot 

fi aprofundate prin completarea Legii 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor 
de pretutindeni. „Întărirea legăturilor” cu 
românii de dincolo de granițe, la care face 
referire legiuitorul român, presupune, desigur, 
sprijin substanțial și necondiționat pentru 
colectivitățile din străinătate, dar în același 
timp implică un efort constant de informare 
a cetățenilor din țară, în esență un demers 
educațional. De aici, necesitatea predării 
acestor aspecte în școli. Acest lucru se poate 
realiza introducând un aliniat nou la art.13 
din Legea nr.299/2007, articol care stabilește 
atribuțiile Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” 
pentru românii de pretutindeni. Noul aliniat 
ar putea impune institutului atribuția de a 
elabora – în parteneriat cu celelalte organisme 
ministeriale – cu participarea specialiștilor 
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putem privi îndeplinirea acestor deziderate 
ca obligație legitimă a României, ca patrie 
istorică, etnică sau, dacă preferați, ca „kin 
state” sau „etat parent”. Ce experiență avem 
în această problematică?

O inițiativă necesară:
manualul „Românii de pretutindeni”
În anul 1903, Simion Mehedinți a 

conceput volumul „Țările locuite de români”, 
cu următoarele capitole: „Românii din 
Macedonia”, „Țara dintre munți și cea din 
șesul Tisei”, „Țara dintre Prut și Nistru” 
și „Bucovina”. Manualul avea trecut pe 
frontispiciu, ca o completare a titlului: „Pentru 
românii de pretutindeni”, cu specificarea că 
este aprobat „pentru clasa a III-a primară 
urbană și divizia a III-a, anul I al „școalelor 
rurale”. Până în anul 1911 va cunoaște 6 
ediții. Republicată în 1911, folosește ca titlu: 
„România și țările locuite de români”.

În anul 1907, profesoara Polixenia 
Rădulescu publica manualul „Geografia 
României și a ținuturilor locuite de români”. 
Volumul este aprobat pentru clasa a III-a 
primară. Cea de-a 5-a ediție e publicată 
în 1915 (ultima ediție aflată în depozitul  
Bibliotecii Academiei).

Trebuie amintit aici și „manualul de 
geografie pentru uzul clasei a IV-a secundare” 
cu „2 hărți în câte 6 culori”, volum intitulat 
„România și țările locuite de români” (Autori: 
Dr. G. M. Murgoci, „docent la Universitate”,  și 
I. Popa-Burcă, „profesor secundar”. Manualul 
a fost aprobat de Ministerul Instrucțiunii 
și Cultelor prin ordinul nr.252 din 20 mai 
1909. Academia Română va premia lucrarea 
cu premiul „Asociațiunii Craiovene pentru 
cărțile didactice”.

Suntem îndreptățiți să credem că toate 
aceste eforturi didactice au avut un rol 
semnificativ în pregătirea și realizarea, în 
1918, a statului roman unitar, contribuind la 
formarea unui sentiment solid al solidarității 
naționale.

În sfârșit, realizarea manualului „Românii 
de pretutindeni” ar putea reprezenta o 
inițiativă necesară, nicidecum festivistă, 
pentru a sărbători, în spirit, Centenarul Unirii.

 

și a ONG-urilor de profil – un manual  și o 
programă școlara dedicate românilor din 
afara României. O atare prevedere s-ar 
îmbina, în mod fericit, cu celelalte atribuții 
ale institutului: realizarea de studii, analize, 
cercetări (art.13, alin.2, lit.d), conceperea de 
proiecte și programe educaționale (alin.2, 
lit.h), editarea unor lucrări de referință (alin.2, 
lit.i).

Această completare legislativă este 
compatibilă cu principiile dreptului 
internațional contemporan (în primul rând cu 
Declarația Adunării Generale O.N.U din 18 
decembrie 1992). Ea este și euroconformă 
(Convenția-Cadru pentru protecția 
minorităților naționale  și / sau Raportul 
despre tratamentul preferențial al minorităților 
naționale de către statul înrudit – Comisia de 
la Veneția, 19-20 octombrie 2001 ).

Manualul „Românii de pretutindeni” ar 
trebui să abordeze aspecte istorice privind 
așezarea acestor categorii de români în spațiile 
respective, unitatea lor lingvistică, culturală 
și spirituală, să prezinte marile personalități 
născute în acele locuri, specificându-se 
contribuția lor la dezvoltarea poporului 
român (de pildă, bucovineanul Simion 
Florea Marian, aromânul Apostol Mărgărit 
sau transnistreanul Nichita Smochină). Nu 
mai puțin, trebuie evidențiată continuitatea 
și reziliența identitară a comunităților 
românești din exteriorul țării, adeseori supuse 
deznaționalizării și politicilor de „metisare” 
culturală, promovate oficial în unele dintre 
statele gazdă. Din aceasta perspectivă, 

După o serbare națională, la redacția ziarului „Zorile Bucovinei”
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După revoluţia din 1848, elitele 
bucovinene au ridicat tot mai insistent 

problema înfiinţării unei universităţi la 
Cernăuţi. Dar din cauza nivelului scăzut de 
dezvoltare a învățământului secundar, care 
a progresat lent în Bucovina administrată de 
Galiția timp de mai bine de o jumătate de 
secol, la Cernăuți încă nu existau condiții 
reale pentru deschiderea unei asemenea 
instituții. Situaţia s-a schimbat după ce 
Bucovina a devenit provincie autonomă în 
cadrul Imperiului Austriac și, mai cu seamă, 
după reforma sistemului educațional la nivelul 
întregii monarhii. În scurt timp după adoptarea 
noilor legi privind învățământul primar și 
secundar din Austro-Ungaria, în Bucovina au 
fost deschise un şir de şcoli primare şi câteva 
şcoli secundare (cu instruire în limba germană). 
Polonizarea universităţilor din Lemberg şi 
Krakovia, maghiarizarea Academiei de Drept 
din Sibiu şi înfiinţarea universităţii maghiare la 
Cluj-Napoca au îngreunat accesul minorității 
germane din Galiţia, Bucovina, Transilvania 
şi Banat la învăţământul superior. Dar ușile 
acestei școli superioare erau închise și 
pentru reprezentanții celorlalte minorități din 
provinciile respective, cum erau românii sau 
ucrainenii, spre exemplu, câtă vreme aceștia 
nu posedau limba polonă sau cea maghiară. 
În aceste împrejurări, absolvenţii gimnaziilor 
germane din Bucovina, printre care se aflau 
și etnici români și ruteni, erau nevoiţi să-şi 
continuie studiile la Universităţile din Viena, 
Praga, Graz sau chiar din Germania, situate la 
mare distanţă de casă. 

La începutul anilor’70 ai sec. al XIX-lea, 

în provinciile austriece existau 6 universităţi, 
dintre care 4 cu limba germană de instruire (la 
Viena, Praga, Graz şi Innsbruck). Autorităţile 
austriece erau dispuse să înfiinţeze noi 
universităţi, fiindcă existau solicitări în acest 
sens. Și reprezentanţii Bucovinei solicitau 
deschiderea unei universităţi în capitala țării 
lor de coroană. În timp ce slovenii, cehii şi 
italienii cereau înfiinţarea, în centrele lor 
istorice, a unor universităţi cu limba maternă 
de instruire, elitele bucovinene au cerut 
deschiderea la Cernăuţi a unei universităţi cu 
limba germană de instruire.

Înființarea Universității
(Scurt istoric) 

În septembrie 1868, Dieta Bucovinei pune 
în discuție, în câteva ședințe consecutive, 
problema deschiderii unei universităţi în 
capitala ducatului. La 9 decembrie 1869, 
primăria oraşului înaintează o petiţie către 
guvernul de la Viena prin care solicită 
înființarea la Cernăuți a unei instituţii 
superioare de învăţământ1. În perioada 
1869-1872, atât Dieta Bucovinei, cât şi alte 
instituţii din provincie înaintează memorii 
către Ministerul Învăţământului de la Viena 
pentru înfiinţarea unei universităţi la Cernăuţi. 
Solicitări în acest sens au mai făcut Primăria 
Sucevei și Camera de Comerţ şi Industrie din 
Cernăuţi.

La 26 martie 1874, deputatul Constantin 
Tomaşciuc, în discursul său din Parlamentul 
de la Viena, a demonstat necesitatea unei 
universităţi cu limba germană de instruire 
în estul monarhiei, şi anume la Cernăuţi și 
a pledat pentru deschiderea acesteia într-un 

Universitatea austriacă din Cernăuți
(1875-1919)

Constantin UNGUREANU
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viitor cât mai apropiat. Majoritatea deputaţilor 
au susţinut ideea deschiderii unei universităţi 
germane la Cernăuţi, dar au existat şi deputaţi 
care considerau că Austria are nevoie de noi 
universităţi în partea centrală a imperiului, nu 
la periferia acestuia2. 

Reprezentanţii românilor bucovineni 
au încercat să obţină învăţământ parţial 
în română. Astfel, deputatul Gheorghe 
Hurmuzaki a optat pentru crearea de catedre 
cu instruire în limba română la facultățile 
de Drept și Filozofie din cadrul Universității 
din Cernăuţi. Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina a solicitat 
deschiderea unor facultăţi româneşti, iar Ioan 
Sbiera a propus înfiinţarea unei universităţi 
româneşti la Cernăuţi3. Toate aceste propuneri 
au fost respinse de autorităţile austriece, care 
erau decise să deschidă o universitate, dar cu 
instruire în germană. Deputaţii bucovineni 
au obţinut acordul doar pentru crearea unei 
catedre de limbă şi literatură română și a 
unei catedre de limba și literatura ucraineană, 
precum şi pentru  ținerea seminarelor (orelor 
practice) în română şi ucraineană la Facultatea 
de Teologie. 

La 30 septembrie 1875, împăratul Franz 
Josif I şi ministrul învăţământului Karl 
Stremayer au semnat, în palatul Schönbrunn 
din Viena, uricul de creare a noii Universităţi 
din Cernăuţi. Acest document prevedea 
înființarea unei universități cu trei facultăţi: 
Teologie Ortodoxă, Drept şi Filozofie, cu 
istruirea în limba germană și cu aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca și toate celelalte 
universităţi austriece. 

Pentru deschidera unei universități la 
Cernăuți și nu în altă parte au existat câteva 
motive. După crearea dualismului austro-
ungar şi polonizarea universităţilor din Galiţia, 
s-a simțit acut lipsa unei universităţi pentru 
minoritatea germană din estul monarhiei. Și-a 
spus cuvântul și transformarea Cernăuțiului 
într-un centru al ortodoxiei central-europene, 
fapt care ridica prestigiul Austriei în lumea 
ortodoxă. De asemenea, exista posibilitatea de 
finanțare a Facultății de Teologie din veniturile 

Fondului Bisericesc, ceea ce scutea guvernul 
de la Viena de noi cheltuieli. A fost luată în 
calcul și existența unei biblioteci provinciale 
cu un impresionant fond de carte. Cernăuțiul 
a fost favorizat și de apropiatul jubileu de o 
sută de ani de stăpânire austriacă în Bucovina. 
Concertate, aceste motive politice, economice 
și propagandistice au condus la transformarea 
Cernăuțiul într-un centru universitar.

Inaugurarea oficială a Universităţii din 
Cernăuţi a avut loc la 4 octombrie 1875. 
La festivităţile prilejuite de inaugurarea 
universităţii a participat un număr mare de 
oaspeţi din tot cuprinsul Monarhiei Austro-
Ungare, precum și de la mai multe universităţi 
germane. Marele absent la aceste manifestări 
a fost împăratul Franz Josif I, al cărui nume va 
fi dat noii instituții. Reprezentanţii nobilimii 
şi intelectualităţii româneşti din Bucovina, 
nemulţumiţi că nu s-a înfiinţat o universitate 
românească sau cel puţin mai multe catedre la 
cele trei facultăţi cu instruire în limba română, 
au boicotat aceste festivităţi.

Senatul academic 
În perioada austriacă, la Universitate, 

în fiecare an s-au făcut alegeri de rector și 
decani. Aceștia erau aleși pentru o perioadă 
de activitate de un singur an. La alegerea 
rectorului participau toţi profesorii titulari ai 
Universităţii, regula fiind ca o dată la trei ani 
să fie ales rector reprezentantul unei facultăţi. 
Profesorii titulari de la fiecare facultate alegeau 
anual un nou decan, care în anul următor ocupa 
funcţia de prodecan. Fiecare facultate mai 
avea și un reprezentant în Senatul academic al 
Universităţii, care se numea senator şi era ales 
pentru o perioadă de trei ani. 

Senatul academic al Universităţii din 
Cernăuţi era alcătuit din 11 profesori 
(rectorul şi prorectorul universităţii, decanii 
şi prodecanii celor trei facultăţi şi câte un 
senator din partea fiecărei facultăţi). Această 
modalitate de alegere a Senatului academic 
asigura reprezentarea proporţională a celor 
trei facultăţi şi continuitatea în activitate. 
Primul Senat academic al universităţii a fost 
ales la 22 septembrie 1875 şi era constituit 
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din 11 persoane, inclusiv 5 români (rectorul 
Constantin Tomașciuc, prorectorul Eusebie 
Popovici, decanul Vasile Mitrofanovici, 
prodecanul Isidor de Onciul şi senatorul 
Alexie Comoroşan din partea Facultăţii de 
Teologie), 5 germani şi un ucrainean. Rectorii 
şi decanii facultăţilor erau aleşi fără nici un 
fel de restricţie etnică sau confesională. Pe 
parcursul funcţionării Universităţii austriece, 
la Cernăuţi au activat 44 de rectori, dintre 
care 22 germani, 11 români (majoritatea 
de la Facultatea de Teologie), 9 evrei şi doi 
ucraineni. Până în 1914 au fost aleşi 16 rectori 
de la Facultatea de Filozofie, 14 – de la Drept 
şi 10 – de la Facultatea de Teologie4.

La Facultatea de Teologie, de mai multe 
ori au fost aleși decani profesorii Eusebie 
Popovici (de 6 ori); Constantin Popovici, 
Isidor de Onciul şi Emilian Voiuţchi (de câte 
5 ori); Teodor Tarnavschi şi Vasile de Repta 
(de câte 4 ori). La Facultatea de Drept, de cele 
mai multe ori au fost aleşi decani profesorii 
Friedrich Schuler von Libloy şi Friedrich 
Kleinwächter (de câte 6 ori), Carl Hiller (de 
4 ori). În schimb la Facultatea de Filozofie, în 
perioada 1875-1914 au fost aleşi 33 de decani, 
dintre care 7 au ocupat această funcţie de două 
ori5.

Corpul profesoral
Primul corp profesoral al Universităţii din 

Cernăuţi a fost format din 28 de persoane, 
dintre care 14 germani, 10 români (rectorul 
Constantin Tomaşciuc, profesorul de limbă 
română Ioan Sbiera, restul fiind de la 
Facultatea de Teologie) şi 4 ucraineni6. În 
perioada 1875-1918, la Universitatea din 
Cernăuţi au funcționat 127 profesori titulari 
şi extraordinari, dintre care 15 la teologie, 
44 – la drept şi 68 – la filozofie. Din totalul 
profesorilor, 87 au fost germani, 20 români (13 
la Teologie, 5 la Filozofie şi doi la Facultatea 
de Drept), 12 evrei, 5 ucraineni, doi sloveni 
şi un ceh. Marea majoritate a profesorilor au 
fost angajați la Cernăuţi, prin transfer de la 
alte universităţi austriece. Doar la Facultatea 
de Teologie, toţi profesorii erau bucovineni: 
13 români şi doi ucraineni7.

Din cei 127 de profesori titulari şi 
extraordinari, 69 (54%) au lucrat mai puţin de 
10 ani la universitate, 32 – de la 11 până la 20 
de ani, 18 – de la 21 până la 30 de ani, iar 8 
profesori s-au dedicat mai mult de trei decenii 
activităţii profesionale la Universitatea din 
Cernăuţi. Durata medie de activitate a unui 
profesor la Cernăuţi a fost de 13 ani. Perioade 
îndelungate au lucrat la această universitate 
profesorii de teologie Constantin Popovici 
(42 ani), Eusebie Popovici (33), Emilian 
Voiuţchi (31); profesorii de la Filozofie Emil 
Kaluzniacki (39 ani), Isidor Hilberg (37), 
Stephan Smal-Stocki (34), Richard Przibram 
(31), Alois Handl (30), profesorul de la 
Facultatea de drept Friedrich Kleinwächter 
(34 de ani)8.

Începând cu anul 1904, Universitatea 
din Cernăuţi a organizat cursuri populare 
universitare în principalele oraşe din 
Bucovina, cu scopul de a-i informa pe 
cetăţeni despre noile cercetări şi realizări din 
domeniul ştiinţei. Aceste cursuri s-au bucurat 
de mare succes în rândul populaţiei. În primii 
ani, astfel de cursuri populare s-au organizat 
doar la Cernăuţi. În anul de studii 1907/08, 
de exemplu, s-au ţinut la Cernăuţi 13 cursuri 
populare universitare, dintre care 11, de 
profesori de la filozofie, şi două, de profesori 
de la drept. Aceste cursuri au fost frecventate, 
în total, de 1.396 de persoane, în marea 
majoritate funcţionari de stat sau particulari, 
profesori, învăţători, studenţi, comercianţi9.

În 1909/10, cursuri populare universitare 
s-au organizat, pentru prima dată, la Rădăuţi 
şi Siret, iar din anul următor, şi la Suceava. 
Numărul cel mai mare de participanţi s-a 
înregistrat în anul 1911/12. Atunci, la 14 
cursuri populare universitare din Cernăuţi 
au asistat 2.813 persoane, iar la 10 cursuri 
din oraşele Rădăuţi, Suceava şi Siret, 2.289 
persoane.

Sediul Universității 
La momentul înfiinţării, Universitatea nu 

dispunea de o clădire proprie şi, temporar, a 
fost plasată în localul Şcolii Normale din oraş, 
obţinând jumătate din această clădire. Aici 
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se aflau administraţia, biblioteca, cabinetele 
pentru seminare, precum şi sălile de curs pentru 
studenţii de la drept şi filozofie. Într-o situaţie 
mai bună era Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
care chiar de la înfiinţare a fost plasată în 
corpul din stânga al Reşedinţei Mitropolitane 
din Cernăuţi. Facultatea de Teologie a dispus 
de suficient spaţiu în această clădire, pentru 
a fi plasate aici catedrele, sălile de curs și de 
seminar, precum și biblioteca facultăţii. 

În 1876 au fost completate catedrele de 
ştiinţe naturale la Facultatea de Filozofie şi 
au fost înfiinţate câteva institute, cu sediul 
temporar în corpul din dreapta al Reşedinţei 
Mitropolitane. După 1877, în Grădina 
Botanică a universităţii s-au ridicat câteva 
clădiri, utilizate de profesorii şi studenţii 
Facultăţii de Filozofie. În 1882 s-a început 
construcţia unei clădiri pentru institutele de 
chimie, fizică şi mineralogie. Clădirea a fost 
finisată peste un an, în octombrie 1883 cele 
trei institute fiind transferate în noul local10, 
fapt care a permis îmbunătăţirea condiţiilor de 
studii la specialităţile respective. 

În 1888, Şcoala Normală a obţinut un sediu 
nou şi a eliberat cealaltă jumătate din clădirea 
repartizată universității. La 5 noiembrie 1888, 
Universitatea a preluat în întregime clădirea. 
Tot atunci, institutele de zoologie şi botanică 
au fost transferate în localul universității. 
Obţinerea întregii clădiri de la Şcoala Normală 
şi construcţia localurilor pentru institutele de 
cercetare au rezolvat doar temporar problema 
asigurării Universităţii cu spaţiu pentru 
instruire şi cercetare. După 1900, a crescut 

rapid numărul studenţilor la Universitate, dar 
numărul insuficient de săli de curs şi cabinete 
împiedica serios buna desfăşurare a procesului 
de instruire. 

La începutul sec. al XX-lea, Senatul 
Universităţii, Dieta Bucovinei şi autorităţile 
locale din Cernăuţi au solicitat de mai multe 
ori de la guvern să se construiască o clădire 
separată pentru Universitate. Autorităţile 
provinciale erau dispuse să ofere gratuit 
un teren cu o suprafaţă de 18.700 m2 aflat 
lângă strada Transilvaniei, vizavi de Grădina 
Publică. La 24 iunie 1905, Consiliul local a 
confirmat o decizie mai veche de achiziționare 
a clădirii Universităţii, pentru suma de 350 mii 
de coroane, bani care ar fi urmat să fie utilizaţi 
pentru construcţia noului sediu universitar. 
De asemenea, la începutul anului 1905, 
mitropolitul Vladimir de Repta a solicitat 
Consistoriului ortodox aprobarea sumei de 
100 mii de coroane pentru construcția noii 
clădiri a Universităţii din Cernăuţi11. Deşi 
autorităţile centrale de la Viena au agreat 
aceste iniţiative, în realitate, până în 1914, 
nu s-a luat o decizie concretă de începere a 
lucrărilor de construcţie. Lipsa unui spaţiu 
corespunzător pentru instruire şi cercetare a 
fost o mare piedică în dezvoltarea Universităţii 
din Cernăuţi în perioada stăpânirii austriece. 

Biblioteca Universitară
Prin decizie ministerială, Biblioteca 

provincială (Biblioteca Țării) s-a transformat 
în Bibliotecă universitară, donând prin 
transfer 15.544 de volume şi broşuri. În 1875, 
autorităţile de la Viena au aprobat, pentru 
biblioteca universitară, o subvenţie de 20.000 
florini. Cu aceşti bani au fost procurate cărţi 
de specialitate şi a fost amenajată biblioteca. 
În primii doi ani, Biblioteca Universitară a 
beneficiat de subvenţii în valoare de 28.054 
florini. După 1877, subvenția anuală a fost de 
6 mii de florini, din 1892 s-a ridicat la 7 mii 
de florini, iar din 1897 ea a fost de 9 mii de 
florini anual. Până în 1900, costurile pentru 
întreţinerea Bibliotecii Universităţii s-au 
ridicat la 436.675 florini12

Fondul de carte al Bibliotecii Universităţii a 

Universitatea din Cernăuți, în timpuri mai vechi
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crescut continuu, atât datorită procurării de noi 
cărţi, cât şi datorită donaţiilor sau schimburilor 
cu alte biblioteci. Către anul 1900, biblioteca 
deţinea deja 133.186 volume, 12.457 broşuri 
şi 572 planşe. Carl Reifenkugel a condus 
Biblioteca Universitară din Cernăuţi timp de 
aproape trei decenii, până în 1903. Custode al 
Bibliotecii au fost Ioan Sbiera (în anii 1880-
1881) şi Johann Polek (din 1881). În 1903-
1913, director al Bibliotecii a fost profesorul 
Johann Polek. Către anul 1918, Biblioteca 
Universităţii din Cernăuţi deţinea un fond de 
carte de 229.320 exemplare13. 

În afară de Biblioteca Universităţii, 
Facultatea de Teologie mai avea și o bibliotecă 
separată, care se afla în clădirea Reşedinţei 
Mitropolitane. Până în 1900, biblioteca de 
la Facultatea de Teologie a primit anual o 
subvenţie de 1000 de florini. După 1904, 
subvenţia a urcat până la 3.200 de coroane 
anual. La sfârşitul anului 1899, această 
bibliotecă dispunea de 7.544 de volume, iar 
în 1912, fondul de carte al bibliotecii a ajuns 
la 12.830 de exemplare. Către anul 1919, 
biblioteca Facultăţii de Teologie deţinea cca. 
14.000 de volume14. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă
În perioada 1875-1919, Universitatea 

din Cernăuţi cu limba germană de predare a 
funcţionat cu trei facultăţi: teologie ortodoxă, 
drept şi filozofie. Spre deosebire de celelalte 
universităţi austriece, Universitatea din 
Cernăuţi nu a fost prevăzută cu o facultate de 
medicină. Un rol aparte l-a îndeplinit Facultatea 
de Teologie Ortodoxă. Învăţământul teologic a 
avut o importanţă deosebită pentru pregătirea 
slujitorilor bisericii din Bucovina. În perioada 
1786-1818, la Cernăuţi a funcţionat Şcoala 
clericală, cu instruire în limba română. Cca. 
500 de clerici au absolvit această şcoală (cei 
mai mulţi în anii 1804-1809).

După desfiinţarea Școlii clericale, timp de 
aproape un deceniu, în Bucovina nu a existat 
o şcoală pentru instruirea viitorilor preoţi. 
Abia în 1826, la 16 august, a fost emisă o 
rezoluţie, prin care se decidea înfiinţarea unui 
institut teologic şi a unui seminar clerical 

la Cernăuţi. Institutul de Teologie a fost 
inaugurat la 4 octombrie 1827. La Institut au 
activat perioade îndelungate profesorii Ştefan 
Tarnovieţchi, Ioan Tomiuc, Nicolae Hacman, 
Constantin Popovici, Vasile Ianovici, Ioan 
Calinciuc, Ioan Hacman, Vasile Ilasievici, 
Vasile Mitrofanovici. În cei 48 de ani de 
activitate (1827-1875), Institutul de Teologie 
din Cernăuţi a fost absolvit de 496 de persoane, 
în cea mai mare parte preoţi şi dascăli, care 
decenii la rând au servit în bisericile din satele 
bucovinene15

Facultatea de Teologie Ortodoxă s-a 
înființat prin încorporarea Institutului de 
Teologie şi încadrarea profesorilor de la 
Institut în noua facultate. Transformarea 
Institutului în facultate a asigurat continuitatea 
cadrelor didactice și a disciplinelor de studiu. 
În 1875, Facultatea de Teologie şi-a început 
activitatea cu 6 catedre: studiu biblic şi 
exegeza Vechiului Testament, studiu biblic şi 
exegeza Noului Testament, istoria bisericii, 
dogmatică şi teologie fundamentală, dreptul 
canonic, teologie practică, cu instruire în 
română. La catedre au fost numiţi titulari 6 
profesori români de la Institutul de Teologie: 
Isidor Onciul, Vasile Repta, Eusebie Popovici, 
Alexie Comoroşan, Constantin Popovici, 
Vasile Mitrofanovici16. Oficial, limba de 
instruire la facultate se considera germana, 
dar majoritatea disciplinelor erau predate şi 
(sau numai) în limba română. Făceau excepție 
doar două materii: istoria bisericii universale 
și dreptul canonic.

După înfiinţarea Facultăţii de Teologie, mai 
mulţi teologi din Bucovina, dar şi din România, 
Transilvania şi chiar din unele state balcanice, 
au susţinut doctorate şi au obţinut titluri 
ştiinţifice la Cernăuţi. Până în 1900, au obţinut 
titluri ştiinţifice în teologie 37 persoane, dintre 
care doar o parte erau bucovineni. În perioada 
1881-1916, la Facultatea de Teologie din 
Cernăuţi obțin titluri ştiinţifice 80 de teologi 
de naţionalitate română, mulţi originari din 
Regatul României, din Transilvania, Banat sau 
alte teritorii din Regatul Ungariei17.

În perioada 1875-1919, facultatea a 
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avut 15 profesori titulari – 13 români şi 2 
ucraineni. Profesorii erau personalităţi bine 
cunoscute în Bucovina, întrucât decenii la 
rând și-ai adus obolul la ridicarea prestigiului 
Facultății de Teologie. Cei 15 profesori 
aveau o experiență didactică formidabilă: 
un profesor avea o vechime de muncă de 
42 de ani, doi profesori – o vechime de 31, 
respectiv 33 de ani, trei profesori – o vechime 
de 22-23 de ani; cinci profesori – o vechime 
de 19-20 de ani; un profesor – o vechime de 
13 ani și doar 3 profesori – o vechime sub 
10 ani de activitate didactică la facultate18. 
Veteranii corpului profesoral al facultății 
erau Constantin Clement Popovici, Eusebie 
Popovici, Isidor de Onciul, Vasile Tarnavschi, 
Teodor Tarnavschi, Vasile de Repta, Vasile 
Gheorghiu, Vasile Mitrofanovici, Emilian 
Voiuțchi, Ștefan Saghin19. Profesorii teologi 
din Cernăuţi au desfăşurat şi o minuţioasă 
muncă ştiinţifică, majoritatea publicându-
și cursurile, care nu şi-au pierdut nici astăzi 
valoarea. Contribuția Facultății de Teologie 
la formarea intelectualităţii româneşti şi 
ucrainene din Bucovina a fost extraordinară.

E de reținut faptul că la Universitatea 
austriacă din capitala Bucovinei au studiat 
teologia doar tineri de confesiune ortodoxă, 
majoritatea de naţionalitate română. Mulți 
dintre absolvenții Facultății de Teologie 
din Cernăuţi proveneau din România și 
Transilvania. Numărul studenţilor teologi din 
România a crescut considerabil în ultimii ani 
de stăpânire austriacă, înregistrând un număr 
maxim în anul de învăţământ 1911/12. 

La Facultatea de Teologie şi-au făcut 
studiile şi mulţi tineri creştini ortodocşi din 
Bulgaria, Serbia, Bosnia şi Dalmaţia. În 
semestrul de iarnă 1911/12, din totalul de 
204 studenţi teologi, 99 (48,5%) erau din 
Bucovina, 72 (35,3%) din România şi 10 din 
Ungaria. De remarcat că, la acea dată, 135 
studenți erau români, 45 studenți erau ruteni, 
iar 24 studenţi reprezentau națiuni din țările 
ortodoxe din Balcani20.

Facultatea de Drept
Structurată după modelul celorlalte 

universităţi austriece sau germane, 
Universitatea din Cernăuţi avea și o Facultate 
de Drept şi Ştiinţe ale Statului, foarte 
importantă şi foarte întrebată. În primul an 
de studii ea avea 10 catedre. Treptat, numărul 
acestora a crescut până la 15. O caracteristică 
a acestei facultăți a fost fluctuaţia intensă 
de profesori (titulari şi extraordinari). La 
mai multe catedre s-au înregistrat frecvente 
schimbări de cadre didactice universitare. În 
perioada 1875-1918, dreptul bisericesc a fost 
predat de 7 profesori, dreptul civil austriac şi 
dreptul administrativ, de 6 profesori. De 5 ori 
s-au schimbat profesorii pentru dreptul roman, 
dreptul penal, statistică şi dreptul procesual 
civil. Din totalul de 44 de profesori, care au 
funcţionat la această facultate, 35 au fost 
germani, 6 evrei, doi români şi un sloven21. 
Pe parcursul anilor 1875-1919, Facultatea 
de Drept a avut doar doi profesori titulari 
români: Constantin Tomaşciuc şi Constantin 
Isopescul-Grecul. 

Facultatea de Drept a fost cea mai 
frecventată, ponderea studenţilor de la juridică 
fiind net superioară aceleia de la celelalte 
două facultăţi. Spre exemplu, în anul de studii 
1891/92, din cei 310 studenţi înmatriculați la 
Universitatea din Cernăuţi, 206 (66%) studiau 
dreptul. Numărul acestora a crescut în zece 
ani cu 11%. În anul universitar 1900/01, din 
totalul celor 483 de studenţi de la Universitate, 
deja 373 (cca. 77% din total) urmau Facultatea 
de Drept. Marea majoritate a studenţilor de 
la această facultate erau germanofoni, de 
confesiune mozaică sau romano-catolică. 

Facultatea de Filozofie
Facultățile de Filozofie ale Universităţilor 

din Austro-Ungaria aveau un spectru larg 
de discipline ştiinţifice: filozofie, filologie, 
istorie, ştiinţe ale naturii. Facultatea de 
Filozofie din Cernăuţi s-a constituit după 
acelaşi principiu. Ea a cuprins mai multe secţii 
care s-au înmulțit pe parcurs: filozofie, istorie, 
filologie şi lingvistică, matematică şi ştiinţe 
naturale, limbi moderne, fizică, chimie. În 
anul 1875/76, Facultatea de Filozofie avea 10 
catedre, majoritatea cu profil umanitar. Treptat 
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la această facultate s-au deschis noi catedre, 
cele mau multe cu profil real, având ca obiect 
de studiu ştiinţe naturale. În ajunul războiului, 
la această facultate funcționau 28 de catedre, 
dintre care 16 pentru ştiinţe filologice şi 
istorice, şi 12 pentru ştiinţe naturale22.

O importanţă deosebită pentru studiul 
limbilor română şi ucraineană și pentru 
studiul istoriei estului şi sud-estului european 
au avut catedrele de romanistică şi slavistică. 
Titulari la Catedra de limba şi literatura 
română au fost profesorii Ioan Sbiera (până 
în 1906) şi Sextil Puşcariu (1906-1919). 
Titulari la Catedra de filologie romană au 
fost cunoscuţii profesori Theodor Gartner şi 
Mathias Friedwagner. Ei s-au implicat activ 
în viaţa culturală a Bucovinei, au studiat 
limba şi obiceiurile românilor bucovineni. Un 
profesor emerit a fost Emil Kaluzniacki, care 
timp de 39 de ani a condus Catedra de filologie 
comparată cu aplicare la limbile slave. Fiind 
un mare specialist în slavistică și având 
merite științifice deosebite, el a fost ales ales 
membru al Academiei Române și a Academiei 
de Științe din Sankt Petersburg. Catedra de 
limbă latină a fost condusă timp de 37 de 
ani (1882-1919) de către profesorul Isidor 
Hilberg, iar Catedra de Istoria Austriei i-a 
avut în frunte pe istoricii Ferdinand Zieglauer 
(1875-1900) și Raimund Friedrich Kaindl 
(1901-1915), excelenți specialiști în domeniu 
și buni cunoscători ai istoriei Bucovinei. Din 
toamna anului 1912, Ion Nistor a fost profesor 
extraordinar la Catedra de istorie sud-est 
europeană a Universității din Cernăuţi.

La Facultatea de Filozofie au funcţionat 
9 seminare ştiinţifice la următoarele 
discipline: filozofie; istorie (cu secţii pentru 
istoria universală, istoria antică şi istoria 
Austriei); germanistică, istoria şi literatura 
modernă germană, limba română, limba 
ruteană, filologia romană, filologia engleză, 
matematică. Universitatea mai dispunea și de 
o Grădină Botanică cu o suprafaţă de 4.232 m2, 
aflată în spatele Grădinii Publice a oraşului.

În perioada 1875-1919, la Facultatea de 
Filozofie au funcționat 68 de profesori titulari, 

dintre care 52 germani, 6 evrei, 5 români, 3 
ucraineni. Cei mai vechi profesori, cu perioada 
cea mai îndelungată de activitate didactică la 
facultate, au fost: slavistul Emil Kaluzniacki 
(39 ani), filologul ucrainean Stefan Smal-
Stocki (34), latinistul Isidor Hilberg (37), 
chimistul Richard Przibram (31), fizicianul 
Alois Handl (30), botanistul Eduard Tangl (29), 
germanistul Oswald Zingerle (27), filologul 
român Ioan Sbiera (26), istoricii Ferdinand 
Zieglauer (25) şi Wladimir Milkowicz (24 
ani)23.

Până la sfârşitul sec. al XIX-lea, Facultatea 
de Filozofie a fost frecventată de un număr 
mic de studenţi (doar 50-60 anual). După 
anul 1900 numărul studenţilor de la filozofie a 
crescut rapid, trecând de 300. 

Studenții de la Universitate
În primii ani de activitate, la Universitatea 

din Cernăuți nu s-a înregistrat un spor 
semnificativ al numărului de studenți. În 
perioada anilor 1876-1890, la universitate 
și-au făcut studiile cca. 220-280 studenţi, 
iar în următorul deceniu – cca. 310-380 
studenţi, majoritatea la Facultatea de Drept. 
În semestrul de iarnă 1889/90, din totalul de 
285 de studenţi, 178 (62%) studiau dreptul, 62 
teologia şi numai 45 materiile cu profil unan 
sau real de la Facultatea de Filozofie24. Sporul 
de după 1900 al numărului de absolvenţi ai 
școlilor secundare din Bucovina a determinat 
creșterea rapidă a numărului de studenţi la 
Universitatea din Cernăuţi (de la cca. 400 
studenți în 1900, la peste 1.000 studenți după 
anul 1910).

La începutul sec. XX la Universitatea din 
Cernăuţi, mai ales la Facultăţile de Filozofie şi 
Teologie, s-a înregistrat un spor semnificativ 
de înscrieri. Într-o perioadă de numai şase 
ani, numărul studenţilor de la universitate 
a crescut cu cca. 83%: de la 381 studenți, în 
semestrul de iarnă 1899/1900, la 698 studenți, 
în semestrul de iarnă 1905/06. Facultatea de 
Teologie era cea mai căutată. Dacă numărul 
studenților de la drept a crescut cu numai 28%, 
numărul studenților teologi aproape s-a triplat. 
Creşterea cea mai spectaculoasă s-a constatat 
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la Facultatea de Filozofie (de la 38 studenţi, 
în 1899, la 229 studenți, în primul semestru 
al anului universitar 1905/06)25. Numărul 
studenţilor de la Universitatea din Cernăuţi 
a crescut fulgerător în toți acești ani, 
ajungând la o mie și depășind acest indice 
după anul 1910. Se vede clar că interesul 
bucovinenilor pentru studii superioare a 
crescut considerabil. Chiar dacă în perioada 
respectivă fluxul de studenţi din Galiţia, 
România sau Transilvania a fost în continuă 
creștere, studenţii bucovineni au rămas 
majoritari la Universitate, reprezentând 
constant cam 75% din total. 

Studențimea cernăuțeană nu a fost 
niciodată omogenă sub raportul originii, 
limbii materne sau confesiunii. Sub acest 
aspect ea era foarte pestriță. Cam până în 
anul 1910, cei mai mulți studenţi evrei erau 
înregistraţi germani după limba maternă. 
Ponderea studenţilor germanofoni a crescut 
de la 36% în anul universitar 1881/82, la 
48% în anul universitar 1895/96, şi la 55% în 
anul universitar 1907/08. În anii din preajma 
rimului război mondial, Universitatea din 
Cernăuţi a fost frecventată anual de cca. 
1.200 de studenţi (inclusiv peste 100 de 
studente), dintre care 37-38% erau evrei, 
24-25% români, 15-16% ucraineni, 14% 
germani, 5% polonezi26.

Studiile la universitate erau cu plată, 
doar un număr mic de studenţi erau scutiţi, 
parţial sau total, de plata taxelor de studii. 
La Universitatea din Cernăuţi s-au creat mai 
multe burse, pentru a-i stimula pe cei mai 
talentaţi studenţi şi a-i sprijini financiar pe 
cei provenind din familii cu venituri modeste. 
Au fost înfiinţate diferite burse studenţeşti, 
finanţate de stat, de autorităţile provinciale, 
de fundaţii şi persoane particulare sau chiar 
de însuşi împăratul Franz Josif. 

La începutul sec. XX s-a rezolvat parţial 
şi problema cazării celor mai săraci studenţi. 
În cursul anilor 1902-1903, s-a construit un 
cămin studențesc, în care au fost cazaţi iniţial 
20 de studenţi. În anii următori, capacitatea 
de cazare a căminului a crescut până la 32 

de locuri. La 1 noiembrie 1906, în incinta 
căminului s-a deschis o cantină studenţească 
(Mensa academica). Deschiderea căminului 
şi a cantinei studenţeşti i-a ajutat pe mulţi 
studenţi săraci să-şi poată continua studiile 
la universitate.

Societățile academice
Universitatea din Cernăuţi s-a remarcat 

şi prin viaţa studenţească interesantă, care 
a existat la această instituţie. În perioada 
1875-1918, la Universitatea din Cernăuţi 
au funcţionat în total 25 de societăţi 
studenţeşti, dintre care 4 au avut un caracter 
supranaţional, iar una, Unitas, caracter 
catolic uniconfesional. Celelalte societăţi 
academice au funcţionat pe criterii etnice. 
Au existat 3 societăţi studenţeşti germane, 
6 româneşti, 3 ucrainene, 2 poloneze şi 6 
evreieşti. 

În întreaga perioada de existență a 
Universităţii germane la Cernăuți, aproape 
toţi studenţii români s-au înscris în diverse 
societăți academice. Între societăţile 
româneşti a existat o competiție și o colaborare 
benefică, dar şi perioade de neînţelegeri. 
Toate societăţile studenţeşti româneşti au 
optat pentru cultivarea spiritului naţional şi 
susţinerea propriilor membri, au dispus de 
câte o bibliotecă şi o sală de lectură. Dar 
fiecare din ele avea specificul său. Junimea 
punea accentul pe cultivarea membrilor pe 
teren literar, Dacia urmărea scopul luminării 
maselor populare (mai ales de la sate), 
Bucovina şi Moldova aveau un caracter 
conservator de organizare şi atrăgeau atenţie 
mai cu seamă la dezvoltarea sportivă a 
membrilor, iar Academia ortodoxă îngrijea 
de pregătirea teologică a membrilor săi. În 
toamna anului 1908, din cei cca. 190 studenţi 
români de la Universitate, 75 erau membri 
ai Junimei, 55 erai membri ai Academiei 
ortodoxe, 25 făceau parte din Bucovina, iar 
21, din Dacia27.

Viaţa studenţească de la Universitatea 
din Cernăuți a fost unică în felul său, fiindcă 
studenţii români, germani, poloni, ucraineni 
şi evrei s-au constituit şi au activat în societăţi 
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academice pe criterii etnice. Prin intermediul 
societăţilor studenţeşti, reprezentanţii fiecărei 
naţionalităţi şi-au putut păstra identitatea 
naţională şi forma idealurile naţionale, iar 
prin colaborarea cu alte societăţi studenţeşti 
au creat punţi de legătură pentru o mai bună 
cunoaştere a limbii, culturii şi tradiţiilor 
popoarelor conlocuitoare.

Multe societăţi studenţeşti, inclusiv 
societățile românești Bucovina şi Moldova, 
au avut un caracter conservator de organizare. 
Membrii fiecărei societăţi purtau uniforme 
specifice, şepci şi panglici distincte, de 
diferite culori. 

Forma de organizare şi de colaborare 
a societăţilor studenţeşti din capitala 
Bucovinei a fost una de apartenenţă la Europa 
Occidentală şi a constituit un model de 
convieţuire interetnică şi interconfesională.
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Vară la Pătrăuții de Jos
(Reflecții despre un salon de carte 
organizat de biblioteci partenere 

din nordul și sudul Bucovinei)

Doina CERNICA 

Zestre scumpă, limba română
Am tot mers prin culorile toamnei – și de 

la Suceava, și după trecerea frontierei – însă 
de la o vreme, înaintând pe drumul care face 
la stânga, la vreo 15 km distanță paralel cu 
granița, ne-am dat seama că am intrat într-un 
timp, un anotimp de mai de mult, cu nu puține 
case ca odinioară și cu verdele verii încă stăpân 
în pomi și în grădini. Soarele îndulcea aerul ca 
la sfârșit de mai, nu început de octombrie, și 
imaginea cu care ne-a întâmpinat Biblioteca 
din Pătrăuții de Jos („Vedeți, oleacă mai 
încolo, poarta albastră!”), cu Maria Ștefureac, 
bibliotecara-șefă, în ie luminoasă, cu zâmbet 
luminos pe chip, a desăvârșit promisiunea 
unei zile frumoase. Am urcat trepte de piatră și 
de lemn la capătul cărora ne așteptau oameni 
și cărți în strai de sărbătoare și tot sărbătorește 
am fost primiți cu pâine și sare (de fapt un 
colac somptuos purtat pe ștergar cu alesături 
ca o coroană împărătească) de Natalia Balan, 
în costum național, toată numai un surâs, 
deși ajunsese acasă doar de câteva ceasuri. 
Se întorsese, împreună cu prof. Eleonora 
Schipor și cu Larisa Chedic, directoarea 
Căminului Cultural din Pătrăuții de Jos, de la 
Pitești, din România, invitate la al XVIII-lea 
Simpozion Internațional „Experimentul de la 
Pitești”. Participaseră cu amintiri, prea tinere, 
toate trei, ca să fi fost ale lor, amintiri rămase 
de la bunici și părinți din anii fântânilor 
albe, închisorilor, deportărilor, refugiilor, 
despărțirilor – răni niciodată deplin închise, 
cicatrizate. Amintiri, zestre grea!, alături de, 
zestre scumpă!, limba română și dragostea 
pentru cărțile ei. 

Momentul îmbrățișărilor
Momentul îmbrățișărilor și al saluturilor 

spontane, premergător cuvintelor de bun 
venit și bun găsit în public, este cald și lung 
și din partea pătrăucenelor, Maria Ștefureac 
avându-le alături pe bibliotecarele Elena 
Cleoț, Maria Malițca, din Arșița,  și Ana 
Zmoșu, de la școala din localitate, și din partea 
oaspeților, Maria Dovhan, director adjunct al 
Bibliotecii Regionale Științifice Universale 
„M. Ivasiuk” Cernăuți, cu bibliotecarele-șefe 
de la bibliotecile raionale, Elena Mihai, din 
Herța, și Ivona Lughina, din Storojineț, și cu 
dr. Gheorghe Gabriel Cărăbuș, managerul 
Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, din 
Suceava, cu proprii invitați (semnatara acestor 
rânduri și  Ciprian Bojescu, autor și coautor 
al unor volume legate de nordul Bucovinei), 
în ambele ipostaze, de pătrăuceni și oaspeți, 
regăsindu-se Tatiana Monica, bibliotecară-
șefă, și Alexandru Burlă, bibliotecar din 
Pătrăuții de Sus. Acestui moment îi aparțin 
din prima clipă și prof. Eleonora Schipor, 
cunoscută animatoare culturală din zonă, 
și Gheorghe Fedorean, primarul comunei 
Pătrăuții de Jos. 

Deschiderea Salonului
Întâlnirea noastră este prilejuită de Salonul 

de Carte Românească de la Biblioteca Pătrăuții 
de Jos, organizat sub auspiciile Bibliotecii 
Științifice Regionale „M. Ivasiuk” Cernăuți 
(director Natalia Fileak), cel mai recent 
dintr-un binevenit șir de astfel de saloane 
care evidențiază și un parteneriat salutar cu 
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, 

Parteneriate transfrontaliere
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parteneriat concretizat de asemenea de 
fiecare ediție a salonului anual al Bibliotecii 
Bucovinei din Suceava - Salonul  Literaturii 
Române din Bucovina. Plăcerea, grija pentru 
fiecare amănunt a bibliotecarelor de aici, 
dar și a celorlalți intelectuali, a oamenilor 
care prețuiesc cartea, se vede, tot atât de 
mișcătoare pentru inima mea de cititoare ca 
și îmbrățișările, ca și colacul împărătesc, în 
stelajul pregătit special cu volume dedicate 
așezării și pătrăucenilor de seamă și în vitrina 
cu volume semnate de fii ai Pătrăuților de 
Jos, cărora mâna de neobosită publicistă a 
prof. Eleonora Schipor le alăturase decupaje, 
reproduceri din ziare și reviste, cu articole 
(cele mai multe purtându-i semnătura) despre 
evenimente petrecute aici sau cu participarea 
reprezentanților locului. 

Primul bun venit pentru toți participanții 
răsună în cântecul interpretat de liceana 
Daniela Grumeza, cu o mărturisire generatoare 
de voie bună: „De când mama m-a făcut,/ 
Veselia mi-a plăcut!” După care ia cuvântul 
Maria Ștefureac, începând cu o laudatio în 
versuri a bibliotecii, scrisă de unul din membrii 
fostului cenaclului literar „Începătorii” (azi 
„Lira”), urmat de prezentarea instituției (care 
în anul 2024 va împlini un secol de existență), 
astăzi cu o avere de 7000 de cărți, 800 în 
limba română, și continuând cu sprijinitorii 
fondului românesc, între care consulul 
Edmond Neagoe, de la Consulatul General al 
României la Cernăuți, și profesorii și elevii 
din Vicovu de Sus - România. 

Tabloul comunei, prezentat de primar
Tabloul actual al comunei este schițat 

de primar,  Gheorghe Fedorean, cu o 
enumerare grăitoare: o biserică creștin-
ortodoxă, pe care o admirasem deja la 
venire, și una romano-catolică (pe lângă 
români și ucraineni, în Pătrăuții de Jos 
trăiesc și mulți polonezi), 23 de „căpelițe” 
(paraclise  și capele), o școală cu limba 
de predare româna, în centrul comunei, 
și alta în ucraineană, două așezăminte 
culturale, două ansambluri artistice, dintre 
care „Mugurel” se și făcuse văzut și auzit 
prin cântecul Danielei Grumeza, muzeu 

de etnografie și folclor în satul de centru și 
spațiu muzeal în Arșița, monumente, unul în 
memoria mamelor care s-au jertfit în vremea 
deportărilor, altul al papei Ioan Paul al II-lea, 
casa în care, în anul 1942, a poposit fostul 
suveran al României, Mihai, trei doctori în 
științe (Ilie Popescu, Ion Popescu, Kazimir 
Gavliuc), șapte autori de cărți, cinci cetățeni 
de onoare (Ilie Popescu, Ion Popescu, 
Eleonora Schipor, Nicolae Fedorean, Jan 
Bojek), 14 cărți despre așezare, între care 
prima în limba română publicată în nordul 
Bucovinei, „Pătrăuții pe Siret. File de istorie 
și contemporaneitate” de Ilie Popescu, 
„Bukowina. Mala ojczyzna – Pietrowce 
Dolne” de Helena Krasowska, „Pătrăuții de 
Jos, tu ești baștina mea” de Eleonora Schipor 
și tot de Eleonora Schipor, „Viața culturală a 
satului Pătrăuții de Jos”, „Un sat bucovinean 
de pe Valea Siretului. Mărturii spirituale” 
de Valeriu Zmoșu, „Plaiul meu” de Viorica 
Schipor Pițu... Cât apuc să rețin, cred că 
tânăra jurnalistă de la BucPress Cernăuți, 
Mirela Amarie, este mai harnică, eu, prima 
dată aici, fiind mereu atrasă și de ce aud, și de 
ce văd, și de ce ni se arată, și de cotoarele și 
copertele altor cărți, ale cărților din rafturile 
de toate zilele. 

Amintiri, mulțumiri și daruri poetice
De altfel, după lauda bibliotecii reprodusă 

de Maria Ștefureac, este rândul Nataliei Balan 
să declame ,,Carte frumoasă...” și al prof. 
Eleonora Schipor, să-i cinstească pe cei care 
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au scris-o și să le dea cuvântul. Valeriu Zmoșu 
rememorează ajutorul primit de la acad. 
Alexandrina Cernov și satisfacția pe care 
a trăit-o când după ce tot a adunat pe hârtie 
nume ale victimelor deportării a putut să le 
vadă înscrise și în piatra monumentului din 
Pătrăuții de Jos, dedicat jertfelor staliniste. 
Viorica Schipor Pițu povestește că, absolventă 
a unei facultăți de limba rusă, a avut nevoie 
și a primit ajutorul lui Dumitru Covalciuc, 
Ilie Popescu, Vasile Bâcu, cărora le rămâne 
recunoscătoare, pentru ca să scrie și să publice 
în limba română. După care ne dăruiește 
poezia sa „Rugăminte”, în lectura profesoarei 
de limba și literatura română Elena Burla, 
care ne conjură să ocrotim „dulceața vieții”, a 
pâinii, a laptelui, „vlăstarele tinere”. Un alt dar 
poetic, de data aceasta închinat satului – „Ai 
dat viață la oameni de viță aleasă” -, ne oferă 
și Larisa Chedic, în lectura elevei Daniela 
Schipor, membră a cenaclului „Lira”, dar și 
mugurel drăgălaș și talentat în „Mugurel”. 

Maria Motrescu-Popescu: 
„Între vis și realitate”

Partea a doua a „Salonului”, moderată 
de prof. Eleonora Schipor, o evocă pe prof. 
Maria Motrescu-Popescu, „femeie demnă, 
mândră, care și-a iubit baștina”, valoroasă 
animatoare culturală, pe care și noi am 
cunoscut-o acum doi ani la Salonul de Carte 
Românească de la Biblioteca din Crasna.  
Amintindu-ne că Maria Motrescu a fost sora 
mai mare a poetului martir Ilie Motrescu – 
căruia Eleonora Schipor i-a închinat patru 
cărți și pentru care nu a avut liniște până nu 
i s-a tipărit și în limba de stat  „Cântarea 

Carpaților”, „ca să vadă și ucrainenii ce fac 
românii noștri” –, moderatoarea întârzie și 
asupra vieții și cărților celorlalți Motrești, 
desprinzându-le de pe stelaj și privindu-
le cu drag, înainte ca să ni le arate și nouă. 
După care nu se mai satură să se uite la 
cartea Mariei Motrescu-Popescu, „Între vis și 
realitate”. Când o întreb, încuviințează, „da, 
Maria Motrescu-Popescu a fost, ca și frații ei, 
din Crasna; toți și-au dorit ca veverița de pe 
stema Crasnei să fie și pe cărțile lor, dar este 
legată de noi, pătrăucenii, prin iubirea ei față 
de noi”. Și din nou Daniela Grumeza recită. 
Poezia aleasă pentru întâlnirea noastră din 
versurile Mariei Motrescu-Popescu e una care 
elogiază munca educatorilor, nu doar fiindcă 
și Maria Motrescu-Popescu a făcut parte din 
rândul lor, ci și fiindcă în prima duminică din 
octombrie în Ucraina este Ziua Învățătorilor. 

Cărțile nu cunosc frontiere
În final, prof. Eleonora Schipor își oferă 

cele mai recente cărți și articole Bibliotecii 
Bucovinei. Dar de cărți are pentru Biblioteca 
Pătrăuții de Jos și dr. Gheorghe Gabriel 
Cărăbuș: o „integrală” Jules Verne, „rai” 
din donația avocatului Marius Petroiu din 
București pentru cititorii români din nordul 
Bucovinei, din care a dus și în decembrie la 
Salonul de Carte Românească al Bibliotecii 
Raionale Herța. De altminteri, în alocuțiunea 
sa, dr. Gheorghe Gabriel Cărăbuș subliniază 
importanța lecturii din plăcere de la o vârstă 
fragedă,  importanța acestor daruri din cărți, 
și volumele în ucraineană aducând bucurie 
comunității ucrainene din județul Suceava, 
precum și importanța cunoașterii reciproce a 
înaintașilor, a lui Eminescu, a lui Șevcenko, a 
lui I. G. Sbiera, a lui M. Ivasiuk, încheind cu 
o mărturisire: „Mă bucur că Salonul de Carte 
Românească a poposit și aici, la Pătrăuții 
de Jos, într-un spațiu cu atâtea cărți și atâția 
cititori, și cred că până la urmă prietenia dintre 
instituțiile noastre și dintre noi ajunge până la 
cititorii noștri, la cetățenii așezărilor noastre”.

În ce mă privește, membră a Societății 
Scriitorilor Bucovineni, dar și a Uniunii 
Scriitorilor din România – Filiala Bacău, 
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simt nevoia câtorva cuvinte despre Eusebiu 
Camilar, inegalabilul povestitor și tălmăcitor 
bucovinean, și despre Nicolae Labiș și 
Festivalul Național de Poezie „Nicolae 
Labiș” la jumătate de veac de existență, 
prefață la propriul dar: volumul cu legende 
„Stejarul din Borzești” de Eusebiu Camilar 
pentru bibliotecile din Pătrăuții de Jos și 
Arșița și câte un volum de poeme de Nicolae 
Labiș pentru elevele Daniela Grumeza și 
Daniela Schipor. Și de asemenea povestesc, 
la bicentenarul nașterii lui Vasile Alecsandri, 
despre organizarea, la Bacău, a Reuniunilor 
Culturale „Alecsandriada”, anul acesta cu 
Premiul pentru Proză decernat cernăuțeanului 
Grigore Crigan și cu un premiu pentru 
una din școlile comunei Mahala, și despre 
Premiul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor 
din România atribuit post-mortem Aniței 
Nandriș-Cudla pentru recenta ediție apărută în 
Ucraina a celebrei cărți „20 de ani în Siberia. 
Amintiri din viață”. Aducând și eu un volum 
de Vasile Alecsandri, am  plăcuta surpriză să-l 
găsesc deja în rafturile Bibliotecii Pătrăuții 
de Jos, așa că îl ofer Bibliotecii Arșița, unde 
este bine primit, bibliotecara Maria Malițca 
recunoscând bucuroasă că nu-l avea pe 
Alecsandri decât în „limba moldovenească”, 
adică în caractere slave. Și, firește, am câteva 
povești de Doina Cernica și pentru micuții 
ei cititori, ca și pentru ai prof. 
Elena Burla.

Mai lung și mai sentimental, 
darul lui Ciprian Bojescu 
constă în mărturisirea sa de 
dragoste pentru nordul natal, 
fiind născut în Iordănești, și 
pentru oamenii lui, începând cu 
regretatul Dumitru Covalciuc, 
dar și în proaspăta sa carte, 
„Amintiri din viață”.

Nici un sat n-are atâția 
scriitori…

Cum distinsele bibliotecare 
Maria Dovhan, din Cernăuți, și 
Ivana Lughina, din Storojineț, 
nu se încumetă să vorbească 

în limba română, rostindu-și discursurile în 
limba ucraineană, Elena Mihai, de la Herța, 
condensează și intervențiile acestora în 
cuvântul său, unul de apreciere a minunatelor 
saloane, prilej de întâlnire pentru oameni și 
cărți, pentru prieteni și cititori, de sporire a 
fondului de carte românească, și îi omagiază 
pe pătrăuceni: ,,La curent cu ce se publică și 
ce se scrie, sunt precisă că niciun sat, la noi 
în Bucovina, nu are atâtea cărți despre el și 
atâția scriitori! Vă felicităm!” 

Profesoară de limba și literatura română, 
Elena Burla mulțumește într-o frumoasă 
limbă română organizatorilor că „am fost 
poftiți la un salon de carte, la o sămânță de 
vorbă în limba română, limba mamei, limbă 
europeană”. Și se recunoaște  „mândră” de 
cei prezenți „la această sărbătoare a sufletului, 
oameni sinceri, frumoși, de care avem nevoie”, 
deoarece „e criză de asemenea oameni: trăim 
modern, trăim sărac!”

Și ca ziua și sărbătoarea cărții și a oamenilor 
cărții în Pătrăuții de Jos să fie și mai frumoasă, 
Maria Ștefureac rostește calde urări pentru 
Valeriu Zmoșu la vârsta rotunda împlinită nu 
de mult, iar una dintre încântătoarele tinere 
de la „Lira”, sau de la „Mugurel”, ori de la 
amândouă,  îi umple brațele cu flori și inima 
cu întineritoare emoții.

Când am plecat era încă vară.                                           
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Ion G. Sbiera 
și rolul său în pregătirea 

și înfăptuirea unităţii naţionale

Elena PINTILEI

Ion a lui Gheorghe Sbiera se naște la 1 
noiembrie 1836, în Horodnicul de Jos, 

districtul Rădăuți,  într-o familie cu zece copii. 
După ce deprinde de la părinți rugăciunile 
rostite în familie în fiecare zi, seara și dimineața, 
un învățător ambulant îi dă primele lecții de 
citire și scriere1. În decurs de un an, îndrumați 
de învățătorul Vasile Răzuș, Ion și fratele 
său Nicolae, învață Bucoavna, Ceaslovul și 
Psaltirea. Fiindcă în sat nu exista școală, în 
1845 pleacă la Rădăuți, unde se înscrie la 
Şcoala trivială, iar în 1848, la Cernăuți, unde, 
la gimnaziul de patru clase, își finalizează, în 
1849, studiile primare. Urmează Gimnaziul 
Superior (Ober-Gymnasium), de opt clase 
(1849-1857), după care pleacă la Viena. Aici 
studiază Dreptul şi Filosofia (1857-1861). În 
1886, fiind deja profesor la Universitatea din 
Cernăuți, obţine titlul de doctor în filosofie. 

Elevul lui Aron Pumnul
Încă din timpul studiilor secundare, I.G. 

Sbiera îl întâlnește pe Aron Pumnul, „trimes 
providențial al Românilor din Bucovina”2, 
titularul primei Catedre de limba şi literatura 
română de la Gimnaziul cernăuțean. Această 
catedră nou înfiinţată, „paladiul sciinţii 
naţionale, altariul sîmţului şi al virtuţii, vatra 
naţionalităţii române”3, însemna nespus de 
mult pentru românii ce doreau să înveţe în 
limba maternă. Cu gândul la iubitul profesor, 
cărturarul bucovinean mărturiseşte în 
memoriile sale: „înrîurinţa lui culturală asupra 
mea a fost determinantă şi decisivă”4. Sub 
îndrumarea lui Pumnul, tânărul I. G. Sbiera 
citește Istoria pentru începutul  românilor în 
Dachiia de P. Maior, Hronica românilor de G. 
Șincai și Hronicul vechimii româno-moldo-

vlahilor de D. Cantemir. De la Aron Pumnul, 
cărturarul bucovinean a luat, pe lângă iubirea 
nemărginită pentru limbă şi ţară, însufleţirea 
pentru lupta redeşteptării naţionale. 

Alegerile din 1861
Apelul studenților vienezi

Primăvara anului 1861 aduce alegeri 
parlamentare în Imperiul Austriac. Prin 
urmare, și în Bucovina au loc primele alegeri 
de la obținerea autonomiei5. Conectat la tot 
ceea ce se întâmplă acasă, I. G. Sbiera, student 
la universitatea vieneză, redactează la 2 Martie 
1861 un apel mobilizator pentru românii care 
urmează să-și aleagă reprezentanții6. Semnat 
și de cei doi prieteni ai săi, Leon Popescu și 
Artemie Berariu, apelul electoral evidențiază 
șapte principii de bază care urmau să servească 
drept etalon viitorilor lideri parlamentari. 
Acestora li se cerea să fie bucovineni și 
creștini veritabili, să-și iubească țara, religia și 
poporul, să fie curajoși, puternici și înțelepți, 
să fie liberi, cu idei mărețe, să fie judicioși 
și buni retori, să fie învățați, să-și cunoască 
istoria propriului popor și, nu în ultimul rând, 
„să fie probați, și de faptă”.7 Apelul studenților 
vienezi a fost o bucurie pentru tânăra generație 
de liceeni din Bucovina, care l-au multiplicat, 
copiindu-l și răspândindu-l în mai toate satele 
din provincie. Considerat de autorități „contra 
liniștii naționale”, cei mai activi propagatori 
ai lui, elevii Vasile Bumbac și Vasile Burlă, 
au fost exmatriculați din liceu. Din generația 
de liceeni luptători pentru redeșteptarea 
conștiinței naționale mai făceau parte 
Dimitrie Isopescul, Eusebie Nedelcu, Vasile 
Grigorovici și alții. Deși fapta sa nu a avut 
rezultatul așteptat, pentru I. G. Sbiera ea a fost 
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cea dintâi implicare în plan politic, atrăgând 
simpatia tinerei generații de acasă.

Redactor al Diplomei imperiale 
(partea de istorie a Bucovinei)

Devenind autonomă, Bucovina avea dreptul 
la propria marcă și la drapel. În data de 26 
august 1861, împăratul Franz Iosif I, aprobă 
ca Bucovina să aibă însemne distincte, ca toate 
celelalte țări de coroană. I. G. Sbiera este acela 
care redactează partea istorică a textului trimis 
la Viena pentru justificarea conținutului stemei. 
În 9 decembrie 1862, împăratul emite Diploma 
imperială care atestă autonomia Bucovinei, 
reproducând, totodată, și stema ducatului: „Pe 
un scut împărțit de-a lungul albastru și roșu, 
pus cu fața înainte un cap natural de bour și 
comitat de trei stele în triunghi vertical. Scutul 
îl înconjoară o mantie roșie tivită cu frunze de 
aur, căptușită cu ermelin și ridicată cu ciucuri 
de aur peste colțurile scutului. Pe deasupra 
mantiei o pălărie ducală de aur, ornată cu 
pietre scumpe și jumătate umplută cu roșu”8. 
Sbiera își pune în slujba țării atât de mult 
iubita dibăcie de cercetător istoric, conlucrând 
la împlinirea unui ideal colectiv măreț. 

La insistențele lui Aron Pumnul 
și a fraților Hurmuzachi,

Ion G. Sbiera preia catedra,
la Obergymnasium

Proaspăt absolvent (iulie 1861) al 
universității vieneze, I. G. Sbiera se întoarce 
în Bucovina, unde îl găsește pe Aron Pumnul, 
bolnav9. Urmându-și dorința de a avea o 
carieră politică, tânărul jurist se înfățișează 
guvernatorului cu intenția de a ocupa o funcție 
publică. Însă, boala avansată a fostului său 
profesor îl determină, îndemnat de frații 
Alecu și Gheorghe Hurmuzachi, să ocupe 
postul de suplinitor la cea dintâi Catedră de 
Limba și Literatura Română de la gimnaziul 
cernăuțean. Este momentul când marele 
patriot Aron Pumnul își pune amprenta decisiv, 
din nou, asupra evoluției cărturarului I. G. 
Sbiera. Zece ani (1861-1871), este profesor 
la Obergymnasium, timp în care susține 
neîncetat, învățământul în limba română10. 
Străduindu-se să înlocuiască limba germană 
(limbă de predare) cu limba maternă, reușește 
să transforme limba română, din obiect de 

predare, în grai pentru tânăra generație de 
învățăcei. Limba ocupanților o folosește în 
sala de clasă, numai în cadrul inspecțiilor sau 
pentru explicarea regulilor gramaticale pentru 
elevii de altă naționalitate. Cursurile le ține în 
limba română, iar elevii, mărturisește însuși 
I. G. Sbiera, „prinseră cu toţii a se holba la 
mine… Mulţi din ei îşi răzimaseră capetele 
în mâni, se puseră cu coatele pe laiţă, şi mă 
ascultau cu o atenţiune uimitoare şi cu o linişte 
sacramentală”11. Tânăra generație, nu avea 
cunoștințe despre istoria și cultura românilor, 
iar publicarea prelegerilor pentru publicul larg 
sub titlul Studii istorice literare, constituie 
un simbol de rezistență și de luptă pentru 
redeșteptarea conștiinței naționale a românilor 
bucovineni12. 

În același scop, iubitul profesor întreprinde 
serbări în aer liber și excursii. Astfel, în ziua 
de 1 mai, sărbătorește împreună cu elevii din 
clasele superioare, Maialele. La îndemnul 
lui I. G. Sbiera, tinerii studenți recită poezii, 
cântă și încing hore, publicul fiind absorbit 
de o manifestare pur românească. Consiliul 
corpului profesional a decis ca excursiile 
maiale să se repete în fiecare an, prilej cu care, 

Ion a lui Gheorghe Sbiera 
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I. G. Sbiera, inițiatorul acestora, va organiza 
adevărate oaze de cultură românească, prin 
care va forma o tânără generație care va 
contribui la mișcarea națională culturală și 
literară din Bucovina. 
Ultimul administrator al Bibliotecii Țării

Din noiembrie 1863, Ion a lui Gheorghe 
Sbiera mai administrează, timp de opt ani, și 
biblioteca gimnaziștilor români din Cernăuți, 
înființată în anul 1857. Biblioteca funcționase, 
mai întâi, în casa lui Aron Pumnul, iar în 
1861� a fost mutată în incinta gimnaziului. 
În 1871, când profesorul I.G.Sbiera își dă 
demisia de la catedra de limba și literatura 
română și devine custode13 la Biblioteca 
Țării, trece Biblioteca gimnaziștilor români 
din Cernăuți către Societatea pentru Cultura 
și Literatura română în Bucovina, în cadrul 
căreia va funcționa independent până în anul 
1880. Întreaga activitate de bibliotecar Sbiera 
și-a dedicat-o completării colecțiilor de carte 
românească și formării tinerilor bucovineni în 
spirit național. 

Biblioteca Țării este „un copil al revoluției”14 
și, totodată, locul în care I. G. Sbiera s-a 
remarcat ca fiind un adevărat apărător al 
românismului. Este cel din urmă conducător 
al bibliotecii15. Încă de la început l-a preocupat 
îmbunătățirea condițiilor de depozitare a 
cărților, achiziția de volume în limba română 
și contactul permanent cu persoane și edituri 
din România. Astfel s-a constituit un spațiu 
special în care s-a menținut vie dorința de 
independență națională a bucovinenilor. 

Primul titular al catedrei de română 
la Universitatea germană din Cernăuți.
 Între timp, la Cernăuți, se înființează 

Universitatea Francisco-Josefina16. Cea de a 
cincea universitate din Austria, cu limbă de 
predare germană, este inaugurată în data de 4 
octombrie 187517. Cărturarului I. G. Sbiera i 
se propune, la 11 Mai 1875, să ocupe postul 
de suplinitor la cea dintâi catedra de limbă și 
literatură română. Întreaga sa activitate literară 
și implicarea consecventă în viața culturală 
din Bucovina îl recomandă pentru activitatea 
universitară. În același an, Biblioteca Țării 

trece în subordinea noii instituții pentru 
studii superioare. Așadar, devine bibliotecă 
universitară. Remunerat doar cu 1440 fl. pe 
an, proaspătul suplinitor este nevoit să-și 
rotunjească venitul, până în anul 1881, când 
devine profesor universitar, prin continuarea 
desfășurării activității în cadrul bibliotecii. 
Universitatea cernăuțeană, înființată cu scopul 
de a implementa politica germanizatoare în 
spațiul ocupat, devine un lăcaș al românismului, 
catedra de limba și literatura română însemnând 
un salt uriaș pentru învățământul în limba 
maternă a românilor. Profesorul I. G. Sbiera, 
ține primul curs în limba română Educaţie 
veche şi educaţie nouă18, încălcând astfel 
ordinul autorităților de a folosi limba germană 
în prelegeri. Susține preocupările culturale 
ale studenților, sprijinindu-i în concretizarea 
unor nuclee ale dezvoltării și conservării 
sentimentului național. E înființată Societatea 
academică Arboroasa, iar mai târziu, în anul 
1878, Junimea. Iubitul profesor sprijină și 
editarea publicației Încercări literare (13 feb. 
1892 – 12 ian. 1893), revistă ce promovează 
activitățile literare ale studenților.

Inițiator al primei societăți
culturale românești din Bucovina.

 Ceea ce îl definește pe cărturarul bucovinean 
este lupta continuă pentru redeșteptarea 
conștiinței naționale a românilor bucovineni. 
Meritul de a fi redactat în limba română un 
statut în vederea înființării Reuniuni româneşti 
de leptură din Cernăuţi19, îi revine de asemenea 
lui I. G. Sbiera. Astfel, la 1 mai 1862, ia 
ființă Reuniunea..., având ca președinte pe 
medicul Mihai Zotta și vicepreședinte pe 
Alexandru Hurmuzachi. Secretar a fost ales I. 
G. Sbiera care, împreună cu vicepreședintele, 
organizează o bibliotecă cu publicații 
românești și o sală de lectură. În anul 1865, 
Reuniunea... devine Societatea pentru cultura 
și Literatura Română în Bucovina, „un 
adevărat stat major, un partid neoficial”1=20. 
Biblioteca își sporește colecția de cărți și 
reviste, poartă corespondență cu intelectuali 
de seamă și cu edituri, Societatea... colaborând 
cu personalități însemnate din întreg spațiul 
românesc21. Prima trupă de teatru22, Fani 
Tardini, care a ajuns la Cernăuți și a susținut 
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prima reprezentație în data de 1/13 Martie 
1864, la Hotelul Moldova23, a redat vitalitatea 
tuturor românilor care manifestau sentimente 
naționaliste și a reprezentat una dintre cele 
mai impresionante acțiuni ale Societății... I. 
G. Sbiera surprinde în memoriile sale reacția 
celor prezenți în sala de spectacol: „publicul, 
răpit de o însufleţire nedescriptibilă, isbucni 
în aplause şi strigăte de bravo şi de trăiască, 
de cutremurau păreţii, şi socotiai că are să 
se prăbuşească sala de-atîta zgomot!”. Era 
bucurie, entuziasm. Drama cu cântece în patru 
acte Radu Calomfirescu și spectacolul de I. 
Dumitrescu au încântat auditoriul atât de mult, 
încât trupa de teatru, în prima stagiune, a avut 
33 de reprezentaţii, cele mai multe compoziţii 
având un caracter naţional românesc. 

Un impact deosebit pentru mișcarea 
culturală și literară a românilor din Bucovina, 
l-a avut Foaia Societăţii pentru literatura şi 
cultura română în Bucovina (1 martie 1865 – 
31 decembrie 1869)24. Cel dintâi redactor al 
publicației a fost Ambrosie Dimitroviţă, însă 
în iulie 1866, acesta moare. I. G. Sbiera devine 
redactor responsabil, activitate desfășurată 
până în 1869. Paginile revistei poartă 

semnătura unor importanți scriitori români, ele 
găzduiesc, cu generozitate, materiale despre 
limbă și literatură, dar acordă și suficient 
spațiu chestiunilor politice. Aurora română25 
(1881) şi Calendariu26 (1874), sunt alte două 
publicații editate de Societate... care întregesc 
activitatea publicistică a acesteia. 

Membru fondator al Academiei Române
Odată cu înființarea Societății literare 

române27, la 1 aprilie 1866, în București, 
românii de pretutindeni primesc certitudinea 
creării unui centru sub egida căruia intelectuali 
români, uniți într-un singur ideal, vor conlucra 
la stabilirea unei ortografii, a unei gramatici și a 
dicționarului limbii române. La 22 aprilie 1866 
sunt numiți membrii Societății, personalități 
din toate provinciile românești. Din Bucovina 
sunt aleși Alexandru Hurmuzachi și Ambrosie 
Dimitroviţă. Cel din urmă, fiind bolnav, 
renunță și, la 11 iunie 1866, printr-un decret 
emis de Carol I, este numit I. G. Sbiera. În 
1867, Societatea literară română devine 
Societatea Academică Română, profesorul I. 
G. Sbiera devenind, așadar, membru fondator 
al acesteia. La cele dintâi dezbateri cu referire 
la unificarea ortografiilor sunt evidențiate 
principiile etimologic și fonetic, cel din urmă 
fiind susținut de către cărturarul bucovinean, 
din partea căruia vine și propunerea de a 
se crea o comisie28 însărcinată cu stabilirea 
unei ortografii unice românești. Membrii 
comisiei, din care făcea parte și I. G. Sbiera, 
admit un sistem ortografic etimologic. 
Chiar dacă fonetismul susținut de eruditul 
profesor bucovinean a fost respins, acesta 
publică29 în Foaia Societăţii pentru literatura 
şi cultura română în Bucovina, două studii 
în care tratează evoluția limbii române și 
aplicarea principiului fonetic în ortografia 
limbii române. Academicianului bucovinean 
îi revine meritul de a fi considerat cel dintâi 
filolog30 care a prezentat prima versiune 
completă şi omogenă a alfabetului latin 
al limbii române, având drept fundament 
principiul fonetic. 

La data de 15/27 august 1871, I. G. Sbiera 
este delegat de Academia Română pentru a 
participa la Serbarea de la Putna, sărbătoare 
prilejuită de împlinirea a 400 de ani de la 

Profesorul de română al gimnazistului I.G. Sbiera 
la Obergymnasium-ul din Cernăuți, pe care 
fostul elev l-a înlocuit, peste ani, la catedră
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sfințirea Mănăstirii Putna. Înconjurat de 
români, academicianul punctează importanța 
Societății Academice Române pentru întreg 
spațiul românesc, întrucât are misiunea de 
a săvârși unitatea limbii române, instrument 
de luptă pentru unitatea literară, culturală și 
națională a românilor de pretutindeni. 

Cu o activitate remarcabilă în spațiul 
bucovinean, academicianul I. G. Sbiera, este 
distins de către Regele României, Carol I, 
în data de 14 decembrie 1898, cu Ordinul 
Coroana României, în grad de Comandor. E 
o distincție care are să-i aducă onoarea de a-i 
fi recunoscută întreaga contribuție adusă în 
viața culturală și literară a românilor. 

I. G. Sbiera rămâne în istoria Bucovinei 
ca istoric literar, memorialist, folclorist, 
filolog, editor, apărător al limbii române, 
cercetător al istoriei românilor și cărturar 
de aleasă ținută intelectuală, implicat direct 
în mișcarea națională a compatrioților, cu o 
contribuție deosebită la pregătirea generației 
care va înfăptui, peste ani, unirea provinciei 
cu țara. 
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La Cernăuți, într-o vacanță de creație 
pe timpurile U.R.S.S (II)

Leo BUTNARU

Jurnal de scriitor

10.0I.1986
Cu 125 de ani în urmă, Eminescu vine aici, 

la Cernăuți, unde stă patru ani (1860-1863). Îi 
poți presupune umbra pretutindeni în partea 
veche a orașului. A pășit pe aceleași pietre de 
râu, aranjate meticulos în caldarâmul străzii: la 
intersecție, ca punct de pornire, piatra-centru, 
în jurul ei, șiraguri de bolovăniș neted, ca 
niște valuri ce fac cercuri pe apă; volutele se 
desfășoară pe o parte și pe cealaltă a străzilor, 
demarcate (în centru) de un rând drept de 
pietre. Admiri acest pavaj ca pe un mozaic, 
ca pe o artă așternută pământului, depusă la 
picioarele omului. Peste arhitectura semi-
gotică sau clasică a Cernăuțiului s-a oprit, 
sigur, îndelung cu privirea, preadolescentul 
Eminescu. Aici va fi scris și prima poezie. 
Deci, urbea subcarpatină e și vatra de botez a 
viitorului mare poet. 

Sâmbătă sau duminică voi vizita mormântul 
lui Aron Pumnul. Pe când îi era țărâna proaspăt 
săpată, peste mireasma adâncurilor ei junele 
Eminescu lega în suflet și cuget primele sale 
probe de nemurire. Niște clipe fugare pe care, 
totuși, Faustul geniului nostru a reușit să le 
oprească în loc. Clipele acestea – semințe de 
îndelungi germinări și meditații, de fuziune 
a marii taine a creației cu concretețea istoriei 
de după mijlocul secolului optsprezece. 
Blagoslovit fii și veșnic neuitat, Cernăuțiule 
din acele vremi, care ai trezit conștiința unei 
inimi de tânăr și nemuritor geniu, inima 
preadolescentului Mihail Eminowici. Bătrânii 
brazi ai Bucovinei îl mai țin minte pe junele 
bard venit din Botoșani, ca să se nască a doua 
oară, și poate mai adevărat ca întâia oară, aici, 
lângă temeliile Carpaților.

În mai puțin de un secol de la înrolarea sa 
printre luceferii veșniciilor, Eminescu are mulți 
cititori, foarte mulți. Însă Eminescu trebuie să 
aibă un popor întreg de cititori. Și-l va avea, 
credem: poporul lui de origine și măreție.

Foarte rar depindem de puterea cuiva 
și foarte des depindem de dispoziția celor 
din preajmă. Indiferent de ce ar fi firesc 
să simțim și să gândim anumite momente 
(faze existențiale), firea noastră numaidecât 
este influențată de bucuria sau de supărarea, 
indiferența sau lașitatea, lingușirea sau viclenia 
(etc.) celui/ celor pe care-i avem în preajmă

Din Jurnalul lui Georges Simenon, 23 iulie 
1960: „Totdeauna am considerat că în școli 
ar trebui introdusă predarea unor cursuri de 
«demistificare» și «demitizare», care i-ar 
învăța pe copii să depisteze/ dezvăluie falsele 
valori false, falsele adevăruri «evidente» și 
așa mai departe – cu alte cuvinte, să-l ajute 
pe bietul om să se descurce în mormanele de 
convenții general-acceptate, care îl înconjoară” 
(„Inostrannaia literatura”, nr. 5, 1973).

În Cernăuți, reclama cinematografică 
e mai ingenioasă decât cea din Chișinău. 
Un exemplu: „La solicitarea numeroșilor 
spectatori, pe ecranul nostru se va demonstra, 
în reluare, filmul Romanța cruzimii”. Sunt, 
sau nu sunt solicitări, dar reclama câștigă. 
Orașul are și mai multe cinematografe decât 
Chișinăul. Chiar în centru sunt situate vreo 
zece.

Străzile centrale abundă în „Saloane de 
modă”. Ai impresia că i se face concurență 
serioasă… Parisului. Dar de fapt aceste 
„saloane” (nu trebuie scoase dintre ghilimele) 
nu sunt decât obișnuite ateliere de croitorie. 
Explicația, una dintre mau multe posibile, ar fi 
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că în Cernăuți – furnicar de lume! – vin foarte 
multe persoane din întreaga regiune, ba chiar 
și din Transcarpatia. Nu toate localitățile din 
munți au ateliere de acest gen și urbea execută 
numeroase comenzi de croitorie. Poate că și 
oamenii țin să se înțoleze tot mai după jurnale. 
Lucru salutabil. 

Luând în considerație durata de perspectivă 
a șederii mele aici, Cernăuțiul va fi – după 
Chișinău, Tiraspol și Nikolaev – orașul pe 
care l-am cunoscut bine. Și la mijloc nu e o 
ambiție, ci o necesitate: orașul cu brazi e 
de-a dreptul mozaicat, polifonic – români, 
ucraineni, ruși, polonezi, unguri, evrei și alte 
grupuri etnice. Apoi, net distincți, huțulii 
(muntenii), transcarpatienii veniți pe aici 
cu treburi. Și Cernăuțiul ar putea nimeri sub 
versul eminescian: „Privesc orașul furnicar”.

De mai continuă în același mod, 
„concediul” meu curent ar putea fi numit 
unul al observației și meditației. Asemănător 
acestuia ar fi fost doar cel petrecut împreună 
cu Zinovia în Crimeea, impresiile adunate 
atunci „regizându-le” într-un text pe care 
l-am intitulat „Refrene sub amnarele soarelui” 
(Publicat în „TM” (Tinerimea Moldovei, 
ziar al tineretului comsomolist din Moldova 
Sovietică). Am avut necazuri cu dedicația. Că, 
de, cum de am îndrăznit să-i dedic textul… 
soției? Mai că nu s-a ajuns la mustrare 
(avertisment pe linie de serviuc – n.r.). Dar ce, 
trebuia să-l dedic… partidului?...)

Acum, însă, amnarele de cremene ale 
Carpaților sunt acoperite de vălul zăpezilor. 
De altfel, să transcriu din „Inostrannaia 
literatura” un poem în proză, care vine, 
tangențial, la temă: „Ce tandru râde pământul, 
când se trezesc zăpezile! Stă în îmbrățișarea 
strânsă a acestora, plânge, râde. Flacăra ce 
alunecă de la el, de cum dispare zăpada, îndată 
îl ia de bărbat”. Măgulitoare interferență 
de asociații. Însă de la această „măgulire” 
urechile, strânse sub căciulă, nu au nicio șansă 
să-mi mai crească. În genere, iarna, se vede 
că urechile ne cresc cel mai puțin, pentru că 
în acest anotimp noi, oamenii, parcă suntem 
mai puțin orgolioși, lăudăroși. Suntem mai 
potoliți, mai îngândurați, iar asta înseamnă că 
suntem și mai legați de ritmurile naturii.

Când nu-ți vine cuvântul, când nu-ți vine 

fraza, te gândești, disperat, că ești cel mai 
neajutorat și „trândav” scriitor din câți există. 
În timp ce altora – presupui – paginile le vin 
una după alta, poezie după poezie, în flux 
interminabil, tu abia de reușești să însăilezi un 
articolaș într-o săptămână sau chiar în două, 
la care, poate, se mai alătură o poezie sau o 
vagă intenție de poezie, ceva note pentru proză 
și, în cazuri mai fericite, câteva rânduri de 
traduceri. Dar, bietul de tine, este înșelătoare 
această părere: majoritatea confraților tăi 
trudesc în sudoarea… sufletului. Excepție, 
poate un Simenon, o Christie… Încolo, citește-
le memoriile, jurnalele, scrisorile din care 
răzbate nu de puține ori disperatul geamăt al 
lui Flaubert, să zicem. O, acest geamăt de fiară 
înjunghiată pare a fi dat majorității truditorilor 
la cuvânt, chiar dacă nici pe departe ei nu sunt 
Flaubert și nici nu au vreo șansă să se apropie 
de el, la depărtarea văzului (artistic).

Pe o etajeră – un mănunchi de spice, care 
mă face să-mi amintesc că Liuba Cernomoreț, 
stăpâna apartamentului în care m-am cazat, 
este organizatoare a unor activități artistice de 
masă. În ultimii ani, mănunchiul de spice – ca 
simbol cu sens ușor de intuit – e frecvent în 
manifestările culturale și, deci, nu este exclus 
ca și aceste podoabe aurii să fi fost folosite la 
diverse înscenări, reprezentații. Îmi amintesc 
că „am păcătuit” și eu, simbolic-metaforic, 
propunându-i Zinoviei și lui Dan Cercavschi, 
pentru un scurt film documentar, un cadru de 
final cu o carte pe care stau câteva spice. Era 
vorba de un autor foarte modest ca valoare, 
Petre Darienco, dar în grațiile puterii, autor în 
„desagii” căruia muzele puseseră foarte puține 
daruri…

Clipa cea limpede a sufletului ca un bob 
scânteietor de cristal… Început de sentiment, 
declanșare de gând. Clipa cea limpede a 
sufletului, ca zvâcnetul de blitz al inspirației. 
Clipa cea limpede, care numai ea „se oprește”, 
numai ea, memorabilă fiind, e minunată, 
odată ce gândul duce spre Goethe. Clipa cea 
limpede și atât de rară a sufletului nostru 
norocos, preț de o zvâcnire, o zbatere de țipar, 
țipând de revelația fulgerătoare a frumuseții, 
a fulgerătoarei străpungeri de taină. (Sigur, 
țiparul nu… țipă, însă metafora îi „dăruiește” 
glas…)
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Оnticul pur, zămislitor de minune

Eter în balsamuri 

Eugenie în trup, monadiere-n cunune, 
Chip ctitorit de suavitate, în fire, 
Hărăzit, prin taina tainelor, să respire 
În onticul pur, zămislitor de minune. 

Irmos sfânt, fulguraţie îndumnezeită, 
Sfeşnic de cleştar ce-n farmec iradiază 
Hialite-n reverberaţii de stalactică, 
Învâlvorându-şi vernisul spre anastază. 

Eterul e scris în balsamuri, izvorâtoare 
Din şipot edenic — arhetip al splendorii... 

Naşterea perlei

Botez cu foc şi legământ pe zare, 
în rodul fără preget al luminii — 
un ritual în care-şi dau chemare 
de cununie stelele şi crinii. 

Renaştere în scoica de opal: 
din alimane neînvins transpare 
imaginea divinului în val, 
epifania Duhului în mare. 

Ca jocul de vernisuri în cristal, 
nuntesc mareele-ntru împlinire, 
în valvârtej de ape peste fire 
reverberează teurgii de graal. 

La adâncimi de-abis, pe-al mării pat, 
de-al veşniciilor tărâm aproape, 
se naşte perla-n linişte de ape — 
ecou al Proniei, pietrificat.

Inger

Paznic în turnul vieţii, pe-a tainelor colină,
Peste cetatea lumii, cu muri zidiţi din veac,
Ai chipul de balsamuri, ai duhul de lumină
Şi sublimezi osana veghind pe zodiac. 

Te-arăţi arar de tot, doar la răscruci supreme,
Să înnodezi, când rupt e, al sorţii legământ
Şi să dezlegi oculte, sibilice dileme, 
Sădite în fiinţă, ca-n Rug respirul sfânt. 

Căci eşti trimis de Domnul sol firii întinate,
Să fluturi ca un prapur măslinul rămurat,
Să fii chezaş zidirii şi să clădeşti palate
De încetăţenire în veşnicul regat. 

Porumbelul de sub boltă 

Braţ al crucii, în eclesie rânduit, 
Incintă de naltul altar adumbrită, 
Loc al rugii creştine, de îngeri păzit, 
Gemă de rai în Totul Rotund ctitorită. 

Eonii cerului leit o înconjoară, 
Cupola minunii respiră mir nentinat, 
Din tâmplă Pantocratorul, străluminat, 
Cu ochi de izbavă poporimea măsoară. 

Pandantivii vădesc, în enunţ monogramic, 
Figurile-tip pentru-ntreaga zidire – 
Şoimul, leul, taurul, omul adamic – 
Şi-ncifrat numele sublimului Mire.

În toposul absidei, sub boltă, pe-o rază, 
De nimeni văzut, Porumbelul veghează. 

Mircea LUTIC



54                   Mesager bucovinean, Anul XV, nr. 3 (59),  2018 Mesager bucovinean, Anul XV, nr. 3 (59),  2018                    55                   

Poezie

Răsfrângere 

Picură versul pe leagănul veşnic 
Al tainei numite viaţă. 
Picură lin, precum ceara pe sfeşnic, 
Precum raza lunii pe ceaţă. 

Copilul din vis n-are-aseamăn cu mine, 
Bătrân hărăzit ţărânei. 
Răsfrângerea lui, însă, vine-revine 
Pe pânza retinei. 

Pelinul rodeşte o flacără vagă, 
Ce-n suflet, nătângă, geme… 
Picură versul... Pronia-şi leagă 
Firele-n spaţiu şi vreme… 

Logosul zilei 

Când preajma înfloare la ceas de prier 
Sub respirul zefirului darnic, 
Zorii decid că nu e zadarnic 
Zelul soarelui de-a lumina din cer. 

Şi, îmbucuraţi, vestescu-i mereu 
Pe geana zării plinul de aur — 
Suprem logos al zilei, tezaur 
În lumea vegheată de Dumnezeu. 

Entelehia lui nu are seamăn. 
Divinul emulează cu sine, 
Superbul din superb se recheamă-n 
Năzuinţa să se înlumine. 

În preajunul bolţii — sfeşnic 
Învâlvorării Rugului Veşnic.  

Graal 

Consacrat scrisului prin legământ 
Ce-o viaţă-i menit să mă-ngâne, 
Mă împărtăşesc din Potirul Sfânt 
Al limbii materne române. 

În iru-i viază-n veci Dumnezeu 
Şi ghersuie-a Ţării flamură. 
Sânge-i din sângele neamului meu 
Şi trup din trupu-i de lamură... 

Tărâm al tainei înnemurite 
De Logosul înctitoritor, 
Blagă de vrăji leit-poleite 
Izvorând din înaltul Tabor!.. 

Grai-minune, germinând proural, 
Veşnic nesecatul meu Graal. 

Când îmi rescriu... 

Când îmi rescriu, pe alb, rimatul şir, 
Aud — au din zenit? au din nadir? — 
Un glas care se-nvăluie răstit, 
Străfulgerând ca lama de cuţit: 

“O, tu, plăsmuitor fără de har, 
Nu-ţi frământa cortexul în zadar 
Şi nu-ţi căzni în sterpe faceri pana, 
Că nule ţi-s şi râvna, şi consoana”. 

În prour 

La un cânt de cocoşi, licărit-a 
steaua menită să-mi vegheze ursita: 
într-un prour de-auroră, la ţară,
sub zodii de Bour şi de Mioară. 
Era în scăldă de zare, 
marţi după Duminica Mare. 

Şi fostu-mi-a zodier 
Sfântul Soare. 

Nume-primordiu

Pogoare Duhul Tău cel Sfânt cu vrajă
De mângâios preludiu. Puşi în strajă 
La porţi, să glăsuiască-n ceruri primii,
Zorirea s-o vestească serafimii. 

Pogoare Duhul Tău cel Sfânt cu mirul
De neprihană-n prour. Iar potirul 
Să-şi verse mirodenia suavă,
Şi sfinţii în tărie să dea slavă. 

Pogoare Duhul Tău cel Sfânt cu harul 
De neînvins al rugii, când altarul 
Se-nvăluie-n tămâie şi se-mplină
În înfloriri învolte de lumină. 
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Cetatea Moleo Dava si rolul Moldovei 
in istoria valahilor (II) 

Viorel UNGUREANU

Despre cetatatea Moleo Dava și 
comandantul scit Zurasie relatează 

textul din placa descoperită la Sinaia (Fig.5). 
Aici sunt descrise unele evenimente care au 
avut loc după înlăturarea lui Burebista de la 
putere. 

În partea superioară a cetății se vede 
un turn amplasat, probabil, pe un deal. În 
textul de pe placă se menţionează de două 
ori numele cetăţii Moleo Dava, în contextul 
evenimentelor de după înlăturarea lui 
Burebista de la putere şi ocuparea Genuclei de 
către romani. În aceste imprejurări, Dapigeu 
şi-a pierdut viaţa. A urmat, apoi, alianța lui 
Zuraseo cu Rosieno, hiliarhul sciţilor, şi 
recucerirea Genuclei.

Despărţit în cuvinte, textul arată astfel: 
„Zuraseo, on tyn pyeno poe Rosyeno homy 
co hiv skito longue Moliio Davo. On sonto 
esbeo Mongo Eaciino on ceta soe degino davo 
skito facindo kiibezo eom kone de boicero so 
ipengo poe rvmiono yceo porce na patrido 
davo. Rosyano rvpondeo kue du Zurasyo so 
sorcevesoe. Bretero Ystryo on Trakio soe 
vndyno pasoe, pue rvmyono, nidoe parciyo, 
pohon doe skyto boyeso. Giinoe pasoe lo 
eliav toa so edo acino on Molyo Davo hro 
noso due lo Zamolxiy.  Kotopolo Adaneyse”. 
(Zuraseo însuşi plecase la Rosyeno să[-l 
roage să] vină, de-a lungul [Istrului], cu sciții 
săi, la Moliio Davo. În ceata însoțitorilor săi, 
îl luase şi pe Mongo Eacino, să facă eschibiţii 
[demonstraţii] în cetatea sciților, cu calul 
său, determinându-i pe boiceri [războinicii 

cerului] să [vină să-i] împingă [alunge] pe 
romani, care-și puseseră tabăra în cetatea 
părintească. Rosyano i-a răspuns lui Zuraseo 
cu entuzuasm [bunăvoinţă]. Fraţii au trecut 
apa Istrului și au ajuns în Tracia. Atunci 
romanii au golit [părăsit] tabăra, făcând 

pace cu războinicii sciţi. Tovarăşii au purces 
împreună la Molyo Davo, să vindece [aline] 
rănile luptătorilor și să aducă hrană [jertfă] 
lui Zamolxiy. Mare preot Adaneyse”)

Textul este însoţit de imaginea oastei 
scite, în partea stângă, cu explicaţia: „armozo 
skito” (armata scită). Cei doi comandanţi, 
Zurasie şi Rosyano, stau faţă în faţă: „Zuraseo 
lo X Rosiano skito” (Zuraseo, la Rosiano, 
hiliarhul sciţilor). În dreapta, e oastea 
geţilor, iar călăreţul singuratic din mijlocul 
plăcii este îndemânaticul Mongo Eacino, 
care l-a impresionat, prin demonstațiile sale, 
pe Rosyano, determinându-l să accepte să-i 

Fig.5. Zuraseo se duce la Rosyeno, conducătorul sciţilor, 
să-i ceară ajutor spre a-i alunga pe romani din Genucla.
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vină în ajutor lui Zuraseo. Din păcate, în 
textul de pe tăbliță nu se specifică numele 
cetății sciţilor lui Rosyano, dar putem să 
presupunem că e vorba de Polta Dava. 
Evenimentele vor fi avut loc după înlăturarea 
lui „Boerovisto” de la putere, când romanii şi 
aliaţii lor din Tracia îl siliră pe Zuraseo şi pe 
marele preot Dapigeu să părăsească Genucla 
şi să treacă Dunărea, retrăgându-se spre nord. 
A urmat apoi alianța cu Rosyano şi alungarea 
provizorie a romanilor. 

Aceasta e ultima menţionare a cetății 
Moleo Dava în tăblițele de la Sinaia. În 
textele referitoare la perioada domniei lui 
Decebal, numele cetății nu se mai amintește, 
iar pe harta întocmită în sec. I-II d.H., de 
către geograful Ptolemeu, cetății Moleo Dava 
îi corespunde cetatea „Uti Davo”, al cărei 
nume e apropiat ca sens de numele cetății 
dispărute. Autorul textului de pe tăbliță e, cel 
mai probabil, marele preot Adaneyse.

Alte amănunte privind desfăşurarea 
ostilităţilor de la Genucla sunt date în placa 
cu nr. 3 din cartea (citată în fasciolul din 
număru anterior al revistei) a cercetătorului 
Dan Romalo (Fig.6). 

Textul de pe placa nr.3 (împărțit 
în cuvinte cu spații între ele) este 
următorul: „Ωp saro nih ihω, mama 
ho noyih zim zo ham aren lo ineiea 
hω zomωn shito ωi hramio davi, mia 
zol gheto aio Istrieo ah pikeo. Istrieo 
ωeno ih tamaro biso simpω ih neω  
nih haiem. A so rato, ano, ih zeno 
deo ωpoi hamestai moihso nωzom 
die Kapisen Talimaho zo ih, a lo 
mωn siro dim pωiho, daveah zidoi 
nih ateo as sω nigω fω on. Doh a 
zieiko kroim, defiho ωn ie z(ei)emω 
nm Zωr(a)zieo is oiso mloih amon, 
niheo iseo. Gωnipa to, faho lω neo ko 
mogeo fo iz x Apeo Zanoe ah, die teira ho 
gheto safeoeh kω shitoi.” (În timp ce mama 
cu ai noaştri și cu sciţii răniţi de la apărarea 
cetăţii se întorceau pe jos în ţara lor, mii de 
geţi au picat [căzut] de pe mal în apele Istrului. 
Valurile Istrului i-au tras în adânc, înecându-i 
aproape de casă. Dar după un an, când fiii lor 
au revenit cu putere, într-o dimineață cu lună 

plină, aducând cu ei pe Kapisen Talimaho, 
zidurile cetății îi așteptau liniștite de parcă ei 
nu le-ar fi părăsit niciodată. Iar când acestea 
au fost asaltate, auzind numele Zur(a)zieo 
[strigat cu atâta putere] din pieptul tinerelor 
inimi, nimeni dintre apărători nu a mai ieşit 
[să le apere] .Gonindu-i, le-au făcu aceleaşi 
necazuri pe care geţii le-au suferit cu sciţii, 
[îmbrâncindu-i] de pe maluri, cu putere mare, 
în „ApeO ZANOe” – frumoasa apă a zeilor).

În cartuşul din partea de jos a tăbliței 
găsim scris, în stânga, „Por senoi har sωti 
hilo zimo ghetou” (Adunarea celor o sută de 
mari bătrâni ai pământului getic), în jurul 
portretului, „To mato Zωr(a)sieo” (Marelui 
Zuraseo), iar în dreapta, „Dω on po hasim 
kors.” (Către el, cu fierbinţi inimi).

După cum se poate constata, informaţiile 
furnizate de textul de pe această placă se 
completează pe cele din placa precedentă, 
autorii textelor fiind diferiți. Textul anterior 
aparține, cel mai probabil, marelui preot 
Adanayse, iar textul următor, celor o sută de 
mari bătrâni înţelepţi din Genucla. Ambele 
plăci sunt incripționate cu caractere diferite, 

fapt care confirmă încă odată realizarea lor de 
către autori diferiţi. Placa nr.3 mai conține o 
informaţie importantă și anume că cei care au 
eliberat Genucla erau, în cea mai mare parte, 
luptătorii lui Zuraseo de pe malurile apei 
Ozanei (APEO ZANOE), astfel indicându-se 
locul unde se va fi aflat, pe vremuri, cetatea 
Moleo-Dava. 

Fig. 6. Tabliţa 3. Asediul Genuclei de către Zuraseo ajutat de catre sciţi
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Viața comunității românești din nordul Bucovinei
(Anul 2018, trimestrul III)

Situația românilor din Ucraina 
discutată la Izvoru Mureșului. În 

perioada 1-7 iulie reprezentanți ai comunității 
românești din Ucraina au participat la 
cursurile Universității de Vară de la Izvoru 
Mureștului, ediția a XVI-a, „România și 
Românii de pretutindeni, în anul Centenarului 
Marii Uniri”. Participanții au salutat dublarea 
bugetului Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni, care creează posibilități de 
sprijinire a mai multor proiecte culturale 
pentru comunitățile românești din afara țării, 
au salutat recunoașterea oficială a minorității 
românești în Albania, dar și-au exprimat 
îngrijorarea față de îngustarea drepturilor 
românilor din Ucraina la educație în limba 
maternă. „Articolul 7 [al Legii Educației 
adoptată anul trecut în Ucraina] suprimă, 
practic, învăţământul gimnazial, liceal şi 
universitar sau postuniversitar în limba 
română, aşa cum el există de peste 250 de ani, 
mai ales în Ţinutul Herţa, în nordul Bucovinei, 
în Transcarpatia, dar şi în fosta regiune Ismail, 
actuala parte răsăriteană a regiunii Odesa”, a 
ținut să sublinieze expertul Vlad Cuvreacov, 
în cuvântul de deschidere a cursurilor. „De 
asemenea, suprimarea legii privind bazele 
politicii lingvistice de stat din Ucraina de către 
Curtea Constituţională de la Kiev înseamnă 
anularea statutului de limbă oficială pe care 
româna l-a avut în regiunea Transcarpatia, în 
mai multe raioane din regiunea Cernăuţi şi în 
peste 100 de comune cu majoritate românească 
[...] Autorităţile centrale de la Kiev, în războiul 
pe care îl au cu Federaţia Rusă, din păcate, 
creează victime colaterale şi românii sunt 

printre acestea”, a subliniat analistul. 
Eveniment cultural, la Vancicăuți. Se 

împlinesc 80 de ani de la participarea Formației 
corale de la căminului cultural „Spiru Haret” 
din Vancicăuți, la Concursul național de muzică 
corală din București (1938), organizat de 
Fundația Culturală „Principele Carol”, la care 
corul din Vancicăuți a obținut Premiul Întâi pe 
țară. Cu această ocazie, la 1 iulie, la Vancicăuți, 
raionul Noua Suliță, a fost comemorat, la 125 
de ani de la naștere, dirijorul faimosului cor, 
protoiereul Ioan Chiriac (1893-1986), unul 
dintre cei mai valoroși oameni de cultură de 
pe Valea Prutului, îndrumător, în perioada 
interbelică, al unei întregi pleiade de muzicieni 
și rapsozi populari, între care și compozitorul 
ucrainean Ștefan Sabadaș, născut în cătunul 
Făgădău al comunei Vancicăuți, a cărui 
melodie, „Maricica”, răsună zilnic din turnul 
Primăriei Cernăuțiului, la ora 12 fix, ca blazon 
muzical al capitalei Bucovinei. Evenimentul 
a fost organizat de Societatea Bibliotecarilor 
Bucovineni din regiunea Cernăuți. Alături 
de Societate s-a aflat familia Chiriac, rudele 
dirijorului, Casa de cultură și Biserica Sf. 
Dumitru din Vancicăuți. 

Sărbătorirea Zilei lui Ștefan cel Mare, 
în nordul Bucovinei. La 2 iulie, Biserica cu 
hramul Ștefan cel Mare și Sfânt din satul Buda-
Mahala, raionul Noua Suliță, și-a prăznuit 
patronul. De ziua voievodului, s-au organizat 
manifestări și în alte localități din regiune.  
În satul Oprișeni, raionul Hliboca, un grup de 
elevi de la școala din localitate și mai mulți 
reprezentanți ai Societății  Bibliotecarilor 
Bucovineni (președinte Vladimir Acatrini), 
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sosiți aici din satele Berestea, Costiceni și 
Vancicăuți, raionul Noua Suliță, au depus 
coroane de flori la bustul voievodului. Parohul 
bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, Prea 
Cucernicul părinte Vasile Pauliuc, a oficiat, 
împreună cu corul bisericii, un Te Deum, 
după care a ținut o scurtă predică. Directorul 
școlii, Nicolae Bodnariuc, a vorbit despre 
dubla atestare documentară a satului Oprișeni 
în două hrisoave emise de Ștefan cel Mare, 
datate cu anii 1490 și 1503, precum și despre 
stabilirea în acest sat a taberei domnitorului, 
în anul 1497, în timpul luptei de la Valea 
Cosminului cu oastea regelui polon Ioan 
Albert. Un discurs comemorativ a rostit 
și profesorul Eduard Ogranovici, membru 
al Societății Bibliotecarilor Bucovineni 
– Filiala raională Noua Suliță. Un grup 
de artiști amatori din satul Vancicăuți, în 
frunte cu șeful Căminului cultural Vladimir 
Rață, a prezentat un scurt program artistic, 
după care cei prezenți la manifestare au fost 
invitați să viziteze Muzeul de Arheologie 
și Etnografie „Maximilian Hacman” din 
Oprișeni. Sărbătoarea s-a încheiat cu o masă 
de prăznuire a marelui domnitor, oferită de 
familia săteanului Ilie Bezușcu, unul din 
sponsorii ridicării bustului lui Ștefan cel Mare 
la Oprișeni, dezvelit anul trecut în centrul 
satului.

Biblioteci din raionul Herța, partenere 
într-un mini-proiect european ambulant. 
Două biblioteci din raionul Herța au devenit 
partenere în proiectul Libre VoiaJeux, inițiat de 
un cuplu tânăr din Franța (un cetățean francez 
și o cetățeancă din Republica Moldova). 
După vizita din iunie la Culiceni, cuplul Alina 
și Martin Deshayes poposesc, la 5 iulie, la 
Biblioteca Raională „Gheorghe Asachi” din 
Herța, unde se întâlnesc cu elevi din satele 
din raion, dornici să participe la jocurile și 
concursurile interactive din proiect. 

Simpozion internațional al cadrelor 
didactice. Se împlinesc 120 de ani de la 
primul Congres al Asociației Generale a 
Învățătorilor din România, la care suveranul 
Carol I a declarat că, dacă soarta nu i-ar fi 

hărăzit să fie rege, s-ar fi făcut învățător. 
Asociația învățătorilor a fost reactivată la 
Arad, în 2006, iar energicul ei președinte, 
profesorul Viorel Dolha, a făcut tot posibilul 
ca la proiectele Asociației să participe și 
românii din comunitățile istorice din jurul țării. 
La Cernăuți, alături de Asociația științifico-
pedagogică „Aron Pumnul” din Ucraina 
(președinte Mircea Pilat), fondată în ultimul 
deceniu al secolului trecut, a fost înființată, 
în urmă cu câțiva ani, Asociația Cadrelor 
Didactice de Etnie Română din Ucraina 
(președinte Lilia Govornean), iar mai recent, 
a luat ființă și o asociație regională cu aceeași 
denumire, Asociația Cadrelor Didactice 
de Etnie Română din regiunea Cernăuți 
(președinte Elena Piligaci), care, la 6 iulie 
anul curent, a găzduit, în sala de Conferințe 
a Hotelului „Bucovina”, Simpozionul 
internațional „Portrete de dascăli”. Misiunea 
învățătorului, a menționat în cuvântul de 
salut consulul român Edmund Neagoe, este 
formarea de valori umane, dar el nu trebuie 
să uite că tot în seama sa se află și crearea 
de caractere. E de reținut această remarcă, 
întrucât la ora actuală, poate mai mult decât 
oricând în trecut, școala românească din 
Ucraina are nevoie de caractere. Proiectul 
AGIRo a cunoscut mai multe ediții, în 
localități din toate provinciile istorice. E 
pentru întâia oară când acest simpozion își 
ține lucrările în nordul Bucovinei. El a mai 
fost găzduit în Ucraina, în august anul trecut, 
la Ismail, de către Universitatea Umanistă 
de Stat din localitate (ediția X). Portretele de 
dascăli prezentate în cadrul simpozionului 
sunt publicate în volume.

Simpozion internațional „Destine frânte 
pentru Țară, în vatra istorică românească”. 
Un grup de cernăuțeni a participat sâmbătă, 
7 iulie, la simpozionul organizat de Sfânta 
Mănăstire Dervent din Dobrogea (stareț, 
arhimandrit Andrei Tudor), împreună cu 
Arhiepiscopia Tomisului, Asociația „Casa 
Mării Negre / Black Sea House” și Asociația 
Cultul Eroilor–Filiala Constanța. Alături de 
istorici și oameni de cultură din România și 
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Republica Moldova, au prezentat comunicări 
bucovinenii Serghei Hacman (care a venit la 
simpozion și cu o expoziție de fotografii din 
nordul Bucovinei, pe care a comentat-o), 
Ștefan Hostiuc și Vasile Răuț. 

Lansări de carte. La 11 iulie, în cadrul 
Simpozionului „Colocviile Putnei”, ediția 
XXI, odată cu sfințirea Portalului Memorial 
„Golgota Neamului – Fântăna Albă”, 
inaugurat la 2 iulie a. c., a fost lansat volumul 
Fântâna Albă – Golgota Neamului, îngrijit de 
acad. Alexandrina Cernov, director al editurii 
„Alexandru cel Bun” din Cernăuți.  

Festival de muzică populară, la Cernăuți. 
În ziua de sâmbătă, 13 iulie, cântecul popular 
românesc a umplut Piața Filarmonicii din 
Cernăuți. iar participanții la ediția a IV al 
Festivalului internațional de folclor „În 
grădina cu flori multe”, organizat de Centrul 
Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti 
și de Școala Populară de Artă și Civilizație 
Românească din Cernăuți, în parteneriat cu 
Centrul Cultural „Bucovina” din Suceava, 
Centrul Județean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale din Iași, 
Asociația „Pro: Sănătate-Mediu-Educație-
Cultură”  Moțca din Iași, cu sprijinul Consiliului 
Județean Iași și al Administrației Regionale 
de Stat Cernăuți, au încins, împreună cu 
spectatorii, legendara Horă a Unirii. A doua zi, 
duminică, 14 iulie, formațiile artistice sosite la 
Festival s-au întrecut în măiestrie artistică pe 
scena Filarmonicii cernăuțene.

Demnitar român, în vizită de lucru 
la Cernăuți. Secretarul de Stat Veaceslav 
Șaramet din cadrul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni al Guvernului 
României, s-a întâlnit la 13 iulie, la Cernăuți, 
cu reprezentanți ai mediului asociativ al 
comunității românești din nordul Bucovinei. 
Domnia sa a avut întâlniri și cu conducerea 
de vârf a regiunii și a orașului. În cadrul 
întâlnirilor s-a discutat situația școlară a 
românilor din Ucraina, acordarea de burse 
elevilor români din școlile regiunii și alte 
aspecte privind viața comunității românești 

din nordul Bucovinei. A doua zi, duminică, 
demnitarul român a participat la  Festivalul 
„În grădina cu flori multe”, unde a exprimat 
sprijinul guvernului român pentru dezvoltarea 
culturală a comunității românești din Ucraina. 

Acord de parteneriat școlar 
transfrontalier. La Cernăuți, trei licee din 
trei țări au încheiat un acord de colaborare. 
Acordul semnat de conducerea celor trei licee 
– „Mihai Eminescu” din Carapciu (Ucraina), 
„Grigore Tocilescu” din Mizil (România) 
și Puhoi-Ialoveni (Rep. Moldova) – a fost 
mediat de Societatea pentru cultură „Mihai 
Eminescu” (Cernăuți) și Fundația culturală 
„Romeo și Julieta la Mizil”, relatează Agenția 
de știri BucPress.

Tabără de creație, la Suceava. Între 6 și 
12 august, un grup de 34 de elevi români din 
regiunea Cernăuți, însoțiți de 6 profesori, 
au participat la o tabără de creație din 
Suceava, structurată pe trei ateliere (pictură, 
meșteșuguri, literatură). Pentru organizarea 
taberei și-au dat mâna cele două  consilii de 
vârf din nordul și sudul Bucovinei –  Consiliul 
Județean din Suceava și Consiliul Regional 
din Cernăuți.

Festival de folclor, la Herța. Veselie 
mare, la 23 august, în piața centrală din Herța. 
„Festivalul de folclor „La izvoare” este o 
sărbătoare tradiţională internaţională, care 
îi reuneşte în Ţinutul Herţa pe românii din 
Ucraina, România şi Republica Moldova prin 
cântec, dans, muzică şi voie bună, iar portul 
popular, tradiţiile şi obiceiurile sunt ceea ce 
ne reprezintă pe noi ca naţiune, sunt valorile 
neamului strămoşesc”, relataează Agenția 
BucPress pe portalul său de știri. Un cititor 
al portalului, Vasile Chiseliță, comentează 
știrea: „Festivaluri, festivaluri – o evadare din 
realitate, în timp ce instituțiile românești din 
nordul Bucovinei se sting încet, dar sigur!”

Colocviu, la Mănăstirea Putna. Nu e pentru 
prima oară când mediul academic românesc se 
întrunește la Sfânta Mănăstire Putna pentru a 
lua în dezbatere probleme de istorie și cultură. 
De data aceasta, aici s-a discutat despre sensul 
culturii române, cu referire specială la unitatea 
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de limbă, credință și 
neam. Colocviul a durat 
patru zile (23-26 august) 
și s-a lăsat cu o excursie 
la Cernăuți, având ca 
obiectiv principal Casa 
lui Aron Pumnul, pentru 
a cărei reabilitare s-a 
făcut un demers special 
către Guvernul român. 
Din nordul Bucovinei, 
la colocviu au prezentat 
comunicări acad. Ale- 
xandrina Cernov și dr. 
Marin Gherman. Pe lângă teme de istorie, 
participanții la colocviu au abordat și subiecte 
de actualitate, exprimându-și îngrijorarea 
față de situația complicată în care se află 
comunitatea românească din Ucraina.

Ziua Satului  Pătrăuții de Jos. Sărbătorind, 
pe stil vechi, la 28 august, hramul bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”, pătrăucenii 
au organizat un mare spectacol sub cerul liber. 
Ansamblul local „Mugurel” de cântece și 
dansuri și-a demonstrat măiestria artistică în 
fața a sute de spectatori. Pe scena improvizată 
pe toloaca satului au urcat, alături de gazde, și 
oaspeții, unii sosiți din părțile Storojinețului, 
alții tocmai din sudul Bucovinei. Sufletul 
manifestării a fost energica pătrăuceancă 
Eleonora Schipor, profesoară la școala din 
localitate.

O carte pentru un frate. Asociația 
Cultural-Civică pentru Educație „Eudava” 
din Drobeta Turnu Severin desfășoară un 
proiect de susținere a școlilor din comunitățile 
românești, difuzând carte românească în 
provinciile istorice din afara țării. În cursul 
verii, ea a fost și la Cernăuți, cu un lot de 
carte pentru  biblioteci școlare. De Ziua 
Limbii Române, la invitația Asociației, la 
Drobeta Turnu Severin s-a aflat o delegație 
de români din nordul Bucovinei alcătuită din 
reprezentanți ai mediului asociativ, inclusiv 
membri ai Societății Bibliotecarilor Români, 
în frunte cu președintele ei, drd. Vladimir 
Acatrini.

Licee românești din Ucraina decorate la 
Cotroceni. Două unități școlare ucrainene, ce 
poartă numele Luceafărului poeziei române, 
Liceul „Mihai Eminescu” din Carapciu, 
regiunea Cernăuți, și Liceul „Mihai Eminescu” 
din Slatina, regiunea Transcarpatică au primit 
de Ziua Limbii Române, 31 august, la Palatul 
Cotroceni, ordinul „Meritul Cultural” în grad 
de Cavaler, categoria E – „Patrimoniul cultural 
național”. 

Ziua Limbii Române, la Cernăuți. Limba 
română este sărbătorită la Cernăuți în două 
rânduri. Odată la 31 August, de Ziua Limbii 
Române, conform Legii române, și încă odată, 
în prima duminică a lunii septembrie, conform 
tradiției primilor ani de după destrămarea 
imperiului sovietic. Anul acesta, la 31 
August evenimentul a fost marcat la redacția 
ziarului „Zorile Bucovinei”, iar duminică, 
2 septembrie, printr-o suită de manifestări 
culturale care au demarat cu depunerea de flori 
la monumentul lui Mihai Eminescu, întâlniri 
cu scriitori, lansări de carte, un spectacol în 
sala Filarmonicii din Cernăuți. Și de data 
aceasta, manifestările au fost organizate de 
Societatea pentru Cultură Românească „Mihai 
Eminescu” (președinte Vasile Bâcu), prima 
asociație românească din Ucraina înființată în 
perioada postbelică. 

Surprize la început de an școlar. La 
1 Septembrie, zi de început de an școlar în 
Ucraina, directorul Gimnaziului din Crana, 
primește, după ce e lăsat să conducă, în calitate 

De Ziua Limbii Române, la monumentul lui Mihai Eminescu din Cernăuți. Sursa: Buc Press
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de director, careul festiv în curtea școlii, 
decizia de eliberare din funcție, datată cu ziua 
anterioară, 31 august. No coment.

O nouă lovitură. La Universitatea 
din Cernăuți, pentru prima dată în istoria 
instituției, Secția de Română a Facultății de 
Filologie a rămas fără studenți. Admiterea la 
facultate, pe locuri bugetate, a devenit practic 
inaccesibilă pentru candidații la această 
secție, urmare a unei proceduri de înscriere 
care nesocotește cunoștințele în materie 
de limba și literatura română, înlocuite cu 
cunoștințele de limba și literatura ucraineană, 
relevante în punctajul necesar admiterii. Dacă 
nu se modifică procedura, secția nu va mai 
avea studenți în anul întâi nici anul viitor. 
Profesorii de la catedra de română au înțeles 
că trebuie să-și caute de lucru în altă parte.   

Mahaleni în vizită la Vorona. O delegație 
a comunei Mahala, regiunea Cernăuți, în 
frunte cu primarul Elena Nandriș, a participat 
la Săptămâna Culturii care s-a desfășurat 
la Vorona, județul Botoșani, sub genericul 
„Centenarului Marii Uniri a României”.

Olimpiadă de lectură. În prima decadă 
a luni septembrie, o delegație de elevi din 
regiunea Cernăuți, condusă de metodista 
Lilia Govornean, a participat la Olimpiada 
Internaţională de Lectură, din Constanța.

Festivalul de poezie Meridian 
Czernowitz. În perioada 7-9 septembrie 
la Cernăuți s-a desfășurat Festivalul 
Internațional de Poezie „Meridian 
Czernowitz”, ediția IX. Meridian Czernowitz 
e titlul celebrului eseu despre poezie al 
poetului evreu de limbă germană Paul Celan, 
născut în 1920, la Cernăuți (România), și 
trecut la cele veșnice în 1970, la Paris (Franța). 
Cu prilejul decernării premiului „Georg 
Bühner” al orașului Bremen (1960), în fața 
unui public select, poetul dezvoltă o teorie 
a poeziei, incitantă și originală, realizată cu 
mijloacele hermeneuticii și fenomenologiei, 
în care practic se caută pe sine, regăsindu-
se în toposul care l-a format. În acest topos 
Celan descoperă punctul de plecare a poeziei 
sale, dar și punctul de întoarcere a acesteia 

către ea însăși – linia  me(rid)iană care separă 
și unește tropii cu tropicele într-o geografie 
contopită cu biografia, spațiu regăsit în timp, 
care transcende distanța, loc de întâlnire 
a Poetului cu Copilăria, primul meridian, 
meridianul de origine, un fel de Greenwich 
al universului poetic, care în idiomul poeziei 
autorului „Trandafirului nimănui” se numește 
Czernowitz. Inspirată idee de a readuce 
Cernăuțiul, prin poezie, în Europa. Cinste 
organizatorilor. Printre poeții invitați din alte 
țări membre ale Uniunii Europene s-a aflat 
și poetul Caius Dobrescu din București, care 
a citit în cadrul unui recital comun, susținut 
alături de alți doi poeți din Lituania și Polonia, 
un text postmodern scris în cheia „poeziei 
tranzitive”, cum i-ar fi plăcut să spună 
poetului Gheorghe Crăciun, prieten bun al 
lui Caius. Versiunea ucraineană a poemului a 
aparținut poetului cernăuțean Marin Gherman 
care, în calitate de reporter TV și președinte 
al Centurului Media BucPress, i-a solicitat 
poetului român un interviu. După recital, 
poetul bucureștean a fost „acaparat” de poeții 
români din Cernăuți și de alți admiratori, cu 
care a stat ore în șir la o șuetă.

Diplomă de excelență pentru Eleonora 
Bizovi. Cine nu o cunoaște la Boian pe 
profesoara Eleonora Bizovi, soția regretatului 
profesor Vasile Bizovi, a cărui cauză o 
continuă! La cei 86 de ani ai săi ea e încă 
activă, scrie și publică, în special în ziarul 
„Zorile Bucovinei”, articole în care reflectă 
viața românilor din sat, constituind un 
exemplu de slujire a idealului național. La 
12 septembrie, profesoara veterană a primit 
din partea Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni o diplomă de excelență. Diploma 
a fost înmânată, la Consulatul General al 
României la Cernăuți, de către ministrul-
consilier Ionel Ivan.

Bicentenarul Bisericii din Mahala. La 
16 septembrie, mirenii comunei Mahala 
au sărbătorit împlinirea a 200 de ani de 
la târnosirea Bisericii „Sfânta treime”. 
Mahalaua, cu numele vechi Ostrița, este 
pomenită într-un uric de danie al lui Ștefan 
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cel Mare către Mănăstirea Putna. Mahalenii 
păstrează cu sfințenie în biserică, încă din 
timpul Austriei, icoana lui Ștefan cel Mare. 
Biserica din Mahala este monument de 
istorie și arhitectură. În urmă cu mai bine 
de douăzeci de ani, biserica a trecut printr-o 
reparație capitală, când i-a fost înlocuit 
iconostasul vechi din lemn de tei (sec.XIX) 
și i s-au adăugat câteva turnuri în stil rusesc.

Satul Costiceni atacat din toate părțile 
de Administrația Raională. Administrația 
Raională de Stat Noua Suliță amenință 
satul Costiceni cu lichidarea grădiniței de 
copii „Giocelulul”. A fost disponibilizat și 
șeful Casei de cultură din localitate, ceea 
ce va conduce la desființarea orchestrei 
„Izvorașul” care și-a sărbătorit recent 
jubileul de 70 de ani, precum și a Școlii de 
muzică din localitate. Șefa Administrației, 
Eugenia Boico, explică aceasta prin lipsa 
de fonduri. „Așa-i situația acum…, în țară 
e război”. Parlamentarul Gheorghe Timiș 
vede însă altfel lucrurile. Citat de Agenția 
BucPress, el este de părere că șefa de la raion 
se răzbună pe locutorii satului Costiceni 
pentru că, împreună cu primarul, au decis să 
formeze o comună cu satele vecine și nu s-au 
conformat scenariului elaborat „la raion”. 
Părinții copiilor de la grădinița „Giocelul” 
au protestat la Administrația Raională, dar 
fără niciun rezultat.

Poetul Simon Gociu, omagiat la Herța. 
Cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 
70 de ani, poetul cernăuțean, Simion Gociu, 
născut la Molnița, a fost sărbătorit la Casa 
Raională de Cultură din Herța. Scriitorul a 
fost unul dinte inițiatorii reînființării în 1991 
a raionului. El a condus un timp și „Gazeta de 
Herța”. La eveniment au participat colegii, 
scriitori români din nordul Bucovinei, 
profesori și bibliotecari din raion, un grup 
de elevi din Molnița, consulul român 
Aurelian-Nicolae Rugină. Societatea pentru 
cultură românească „Mihai Eminescu” i-a 
oferit o Diplomă de onoare, ca unui vrednic 
co-fondator al ei.

Dezvelirea bustului lui Dumitru 
Covalciuc, la Oprișeni. La 22 septembrie, 
de Sânta Maria Mică, zi de hram, la Oprișeni, 
în curtea școlii, a fost dezvelit bustul lui 
Dumiru Covalciuc, publicist, scriitor, istoric. 
Dumitru Covalciuc s-a născut în acest sat 
și a absolvit această școală. Oprișenenii îi 
cinstesc memoria, așa cum și el a avut grijă 
să-i onoreze cu o frumoasă monografie a 
localității. Ceremonia dezvelirii bustului a 
fost moderată de directorul școlii, Nicolae 
Bodnariuc, adevărat patriot al satului. Au 
vorbit: publicistul Nicolae Șapcă, unul 
dintre cei mai fideli discipoli al istoricului, 
profesorul Ioan Ițco din Câmpulung, care 
împreună cu alți prieteni și admiratori ai 
scriitorului au contribuit financiar la realizarea 
bustului. Autorul lucrării este Cristian Ion 
Bota, student la Facultatea de Arte din Iași, 
care a reușit să încrusteze în piatră trăsăturile 
esențiale ale omului care a fost Dumitru 
Covalciuc, exprimându-i reușit caracterul. 
Pentru tânărul sculptor din Boian e un debut 
reușit, iar pentru arta plastică bucovineană, 
o mare speranță. Undeva, în astral, Dumitru 
Covalciuc se bucură că poate fi prezent pe 
pământ prin această reușită sculptură. 

Sesiune de comunicări, la Cernăuți. A 
devenit o tradiție organizarea de simpozioane, 
conferințe, colocvii, două zile consecutiv, 
cu deplasare de la Rădăuți la Cernăuți. Cea 
de a XXVI-a sesiune anuală de comunicări 
științifice „Bucovina şi bucovinenii. Un secol 
de la Marea Unire” a Institutului „Bucovina” 
și-a început lucrările la 28 septembrie 
la Rădăuți și le-a continuat, a doua zi la 
Cernăuți. Astfel, prin institutul său din sudul 
provinciei, Academia Română a fost prezentă, 
la 29 septembrie, pentru a doua oară anul 
acesta, în capitala istorică a Bucovinei. Gazdă 
și partener de proiect, ca și data trecută, a 
fost Centrul Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi”. Dintre cernăuțeni au prezentat 
comunicări Alexandrina Cernov şi Vasile 
Tărâţeanu, membri de onoare ai Academiei 
Române, și arhivistul Dragoș Olaru.
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In memoriam

Dimitrie Vatamaniuc
 (1920-2018)

Acest număr de revistă apare cu numele 
directorului său onorific, Dimitrie 

Vatamaniuc, în chenar negru. Societatea edi-
toare rămâne fără reputatul său Președinte de 
Onoare, ultimul din pleiada celor patru mari 
Patriarhi-Cărturari, Vladimir Trebici, Radu 
Grigorovici, Radu Economu și Dimitrie Vata-
maniuc, care, ridicând-o, alături de mulți alți 
vrednici bucovineni, din ruina istoriei, i-au dat, 
cât a putut să cuprindă 
raza vieții lor, strălucirea 
de odinioară. 

Dumnezeu i-a dăruit 
lui Dimitrie Vatamaniuc 
o viață îndelungată și l-a 
ținut în puterile creației 
până aproape de apusul 
ei. A plecat la cele veșnice 
la 4 iulie 2018, la venera-
bila vârstă de 98 de ani, 
depășindu-l cu un an, ca 
vârstă, pe Radu Grigoro-
vici (1911-2008), cu care 
a făcut un tandem deose-
bit în valorificarea tezau-
rului cultural bucovinean. 
Radu Grigorovici a recu-
noscut public că Dimitrie 
Vatamaniuc, prin proiect-
ele sale incitante, l-a con-
vertit de la studiul fizicii la studiul Bucovinei.

Dimitrie Vatamaniuc a fost un mare cărturar 
care, în cursul vieții, și-a încercat norocul în 
mai multe direcții. Mai întâi a scris poezie. I-a 
descoperit această vocație profesorul său de 
literaură de la Școala Normală din Cernăuți, 
Ilie Mandiuc, redactor la ziarul „Bucovina” 
în anii de război, care i-a publicat și primele 
încercări nuvelistice. După facultate, pe care 
n-a mai putut să o facă la Cernăuți și a urmat-
o la Cluj (via Sibiu), a continuat să scrie și 
să publice nuvele în revista „Almanahul lit-
erar”, înființată în 1949 (transformată ulterior 
în „Steaua”), unde conduce (primul în istoria 
revistei) secția de proză (din 1952). Aici mai 
publică și critică de întâmpinare. Dar visul său 

este cercetarea literară și, în perspectivă, mun-
ca la catedră. Începe un doctorat cu profesorul 
Dimitrie Popovici, dar e nevoit să abandoneze, 
și să reînceapă un alt doctorat, la București, cu 
George Călinescu. După susținerea doctoratu-
lui, își începe cariera universitară la București 
(1957), dar este înlăturat, din motive politice, 
din funcția de lector, după patru ani,  și „con-
damnat” la muncă de bibliotecar. Lucrează zece 

ani, cu începere din 1965, 
în structurile Academiei 
Române - șef de secție la 
Centrul de Documentare și 
Informare Științifică (până 
în 1974) și cercetător la In-
stitutul „G. Călinescu”, de 
unde este iarăși dat afară. În 
1975 este angajat la Muzeul 
Literaturii Române, unde 
trudește la manuscrisele lui 
Eminescu, continuând mun-
ca începută de Perpessicius. 
Se pensionează în 2001. 
„După căderea comunismu-
lui, înaintea literaturii căzu, 
pentru mine, Bucovina”, 
mărturisește într-un interviu 
acordat revistei noastre, la 
împlinirea vârstei de 90 de 
ani. La crearea, în 1992, din 

inițiativa Societății pentru Cultură, a Centrului 
de studii „Bucovina” al Academiei Române, 
cu sediul la Rădăuți (transformat apoi în Insti-
tut academic),  este numit director și se ocupă 
de formarea colectivului, care, în acea vreme, 
nu era ușor de format într-un orășel de provin-
cie. Reușește să adune în jurul său un colectiv 
harnic, care scoate, an de an, neîntrerupt, în-
fruntând mari greutăți de ordin financiar, Ana-
lele Bucovinei. 

Dimitrie Vatamaniuc a fost un om al  arhive-
lor și al bibliotecii, a lăsat o operă bogată și 
alese făptuiri pentru provincia natală. 

Bucovina Recunoscătoare

La birou, în ultimii ani de viață. Foto: Maria TOFAN-STANCIU
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Pag. 3 – Elevi din Maramureștul din dreapta Tisei (reg. Transcarpatică, Ucraina), în costum național

Foto: Vladimir ACATRINI

Pag. 4 – Elevi din Oprișeni, împreună cu profesoara lor, în vizită la Centrul Cultural Români 
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, în timpul Paradei Portului Popular Românesc din Bucovina. 
Cernăuți, 13 mai 2018

 Foto: Vladimir ACATRINI
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Pag. 1 – Deschiderea festivă a noului an școlar 2018/2019 la Gimnaziul din Crasna. Directorul 
Ștefan Mitric, conduce careul festiv din 1 Septembrie 2018. După careu i se va înmâna Decizia de 
eliberare din funcție, datată cu 31 august a.c.


