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Editorial

Moldovenismul, o doctrină politică

Ștefan HOSTIUC

Moldovenismul e o doctrină veche, 
inițiată de țar, dar pusă la punct de 

Stalin, actualizată și implementată în diferite 
timpuri sub diferite forme, unele de-a dreptul 
inumane, care s-au lăsat cu represiuni în masă 
și cu condamnări la moarte a mii de oameni, 
mai întâi în Transnistria, unde, în 1924, s-a 
format o republică autonomă moldovenească 
(R.A.S.S.M.), apoi în Basarabia luată de 
la România, în 1940, prin ultimatum, și 
transformată în republică unională, prin 
fuziune cu cea autonomă transnistreană, 
pentru care Ucraina primește în schimb trei 
județe basarabene, Ismail, Cetatea Albă și 
Hotin. Imperialismul rus s-ar fi dorit stăpân 
peste ambele principate dunărene, dar până la 
urmă a fost nevoit să se mulțumească doar cu 
o părticică din Moldova, partea transpruteană, 
pe care a numit-o (prin extensiune) Basarabia, 
păstrând însă pentru locuitori denumirea veche 
de moldoveni. Între timp, moldovenii din 
Principat s-au unit, în 1859, cu muntenii din 
Țara Românească (denumită și Muntenia sau 
Valahia), formând împreună, în baza aceleiași 
națiuni, un nou stat care, peste puțin timp, s-a 
numit România. 

Întrucât originea termenilor ce desemnează 
țara și etnia are relevanță în lămurirea problemei 
moldovene pe care ne-am propus s-o luăm 
în discuție în acest număr de revistă, vom 
remarca aici, referitor la numele de țară (care în 
toponimie se numește regionim), că „Moldova” 
provine de la un nume de râu (hidronim), 
„Muntenia” , de la o formă de relief (oronim), 
„Valahia” este un nume dat de străini (exonim), 
iar „Țara Românească”, un nume dat de 
locuitorii proprii, reprezentanți ai aceluiași grup 
etnic (endonim). Așa cum pentru moldoveni și 
munteni străinii din țările învecinate foloseau 

exonimul „valah” (voloh, vlah, oloh, boloh 
etc.), tot așa moldovenii și muntenii foloseau 
în țările lor același glotonim pentru limba 
pe care o vorbeau și după care se identificau 
drept români. Că spune cronicarul: ne chemăm 
moldoveni și munteni, „iară nu întrebăm: «Știi 
moldovenește?», ce «știi românește?», adică 
râmlenește” (Miron Costin).

Muntenia a avut mai multe denumiri în 
istorie, adunând la un loc un endonim (Țara 
Românească), un exonim (Valahia), și un 
oronim (Muntenia), pe când moldovenii s-au 
mulțumit cu un singur nume, Moldova, dat 
țării după râul pe valea căruia a descălecat 
Dragoș-Vodă. (Exonimul efemer, Bogdania, 
dat de turci, după numele primului domnitor 
independent, Bogdan-Vodă, nu poate fi pus la 
socoteală, întrucât nu a rămas în istorie ca un 
nume consacrat).E important de reținut faptul că 
voievozii descălecători au fost întemeietori de 
țară, nu de națiune (neam). Neamul românesc 
exista la data celor două descălecări, dovadă e 
păstrarea denumirii sale în numele unuia dintre 
cele două principate.

Nefiind un endonim, numele Moldova a fost 
folosit în acest sens, abuziv și cu rea intenție, de 
cuceritorii părții răsăritene (transprutene) a țării. 
Folosindu-l impropriu, cuceritorii unei părți din 
vechea Moldovă, își făceau iluzia că va veni un 
timp când vor stăpâni întreagă Moldovă. De aici, 
accentul pus pe falsul endonim, ce mai stăruie 
în mentalul colectiv al basarabenilor, ca un fel 
de sabie a Răsăritului care a venit să înlocuiască 
vechiul iatagan turcesc.

Scopul urmărit de ruși prin transformarea 
abilă a unui hidronim într-un pretins endonim, a 
fost și rămâne acela de a-i ține mereu în eroare 
pe cei ce nu înțeleg nuanțele jocului (geo)politic, 
și de a demonstra, pe de o parte, că moldovenii 
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ar fi o națiune separată de români, iar pe de altă 
parte, că românii i-ar fi asimilat pe moldoveni 
(și încă ar mai continua să-i asimileze). Astfel 
ei își proiectau propriul șovinism asupra 
unui șovinism inventat, pe care succesorii lor 
continuă să-l fluture în spațiul public moldav. 

Acum moldovenismul se joacă pe două 
scene politice, cu actori ce se mai amestecă 
între ei, dar cu regizori ce se împung reciproc, 
construind scenarii al căror epilog nu se 
aseamănă deloc. În Moldova, moldovenismul 
vrea să țină o țară sub papucul Rusiei, în 
Ucraina, țara vrea să țină, prin moldovenism, o 
comunitate sub papucul său. Acolo el scindează 
o țară, aici, o comunitate. Și aici și acolo e o 
armă împotriva românismului, numai că acolo 
scopul final e să nu permită (doamne ferește!) 
unirea Basarabiei cu România, iar aici, să nu 
lase României nicio șansă de a interveni, în baza 
Tratatului din 1997, cu solicitări de respectare 
de drepturi naționale într-un număr mult mai 
mare, pentru o comunitate istorică românească 
unică și puternică, decât pentru două comunități 
separate, mititele și certărețe, una a românilor și 
alta a moldovenilor. 

Ca și în Moldova, în Ucraina moldovenismul 
are de îndeplinit o foaie de parcurs, spre a 
deveni dominant în politicile etnice. Renașterea 
sa din ruinele ideologiei bolșevice începe, 
moderat, odată cu căderea comunismului. După 
obținerea independenței, Ucraina preia de la 
Uniunea Sovietică falsul etnonim „moldovean” 
pe care basarabenii îl mai folosesc dintr-o 
inerție cutumiară, ca urmare a unei tradiții 
construite și întreținute de ruși din interese 
politice și geopolitice care nu pot să nu sară 
în ochi. Acest fals etnonim (bazat pe un fals 
endonim) are o vechime de două secole și a 
fost inventat intenționat printr-o modificare 
semantică a termenului, înlocuindu-se în mod 
viclean sensul de apartenență la o regiune cu 
sensul de apartenență la o naționalitate. Faptul 
că un regionim poate fi lesne confundat cu un 
etnonim, fără ca omul de rând să-și dea seama 
de aceasta, a fost folosit politic de ruși care au 
beneficiat de apropierea semantică a termenilor 
pentru a introduce confuzie și a scorni o nouă 
identitate națională, iar în baza ei, a-și rezerva 
„dreptul” de a crea o Moldovă Mare, pe care să 
o strângă „tovărășește” în brațe. 

În primii ani de suveranitate ucraineană, 
guvernanții, ocupați cu probleme mult mai 

serioase, nu au considerat urgentă chestiunea 
renașterii moldovenismului în regiunile de 
frontieră cu România și nu și-au dat prea tare 
silința să exploateze un asemenea filon politic în 
avantajul lor. A trebuit ca România să încheie în 
1997 un tratat de bună vecinătate și colaborare cu 
Ucraina, pentru ca această oportunitate să apară 
ca o necesitate stringentă. Nu zăbavă a fost creată 
la comandă prima societate moldovenească 
panucraineană cu sediul la Odesa. După 
semnarea Tratatului, partea ucraineană va fi 
constatat, așa cum reiese din logica lucrurilor 
întâmplate ulterior, că nu-i este convenabil, din 
punct de vedere al angajamentelor asumate, 
să recunoască identitatea etnică a cetățenilor 
săi trecuți în acte, încă de pe vremurile lui 
Stalin, unii „români”, alții „moldoveni”. Până 
la tratat, oficialitățile preferau să opereze cu 
termenul lingvistic „românofoni”. Dar imediat 
după tratat, au luat măsuri de scoatere tranșantă 
în evidență a celor doi termeni, stabilindu-
le domenii de funcționare semantică diferite. 
Pentru a nu da impresia unei linii oficiale (sau 
mai curând ocazia unor critici din afară – care 
în limbajul diplomatic se numesc „nedumeriri” 
– , precum și să nu provoace proteste din partea 
societății civile românești din lăuntrul țării), 
partea ucraineană a scos în față un ONG, creat 
peste noapte, punându-i în sarcină readucerea 
în actualitate a ideii moldoveniste bolșevice. 
În spațiul public se întețesc afirmațiile privind 
deosebirea de esență a celor două naționalități 
și a celor două limbi. Exact ca pe timpul 
sovietelor. Numai că atunci diversitatea 
lingvistică determina diferența națională, iar 
acum diferența națională impune „necesitatea” 
reînvierii „limbii moldovenești” (care, credeam 
noi, își dăduse, în 1990, obștescul sfârșit).  

Câtă vreme la data înființării primei asociații 
a moldovenilor în Ucraina nu exista nicio 
școală cu limba „moldovenească” de educație, 
aceasta trebuia urgent reinventată și introdusă 
în școli. Ministerul era pregătit să răspundă cu 
promptitudine la apel (după cum a demonstrat 
cursul ulterior al lucrurilor), numai că mai întâi 
avea nevoie de o bază științifică pentru acoperire, 
să nu spună cineva că a introdus de la sine 
putere, prim metode administrativee, o limbă 
care nu există într-o școală care trage să moară. 
Cârcotași se găsesc la tot pasul. În consecință, 
ONG-ul încropește fără zăbavă un Simpozion 
„științific”, cu participarea unor somități ale 
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moldovenismului din Republica Moldova, care 
fundamentează „științific” (bate în cuie, mai pe 
moldovenește) existența celor trei concepte de 
bază ale doctrinei moldoveniste: etnie, limbă și 
literatură moldovenească. 

Pasul următor a fost pregătirea societății 
pentru primul recensământ ucrainean. Până la 
el mai rămâneau vreo doi ani, așa că lucrurile 
trebuiau urgentate, intelighenția mobilizată, 
recenzorii instruiți. Rezultatele pentru 
regiunea Odesa le-au adus multă bucurie 
noilor moldoveniști: români s-au declarat 
doar 724 respondenți, moldoveni - tocmai 
123 751 respondenți. Și după cum evoluează 
lucrurile, bucuria lor va și mai mare la viitorul 
recensământ din 2020. Explicația e simplă. Ce 
scrie în certificatul de naștere? „Naționalitatea: 
moldovean”. Cum să mintă, badea Gheorghe sau 
badea Ion, și să spună că e român? Nu a uitat el 
ce ar fi pățit pe vremea sovietelor dacă ar fi spus 
că-i român! KGB-ul imediat îi bătea la poartă. 
Abia după căderea comunismului a mai auzit de 
la unii, de la alții, ceva mai luminați, că ar fi și 
el român ca și moldoveanul de dincolo de Prut, 
că voievodatul Moldova de la care a fost ruptă 
Basarabia nu mai există, că s-a unit demult cu 
Muntenia, pe vremurile când strămoșii lui erau 
ținuți în captivitate de ruși, interzicându-li-se să 
se identifice, ca în vechime, cu numele de român, 
ci doar cu numele de moldovean, totdeauna 
în opoziție cu cel de român, că unindu-se cu 
muntenii, moldovenii au creat, de comun acord 
cu aceștia, o nouă țară, nu o nouă națiune, că nu 
țara nou creată le-a dat denumirea de români, 
ci ei, ca români din moși strămoși, i-au dat țării 
numele România, că România e un endonim, iar 
Moldova e un hidronim tranformat în regionim, 
un nume de râu de care mulți dintre semenii săi 
n-au habar, cum nu au habar că sunt manipulați 
de mai bine de două secole de niște slugi ale 
puterii în interese (geopolitice), ca să-i țină cât 
mai departe de adevăr. Iată de unde vine imensa 
disproporție între „români” și „moldoveni” la 
recensământ. Nici ei nu pot să explice de ce 
sunt doar moldoveni, nu și români. Ei știu că 
trebuie să fie ori/ori (ori român, ori moldovean), 
și le este greu să înțeleagă că, în realitate, 
sunt și/și (și român, și moldovean). Iar să le 
explice n-are cine. Feteștii sau stadniciucii le 
predică biblia moldovenismului antiromânesc, 
mancurtizându-i, să uite și ceea ce nu au știut 

niciodată că sunt. Români sânt cei din România, 
spun ei, iar noi, cei de-aici, sântem moldoveni, 
la Odesa ne spun moldoveni, la Moscova ne 
spun tot moldoveni, oriunde ne ducem suntem 
moldoveni, n-am auzit să ni se spună români, 
așa am apucat, așa ne spunem... Ce vreți mai 
mult. Acesta-i mentalul. Cum să nu izbândească 
noul moldovenism, dacă vechiul moldovenism 
le-a lăsat o asemenea moștenire!

Neumblat prin școli înalte, românul 
basarabean, dacă vorbim de omul de rând, crede 
că e „moldovean” și nu „român” pentru că așa 
a fost perceput tot timpul de ceilalți cetățeni ai 
Rusiei / U.R.S.S., așa a fost crescut. Iar omul 
cu școală ezită să se declare român din cauza 
educației mancurte sau a indolenței identitare. Un 
fenomen similar se întâmplă la recensămintele 
confesionale, unde unii respondenți se declară 
de o anumită confesiune pentru că au conștiința 
apartenenței la ea, crezând cu adevărat în 
Dumnezeu, iar ații se declară astfel pentru că 
așa au apucat de la părinți. O etnie mancurtizată 
e ca o biserică laicizată. Ambele sunt produsul 
unor transformări de mental colectiv, care pe cât 
de greu se formează, pe atât de greu se modifică. 
Mentalul colectiv e foarte refractar ideii de 
schimbare. 

Moldovenia nu e un rău de care basarabeanul 
ar trebui să scape. Ea există și va exista. Și 
nimeni nu spune că nu trebuie să existe, dar nu pe 
suport de ură antiromânească, ci în comuniune 
cu românismul, cu care este consubstanțială. A 
te identifica drept român înseamnă a te identifica 
drept aparținător națiunii române, a te identifica 
drept moldovean înseamnă a te identifica drept 
aparținător unui pământ căruia, pe vremuri, i s-a 
spus Țară (de la terra care tot pământ înseamnă). 
O bucățică de Moldovă, nu înseamnă încă 
Moldova. Deși franjurată de imperiile din jur, 
Țara Moldovei există întreagă în inima noastră, 
în care trebuie să găsim loc și pentru celelalte 
Țări de aceeași limbă, de aceeași cultură, cu 
care am format, umăr la umăr, pe parcursul mai 
multor veacuri, o singură națiune, de care, dacă 
ne lepădăm, suntem ai nimănui – pradă ușoară, 
lăsată la îndemâna terțelor neamuri nesățioase, 
ce abia așteaptă să ne „încadreze” nu atât „în 
societate, spre binele nostru”, cât mai degrabă 
în ethnosul lor, spre dispariția noastră.
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Moldovenismul din Ucraina: 
interese geopolitice și realități sociale

De cele mai multe ori când se pune în 
discuție fenomenul moldovenismului, 

când se ia în dezbatere chestiunea 
„moldovenilor” ca o etnie separată de români, 
se invocă, de regulă, situația din Republica 
Moldova, moștenitoare a majorității 
problemelor create de mașinăria ideologică 
a URSS-ului în sfera construirii artificiale a 
unor identități noi cu scopul, mereu același 
de mai bine de două secole, de a dezbina și 
a stăpâni o comunitate prin inocularea în 
mentalul colectiv a conceptului-fetiș „popor 
moldovenesc” și, totodată, prin proiectarea 
în imaginarul popular a unei imagini 
atractive, pe cât de lipsită de sens, pe atât de 
măgulitoare. Din păcate, moldovenismul ca 
temă de reflecție geopolitică, sociologică și 
psihologică este actual într-o formă absolut 
specifică în Ucraina. 

Quo vadis, Domine?

Din perspectivă sociologică, dar mai ales din 
punct de vedere al teoriei drepturilor omului, 
fiecare individ are dreptul la autoidentificare. 
Nu există o listă de identități corecte și 
incorecte. Nimeni nu are dreptul să interzică 
vreo formă anume de identitate națională. 
Dacă un om se consideră etnic moldovean 
și mai declară că această identitate este una 
diferită de cea românească, el nu încalcă vreo 
lege, iar etnopolitologia și etnosociologia, prin 
autorii săi consacrați, ne mai spun că nu pot 
fi interzise autoidentificări noi, or, identitatea 
nu poate fi suspusă procesului de verificare și 
operaționalizare științifică. 

O cu totul altă abordare există în ceea ce 
privește identitatea lingvistică. Noțiunea 
de minoritate lingvistică este la fel de 
utilizată în sociologia politică modernă ca și 
noțiunea de minoritate etnică, explicând o 
sumedenie de procese și transformări majore 
în societățile moderne. Aici lucrurile stau cu 
mult mai simplu. Nimeni nu poate să-și asume 
identitatea lingvistică austriacă. Or, nu există 
o limbă austriacă, ci doar limba germană, care 
este limba nativă a austriecilor. Limba este un 
element socio-psihologic cuantificabil, fixabil, 
care poate fi suspus verificării științifice, 
existând instituții academice și centre analitice 
care se ocupă de asemenea chestiuni. În cazul 
Ucrainei, situația nu este chiar așa cum prevede 
teoria juridică sau sociologică, fiind vorba de 
un stat în care pot fi întâlnite atât identități 
lingvistice hibride, cât și elemente clare 
ale nedorinței autorităților de a europeniza 
politicile lingvistice rămase moștenire de la 
sovietici. 

Din punctul de vedere al politicilor 
lingvistice și identitare, în Ucraina s-a creat 
un paradox: la nivel propagandistic se declară 
sus și tare că țara dorește să se elibereze de 
sechelele comunismului, să elimine din viața 
societății vechile practici sovietice, iar la nivel 
politic se încearcă tocmai o consolidare a 
vechilor practici, pe care nu vom greși deloc 
dacă le vom numi neosovietice. Întrebarea pe 
care și-o pun cetățenii ei de rând, îngrijorați 
de ceea ce se întâmplă în marea politică, e: 
Când oare o să-i iasă în cale mântuitorul, ca 
să-l întrebe: „Quo vadis, Domine?”

Marin GHERMAN
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Echipa Centrului Media BucPress 
din Ucraina investighează cazul 

minorității moldovenești

De la teorie, de la tipul ideal descris de 
sociologul german Max Weber, să trecem la 
realitatea ucraineană. Potrivit recensământului 
din 2001, în Ucraina locuiesc 150.989 de 
români (0,31% din populație) și  258.619 de 
moldoveni (0,54%). Recensământul păstrează 
divizarea veche în români și moldoveni, iar 
aceste cifre sunt folosite în continuare în 
rapoartele autorităților centrale, regionale și 
raionale. Potrivit aceluiași recensământ, marea 
majoritate a moldovenilor (adică a românilor 
declarați la recensământ „moldoveni”) 
locuiesc în regiunea Odesa (123.751 
locuitori), căreia îi urmează regiunea Cernăuți 
(cu 67.225 locuitori „moldoveni”). În același 
timp, recensământul din 2001 arată că românii 
locuiesc preponderent în regiunile Cernăuți și 
Transcarpatia, iar în Odesa au fost identificați 
doar 724 de români. 

Este clar că o astfel de imagine demografică 
indică o divizare dublă: atât în plan etnic, 
cât și în plan lingvistic. Din cei 258.619 de 
moldoveni, 70 la sută au declarat că limba lor 
maternă este „moldoveneasca” (17,6% - rusa, 
10,7% - ucraineana, 1,7% - alte limbi). Din cei 
150.989 de români, 91,7% au declarat că limba 
lor maternă este limba română. Continuarea 
practicii sovietice de împărțire a comunității 
românești în două etnii separate are, totuși, o 
scuză teoretică (dreptul la identitate, existența 
statului Republica Moldova și extrapolarea 
identității politice asupra celei etnice), însă nu 
are nicio scuză în ceea ce privește includerea 
în anchetele recensământului a unei limbi care 
nu există – „limba moldovenească”. 

Au trecut 18 ani de la ultimul recensământ 
efectuat în Ucraina, au fost adoptate o 
serie de legi care au ca scop să realizeze 
reforme pro-europene, iar cursul de integrare 
europeană și euroatlantică a fost fixat în 
Constituție. În același timp, principiul vechi 
de dezbinare și stăpânire nu a fost abandonat 
din motive pragmatice, geopolitice chiar. Cu 
scopul de a aduce mai multe date noi, am 

realizat împreună cu echipa Centrului Media 
BucPress (o asociație a jurnaliștilor români 
din Ucraina, cu sediul la Cernăuți și o filială în 
Transcarpatia) o investigație vizând susținerea 
de către autorități a moldovenismului din 
Ucraina. Pentru a nu fi acuzați că am luat în 
calcul perioada președintelui fugar Viktor 
Ianukovici, care a refuzat să semneze în 
2013 Acordul de Asociere Ucraina – UE 
și a provocat Euromaidanul de la Kiev, am 
solicitat informații cu caracter public doar 
din ultimii 5 ani (perioada de după destituirea 
președintelui Ianukovici, numită și perioada 
„Revoluției Demnității”). Solicitările au fost 
adresate Consiliilor Regionale Cernăuți și 
Odesa, dar și Administrațiilor Regionale de 
Stat Cernăuți și Odesa, bizuindu-ne pe faptul 
că potrivit datelor guvernamentale în fiecare 
regiune se desfășoară procesul de susținere 
a minorităților naționale prin Programe 
regionale de sprijin al instituțiilor societății 
civile care aparțin minorităților naționale.

Solicitările Centrului Media BucPress 
către autoritățile ucrainene competente au 
fost trimise prin poșta electronică (în baza 
Legii „Privind accesul la informații publice”) 
în data de 18 septembrie 2019. Textul 
solicitării de informații publice a fost identic 
pentru toate instituțiile puterii regionale: 
„Vă rugăm să ne oferiții informații despre 
dimensiunea resurselor financiare (proiecte 
finanțate, granturi de stat, susținerea presei, 
evenimentelor culturale ș.a.) oferite de 
administrație / consiliul regional ONG-ilor 
sau presei care aparțin minorității naționale 
moldovenești în ultimii 5 ani”. Am primit 
răspunsuri de la toate organele competente într-
un timp destul de rapid și, în notele oficiale, 
nimeni din funcționarii de stat nu au negat 
existența limbii sau a etniei „moldovenești”. 

Ce spun autoritățile despre 
„limba și naționalitatea moldovenească”

În scrisoarea nr. 173 din 24 septembrie 2019, 
guvernatorul interimar al regiunii Cernăuți, 
Mihailo Pavliuk, susține că în ultimii 5 ani 
„nicio organizație care reprezintă minoritatea 
națională moldovenească nu a depus proiecte 
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de concurs către Direcția de Cultură pentru a fi 
finanțate din bugetul regional”. În același timp, 
Administrația Regională de Stat Cernăuți se 
arată a fi îngrijorată de soarta ziarelor raionale, 
menționând că după ce acestea au rămas 
fără susținere financiară din partea statului 
ucrainean (este vorba de reforma deetatizării 
presei scrise), puterea regională a încheiat 
contracte cu 11 publicații, care au primit 
bani pentru reflectarea activității autorităților 
locale. „Printre aceste ziare se numără și 
gazeta din raionul Noua Suliță, care apare în 
limbile ucraineană și moldovenească. Suma 
contractului este de 10 mii grivne”, se spune 
în răspunsul semnat de guvernatorul interimar 
al regiunii Cernăuți. Presupunerea noastră este 
următoare: dacă ar fi fost solicitate sumele 
destinate presei de limba română, la fel ar fi 
fost amintite aceste 10 mii de grivne (circa 
400 dolari americani) pentru reflectarea 
activităților autorităților regionale în ziarul 
„Cuvântul Adevărului”, care apare la Noua 
Suliță în limbile ucraineană și română și 
care are problemele financiare enorme după 
încetarea finanțării din partea Administrației 
Raionale și Consiliului Raional Noua Suliță. 

Răspunsul Consiliului Regional Cernăuți 
a fost mult mai sec. Potrivit scrisorii semnate 
de președintele acestui consiliu, Ion Muntean 
(etnic român), în ultimii 5 ani „nimeni din 
reprezentanții societăților publice sau ai 
presei de limba moldovenească care locuiesc 
compact în regiunea Cernăuți nu a solicitat 
sprijin financiar de la Consiliul Regional 
Cernăuți”. În scrisoare se face și trimitere la 
Programul regional de sprijin al instituțiilor 
societății civile care aparțin minorităților 
naționale, implementat de Administrația 
Regională de Stat

Centrul Media BucPress a primit un răspuns 
asemănător și de la Consiliul Regional Odesa. 
În scrisoarea semnată de S. V. Parașcenko, 
este amintit programul regional de susținere a 
minorităților naționale și se menționează că mai 
multe detalii vor fi oferite într-un raport aparte 
al Departamentului Culturii, Naționalităților, 
Religiei și Protecției Patrimoniului Cultural 
al Administrației Regionale de Stat Odesa. 

La 25 septembrie 2019, directorul acestui 
Departament, O. Oliniik, oferă experților 
Centrului Media BucPress o serie de informații 
actuale privind susținerea „naționalității 
moldovenești, care constituie 5 la sută din 
populația regiunii”. În acest sens, Administrația 
Regională operează cu datele demografice din 
cadrul recensământului din 2001 pe care le-am 
prezentat mai sus. În scrisoare se precizează că 
„reprezentanții etniei moldovenești locuiesc 
compact în raionale Ismail – 15083 persoane 
(27,8%), Reni – 19938 persoane (49,0%), 
Sărata – 9435 persoane (19,0%) și Aneni – 
18%. 90690 de moldoveni consideră că limba 
lor maternă este moldoveneasca, 22664 – rusa, 
9474 – ucraineana și 23 - româna”. Așadar, 
din cei 123.751 de „moldoveni” din regiunea 
Odesa, doar 23 susțin că limba lor maternă 
este româna! 

Potrivit Administrației Regionale de Stat 
Odesa, din cele 160 de societăți culturale 
din regiune, 10 reprezintă „minoritatea 
moldovenească”, între care sunt amintite 
Societatea raională „Luceafărul” din Chilia 
Nouă, Societatea raională național-culturală 
moldovenească „Izvor” din Reni, Asociația 
național-culturală a moldovenilor din Ucraina, 
Asociația național-culturală moldovenească 
„Luceafărul” ș.a. Pe două pagini, funcționarii 
de stat din Odesa dovedesc că Ucraina ca 
stat are grijă de cultura și presa moldovenilor 
din regiunea maritimă a țării. Sunt amintire 
reparațiile realizate la căminele culturale 
din satele regiunii, unde locuiesc compact 
„minoritarii moldoveni”, este menționată 
activitatea a două Centre ale Culturii 
Minorităților Naționale din Ismail și Reni, 
finanțate cu peste 1 milion grivne fiecare în 
anul 2018 pentru organizarea de evenimente 
culturale, inclusiv evenimente organizate 
de „minoritatea moldovenească”. Din 2005, 
potrivit Administrației Regionale de Stat 
Odesa, sunt finanțate în mod sistematic 
următoarele manifestări culturale: Festivalul 
pan-ucrainean al culturii moldovenești „Valul 
Nistrean”, festivalul regional al moldovenilor 
„Mărțișor” și festivalul de iarnă „Florile 
dalbe”, o serie de mese rotunde etc.
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Ziarul moldoveniștilor odesiți, 
finanțat de statul ucrainean

Răspunsul la solicitarea noastră abundă 
în cifre privind emisiuni și ziare „în limba 
moldovenească”, finanțate de Ucraina. 
„Săptămânal, în limba moldovenească este 
realizată emisiunea televizată „Plaiul natal” 
de 30 de minute, cu o variantă radiofonică în 
reluare, la fel de 30 minute”. Administrația 
Regională de Stat Odesa se mai laudă că a 
finanțat pe parcursul mai multor ani 5 ziare 
ce aparțin minorităților naționale, dintre care 
unul redactat „în limba moldovenească”. 
Așadar, ziarul moldovenilor din Ucraina, 
„Luceafărul”, a primit în mod constant 
finanțare din partea Administrației Regionale 
de Stat Odesa, iar sumele au tot crescut de 
la un an la altul. Gazeta Asociației Național-
Culturale Moldovenești „Luceafărul” apare, 
potrivit autorităților ucrainene, „săptămânal, în 
limba moldovenească, începând cu anul 2003. 
În 2015, ziarul a primit 510 mii de grivne, în 
2016 – 530 mii, în 2017 – 580 mii, iar în 2018 
– 640 mii de grivne”, potrivit informațiilor 
puse la dispoziție Centrului Media BucPress 
de către Directorul Culturii, Naționalităților, 
Religiei și Protecției Patrimoniului Cultural al 
Administrației Regionale de Stat Odesa.

Nu sunt menționate sumele alocate în 2019 
pentru acest ziar, fie că nu sunt încă cunoscute, 
fie că ziarul nu mai este finanțat în legătură cu 
reforma deetatizării presei scrie. Indiferent 
de acest detaliu, peisajul general este mai 
mult decât trist, mai ales dacă adăugăm 
alte informații demult cunoscute: manuale 
editate de Ministerul Educației de la Kiev în 
„limba moldovenească”, școli cu predare în 
limba moldovenească, nedorința autorităților 
de a discuta despre vreo schimbare măcar 
ipotetică a acestei abordări etnopolitice. Atât 
funcționarii de stat din regiunea Cernăuți, cât 
și cei din regiunea Odesa, utilizează fără nicio 
ezitare noțiuni ca „limba moldovenească” 
și „minoritatea națională moldovenească”, 
considerându-le mai mult decât firești și 
corecte.

Limba „moldovenească” 
există doar din rațiuni geopolitice

Să încercăm să evadăm din acest peisaj 
financiar cu ajutorul unui exercițiu sociologic. 
O metodă de cercetare foarte populară în secolul 
trecut a fost observația sociologică imparțială. 
Această metodă presupune ignorarea de către 
cercetător a identității sale etnice, naționale, 
sexuale, geografice, neglijarea spațiului și 
timpului în care se află cercetătorul și realizarea 
de comparații de la distanță, cu „mintea rece”. 
Dacă ar fi să observăm modelul propus de 
Kiev în planul segmentării români/moldoveni, 
vom constata, ca sociologi imparțiali, că oricât 
de ermetic și ideal ar părea acest ghetou social, 
care divizează comunitatea românească și o 
segmentează demografic, politic și lingvistic, 
sistemul juridic și cel sociolingvistic construit 
/ păstrat de Kiev nu este deloc perfect. 

După (socio)logica expusă mai sus, ar fi 
cazul să punem câteva întrebări absurde, dar 
necesare. De ce pentru atâția „moldoveni” 
din regiunea Cernăuți (67.225 de persoane) 
nu a fost creată o redacție la TV și Radio 
pentru realizarea de emisiuni în „limba 
moldovenească”? Răspunsul oficial este că 
redacția emisiunilor în limba română de la 
audiovizualul public din Cernăuți realizează 
emisiuni pentru români / moldoveni din 
întregul ținut. Apare o altă întrebare. De ce 
„moldovenii” din regiunea Cernăuți înțeleg 
limba română și o consideră maternă în 
cazul emisiunilor televizate și radiofonice, 
iar „moldovenii” din regiunea Odesa – nu. 
De ce în toate satele regiunii Cernăuți, unde 
potrivit autorităților ucrainene locuiește 
compact minoritatea „moldovenească”, 
funcționează școli cu predare în limba română 
și se predă limba română ca limbă maternă, 
iar „moldovenilor” din regiunea Odesa li 
se oferă un alt tip de școlarizare? Rezultatul 
acestei observații sociologice este unul absolut 
absurd, pentru că în mod real, nu există „limbă 
moldovenească”, iar păstrarea acesteia la nivel 
de politică de stat este convenabilă geopolitic. 
Și aici deschidem încă un capitol al acestei 
analize, schimbând metoda de cercetare. 
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Din punct de vedere geopolitic, acțiunile 
Kievului sunt absolut corecte, dacă luăm în 
calcul doar interesele și scopurile acestui 
stat. Însă, menținerea prin diverse metode a 
limbii și identității „moldovenești” vine în 
contradicție cu principiile europene declarate 
și consfințite de Constituție. Și aici situația 
diferă de Republica Moldova. Pe de o parte, 
Kievul ar recunoaște „limba moldovenească” 
ca fiind aceeași cu limba română, economisind 
astfel fonduri pentru manuale, programe 
școlare, cursuri de perfecționare a cadrelor 
didactice și stabilind o relație „mai caldă” 
cu Bucureștiul. Pe de altă parte, divizarea 
comunității românești în români și moldoveni 
permite Ucrainei să negocieze cu România 
strict despre drepturile celor 150.989 de români 
(0,31% din populație), iar interesele celor 
258.619 de „moldoveni” reprezintă o prioritate 
a relațiilor diplomatice cu Republica Moldova,  
și ea destul de divizată lingvistic. Separarea 
celor două dosare este convenabilă Kievului, 
permițându-i să iasă învingător la mai multe 
ședințe bilaterale, inclusiv cele referitoare la 
divizarea artificială a comunității românești, 
argumentul principal al liderilor ucraineni 
fiind voința și dorința reală a „moldovenilor” 
din Ucraina de a-și păstra limba și identitatea. 
După cum am demonstrat mai sus, această 
voință este alimentată și susținută de Kiev la 
modul superlativ. 

„Pentru a învinge într-o 
bătălie, ostașul trebuie cel puțin 

să se prezinte pe câmpul de luptă”

În același timp, atât identitatea lingvistică, 
dar mai ales cea etnică „moldovenească” au 
devenit deja o constantă sociologică. Trist, 
dar adevărat. Acest copil născut de URSS și 
neabandonat de Ucraina continuă să crească. 
Pentru românii din Ucraina, cheia succesului 
ar putea constitui doar șubrezirea permanentă 
a identității lingvistice moldovenești prin 
afirmarea puternică a identității lingvistice 
românești și, ca o primă etapă, promovarea de 
către instituțiile statului român a unei politici 
de sprijin pe cale largă a minorității lingvistice 
românești din Ucraina, minoritate care include 

întreaga comunitate etnică, indiferent de 
felul cum sunt catalogați oficial membrii 
ei – români sau moldoveni. Aici trebuie de 
menționat și faptul că, în plan diplomatic, 
Bucureștiul pare a fi oarecum dezinteresat 
de acest subiect, care necesită o politică pro-
activă nu numai în nordul Bucovinei, dar și în 
sudul Basarabiei, o politică fermă, eliberată 
de sentimentul că a izbândi o ameliorare 
substanțială a situației este o utopie. Situația 
nu poate să se amelioreze dacă metodele de 
luptă nu sunt adaptate circumstanțelor. Pentru 
a învinge într-o bătălie, ostașul trebuie cel 
puțin să se prezinte pe câmpul de luptă…

Cum poate să renască și să se afirme plenar 
identitatea lingvistică românească (ca o primă 
fază a reconstituirii identității naționale) fără 
o presă puternică la Ismail, Reni, Sărata sau 
Aneni, sprijinită financiar de țara-mamă? Cum 
poate să renască o identitate etnică pierdută, 
fără existența unor proiecte de impact, fără 
investiții, fără susținerea satelor, care să 
ducă la crearea unei imagini pozitive, mult 
mai atractive, a românității în acea zonă? 
Consulatul General al României la Odesa 
se află la o distanță enormă de comunitatea 
românească din regiune (de la Odesa  până la 
Ismail sunt 256 km) Cum poate fi promovată 
o politică pro-activă în sudul Basarabiei, 
dacă și în regiunile Cernăuți și Transcarpatia 
asemenea acțiuni nu par a fi o poveste de 
succes? Elaborarea de către România a unei 
strategii, în comun cu românii din Ucraina, 
privind renașterea și consolidarea identității 
lingvistice românești este mai mult decât 
necesară. În același timp, nu poate să ne lase 
indiferenți slăbiciunea diplomației românești 
în privința promovării limbii române și 
demonstrării în fața întregii lumi că așa-zisa 
„limbă moldovenească” este doar un grai al 
limbii marelui Eminescu. 

În această ecuație geopolitică regională 
România este absentă. Rămânând unul la 
unul cu realitatea severă, românii își erodează 
capitalul social, cultural și istoric, iar timpul 
lucrează împotriva lor.
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În primii ani de independență a Ucrainei 
nu exista niciun fel de moldovenism în 

cele două regiuni, Cernăuți și Odesa, cârpite 
cu raioane basarabene preluate imediat 
după intrarea sovieticilor în Basarabia 
istorică, ca urmare a ultimatului stalinist 
din iunie 1940. Atunci liderii de mai târziu 
ai moldovenismului aveau o orientare 
proromânească, cel puțin lingvistică dacă nu 
și identitară. Publicistul Vadim Bacinschi, 
care a condus ziarul „Luceafărul” din Odesa 
în primii ani de suveranitate ucraineană, își 
amintește într-un articol publicat în „Mesager 
bucovinean” (nr.3/2017, p.18-20) cum cei 
care pledau pentru românism în această 
citadelă de pe țărmul Mării Negre în prima 
jumătate a primului deceniu de independență a 
Ucrainei, dintr-odată, în a doua parte a acestui 
deceniu, pun la cale mișcarea moldovenistă, 
și încep să promoveze o doctrină diametral 
opusă propriilor convingeri și demersuri 
anterioare. Dacă la începutul primei decade de 
independență ucraineană ei organizau la Odesa 
cursuri de perfecționare a profesorilor de limba 
română și invitau universitari din București să 
le țină, spre sfârșitul acestei decade ei nu-și 
mai găseau stare în a-i convinge pe profesori 
(aceiași profesori!) că limba în care predau la 
școală lecții nu e limba română, ci o altă limbă și 
anume „limba moldovenească”, cea inoculată 
în mentalul colectiv al basarabenilor mai bine 
de o jumătate de secol, cu cinism și perversitate 
bolșevică, de către ideologia stalinistă în ideea 
de a crea în acest mental, prin manipulare și 
spălare de creier, o altă identitate decât cea a 
conaționalilor de care au fost despărțiți cu forța 
armelor de către țarul rus în urma războaielor 
duse cu turcii la cumpăna secolelor XVIII-

XIX. „Divide et impera” – iată rădăcina 
acestei politici imperiale de care nicidecum 
nu vor să se lepede noii stăpâni ai acestor 
meleaguri. Dacă în prima jumătate a primului 
deceniu de independență a statului ucrainean, 
acești cameleoni deschideau școli duminicale 
românești în orașul Odesa, în cea de a doua 
jumătate a acestui deceniu ei puneau lăcată la 
ușa învățământului românesc, spărgând alături 
zidul firav al acestui învățământ și instalând 
în gaura creată cu toporul vechii ideologii 
comuniste o nouă ușă, cu un nou prag de intrare 
în același spațiu școlar – ușa moldovenismului 
didactic, investit cu o nouă programă școlară, 
alta decât cea care a continuat să funcționeze 
în celelalte două regiuni de graniță populate 
compact de români: Cernăuți și Transcarpatia. 
Dar asta nu e tot. Încă mai există un „dacă” 
apt să ilustreze această schimbare de macaz 
a „liderilor” de la Odesa ai comunității de 
basarabeni și transnistreni amestecați de 
tătucul Stalin spre a-i transforma în altceva 
decât sunt în realitate, indiferent de denumirea 
lor regională ridicată special, cu vădit scop 
(geo)politic, la rang de denumire etnică. Dacă 
la începutul ultimului deceniu al secolului 
XX, când mișcarea națională din Basarabia 
a reușit să smulgă din pământul Moldovei 
ocupate de bolșevici proptelele moscovite 
ale moldovenismul sovietic, lăsându-l practic 
fără niciun reazim politic real, la Chișinău, 
Cernăuți, și Odesa, cei ce patronau în orașul 
de la Marea Neagră învățământul național 
al românilor basarabeni treziți la viață 
națională autentică, dezveleau împreună cu 
reprezentanți ai misiunii diplomatice române, 
bustul lui Eminescu, la începutul mileniului III 
ei organizau pichetarea Consulatului Român 
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scandând lozinci antiromânești. Eminescu, 
cel care a biciuit atât de puternic jugul rusesc 
pus de țar pe grumazul Basarabiei, nu mai 
era deja, la Odesa, în viziunea cameleonilor 
vânduți puternicilor zilei pe câteva hrivne, 
poetul național al românilor, ci o armă a 
moldovenismului, ca și Ștefan cel Mare și 
alți domni ai țării și ai graiului românesc, 
îndreptată – culmea! – împotriva propriului 
popor. În același articol, în care face analiza 
evoluției situației politice din sudul Basarabiei, 
publicistul Vadim Bacinschi se întreba cu 
legitimă nedumerire: „De ce oare situația de la 
începutul anilor‚ 90, când la Odesa, fără nicio 
problemă, limbii române i se spunea limba 
română, nu s-a perpetuat? De ce lucrurile 
au trebuit să fie tulburate în cel mai vulgar 
mod, pentru a se ajunge, la urma urmelor, 
într-un impas înfiorător, adică la școli mixte 
ucraineano-moldovenești? Cine și pe ce 
butoane a apăsat pentru a produce schimbări 
cardinale în convingerile și în modul de 
gândire al unor oameni ca Larisa și Anatolii 
Fetescu?” Răspunsul îl dă analistul însuși, care 
nu a slăbit din ochi schimbarea de atitudine a 
celor doi promotori, la început a românismului, 
iar apoi, a moldovenismului în regiunea 
Odesa. Cuplul Larisa și Anatoii Fetescu, dintre 
care, dacă e să-l credem pe cuvânt pe Vadim 
Bacinschi (și nu avem motive să nu-i dăm 
crezare), niciunul nu e lingvist de profesie, s-a 
apucat vârtos să facă lingvistică la comandă, 
căutând din răsputeri să demonstreze lumii 
că limba pe care o vorbesc acum e „limba 
moldovenească”, nu mai este româna pe care o 
vorbeau imediat după destrămarea U.R.S.S. și 
pe care încercau cu osârdie să o pună la punct 
prin cursuri de perfecționare cu profesori din 
România. Atunci ea necesita perfecționare cu 
profesori de dincolo de apa Prutului, și nici 
prin gând nu le-ar fi trecut să invite profesori 
de la Universitatea din Tiraspol. Acum s-ar 
putea să le vină această idee, câtă vreme, doar 
în Transnistria (și nicăieri altundeva pe globul 
pământesc) se mai pregătesc învățători de 
„limba moldovenească”. Ori poate s-a deschis 
deja o „secție de limba moldovenească” la 
Universitatea din Odesa? 

La Cernăuți, secția română, care anul trecut 

n-a avut niciun student în anul întâi, trage să 
moară. De ce nu s-ar deschide, ca replică, o 
„Catedră de Limba Moldovenească” la Alma 
Mater din Odesa? În principiu, dacă limba 
moldovenească e decretată drept limbă a unei 
minorități și este introdusă în programa școlară, 
ea, având suport instituțional, ar trebui să aibă 
sub ea și o „instituție” care să-i legitimeze 
statutul, să-i stabilească bazele științifice 
și  criteriile de funcționare, să pregătească 
profesori care să o predea în școală. Până la 
destrămarea U.R.S.S-ului unicul criteriu de 
delimitare a ei de limba română era alfabetul. 
În rest existența ei era motivată politic. Marii 
lingviști au demonstrat acest lucru, dintre care 
și un vorbitor nativ, Eugen Coșeriu. Înaintea 
lui s-a pronunțat italianul Carlo Tagliavini, o 
altă somitate în romanistică. Lucrurile parcă 
păreau a fi tranșate la căderea comunismului. 
Acum această limbă e din nou pusă pe picioare. 
Numai că picioarele sunt de lut. Pentru a 
demonstra contrariul, e nevoie de cel puțin o 
catedră care să se ocupe de bazele ei științifice, 
care trebuie mai întâi dovedite. Așa că nu e 
simplu. 

Politicianul poate să spună că există „limbă 
moldovenească”, pentru că are interes să 
existe, interes care depășește cadrul științific 
al existenței ei. Dar dacă omul de știință care 
se ocupă cu studiul limbii demonstrează că 
afirmația politicianului nu are temei, noi pe 
cine trebuie să-l credem? Numai din cauza că 
niște indivizi se declară moldoveni, nefiind 
edificați asupra conținutului acestui termen, 
ci doar dintr-o uzanță lăsată de sovietici și 
rămasă adânc imprimată în mentalul colectiv 
manipulat două secole de-a rândul, nu se poate 
stabili existența unei limbi separate a acestor 
indivizi. Identificarea lingvistică nu e pereche 
cu identificarea etnică Legitimitatea celei 
dintâi trebuie confirmată de lingviști titrați, 
legitimitatea celeilalte trebuie confirmată de 
etnologi titrați. Din păcate nici cei ce alcătuiesc 
chestionare pentru recensăminte ale populației, 
nici cei ce alcătuiesc programe școlare de tipul 
aceleia de limbă moldovenești din Odesa, nu 
iau în seamă opinia specialistului în domeniu. 
Ministerul școlii superioare nu este interesat de 
înființarea unei catedre universitare de limba 
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moldovenească pentru că nu-și poate motiva 
științific decizia. Există o interconexiune 
evidentă în domeniul definirii conceptului 
de limbă română în Ucraina, între instituția 
politicii și instituția științei.

Dar în politicile lor minoritare, clasa politică 
și guvernanți ignoră nu numai opinia oamenilor 
de știință, dar și opinia societății civile. Spre 
exemplu, Asociaţia Naţional-Culturală a 
Românilor din regiunea Odesa „Basarabia” 
trimite la data de 31 martie 2015 un memoriu 
către președinție, guvern și administrație 
regională în care cere, cu argumente științifice 
solide, unificarea celor două programe de 
învăţământ existente pentru instituţiile şcolare 
cu predare în limba română şi „moldovenească” 
din Ucraina, într-o singură programă de 
învăţământ, prin trecerea tuturor acestor 
instituţii şcolare la învăţământul conform 
programei pentru instituţiile şcolare cu predare 
în limba română, memoriu la care primește la 15 
aprilie 2015 un răspuns evaziv și birocratic din 
partea Minsiterului Învăţământului şi Ştiinţei. 
Șeful Departamentului Învăţământ Mediu şi 
Preşcolar, Iuri Kononenko, motivează astfel 
imposibilitatea unirii celor două programe 
de învățământ pentru școlile cu predare în 
limba română și „moldovenească” (adică 
elaborarea unei programe unice): 1) denumirea 
limbii nu este de competența ministerului; 2) 
minoritatea moldovenească din Ucrainan 
este specificată în Carta europeană a limbilor 
regionale şi minoritare ratificată de Ucraina; 
3) „reprezentanţii comunităţii moldoveneşti 
consideră că denumirea limbii lor este 
moldovenească”; 4) în baza acestei considerații, 
„ministerul elaborează şi implementează 
programe de învăţământ în limba 
moldovenească”; 5) rezolvarea problemelor 
discutabile se află în sarcina societății civile 
a minorităților română și moldoveană. Dacă 
analizăm cu atenție răspunsul structurat 
pe cinci puncte (în scrisoare ele nu sunt 
numerotate, le-am sintetizat și numerotat noi, 
pentru înlesnirea analizei), vedem că de fapt 
dl. Kononenko construiește un silogism fals. 
El declină răspunderea asupra denumirii limbii 
moldovenești către „reprezentanții comunității 
moldovenești, recunoscută de Carta europeană 

a limbilor regionale”, motivând legitimitatea 
elaborării programei școlare de educație în 
limba moldovenească prin recunoașterea de 
către Cartă a minorității moldovenești. Un 
profesor de logică i-ar pune dlui Kononenco 
cea mai mică notă posibilă pentru construirea 
acestui silogism. În schimb, un politician 
interesat în aburirea societății civile românești 
cu răspunsuri care să producă doare impresia 
corectitudinii îi va da cea mai mare notă. Dar 
moldovenii nu sunt chiar atât de proști (cum sunt 
văzuți de la înălțimea scaunului prezidențial 
din Ucraina – vezi cazul Iușcenko) ca să nu 
vadă că sunt prostiți cu nerușinare. Deci prima 
premisă: Carta europeană (respectiv, legea 
ucraineană) recunoaște existența minorității 
moldovenești. A doua premisă: comunitatea 
moldovenească confirmă existența limbii 
moldovenești. Concluzia: ministerul este 
îndreptățit să elaboreze programa pentru limba 
moldovenească. Falsitatea concluziei este 
evidentă. Comunitatea europeană recunoaște 
doar minoritatea moldovenilor, dar nu și limba 
moldovenească. Minoritatea este atestată de 
recensământ, pe când limba este atestată de 
lingviști. O problemă demografică rezultă din 
cifre, pe când o problemă lingvistică – din 
competență lingvistică. Așa cum Consiliul 
Europei nu poate delibera asupra existenței sau 
inexistenței limbii moldovenești în baza unor 
declarații din partea minorității moldovenești, 
tot așa și ministerul ucrainean nu-și poate aroga 
acest drept. Deci programa învățământului 
în limba moldovenească ar trebui anulată 
pentru că nu are legitimitate. Casă o justifice 
Ministerul trebuie să aibă avizul unui organism 
de specialitate autorizat, cum e Academia de 
științe, spre exemplu, care e datoare nu doar 
să „considere” existența acestei limbi, ci să 
aducă și argumentele care să-i îndreptățească 
existența. Altminteri, ministerul nu are 
dreptul să introducă în școală această limbă 
iluzorie. Reprezentanții asociației moldovenilor 
nu sunt autorizați să ceară ministerului să 
introducă limba moldovenească în sistemul de 
învățământ. În comunicatul său de presă din 15 
mai 2015, ocazionat de primirea răspunsului de 
la minister, Asociația „Basarabia” își exprimă 
nemulțumirea față de răspunsul pur formal al 
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ministerului, pe care îl consideră complice la 
„moldovenizarea învăţământului românesc” 
din Ucraina, ca expresie a politicii „de 
deznaţionalizare a populaţiei românofone”, 
trasă pe calapodul vechii propagande sovietice.

La 20 mai 2015, Asociația „Basarabia” 
trimite către ministerele educației din Ucraina, 
România și Rep. Moldova  o scrisoare  prin 
care solicită „expunerea poziţiei oficiale a 
ministerelor” față de „situaţia învăţământului 
în limba română din Ucraina, divizat” în două 
limbi – română și așa-zisă moldovenească. 
Asociația cere ministrului ucrainean să-și 
respecte recenta declarație din 14 mai, făcută 
oral la Conferința Ministerială Bologna de la 
Erevan, că „limbile română și moldovenească 
sunt identice” și să treacă la măsuri concrete 
de unificare a programelor școlare pentru 
cele două limbi. De asemenea, îi reamintește 
președintelui de atunci, Petro Poroșenco, că 
limba pe care o cunoaște și el este româna nu 
moldoveneasca. Asociația mai amintește că de-a 
lungul graniței Ucrainei cu România locuiesc 
400.000 români divizați artificial în două etnii 
și cere renunțarea la mitul „moldovenismului” 
ca o reminiscență a regimului sovietic. La 
această scrisoare, răspunde numai un singur 
minister, cel din R. Moldova, printr-o adresă 
din 16 iunie 2015. Ministrul de atunci, Maia 
Sandu, asigură asociația că va discuta problema 
unificării programelor la viitoarele consultări 
și negocieri cu partea ucraineană”. Ministerul 
ucrainean, prins cu minciuna (una spune, alta 
face), consideră mai bine să tacă. De asemenea 
a tăcut și ministerul român (probabil pentru a 
nu fi învinuit că se amestecă în treburile interne 
ale învățământului minoritar moldovenesc).

Prin comunicatul din 3 iulie 2015, Asociația 
„Basarabia” protestează împotriva învinuirilor 
grave ce i se aduc în urma memoriului din 
martie și, mai cu seamă, în urma adresei 
trimisă de asociație la 27 mai 2015 către 
Comisia Relaţii Interetnice a Consiliului 
Civic de pe lângă Ministerul Culturii din 
Ucraina (organ consultativ), prin care cere 
sprijin în demersurile sale către minister în 
vederea soluționării problemei educației în 
limba română. În loc de sprijin, asociația 
obține invective și amenințări, care erau de 

așteptat câtă vreme din ea face parte și liderul 
Asociației Moldovenilor din Ucraina, Anatolii 
Fetescu. După ce Comisia anunță Asociația de 
la Ismail că „Hotărârea Curţii Constituţionale 
din Republica Moldova privind statutul de 
limbă de stat a limbii române nu obligă nici 
într-un fel Ucraina să o implementeze.”, 
Comisia se dedă la invective, amenințări 
și învinuiri la adresa Asociației, calificând 
memoriul din luna martie drept infracțiune, 
iar solicitarea din luna mai, drept „tentativă 
de amestec din afară, încălcare intenționată a 
dreptului minorității lingvistice moldoveneşti 
la folosirea limbii materne şi încălcare a 
dreptului la păstrarea originalităţii culturale 
a comunităţii etnonaţionale moldoveneşti”, 
„instigare la conflict etnic”. Acestea coincid 
aproape în întregime cu amenințările 
anterioare făcute liderului asociației de către 
un ofițer al serviciilor secrete, care, ca să pară 
mai de temut, se dădu cu un grad militar mai, 
mare decât era în realitate. „Deducem de aici, 
conchide Comunicatul de presă, că acest lanţ de 
provocări / ameninţări / atenţionări / intimidări 
asupra preşedintelui Asociaţiei „Basarabia” 
nu este legat numai de activitatea propriu-zisă 
a organizaţiei noastre, ci, mai ales, de însăşi 
existenţa acesteia în regiune sau în Ucraina”. 
Cu o activitate atât de intensă pe partea de 
memorii, petiții, solicitări etc. o asemenea 
asociație deranjează și nu convine puterii.

La numai patru zile de la adoptarea de 
către parlament a noii Legi a Educației din 
Ucraina, al cărei articol 7 este fără precedent 
în ce privește conținutul său discriminator, 
șase reprezentanți ai mediului asociativ din 
regiunea Odesa (Asociația Creștin-Democrată 
a Românilor din Ucraina – filialele raionale 
Sarata și Odesa, Asociația Național-Culturală 
„Basarabia” a românilor din Regiunea Odesa, 
Asociația Național-Culturală „Valul lui Traian” 
a românilor din raionul Tatarbunar, Ansamblul 
Folcloric „Dor Basarabean” din Erdek-Bunru 
/ Utkonosovka, raionul Ismail), printr-un 
memoriu colectiv, cer Președintelui României, 
Klaus Iohannis, să intervină către omologul 
său ucrainean, Petro Poroșenko, pentru a nu 
permite promulgarea legii și, totodată, de a 
sprijini convocarea unui Congres al Cadrelor 
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Didactice de limba română din Ucraina care să 
reprezinte cele 116 instituţii şcolare cu predare 
în limba română şi mixte româno-ucrainene 
din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa 
în demersul lor ferm de blocare a acestui act 
legislativ care urmărește distrugerea sistemului 
de educație în limba română din Ucraina. 
Memoriul a avut efect în sensul anulării vizitei 
președintelui român la Kiev, programată 
pentru un viitor apropiat, dar nu a reușit să 
zădărnicească promulgarea bucucloasei legii.

Promulgarea Noii Legi a Educației a stârnit 
un nou val de indignare din partea comunității 
românești, Ucraina arătându-se pregătită să nu 
renunțe în niciun caz la noua lege. Atitudinea 
intransigentă a Ucrainei a arătat că noile 
politici educaționale privind minoritățile 
sunt parte a unei strategii de luptă în războiul 
hibrid din răsăritul țării, iar minoritatea 
românească, așa cum au opinat atunci analiștii 
politici, este o victimă colaterală. Pentru a 
nu lăsa impresia că se trage (și) în ea, partea 
ucraineană a venit cu o „concesie” față de 
școala minoritarilor români, mai puțin față de 
cea a minoritarilor „moldoveni”, și a propus 
încheierea unui document „protector” separat 
cu partea română – așa-numitul Protocol 
bilateral ucraineano-român în domeniul 
educației. Din vizitele oficiale ale celor doi 
miniștri români (șeful externelor și șeful 
educației) și cele premergătoare, de lucru, ale 
ministrului educației al Ucrainei, s-a văzut clar 
că negocierile se vor purta în special pentru 
sectorul bucovinean al sistemului ucrainean de 
educație în limba română. Și tot atât de clar 
s-a văzut cât de importantă este contribuția 
moldovenismului la separarea segmentului 
sud-basarabean (al acestui sistem) de partea 
lui nord-bucovineană. Se poate spune cu 
certitudine că rațiunea de a fi a acestei doctrine și 
mișcări este să asigure condițiile scoaterii acelui 
segment de populație (și deci de teritoriu) din 
masa comună pe care o reprezintă comunitatea 
istorică românească. La aceste vizite în 
Ucraina, făcute în Bucovina nordică, nu au 
participat și reprezentanți ai mediului asociativ 
românesc din sudul Basarabiei. Asociația 
„Basarabia” a protestat printr-un memoriu 
foarte bine întocmit, cu mână de specialist în 

materie, remis la data de 12 ianuarie (a doua 
zi după vizita oficialilor români) către MAE, 
MRP, MEN și Administrația Prezidențială a 
României, la care nu a primit răspuns prompt, 
și a revenit la o dată mai târzie, cerând expres 
dreptul și posibilitatea de a consulta proiectul de 
Protocol. Cerințele din Memoriu sunt aceleași 
de mai demult (olimpiadă unică la limbă și 
literatură, echivalare diplome, recunoștea 
recomandărilor Comisiei de la Veneția, 
perfecționarea cadrelor didactice, simplificarea 
procedurilor de autorizare a donațiilor de 
carte românească, garantarea posibilităților de 
folosire complementară a manualelor școlare 
editate în România sau Republica Moldova), 
dar se subliniază încă o dată că prima cerință 
este de bază pentru regiunea Odesa și fără 
ea toate celelalte cad de la sine: „Unificarea 
de către Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei 
din Ucraina a programei de învăţământ 
pentru şcolile cu predare în limba română din 
regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa, 
învăţământ divizat artificial începând cu anul 
1998 în învăţământul în limba română în 
regiunile Transcarpatia şi Cernăuţi şi în limba 
„moldovenească” în regiunea Odesa”. 

Asociația „Basarabia” va mai trimite 
oficialilor ucraineni memorii și solicitări, 
cu propuneri concrete privind conținutul 
art.7 al Legii Educației, dar nu va fi luată în 
seamă, iar răspunsurile, câte le-a primit (dacă 
le-a primit!), nu au adus nimic nou pentru 
ameliorarea situației învățământului românesc 
în regiunea Odesa. 

Moldovenismul și-a demonstrat eficiența în 
politica de îndepărtare a elementului românesc 
din sudul Basarabiei de la posibilitatea de a fi 
tratat egal cu elementul românesc din celelalte 
două regiunii ucrainene de la frontiera cu 
România, Cernăuți și Transcarpatia. Întărirea 
sa slăbește românismul nu doar în cele câteva 
localități din jurul Ismailului, ci și în Bucovina 
nordică, iar în curând poate și pe valea Tisei 
Negre.

Moldovenismul politic din Ucraina
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perfecționată a unui “popor” pentru care s-a 
inventat recent chiar și o țară proprie. În fine, 
limba „moldovenească” este astăzi, sigur, 
dincolo de cum o vor fi văzut-o părinții ei 
fondatori, o armă ideologică a Kremlinului (și 
a altor parteneri de ideologie din est sau chiar 
vrășmași de un timp încoace, dar cu aceleași 
interese geostrategice expansioniste) spre a 
ține sub control vecinătatea cu România, o 
narațiune inventată pentru a diviza și degrada 
matricea românească, pentru a justifica 
pretenții teritoriale sau geopolitice, pentru a 
menține controlul și supremația la granița cu 
Europa.

 Limba “moldovenească” este o enclavă 
Kaliningrad locuită de tancuri ideologice 
rusești la frontiera cu România și Europa. La 
adăpostul acestor tancuri, care păzesc, de circa 
două sute de ani, umbrele lungi ale împăraților 
goi din vitrinele cu invenții ale Moscovei, 
povestea limbii “moldovenești” traduce 
astăzi o românitate în primejdie și în criză, 
împovărată de ideologic, sedusă de ieșirea 
din propria istorie, unde responsabilitățile 
obosesc. Tancurile rusești care au inventat-o 
s-au retras demult în tranșeele Moscovei, 
dar proiectilele lor vor fi lăsat amprente 
puternice în mentalul colectiv al românilor de 
peste Prut. Inventându-și un trecut epopeic, 
părinți nobiliari și stirpe cu ștaif din cronici 
și letopisețe, fabricându-și netulburat eroi, 
mituri și largi narațiuni mobilizatoare, limba 
“moldovenească” este păzită acum de plăieși 
anistorici, cu solde generoase la Moscova 
ori pur și simplu cu ambiții autohtoniste 
pantagruelice dublate de instincte de killeri.

Un idiom
camelionic: „limba moldovenească”

Există mai multe “limbi moldovenești” 
decât ne-am putea aștepta sau imagina, 

mai multe decât chiar tot restul limbilor 
lumii la un loc. Există, mai întâi, o limbă 
“moldovenească” recentă, contemporană, 
ce știe despre sine că ar fi ruda mai săracă 
a limbii române, de ale cărei straie regești 
are multe motive spre a se rușina, chiar feri. 
Există o limbă „moldovenească” numită astfel 
de „savanți” inventați spre a traduce presupusa 
neromânitate a românilor din regiunea 
istorică a Moldovei (câteodată repudiindu-
se chiar rădăcinile lor romane). Există limba 
“moldovenească” a cronicarilor, un simplu 
nume regional, datat istoric, al formelor 
particulare specifice evoluției limbii române la 
est de Carpați. Astăzi se mai poate vorbi de o 
limbă „moldovenească” reinventată geopolitic 
de ruși/sovietici spre a construi cetăți ideologice 
din rațiuni de economie a pucioasei. Mai 
există o limbă “moldovenească” pur și simplu 
convenabilă nu numai unei mereu precare 
“elite” politice românești de dincoace Prut, 
ci și păpușarilor lor de la Kremlin. Una dintre 
cele mai caraghioase definiții este dată acesteia 
de către un vasal kremlinist, ajuns cândva în 
topul ierarhiei statale din R. Moldova, Marian 
Lupu, pentru care limba părinților și bunicilor 
săi este cu două capete: română, din punct 
de vedere științific, și moldovenească, din 
punct de vedere politic. Pentru numeroși alții, 
limba „moldovenească” este numele atribuit 
limbii române scrise în alfabet chirilic, iar 
pentru o seamă dintre ei, este forma dialectală 

Moldovenismul politic din Ucraina

„Moldovenii” din Ucraina 
îl așteaptă încă pe Țar
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14                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019 Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019                  15                   

Regiunile Ucrainei 
afectate de moldovenism

Pare că toate narațiunile degradante ale 
limbii “moldovenești” locuiesc încă, insular, 
unele teritorii și spații mentale de peste Prut, 
inclusiv din sudul și nordul istoric al Basarabiei, 
aparținătoare astăzi Ucrainei. În sudul istoric 
al Basarabiei, în regiunea Odessa, cca 128.000 
de etnici români vor fi rămas în afara istoriei, 
conectați ombilical la narațiunile vetuste ale 
unui imperiu despre ale cărui ultime zile de 
slavă probabil nu vor fi aflat încă. Acestora 
li se adaugă câteva sate și orășele din nordul 
Basarabiei istorice, unde puterea sovietică 
a construit și păzit, prin inimaginabile crime 
individuale și colective, invenția etnică și 
lingvistică a “moldovenismului” (raionul 
Noua Suliță, regiunea Cernăuți).

Românii din Ucraina învață astăzi alternativ 
literatura română și deopotrivă literatura 
“moldovenească”; câteodată între acestea 
există granițe școlare și geografice directe… 
Românii din Ucraina utilizează și astăzi 
caiete de limbă “moldovenească” (tipărite 
la Odesa) pentru cărțile de literatură română 
(tipărite la Cernăuți). Unificarea programelor 
de studiu ale celor două discipline, „Limba 
și literatura română” și „Limba și literatura 
moldovenească”, întârzie să se producă din 
rațiuni ideologice și (geopolitice) contestabile, 
reprobabile chiar, ale autorităților de la Kiev, 
care sprijină și adâncesc cinic clivajul dintre 
români și „moldoveni” (clivaj care blochează 
constituirea de jure a unei comunități românești 
puternice și coezive, a treia  din Ucraina, ca 
mărime, după cea ucraineană și rusă).

Proptelele 
moldovenismului politic din Ucraina
Moldovenismul” în Ucraina are mai mulți 

patroni care îl țin în viață și cel puțin trei 
stâlpi, trei proptele care îl țin în picioare să 
nu se prăvală. Aceste proptele ale acestui fals 
concept de identitate etnică sunt: 1) izolarea 
insulară a românilor din regiunea Odesa, 
captivi, în timp și spațiu, ai unei ideologii de 
secol XIX, ținuți prizonieri în mod deliberat, 
fără carte românească, fără cultură, fără acces 

la presa de limbă română, fără relaționări cu 
mediul cultural și spiritual românesc, fără 
acces la rădăcini etc.; 2) interesul (geopolitic) 
al unor rascolnici de a gestiona de pe înalte 
poziții oficiale temele „moldoveniste”; 3) 
divizarea artificială a comunității românești 
din Ucraina în “români” și „moldoveni”, 
ideologie strategică, cu efecte neașteptat 
de puternice în planul facilitării asimilării 
acestora. La acestea se adaugă incapacitatea 
cronică a Bucureștiului de a înțelege amploarea 
și sensibilitatea proceselor asimilaționiste și 
de a dejuca pro-activ derularea acestora. 

Limba „moldovenească” există încă în lume 
și pentru că Bucureștiul lasă teren prielnic de 
manifestare soldaților spirituali ai acesteia în 
toată vecinătatea estică a României și Europei. 

La un moment dat, experții din România 
au nutrit iluzia că evoluțiile lingvistice de la 
Chișinău (d.e. decizia Curții Constituționale 
privind natura constituțională a Declarației 
de Independență și primatul acesteia 
asupra Constituției R. Moldova, în speță 
constituționalitatea numirii limbii de stat în 
R. Moldova drept “limbă română”, conform 
prevederilor Declarației) vor aduce, la un 
moment dat, obștescul sfârșit tezei staliniste 
care a permis recidiva recentă a teoriei limbii 
„moldovenești”. S-a apreciat la un moment dat 
că decesul acestei teze staliniste va produce, 
corelat, decesul limbii „moldovenești” în 
întreg spațiul ei de manifestare, prioritar (în) 
Ucraina. 

Clivajul identitar și vectorii
corelați care i-ar putea grăbi sfârșitul
Recrudescența ultimelor procese 

asimilaționiste, tendința sistemică de menținere 
și chiar de adâncire a clivajului identitar și 
lingvistic provocat în mediile comunității 
românești din Ucraina, așa-numitul pachet 
lingvistic adoptat în ultimii doi ani de către 
autoritățile de la Kiev, refuzul constant al 
acestora de a unifica programa școlară a 
disciplinelor privind limba și literatura română 
cu cele derivate artificial, de limbă și literatură 
„moldovenească” etc., nu mai lasă loc de 
iluzii. Acest clivaj va exista și va fi adâncit în 
mod sistemic à la longue. 

Moldovenismul politic din Ucraina
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Din nou trei vectori corelați îi pot grăbi 
sfârșitul: 1) colapsul total al ideii staliniste 
privind „poporul moldovenesc” și „limba 
moldovenească” în R. Moldova, 2) însușirea 
de către Kiev a limbajelor și mentalităților 
europene, care să spulbere mitul autocultivat al 
„imperialismului românesc”, 3) consolidarea 
capacității de intervenție culturală și spirituală 
a Bucureștiului. 

Până atunci, “moldoveanul” din Odesa 
îl va aștepta, cuminte, acasă, prizonier al 
propriei sale istorii și izolat complet în satul 
său anistoric, pe Țarul de la Moscova. 

Dorin POPESCU, analist politic, eseist, critic 
literar, doctor în filologie (2012), diplomat în mai 
multe misiuni pe termen lung (Moscova, secretar III, 
2002-2006; Cernăuți, consilier și gerant interimar, 
2007-2011; Sarajevo, prim-colaborator și ministru-
consilier, 2012-2016), lector la Universitatea „Andrei 
Șaguna” din Constanța (arii curriculare: „Comunicare” 
și ”Relații Internaționale”). Născut la 18 aprilie 1970 
în comuna Tufeni, județul Olt. Absolvă Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân” (1993) și Facultatea de 
Litere și Teologie (specializarea Litere) a Universității 

„Ovidius” din Constanța (1999). Studii de doctorat la 
Universitatea din București (conducător prof. univ. dr. 
Marin Mincu, 1999-2002) și Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (conducător prof. univ. dr. Mircea A. 
Diaconu, 2009-2012). Membru fondator și președinte al 
Asociației Casa Mării Negre / Black Sea House (2017), 
coordonator al Filialei Constanța a Asociației „Inițiativa 
pentru Cultură Democratică Europeană” (2012). 
Membru în colegiul de redacție al revistelor OLTART 
(Slatina), Glasul Bucovinei (Cernăuți) și în colectivul 
științific al revistei PATRIMONIUM. Revistă Română 
de Studii Istorice și Interculturale, București. Publică 
trei cărți, Noica. Bătălia continuă (2013); Figuri ale 
textului anteic (2016), Răzbunarea barbarilor. 2000 de 
ani fără Ovidiu la Tomis (2017 – coordonator, coautor), 
apărute la Editura Ideea Europeană din București, peste 
40 de lucrări în domeniul teoriei și criticii literare, în 
reviste de specialitate, și peste 140 de articole, studii, 
eseuri, recenzii etc., în reviste culturale și geopolitice din 
România şi din străinătate. Premiat de revistele Timpul, 
Contrapunct, Dacia Literară, Asociația Scriitorilor 
din Iași (Marele Premiu pentru critică literară și eseu, 
1998). Principalele preocupări de analiză științifică: 
geopolitică, studii politice, istorie locală, politică 
externă, eseistică, studii culturale, istoria culturii, critică 
literară etc. Soția Dorina este româncă din Cernăuți. 
Locul de domiciliu: municipiul Constanța. 
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Secretariatul Adunării de Constituire a Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Regiunea Cernăuți: (de la dreapta la stânga) 
poetul Vasile Tărâțeanu, poetul Ilie T. Zegrea, lect. univ. Ștefan Hostiuc, lect. univ. dr. Alexandrina Cernov, studenta Repujinska (prima din stânga). Sala 
de Marmură a Universității din Cernăuți (fosta Sală Sinodală a Mitropoliei Bucovinei), 28 mai 1989
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Cum  a fost  înfăptuită  
politica de ,,moldovenizare” 

în  R.A.S.S. Moldovenească (1924-1940)

Elena NEGRU

Crearea, în stânga Nistrului, la 12 
octombrie 1924, a R.A.S.S.M.  

marchează  punerea în aplicare a proiectului 
etno cultural de construire a unei noi identități 
și culturi ,,moldovenești” distincte de 
identitatea și cultura română. Miza acestui 
proiect era să asigure o bază politico-culturală 
pentru detașarea de la România a unei părți 
din teritoriul ei, după care să extindă națiunea 
,,sovietică moldovenească” și în Basarabia. 

 Acest proiect prevedea, printre alte 
obiective, iniţierea politicii de creare a 
limbii ,,moldoveneşti” deosebite de limba 
română şi realizarea (în baza) ei a politicii de 
,,moldovenizare”. Ca extensie a programului 
naţional adoptat la congresul al X-lea al PC 
(b) din Rusia în anul 1921, care fixa drept 
sarcină construcţia lingvistică a popoarelor 
neruse din fostul imperiu ţarist, politica 
bolșevică de ,,moldovenizare” în R.A.S.S.M. 
preconiza înfăptuirea unui plan de  dezvoltare 
şi implementare a limbii ,,moldoveneşti” 
în învăţământ, în cultură, în instituţiile 
administrative și economice, precum și promo-
varea în toate domeniile a cadrelor din rândul  
populaţiei indigene.

Etapele construcţiei lingvistice
Utilizarea limbii române. În prima fază 

a politicii etnoculturale din R.A.S.S.M., din 
cauza lipsei de claritate în ceea ce privește 
forma viitoarei ,,limbi literare moldovenești”, 
dar și din cauza graiului rudimentar folosit 
de vortitorii neistruiți din această regiune, 
în activitatea culturală a fost utilizată limba 
română. Astfel, în anii 1924-1926, unii oamenii 

de cultură au recurs la preluarea terminilor din 
vocabularul tradițional românesc  pe care l-au 
adaptat la graiul local. Această tendință  era  
supusă criticilor dure din partea adversarilor, 
care nu admiteau niciun fel de împrumuturi 
din limba română, considerând-o limbă 
,,burgheză”. De exemplu, gramatica ,,limbii 
moldovenești” elaborată de G. I. Buciușcanu  
în anul 1925 (care în acel moment era 
comisar al poporului pentru învățământ) a 
fost suprimată pe motiv că ,,autorul a utilizat 
normele ortografice și terminologia tradițional 
moldovenească de până la revoluție – adică 
românească”1.

Inventarea limbii „moldovenești”. În 
cea de-a doua fază, din anii 1926-1931, a 
construcţiei lingvistice, a fost pus în aplicare 
proiectul  de creare, pentru populaţia 
românofonă din stânga Nistrului, a unei noi 
limbi care să se deosebească de limba română. 
Grupul de ,,lingvişti” din R.A.S.S.M., condus de 
L.Madan, demarând acest proiect au adopatat, 
ca bază pentru dezvoltarea noii limbi, nu limba 
literară română, ci graiul moldovenesc din 
raioanele din stânga Nistrului, în mare parte 
rusificat şi ucrainizat. Pe parcursul anilor 1927-
1929 a fost elaborată gramatica si s-a finalizat 
reforma ortografică a limbii ,,moldoveneşti”. 
De asemenea, a fost încheiat lucrul asupra 
unui dicţionar ,,moldovenesc-rus” şi ,,rus-
moldoenesc”. Limba ,,moldovenească” 
creată în această perioadă avea un vocabular 
ciudat, în care nu se mai regăseau cuvintele 
de origine latină sau cele provenite din 
limba franceză, italiană etc.  În mare  parte  
lexicul ei era format din cuvinte ruseşti: 

Moldovenismul: istorii, istorici, izvodiri
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zabastovcă, razvedcă  oblaste, dopros,  sau 
din cuvinte rusești traduse în ,,moldovenește” 
fără discernământ: sobranie –îngrămădire, 
iazîkoznanie - limboștiință, gossudarsvennîi –
statnic. O altă parte a lexicului ,,moldovenesc” 
constituia cuvintele inventate: aposugător 
- hidroscopic, aprochietate – intimitate, apă 
vârtoasă - gheață, dovedință – argument, 
dreptscriiri – ortografie, multuratic – plural 
etc. Această tendință de inventare a cuvintelor 
noi, de arhaizare și vulgarizare până la extrem 
a avut drept rezultat crearea unei limbi care 
nu era înțeleasă nici chiar de creatorii ei, 
nemaivorbind de cei pentru care a fost creată, 
de ,,poporul moldovenesc”.  

Trecerea la alfabetul latin. În anii 1932-
1937, după ce Biroul Comitetului regional de 
partid din R.A.S.S.M. adoptase, la 2 februarie 
1932, hotărârea cu privire la introducerea 
grafiei latine, în R.A.S.S.M. a funcționat 
alfabetul latin. Cu toată opoziția adepților 
rusificării, scriitorii, lucrătorii editurii și 
redactorii principalelor publicații periodice 
au editat cărţi şi reviste, au contribuit la 
apropierea ,,limbii moldovenești” din stânga 
Nistrului de limba română literară. 

Interzicerea alfabetului latin. La  
începutul anului 1938, ca urmare a noii 
tendințe de extindere a naționalismului 
sovieto-rusesc din politica stalinistă față de 
naționalitățile din cadrul URSS, în politica 
etnolingvistică din R.A.S.S.M. a survenit o altă 
schimbare. A fost interzis alfabetul latin, iar la 
28 februarie 1938 s-a dat ordin să se treacă la 
scrierea cu alfabet  rusesc. Totodată, a demarat  
campania  de lichidare a ,,naționaliștilor 
burghezi moldo-români”, acuzați de a fi 
promovat o linie de românizare și de izolare 
a ,,limbii moldovenești”, față de limba rusă, 
prin introducerea ,,în locul cuvintelor care 
lipseau în limba moldovenească sau în locul 
cuvintelor existente,  termeni românești 
franțuziți, de salon, neînțeleși nu numai de 
truditorii de pe ambele maluri ale Nistrului, 
dar și de pedagogi ce au absolvit instituții de 
învățământ superior”2. 

O coordonată de bază a acestei campanii 
de lichidare a consecințelor ,,românizării” a 

fost înlăturarea limbii române din școli, presă 
și instituții culturale și revenirea la ,,limba 
moldovenească” încropită pe baza graiului 
popular din stânga Nistrului înțesat cu rusisme.

Politica de ,,moldovenizare”
Comisia de „moldovenizare” și ucra-

inizare. Pe 29 septembrie 1925, Comitetul 
Executiv Central şi Consiliul Comisarilor 
Poporului din R.A.S.S.M. au adoptat 
hotărârea privind crearea unei comisii de 
,,moldovenizare” şi  ,,ucrainizare” în scopul 
trecerii cât mai urgente la limba maternă a 
învăţământului, cât şi a lucrului de secretariat 
în instituţiile de stat, administrative, obşteşti şi 
de luminare culturală. Această comisie urma 
ca în termen de o lună de zile să stabilească 
limba de bază a fiecărui raion şi să dea 
indicaţiile de rigoare privind trecerea lucrului 
de secretariat la una dintre cele două limbi – 
,,moldovenească” sau ucraineană.

În curând a devenit clar că ,,limba 
moldovenească” nu are nicio şansă de a fi 
utilizată în mod egal alături de limba ucraineană, 
deoarece în toate structurile administrative şi 
de partid predominau funcţionarii alogeni. Pe 
de altă parte, însăşi Constituţia R.A.S.S.M. din 
1925 conserva această situaţie defavorabilă 
pentru moldoveni. Limba ucraineană şi ca rusă, 
predominante în regiune, au fost declarate, de 
rând cu ,,limba moldovenească”, drept limbi 
oficiale ale R.A.S.S.M.

De aceea, pe 19 ianuarie 1926, Comisia 
de moldovenizare şi ucrainizare adopta 
următoarea decizie: ,,Luând în considerare 
imposibilitatea studierii simultane a două 
limbi (,,moldovenească” şi ucraineană–n.a.) 
de către funcţionari, predominarea în republică 
a populaţiei moldoveneşti, a iniţia organizarea 
cursurilor de studiere a limbii moldoveneşti”. 
Conform acestei hotărâri, cursurile urmau să 
activeze pe o durată de 6 luni, cu începere de 
la 1 martie 1926.

Ucrainizare vs moldovenizare. Pro-
movarea cursului de ,,moldovenizare” 
în R.A.S.S.M., de dezvoltare a limbii 
moldoveneşti şi de implementare a ei în 
toate sferele de activitate, alături de limba 
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instituţiile şi organizaţiile de stat;
- pregătirea şi promovarea cadrelor din 
rândul moldovenilor în organele de partid şi 
administrative.

Rezistența neafișată față de „mol-
dovenizare”. La Plenara a V-a din septembrie 
1926  a Comitetului Moldovenesc Regional de 
Partid a fost discutată chestiunea cu privire la 
totalurile şi perspectivele ,,mol-dovenizării”. 
Au fost evidenţiate dificultăţile întâmpinate 
de procesul de ,,moldovenizare”, punându-se 
problema reluării cât mai urgente a cursurilor 
de studiere a  limbii ,,moldoveneşti”.

Până la acel moment, în conducerea 
R.A.S.S.M. nu exista o părere unică în 
orientarea politicii lingvistice. Politica de 
creare a unei  ,,limbi moldoveneşti” deosebită 
de limba română, frâna apariţia manualelor şi, 
deci, realizarea în fapt a ,,moldovenizării”.

În cursul anului 1927, membrii secţiei 
lingvistice din cadrul Comitetului Ştiinţific 
Moldovenesc, L. Madan, G. Goian, N. 
Buciuşanu, A. Dâmbul ş.a. au demarat  
predarea ,,limbii  moldoveneşti” în cadrul 
cursurilor pentru funcţionarii comisariatelor 
din R.A.S.S.M. Aceste cursuri, după cum 
reiese din rapoartele celor responsabili, erau 
frecventate doar în proporţie de 30-40 la sută. 
În majoritatea cazurilor, conducătorii organelor 
de partid, a instituţiilor şi organizaţiilor de stat 
din R.A.S.S.M. lipseau de la aceste cursuri, 
ei organizând, în orele destinate studierii 
“limbii moldoveneşti”, adunări, şedinţe etc. 
Astfel stând lucrurile, frecvenţa la cursuri era 
asigurată doar de personalul tehnic.

Conducerea bolşevică din R.A.S.S.M., 
deşi nu dorea să se ,,moldovenizeze”, era 
obligată să ţină cont de hotărârile partidului 
privind ,,moldovenizarea”. Aceste hotărâri, 
pe lângă faptul că trebuiau să contribuie 
la stabilizarea regimului bolşevic şi la 
cimentarea încrederii în puterea sovietică a 
moldovenilor din R.A.S.S.M., mai urmăreau 
,,revoluţionarizarea” şi ,,sovietizarea” ,,mase-
lor truditoare din Basarabia”.

Pe parcursul anilor 1927-1928 unii 
comunişti locali au încercat să impulsioneze 
,,moldovenizarea”. A. Dâmbul, într-un 

ucraineană, nu a fost deloc ușoară, ci a 
întâmpinat, chiar de la bun început, o serie de 
dificultăţi.

Crearea R.A.S.S.M. a declanşat modificări 
în structura populaţiei, balanţa înclinând în 
defavoarea populaţiei românofone. În urma 
hotărârii Comitetului Executiv Central din 
Ucraina de la 12 octombrie 1924, o bună 
parte din românofoni s-au pomenit în afara 
graniţelor acestei formaţiuni. În schimb, la 
R.A.S.S.M. a fost trecut raionul Balta cu o 
populaţie ucraineană de 100 mii locuitori. 
Astfel, ponderea românilor a scăzut până la 
circa 32%, în timp ce ponderea ucrainenilor s-a 
mărit până la 49-50%. Date fiind aceste realităţi, 
“ucrainizarea” a fost considerată o sarcină la 
fel de importantă ca şi  ”moldovenizarea”.

E de menţionat faptul că, încă până la 
crearea R.A.S.S.M., conform hotărârii din 
august 1923 a guvernului Ucrainei, o bună 
parte a instituţiilor şi organizaţiilor din stânga 
Nistrului s-au “ucrainizat” în proporţie de 50-
100%. În cursul anului 1925, au fost adoptate 
şi alte hotărâri care prevedeau intensificarea 
ucrainizării. Cu toate acestea, după crearea 
R.A.S.S.M. majoritatea instituţiilor încep să 
se rusifice.

În urma Controlului efectuat în primăvara 
anului 1926 de către Comisariatul Poporului 
al Inspecţiei Muncitoreşti-Ţărăneşti (la 
indicaţia aceluiaşi Comisariat din Ucraina), 
s-a constatat că hotărârea din 19 ianuarie 1926 
privind studierea de către funcţionarii de stat 
a ,,limbii moldoveneşti” nu a fost îndeplinită, 
ceea ce punea în pericol desfăşurarea în 
continuare a  ,,moldovenizării”. De aceea, în 
opinia Comisariatului Poporului al Inspecţiei 
Muncitoreşti-Ţărăneşti, se impunea inițierea 
unor acţiuni care să conducă la lichidarea 
acestor neajunsuri.

În iunie 1926 Comitetul Executiv 
Central şi Consiliul Comisarilor Poporului 
din R.A.S.S.M. au adoptat “Legea despre 
moldovenizare” care prevedea următoarele:
- asigurarea egalităţii depline între  ,,limba 
moldovenească” şi limbile celorlalte 
naţionalităţi din R.A.S.S.M.;
- utilizarea ,,limbii moldoveneşti” în toate 
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raport din 21 mai 1927, adresat  Comitetului 
Moldovenesc Regional de Partid, evidenţia 
piedicile care stăteau în calea ,,moldovenizării”.

,,1. Mai întâi de toate lipsa dorinţei din 
partea organelor inferioare de a se apuca de 
lucru, considerând moldovenizarea ceva 
inutil, „o pedeapsă dumnezeiască”.

2. Ignorarea totală, iar uneori chiar o atitudine 
vădit duşmănoasă faţă de moldovenizare din 
partea aşa numitului aparat ,,superior”. Orice 
funcţionăraş..., nemaivorbind de lucrătorii de 
răspundere, consideră că e de datoria lui să 
afirme în mod demonstrativ că moldovenizarea 
nu-l priveşte.

3. Lipsa totală în instituţiile care trebuie să 
se moldovenizeze a unor organe care ar dirija 
acest proces şi ar purta răspundere pentru 
realizarea lui. 

4. Comisia centrală de moldovenizare de 
pe lângă CEC (Comitetul Executiv Central 
-n.a.) dă dovadă de pasivitate totală în ceea ce 
priveşte controlul instituţiilor şi persoanelor 
“care trebuie să se moldovenizeze”3.

În opinia autorului raportului, faţă de cei 
care opuneau rezistenţă ,,moldovenizării” 
se impuneau măsuri mai severe, inclusiv 
concedierea din funcţii. Pentru ca această 
situaţie să nu se repete, o primă condiţie 
pentru angajarea la serviciu a noilor 
funcţionari era cunoaşterea obligatorie 
a ,,limbii moldoveneşti”. De asemenea, 
Comisia Centrală de ,,moldovenizare” urma 
să efectueze un control mai riguros a felului 
cum se realiza ,,moldovenizarea”.

Lupta cu șovinismul. În anul 1930, 
conducerea bolşevică din stânga Nistrului 
îşi va modifica radical atitudinea faţă de 
,,moldovenizare”. Reluarea acestei politici 
era justificată şi de hotărârea Congresului al 
XVI-lea al P.C.(b) din U.R.S.S. în problema 
naţională, care  prevedea în primul rând, 
intensificarea luptei împotriva şovinismului 
rus.

În septembrie 1930, la o şedinţă a  Biroului 
Comitetului Moldovenesc Regional de 
Partid,  s-a propus crearea unei comisii noi 
de ,,moldovenizare”, care să aibă mai multe 
prerogative, inclusiv şi cea de control, pe care 

o avuse  anterior. Numirea şi concedierea 
funcţionarilor instituţiilor de stat putea 
fi efectuată numai cu consimţământul 
respectivei comisii. Tot atunci s-a hotărât de a 
stabili un supliment de 10% la salariul de bază 
pentru cei care studiau şi utilizau în lucrul de 
cancelarie ,,limba moldovenească”. Conform 
aceleeaşi hotărâri, toţi funcţionrii, începând 
cu  conducerea R.A.S.S.M.,  aveau obligaţia 
ca în termen de trei luni  să urmeze cursuri 
de studiere a ,,limbii moldoveneşti, iar pentru 
responsabilii ce nu aduceau la îndeplinire 
această decizie erau prevăzute sancţiuni, 
inclusiv excluderea din partid 4.

Teoretic, şedinţa Biroului Comitetului 
Moldovenesc Regional de Partid din septembrie 
1930, prin hotărârile destul de dure adoptate 
faţă de cei care nu doreau să studieze ,,limba 
moldovenească” (sancţiuni administrative, 
excluderea din partid, concedierea din 
funcţii) pare să fi însemnat începutul luptei 
contra oponenţilor ,,moldovenizării” şi, deci, 
diminuării rezistenţei faţă de aceste acţiuni. 
În realitate, rezistenţa  funcţionarilor  alogeni 
faţă de implementarea ,,limbii moldoveneşti” 
şi promovarea moldovenilor în organele de 
partid şi de stat a sporit.

În pofida drepturilor acordate Comisiei de 
moldovenizare, hotărârile ei erau de cele mai 
multe ori neglijate, iar funcţionarii care nu 
cunoşteau limba şi nici nu doreau să o studieze 
continuau să rămână în aceleaşi funcţii, 
primind pe de-asupra şi suplimentul de 10 la 
sută.

Moldovenizare & latinizare. Începutul 
anului 1932 a marcat o nouă  cotitură în  politica 
lingvistică a partidului. Organele de partid din 
stânga Nistrului erau chemate să contribuie 
la realizarea hotărârii din 2 februarie 1932 
privind trecerea la grafia latină. În asemenea 
condiţii, acţiunea politică de ,,moldovenizare” 
avea să devină una secundară.

Într-un raport al Comitetului Central 
de moldovenizare şi latinizare de pe lângă 
Comitetul Executiv Central din 1933 se 
menţiona că, odată cu trecerea la alfabetul latin, 
problemei studierii limbii moldoveneşti “nu-i 
acordă nimeni nici o atenţie...”, iar cursurile 
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de studiere a limbii moldoveneşti din acest an 
au dat puţine  rezultate”, fiind frecventate doar 
în proporţie de 25-40%.

 Faţă de funcţionarii care nu cunoşteau 
,,limba moldovenească” nu erau luate niciun 
fel de măsuri, chiar dacă exista hotărârea 
guvernului privind concedierea celor care 
ignorau studierea ,,limbii moldoveneşti”. 

Odată cu trecerea la alfabetul latin, 
majoritatea instituţiilor, sub pretextul că nu 
aveau maşini de dactilografiat cu caractere 
latine, efectuau întreg lucrul de secretariat 
doar în ruseşte sau ucraineşte5.

Cu toate hotărârile adoptate, acţiunea 
politică de ,,moldovenizare” nu s-a soldat 
cu niciun rezultat. În 1933, E.I. Bagrov 
(activist de partid din R.A.S.S.M.) adresează 
Comitetului Central al P.C.(b) din Ucraina o 
scrisoare întitulată ,,Despre neajunsurile în 
problema construcţiei naţional-culturale în 
Moldova” în care menţiona că ,,...în  instituţiile 
centrale, nici conducerea, nici aparatul tehnic 
nu cunoaşte limba moldovenească şi, prin 
urmare, nu comunică cu populaţia în limba ei 
maternă. Aproape toţi comisarii şi locţiitorii 
lor nu cunosc limba moldovenească.. Se 
poate afirma fără exagerare că nicio instituţie 
centrală, raională sau sătească nu efectuează 
lucrul de cancelarie în limba moldovenească. 
Nu mai bine, poate chiar mai rău, stau 
lucrurile în Comitetul Regional de Partid, 
unde există doar vreo doi cunoscători ai limbii 
moldoveneşti, iar în efectivul  de conducere 
niciunul”.

Formal, conducerea de partid din stânga 
Nistrului subscria la hotărârile privind 
necesitatea ,,moldovenizării”, în realitate însă 
le submina sub pretextul că moldovenii nu 
reprezentau majoritatea populaţiei R.A.S.S.M.

  Opoziția tacită a nomenclaturii de partid. 
Lipsa unui control real din partea conducerii 
de partid, în marea ei majoritate alcătuită 
din alogenii, privind îndeplinirea hotărârilor 
privind ,,moldovenizarea”, atitudinea vădit 
duşmănoasă a funcţionarilor de stat faţă de 
problema studierii “limbii moldoveneşti” au 
constituit piedici aproape insurmontabile în 
asigurarea unei egalităţi lingvistice şi culturale 

a populaţiei băştinaşe în raport cu alte etnii 
conlocuitoare.

Experienţa acumulată de liderii bolşevici 
din U.R.S.S. în anii 1923-1931 în Ucraina, 
unde ,,ucrainizarea” a condus la triumful 
,,naţionalismului ucrainean”, i-a determinat 
pe conducătorii de la Kremlin să-şi modifice 
viziunea în politica faţă de naţionalităţi. Noul 
curs va fi declanşat în anul 1933, culminând 
cu sinuciderea lui N. Scrîpnik, Comisar pentru 
Învăţământul Public din Ucraina, unul din 
principalii oponenţi ai lui Stalin în problema 
naţională.

Din acest motiv, începând cu sfârşitul 
anului 1933, problema ,,moldovenizării” nu va 
mai fi abordată în mod special de către forurile 
superioare de partid. Dată fiind această situaţie, 
conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor 
din R.A.S.S.M. au întreprins diferite acţiuni 
pentru a izgoni limba română şi alfabetul latin 
din instituţiile pe care le conduceau.

Lupta cu ,,naţionalismul moldovenesc”, 
Odată cu declanşarea, în vara anului 
1937, a luptei partidului bolşevic contra 
,,naţionalismului moldovenesc”, Comitetul 
central pentru moldovenizare se va autodizolva, 
iar majoritatea membrilor acestui comitet, 
nimerind în listele duşmanilor poporului, vor 
fi  asasinaţi în anii marii terori din 1937-1938.

„Indigenizarea” cadrelor
O altă prioritate a politicii naţionale 

bolşevice din anii 1920-1930 a constituit 
,,indigenizarea”, care presupunea recrutarea 
şi promovarea cadrelor naţionale în înstituţiile 
de partid, în soviete, administraţie. În 
R.A.S.S.M., spre deosebire de multe alte 
republici din cadrul URSS, numărul cadrelor 
din rândul moldovenilor în structura organelor 
de partid şi de stat a fost, chiar din momentul 
creării ei, foarte mic faţă de cel al ucrainenilor, 
ruşilor, evreilor.  În anul 1925, printre cei 29 
de membri ai Comitetului Moldovenescc 
Regional de Partid se numărau  12 ruşi, 
9nucraineni, 4 evrei şi doar 2 moldoveni. 

„Indigenizare” vs „modovenizare”. La 
începutul anilor 1930, în documentele de 
partid din R.A.S.S.M., ,,indigenizarea” figura 
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ca politică separată de ,,moldovenizare”, 
după care, pe parcursul anilor 1920, înalţii 
funcţionari din instiuţii  substituiau această 
politică prin organizarea cursurilor de studiere 
a limbii ,,moldoveneşti”.   

La începutul anilor 1930, în legătură cu 
ineficienţa studierii ,,limbii moldoveneşti” de 
către funcţionarii de stat, periclitarea planurilor 
de construcţie socialistă în R.A.S.S.M. şi a 
planurilor de înfăptuire a revoluţiei proletare 
în Basarabia, problema ,,indigenizării” începe 
să ocupe un loc important în strategiile politice 
ale conducerii R.A.S.S.M.

Promovarea indigenilor în posturi 
mărunte. La 16 ianuarie 1931 Comitetul 
moldovenesc regional de partid cerea 
comitetelor raionale de partid să iniţieze 
campanii de recrutare a cadrelor naţionale. 
Conform indicaţiilor, 366 de moldoveni 
urmau să fie promovaţi în instituţiile centrale 
şi 130 în cele raionale. Totodată a fost iniţiată 
practica de repartizare în aceleaşi instituţii a 
stagiarilor din rândul moldovenilor. Chiar 
dacă hotărârile prevedeau promovarea 
cadrelor naţionale pentru toate nivelurile 
puterii, organele de  partid din R.A.S.S.M. s-au 
limitat în a-i promova pe indigeni  în posturi 
neînsemnate din verigile inferioare. După cum 
atestă documentele, stagiarii moldoveni erau, 
de obicei, utilizaţi în calitate de curieri sau 
personal auxiliar6. În 1935 printre cei 38 de 
membri ai Biroului Comitetului Moldovenesc 
Regional de Partid figurau 6 moldoveni, 7 
ruşi, 7 ucraineni, 16 evrei şi 1 armean. La 1 
februarie 1936, printre cei 14 preşedinţi ai 
comitetelor executive raionale erau numai 2 
moldoveni7. 

Cultul „fratelui mai mare” rămas 
neschimbat până la căderea comunismului. 
În a doua jumătate a anului 1937, ca urmare a 
modificării viziunii lui Stalin asupra  relaţiilor  
naţionale, s-a produs o nouă răsturnare a 
priorităţilor în politica etnoculturală din 
R.A.S.S.M. Conceptul egalitarismului 
cultural este înlocuit cu  altul, în care poporul 
rus este declarat ,,frate mai mare”, iar limba 
şi cultura rusă sunt declarate etalon pentru 
celelalte popoare din cadrul URSS. În acest 

context politic nou, atât ,,moldovenizarea” 
cât şi ,,indigenizarea” nu mai puteau fi 
continuate, iar criteriul naţional în selectarea 
şi promovarea cadrelor este considerat depăşit, 
insistându-se asupra ,,calităţilor profesionale” 
şi ,,convingerilor ideologice”. Aceasta 
însemna, de fapt, orientarea spre aducerea 
funcţionarilor din diferite colţuri ale U.R.S.S., 
în detrimentul cadrelor băştinaşe. Paradoxul 
politicii de ,,moldovenizare” şi  ,,indigenizare” 
din anii 1920-1930 în R.A.S.S.M. constă în 
emiterea hotărârilor privind implementarea 
,,limbii moldoveneşti” şi promovarea cadrelor 
băştinaşe în organele de partid, administraţie, 
instituţii de cultură şi subminarea, în acelaşi 
timp, a propriilor decizii.  
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Homo moldovanus sovietic: 
teorii și pactici de construcție 

identitară în R.S.S. Moldovenească

Octavian ŢÎCU

Politicile identitare şi de deznaţionalizare 
din R.S.S. Moldovenească au avut 

la bază „moldovenismul” de tip sovietic, o 
construcţie ideologică şi politică în R.A.S.S.M., 
R.S.S.M.  şi U.R.S.S., care a avut ca idee fixă 
cultivarea unei distinctivităţi politice, etnice, 
istorice, culturale şi lingvistice între populaţia 
românească a R.S.S. Moldovenească şi cea din 
restul României.

Aspecte teritoriale
În plan îndelungat, contopirea a două 

entităţi distincte cunoscute drept Basarabia 
şi Transnistria (sau partea stângă şi dreaptă 
a râului Nistru), entități care nu au făcut 
niciodată corp comun într-o singură entitate, 
a fost fatală pentru evoluţia ulterioară a R.S.S. 
Moldoveneşti şi a Republicii Moldova. Din 
punct de vedere economic şi demografic, 
(Moldova Sovietică) s-a dezvoltat treptat ca 
două republici concomitent: una în Basarabia, 
preponderent rurală, agrară şi indigenă, iar alta 
în Transnistria, slavă, cu accente de urbanism 
sovietic şi cu populaţie imigrantă care lucra în 
întreprinderile industriei grele de tip sovietic1.

Cea mai mare parte din industria Moldovei 
Sovietice era un fel de apendix al marilor 
întreprinderi sovietice fiind localizată, de regulă, 
în afara teritoriului Basarabiei, în Transnistria. 
Aceasta producea a treia parte din întreaga 
producţie indistrială a R.S.S. Moldoveneşti. Pe 
lângă distorsionarea inerentă a balanţei etnice 
în R.S.S. Moldovenească, această politica 
sovietică a generat în timp premisele viitorului 
secesionism transnistrian. Dacă luăm în 
consideraţie competiţia elitelor, vom vedea că 
abia în anii ’80 oficialităţile sovietice au început 
să acorde credit nativilor din Basarabia, căci în 

perioada 1940-1941 şi după 1944 ei au mizat, 
în general, pe oficiali transnistrieni. Drept 
urmare, până către anii ’80, în pozițiile cheie 
din politică și cultură predominau cadrele de 
conducere originare din Transnistria. Această 
preponderență a elementului transnistrean 
a întărit sensul de „moldovenism” bazat pe 
identitatea etnică confuză a transnistrienilor2 
şi pe politicile lingvistice promovate mai întâi 
în R.A.S.S. Moldovenească, iar mai apoi și în 
R.S.S. Moldovenească (anii 1940-1941 şi 
anii ’50).

Uniunea Sovietică a creat pentru moldoveni 
ceea ce Ronald G. Suny a arătat că crease și 
în cazul altor republici sovietice – o naţiune 
teritorială cu aparat de stat şi elite conducătoare 
proprii, cu simboluri de stat suveran, cu drapel 
şi stemă, dar fără suveranitate reală și fără drept 
de expresie politică3.  Din această perspectivă, 
„comunitatea imaginată” a moldovenilor a 
căpătat pentru prima dată o formă fizică şi 
politică.

Indigenizarea şi politicile lingvistice
Problema limbii a fost una crucială, atât 

în termenii politicilor construcţiei naţionale/
identitare sovietice, cât şi în cei ai ideologiei 
comuniste în genere. În primul sens, aşa cum 
spunea Stalin, „o minoritate este nemulţumită 
nu din cauza faptului că nu există o unitate 
naţională, ci din cauza faptului că nu are dreptul 
să folosească limba nativă. Permiteţi acesteia 
să-şi folosească limba şi nemulţumirile vor 
dispărea de la sine”4. În a doua dimensiune, 
Stalin menţiona expres că limbile native vor 
ajuta ca ideologia sovietică să fie mai bine 
înţeleasă de naţionalităţile non-ruse, în timp ce 
elitele native, fiind apropiate de modul de viaţă şi 
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tradiţiile populaţiei locale, vor ajuta conducerea 
sovietică să apară drept una indigenă şi nu una 
rusă, imperială, impusă din exterior5.

Politicile  lingvistice în R.S.S.  Moldovenea-
scă, din anii ’50 până în 1989, au fost distincte faţă 
de cele promovate în R.A.S.S. Moldovenească 
între 1924 şi 1940, şi contrastează parţial cu 
politica lingvistică promovată de Uniunea 
Sovietică printre naţionalităţile din vestul țării. 
În primă instanţă, asemănarea e în termenii 
indigenizării promovate de acţiunea afirmativă 
sovietică şi în sensul ideologic, adică ca un 
instrument de îndoctrinare a populaţiei locale 
cu valorile comuniste. Însă, in ultima instanţă, 
deosebirea constă în faptul că politicile 
lingvistice urmăreau în mod expres cultivarea 
identităţii moldoveneşti împotriva prevenirii 
unor probabile pretenţii din partea României.

Cultivarea noii identităţi s-a realizat fără 
îndoială în jurul ideii de limbă distinctă, 
bazată prioritar pe dialectul moldovenesc 
transnistrian, cu excluderea normelor literare 
ale limbii române. După cel de-al Doilea 
război mondial, folosirea alfabetului latin a fost 
interzisă, acesta fiind înlocuit cu cel chirilic, 
considerat de autorităţile sovietice mai adecvat 
limbii populaţiei locale. În acelaşi timp însă, 
ideologia sovietică a susținut mereu că trecerea 
la alfabetul chirilic nu implică subordonarea 
faţă de cultura rusă, ci constituie forma cea mai 
acceptabilă şi raţională de dezvoltare a culturii 
naţionale, un gest de „prietenie faţă de poporul 
rus şi o dovadă de unitate internaţionalistă a 
poporului sovietic”6.

După moartea lui Stalin asistăm la 
o reabilitare a limbii române în R.S.S. 
Moldovenească7 şi, după dezbateri îndelungate, 
către mijlocul anilor ’50 ai secolului trecut,  
oficialii Partidului Comunist din Moldova au 
fost nevoiți să accepte idea că formele arhaice 
şi chiar groteşti ale limbii moldoveneşti, 
impuse în perioada stalinistă în Transnistria, 
nu pot fi tolerate la nesfârșit și că e timpul să 
se renunțe la unele din ele. Astfel, în 1957, au 
fost adoptate, în sfârșit, noi norme de gramatică 
a limbii „moldoveneşti” care, în linii mari, 
coincideau cu normele gramaticale ale limbii 
române8. În acelaşi timp, au fost reabilitate 
un şir de personalităţi remarcabile ale culturii 
şi literaturii române, considerate până atunci 
parte a „naţiunii burgheze moldoveneşti”9. De 

asemenea, au fost publicate la Chișinău un şir 
de lucrări ale clasicilor literaturii române, din 
care a fost exclus, totuși, cuvântul „român”, 
iar unele cuvinte literare românești au fost 
înlocuite cu diverse regionalisme sau arhaisme 
moldoveneşti10.

Reabilitarea, în anii ’50, a caracterului 
„românesc” al limbii moldoveneşti a schimbat 
substanţial politicile lingvistice şi statutul 
limbii. Prin impunerea standardului literar 
în limba moldovenească compatibil cu cel 
din limba română, dialectul „transnistrian” 
a fost respins ca normă literară pentru limba 
moldovenească. Concomitent, a scăzut foarte 
tare și influenţa intelectualilor transnistreni 
asupra politicilor lingvistice. Datorită 
eforturilor concertate şi opoziţiei intelectualilor 
din R.S.S.M. (E. Bucov, A. Lupan, V. Coroban, 
G. Bogaci, Comarniţchi) şi a lingviştilor 
sovietici (D. Mihalci, Şişmariov), sprijiniți 
de lingviştii din străinătate cu mare influență 
în lumea științifică internațională, ca celebrul 
C.Tagliavini, o somitate în lingvistica mondială, 
care, de la tribuna Conferinței Internaționale de 
Lingvistică de la Florenţa, din 1956, a declarat  
tranșant că nu există altă diferență între limbile 
moldovenească şi română decât grafia chirilică, 
oficialitățile de la Chișinău, cu îngăduința 
evidentă a Moscovei, au fost nevoite să accepte 
indirect compatibilitatea dintre cele două 
limbi, moldovenească (artificială) şi română 
(reală), iar Emilian Bucov, membru influent al 
Uniunii Scriitorilor din R.S.S. Moldovenească 
a avut curajul să declare deschis la Congresul 
Scriitorilor din România, care a avut loc 
la Bucureşti în 1956, că limbile literare 
moldovenească şi română sunt identice11. 

Odată cu aceste schimbări de atitudine privind 
limba și moștenirea culturală a moldovenilor 
din R.S.S.M., la Chișinău a început editarea mai 
multor lucrări ale clasicilor literaturii române, 
care tot atunci au fost incluși în programele 
şcolare din republică. Este adevărat că aceste 
lucrări au fost editate în Basarabia în ideea de a 
întări distinctivitatea „moldovenească” faţă de 
cea „românească”. Ele urmau să servească într-o 
manieră nouă vechilor politici de construcţie 
identitară diferenţiată. Totuși, pe termen lung, 
prin acceptarea clasicilor și a noilor norme 
lingvistice, limba română nu a putut fi scoasă 
definitiv din uzul lingvistic al moldovenilor din 
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R.S.S. Moldovenească, noul standard al așa-
numitei limbi moldovenești literare înglobând-o 
tacit și legitimându-i practic structurile 
fundamentale. Schimbările din această perioadă 
au favorizat deșteptarea conștiinței naționale 
și au condus la redresarea sentimentelor pro-
româneşti în republică, iar generația formată în 
acea atmosferă a dat viitoare elite care au iniţiat 
revigorarea lingvistică la sfârşitul anilor ’80 ai 
secolului trecut.

În altă ordine de idei, simptomatică pentru 
timpurile ce aveau să vină după câștigarea 
independenței statale a republicii este apariţia, 
în această perioadă, a aşa-numitului curent 
„moldovenesc” (în sens politic şi cultural), 
a cărui raţiune de a fi a fost să riposteze 
împotriva celor care respingeau existenţa limbii 
şi identităţii moldoveneşti12. După perioada 
stalinistă aceste elemente au fost promovate 
preferenţial în funcţiile de putere ale ierarhiei 
politice şi culturale ale republici şi au promovat 
politicile lingvistice şi culturale până către 
sfârşitul anilor ’80.

Este momentul când apare, în Moldova 
Sovietică, dihotomia elitară: oficialităţile 
moldovene versus intelectualitate şi elita 
intelectuală „moldovenească” versus elita 
embrionară „românească”. În mod paradoxal, 
această dihotomie a supravieţuit momentului 
de mobilizare lingvistică de la răscrucea 
anilor 1980-1990 şi a reapărut în anii de 
independență a Moldovei sub o formă nouă, dar 
păstrând caracterul vechi al confruntării dintre 
moldovenism şi românism. 

Modelarea elitelor
După primii ani postbelici, destul de 

tumultuoși, R.S.S.M.,  ca parte a Uniunii 
Sovietice, a cunoscut o evoluție temperată, 
istoria sa după 1953, sub aspectul politicii 
locale şi unionale, fiind cu totul nesemnificativă. 
Moldova a devenit o regiune liniştită la periferia 
statului sovietic şi un loc popular de vacanţă 
pentru membrii de vârf ai P.C.U.S. şi elita 
conducătoare a statului sovietic. Din punct de 
vedere al politicii de cadre, Partidul Comunist 
al Moldovei era dominat de ruşi şi ucraineni, 
iar la nivelul conducerii de partid şi de stat 
unionale, moldovenii erau una din cele mai slab 
reprezentate naţionalităţi13. Din acest punct de 
vedere, elitele politice moldovene erau printre 

cele mai obediente în uniune. Manifestările 
politice ale naţionalismului local, atestate în 
alte republici unionale, erau practic absente în 
R.S.S.M. .

Poziţiile-cheie în promovarea politicilor 
culturale erau de asemenea deţinute de oficialii 
numiţi de la Moscova, în mod special ruşi, 
ucraineni sau moldoveni din Transnistria. 
Spre exemplu, în ianuarie 1947, dintre cei 
37 conducători ai instituţiilor culturale din 
republică doar şase erau moldoveni din 
Basarabia14. Trebuie să recunoaştem că, 
în general, autorităţile sovietice, cu mici 
excepţii, nu au avut încredere niciodată în elita 
culturală din Basarabia, care „...nu scăpase de 
influenţa ideologiei burgeze şi a cărei formare 
a fost influenţată de simbolism şi formalism”. 
Concomitent cu acuzaţiile care veneau din partea 
oficialilor sovietici de la centru, intelectualii din 
Basarabia mai aveau de înfruntat și critici din 
partea intelectualilor din Transnistria privind 
afilierea la „naţionalismul burghez român”15. 
Pe lângă rolul lor în lupta pentru supremaţie în 
societate, aceste acuzaţii mai aveau și scopul 
de a le da intelectualilor basarabeni un semnal 
de implicare mai activă în susţinerea regimului 
sovietic, dacă vor să evite marginalizarea.

Absenţa unei elite tehnice şi de funcţionari 
care să asigure un control indigen asupra 
republicii crease acea „gaură de mijloc” care 
influența puternic competiția dintre elite16. 
În urma raţionalizării economice, urmărită 
de autorităţile sovietice centrale în Moldova 
sovietică în perioada 1944-1989, s-a produs 
o divizare a inteligenţiei – pe de o parte, elita 
culturală nativă (care la rândul ei era divizată 
în „moldoveni” şi „români”), iar pe de altă 
parte, elita tehnică rusă sau vorbitoare de limba 
rusă17. Acest fapt a afectat serios  percepţia de 
posesie a republicii de către populaţia locală şi 
a influenţat negativ dezvoltarea economiei şi 
problema identitară în perioada post-sovietică.

Potrivit formulei lui David D. Laitin 
privind încorporarea elitelor periferice în 
structurile sovietice de conducere18, cazul 
R.S.S. Moldoveneşti ar putea fi considerat 
cel al „modelului colonial”, în care elitele 
native subalterne mediază, sub supravegherea 
Moscovei, între autorităţile centrale şi populaţia 
republicii. După cum susţine Laitin, modelul 
colonial oferă nativilor ambiţioşi mari stimulente 
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pentru adoptarea diverselor aspecte ale culturii 
sovietice, motivîndu-i să învețe limba rusă 
pentru a obţine statutul de „mediatori” între 
conducerea sovietică de la centru şi societatea 
moldovenească de la periferie. Prin această 
atitudine, elitele locale obţineau încrederea 
oficialilor sovietici și puteau avansa în poziţiile 
autorităţii republicane sau unionale19. 

În Moldova Sovietică această alternativă 
a fost posibilă abia spre sfârşitul perioadei 
brejneviste, când a avut loc reala indigenizare a 
elitelor politice. La sfârşitul anilor ’60, regimul 
Brejnev a considerat dificil de tolerat faptul ca 
republicile unionale să fie conduse de „mafiile 
naţionale”, aflate în Partidele Comuniste 
şi aparatele de stat, şi a preferat reînnoirea 
personalului cu oameni din afara aparatului 
de partid dominant. Mandatul acordat acestor 
oameni era acelaşi ca şi în cazul celor din alte părţi 
ale Uniunii Sovietice: să pună capăt corupţiei 
economice şi politice, să stimuleze creşterea 
economică, să pună capăt favoritismului local 
şi să promoveze noi elite conducătoare capabile 
să asigure implementarea politicilor Partidului 
Comunist20.

 Această nouă generaţie de oficialilor 
moldoveni de partid născuţi în anii ’40,  s-a 
impus la conducere în anii ’80, punând o mare 
presiune asupra vechii generaţii şi asupra 
transnistrienilor pentru a avea o mai mare 
pondere în conducerea republicii. Ei au avut 
acces la putere prin promovarea preferenţială 
a reprezentanţilor populaţiei native după 1960, 
când Partidul Comunist al Moldovei a încercat 
o indigenizare a ierarhiei de partid. Ca urmare 
a acestei politici, către anul 1989 basarabenii 
dominau deja conducerea de partid, dacă 
reieşim din proporţia acestora faţă de restul 
populaţiei21. 

Dar şi în aceste circumstanţe, promovarea 
elementelor autohtone în funcţii era adeseori 
contracarată prin acţiuni adverse, iar „creşterea 
şi promovarea cadrelor naţionale locale” era 
privită ca o „campanie dăunătoare şi pripită”22, 
pasibilă de sancţiuni şi condamnare.

Profilul social al acestor elite noi se deosebea 
substanţial de cel al vechilor elite. Aceşti 
lideri au lucrat fie ca înalţi oficiali în raioanele 
republicii, fie preşedinţi de întreprinderi 
colective din mediul rural ori în alte poziţii care 
au necesitat interacţiune cu mediul rural din 

R.S.S. Moldovenească. Dar în acelaşi timp ei 
au adus în mediul politic şi cultural identitatea 
regională moldovenească din satele republicii. 
Acest val nou de lideri a reuşit nu numai să 
supravieţuiască căderii Uniunii Sovietice, dar 
şi să devină conducătorii noilor state care au 
apărut ca urmare a colapsului colosului sovietic. 
În cazul Republicii Moldova, aceşti lideri au 
fost principalii arhitecţi ai moldovenismul 
politic independent de după anul 199123.

Politici ale culturii
Dintre cele patru elemente ale indigenizării 

– teritoriul naţional, limba naţională, elitele 
naţionale şi cultura naţională – elementul 
cultural a fost cel mai ambiguu, dar ca impact 
de durată cel mai persistent asupra perioadei 
post-sovietice. 

Ceea ce Tom Nairn numea „rezervaţie 
culturală” (cultură etnolingvistică fără 
naţionalism politic, ca unică manifestare 
a naţionalismului „sănătos” în variantă 
sovietică24), s-a instaurat şi în Moldova 
Sovietică. Totuşi „primordialismul” sovietic 
nu a fost promovat pentru prevenirea într-o 
anumită formă a naţionalismului moldovenesc, 
ci din contră, pentru a-l justifica şi a-l proteja 
împotriva unor eventuale pretenţii din partea 
României. Regimul sovietic şi-a rezervat 
întreaga putere de decizie asupra identificării 
expresiilor „patriotice” permisibile ale 
moldovenismului și a formelor de naţionalism 
periculos, iar limitele dintre aceste expresii au 
fluctuat continuu în perioada sovietică.

Misiunea de a identifica ce era expresie 
„patriotică” permisibilă şi ce era naţionalism 
periculos i-a revenit în mare parte lui Ivan I. 
Bodiul, primul secretar al Partidului Comunist 
din R.S.S. Moldovenească în perioada 1961-
1980. Numirea lui Ivan I. Bodiul era de 
natură să tempereze apariţia unui naţionalism 
cultural în ascensiune în a doua jumătate 
a anilor ’50 şi pentru a satisface cerinţele 
repetate ale moldovenilor de a avea un lider 
de proprie naţionalitate, dar de asemenea a 
fost şi o tendinţă unională de a promova lideri 
autohtoni în perioada lui Nikita S. Hruşciov. 
Ivan I. Bodiul a devenit exponentul tipic al 
„mankurtizării”, cunoscut şi în alte republici, 
ale Uniunii Sovietice, în acest sens fiind atestat 
un moment ilar când în intenţia de a demonstra 
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existenţa limbii moldoveneşti, în decembrie 
1976, în timpul unei vizite la Bucureşti, Bodiul 
a introdus în delegaţia sa un translator pentru 
limba română25. Perioada sa de conducere 
este în general asociată cu instituţionalizarea 
moldovenismului sovietic atât în sens politic, 
cât şi cultural. 

Naţionalismul moldovenesc a fost în special 
susţinut de oficialii sovietici în contextul 
modificării configuraţiei raporturilor româno-
sovietice din anii ’60, când România a redeschis 
problema Basarabiei, un subiect considerat 
până la acel moment tabu.

Chiar dacă existenţa naţiunii moldoveneşti 
era un fapt incontestabil pentru oficialii 
sovietici, intelectualii moldoveni sovietici au 
fost însărcinaţi cu misiunea de a găsi argumente 
plauzibile în susţinerea acestei idei. Istoria a 
fost unul din cele mai importante instrumente 
în modelarea identităţii moldoveneşti. Predarea 
istoriei moldovenilor în R.S.S. Moldovenească 
a început la sfârşitul anilor’50, dar abia în 1967 
Comitetul Central al Partidului Comunist al 
Moldovei a emis decizia  privind problemele 
de istorie a R.S.S. Moldoveneşti exprimând 
ideea inconsistenţei vechilor abordări teoretice 
privind naţiunea moldovenească, în special 
pentru confruntarea savanţilor din România 
şi Occident în această problemă. Istoricilor 
li s-a cerut în acest sens să clarifice, în aspect 
cronologic şi teoretic, noţiunile „naţiune 
burgheză moldovenească” şi „naţiune socialistă 
moldovenească”26. Din acest punct de vedere, 
trebuie să remarcăm faptul că ideea creării 
„naţiunii burgheze moldoveneşti” ca un pas 
spre crearea „naţiunii socialiste moldoveneşti” 
era greu de justificat pentru istoricii sovietici 
moldoveni din considerentul că apariţia acesteia 
se suprapunea, în linii generale, cu etnogeneza 
comună a românilor, aşa cum aceasta era 
prezentată de istoricii români.

Anume în perioada lui Bodiul apare 
monumentala lucrare a moldovenismului 
sovietic publicată de A. M. Lazarev - 
Moldavskaia Sovetskaia Gosudarstvennost’ 
i Bessarabskii Vopros (Statalitatea sovietică 
moldovenească şi problema basarabeană) – 
care constituia piatra de căpătâi a identităţii 
sovietice moldoveneşti, folosită până la 
momentul actual pentru justificarea existenţei 
naţiunii moldoveneşti27. De asemenea în 

perioada respectivă, unii savanţi au încercat să 
justifice existenţa unei naţiuni moldoveneşti 
distincte prin construcţia unei distincţii rasiale 
între moldoveni şi români28.

Oficialii sovietici moldoveni au încercat de 
asemenea să ancoreze moldovenismul sovietic 
într-un set de simboluri naţionale moldoveneşti 
inventate. În această perioadă erau promovate 
formele locale ale „naţionalismului moldo-
venesc oficial” prin celebrarea tradiţiilor 
aprobate şi a eroilor din trecut acceptaţi de 
ideologie. Unele personalităţi din această 
istorie reconstruită a Moldovei au fost introduse 
în discursul narativ oficial, iar altele au fost 
excluse. Cazul lui Ştefan cel Mare este cel mai 
ilustrativ în acest sens. Ştefan cel Mare – figură 
emblematică a istoriei poporului român – a fost 
acceptat ca un simbol în perioada sovietică, 
deoarece simboliza identitatea moldovenească 
şi se înscria în „primordialismul” sovietic 
moldovenesc cultivat de autorităţile sovietice. 
Și în perioada post-sovietică constructorii 
naţiunii moldoveneşti folosesc imaginea lui 
Ştefan cel Mare atât în sensul identităţii statale 
moldoveneşti, cât şi a identităţii etnice29. 
Autorităţile sovietice au acceptat şi multe alte 
simboluri moldoveneşti din Evul Mediu şi din 
perioada modernă pentru a justifica existenţa 
naţiunii moldoveneşti. Chiar şi la momentul 
actual unele din ele sunt utilizate de oficialii 
moldoveni în acelaşi sens.

Politici de rusificare şi sovietizare
Practicile sociale şi identitare, care au 

accentuat procesul de deznaţionalizare, nu 
au fost doar rezultatul politicilor culturale ca 
expresie a acţiunii afirmative sovietice30, dar 
şi un rezultat al politicii dure de rusificare şi 
sovietizare.

Colectivizarea agriculturii, prin care au 
trecut sute de mii de ţărani, a devastat tradiţiile 
patriarhale ale satului basarabean. Aproape 
simultan a urmat un proces rapid şi forţat de 
industrializare, care a provocat o puternică 
mobilitate socială şi geografică, soldată cu 
distrugerea modelelor tradiţionale de autoritate 
şi practici culturale. Toate acestea au rezultat 
într-o urbanizare rapidă, migraţie sporită şi 
asimilare continuă a etnicilor români. Dacă în 
perioada Imperiului Rus satele mai rămâneau 
nişte fortăreţe ale tradiţiilor locului, rezistente 
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la politicile imperiale, regimul totalitar sovietic 
prin însăşi natura sa le-a anihilat, din acest 
punct de vedere.

 „Modernizarea” sovietică a fost însoţită 
de încurajarea „colonizărilor” interne, din 
alte părţi ale U.R.S.S., în scopul amalgamării 
şi modificării treptate a componenţei 
etnice a populaţiei locale. În 1970 numărul 
moldovenilor stabiliţi în alte republici unionale 
a crescut sensibil în comparaţie cu anul 1959. 
Recensământul sovietic din 1970 arată că 
peste 390 mii de moldoveni (14,8% din 
totalul populaţiei) au fost nevoiţi să plece din 
republică, iar 17% din ei au declarat limba rusă 
ca limbă nativă 31.

În anul 1989 românii alcătuiau 46,3 procente 
din populaţia urbană a R.S.S. Moldoveneşti 
(comparativ cu 15,2 procente  cât constituiau în 
1897 conform ultimului recensamânt din Rusia 
imperială)32. După cum susţine Irina Livezeanu, 
în R.S.S. Moldovenească urbanizarea n-a 
produs o rusificare sau moldovenizare radicală, 
ci mai curând un echilibru dintre cele două, 
cu tot mai multă populaţie bilingvă, în special 
la oraşe şi orăşele33. Dar în acelaşi timp este 
adevărat că afluxul de polpulaţie nativă în 
aria urbană a schimbat-o pe aceasta în esență, 
făcând oraşele şi orăşelele mai „pamântene”, 
adică mai moldoveneşti. 

În acelaşi timp, moldovenii au continuat să 
domine mediul rural, reprezentând în 1970, o 
proporție de 78,2 procente din populaţia rurală a 
republicii, iar în 1980 – 80,3 procente34. Potrivit 
recensămintelor din perioada sovietică, putem 
afirma că asimilarea populaţiei native în mediul 
rural nu a fost atât de semnificativă, la fel ca şi 
în perioada ţaristă, menţinându-și tendinţele de 
parohialism și combinându-le cu unele tendinţe 
spre bilingvism neasimilat. Constatarea reiese 
din formula de asimilare a lui Brian Silver 
prin care: a) Parohialismul este cunoaşterea 
doar a limbii native; b) Bilingvismul 
neasimilat – cunoaşterea şi a limbii centrale, 
dar utilizarea ei în domenii limitate şi cu mare 
dificultate; c) Bilingvismul asimilat – utilizarea 
preponderentă a limbii centrale, dar menţinerea 
unor abilităţi în limba nativă; d) Asimilarea – 
preluarea definitivă a limbii centrale35.

Procentajul bilingvilor neasimilaţi şi al 
bilingvilor asimilaţi era mult mai mare în 
mediul urban, dar în cazul moldovenilor nu 

putem vorbi de un fenomen masiv al asimilării 
complete. La recensământul sovietic din 1970, 
cel mai politizat, în opinia unor analiști, 97.7 
procente din totalul moldovenilor din republică 
au declarat limba moldovenească drept limbă 
nativă, iar 33.9 procente au declarat limba rusă 
ca a doua limbă de comunicare. În 1979, când 
s-a făcut următorul recensământ, 96.5 la sută și, 
respectiv, 46.2 la sută din moldoveni au declarat 
limba română ca limbă nativă și limba rusă ca 
a doua limbă de comunicare, iar în 1989, anul 
ultimului recensământ sovietic, 95.4% dintre 
cetățenii republicii au declarat româna ca limbă 
maternă, iar 53.3 %, limba rusă ca a doua limbă 
de comunicare.36.

Populaţiei române din R.S.S.M. i-a fost 
impusă învăţarea limbii ruse şi raportarea la 
cultura rusă, pornind de la premisa că limba şi 
cultura rusă serveau la unificarea şi coeziunea 
Uniunii Sovietice. Deşi unii cercetători 
consideră că preluarea limbii ruse ca a doua 
limbă a fost în mare măsură determinată de 
considerente economice sau pragmatice, de 
avansare pe scara ierarhică de partid sau de 
stat, iar considerentul etnic a jucat doar un rol 
secundar în determinarea acestei opţiuni37, 
trebuie să admitem că acest fapt a avut ca 
efect de durată o alienare profundă a identităţii 
româneşti în R.S.S.M.

Metoda sovietică de asimilare şi aculturaţie 
a românilor a fost eficientă datorită faptului 
că majoritatea populaţiei a fost supusă unui 
proces continuu de propagandă şi agitaţie, 
dar şi a beneficiat de un sistem de educaţie şi 
instruire bine pus la punct, scopul căruia era să 
furnizeze şi să inoculeze o imagine atractivă 
referitoare la istoria „poporului moldovenesc”, 
limba „moldovenească” (cu grafie chirilică) 
etc. şi să genereze astfel o cultură sovietică 
„moldovenească”. 

Chiar dacă, potrivit statisticilor sovietice, 
satele moldoveneşti rămâneau în urma 
proceselor de culturalizare, toate aceste 
instrumente, împreună cu dezvoltarea 
mijloacelor de comunicare în masă, a reţelelor 
de transport, au făcut din ţăranii moldoveni 
mari „consumatori” de (sub)cultură şi de 
surogat ideologic sovietic38, dând naştere 
unui ataşament nu numai faţă de valorile pan-
unionale sovietice, dar şi faţă de cele locale, 
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identificate cu „moldovenismul” ca produs 
expres al „civilizaţiei” sovietice.

Antiromânismul a constituit un atribut 
indispensabil al practicilor sovietice de 
deznaţionalizare şi „moldovenizare”, printre 
care menționăm următoarele: promovarea 
agresivă a imaginii negative a României, prin 
inocularea ideii că în anul 1918 Basarabia a fost 
„anexată” de România „burghezo-moşierească”, 
care a „exploatat-o” ca o „colonie” timp 
de 22 de ani; ridicarea antiromânismului la 
nivelul politicii oficiale în R.S.S.M.  prin per 
secutarea şi condamnarea „naţionaliştilor 
moldo-români”, prin combaterea influenţelor 
„burgheze” româneşti asupra tuturor aspectelor 
vieţii politice, sociale şi culturale, prin ştergerea 
oricărei memorii faţă de experienţa naţional-
statală anterioră, prin contracararea oricăror 
încercări de raportare la cultura şi istoria 
română, prin impunerea unei educaţii istorice 
contrafăcute, prin stabilirea unei adevărate 
„cortine de fier” pe Prut, cu scopul de a izola 
Basarabia de restul teritoriului românesc, după 
cel de-al II-lea Război Mondial.

Concluzii
Parafrazându-l pe sociologul Iurie Leva-

da, care a făcut un portret al lui „homo sovie-
ticus”39, putem spune că autorităţile sovietice 
au urmărit de asemenea și modelarea unui 
„homo moldovanus”, iar „moldoveanul” ideal 
în varianta sovietică urma a fi un individ cu 
două feţe: pe de o parte, el trebuia să fie un 
„om sovietic simplu”, atomizat („este ca și toţi 
ceilalţi”), dezindividualizat, opus față de tot 
ce este elitar şi original, „transparent” (adică 
accesibil pentru un control de „sus”), modest 
(primitiv) în cerinţe (reduse la necesităţile 
„raţionale” de supravieţuire), făcut pentru 
totdeauna, impasibil la schimbări şi uşor 
de condus (de fapt supus mecanismului 
primitiv de conducere). Dar, în acelaşi timp, 
„homo moldovanus” sovietic trebuia să fie de 
preferinţă un anti-român sau cel puţin refractar 
la tot ce e românesc, convins de faptul că este 
altceva decât „român”, puţin educat, vorbitor de 
limbă „moldovenească” amestecată cu rusisme, 
predispus spre îndoctrinare, deznaţionalizare, 
rusificare şi sovietizare, pătruns de un complex 
de inferioritate faţă de ruşi sau față de vorbitorii 
de limba rusă, complex compensat prin 

adularea şi acceptarea formelor imperiale şi 
culturale de sorginte sovietică, mândru de ideea 
apartenenţei la marea „supraputere” sovietică 
(chiar dacă aceasta nu-i oferea nici un avantaj).

De o manieră deformată, aceste „calităţi” 
au continuat să se perpetueze în perioada 
post-sovietică, dar generând alte complexe 
şi îmbrăcând haina unui individ care este 
fixat axiomatic pe ideea apărării statalităţii 
Republicii Moldova împotriva „duşmanilor” 
săi „numeroşi” interni şi externi. 
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Conştiinţa naţională 
românească la românii moldoveni

Termenii moldoveni şi români şi, 
de asemenea, sintagmele limba 

moldovenească şi limba română erau utilizate 
de către cărturarii din Ţara Moldovei începând 
cu mitropoliţii Varlaam şi Dosoftei, urmați de 
cronicarii Grigore Ureche şi Miron Costin, 
de domnul-cărturar Dimitrie Cantemir şi 
alţii. Numai că aceste noţiuni erau utilizate 
în calitate de  termeni interschimbabili şi nici 
într-un caz pentru a demonstra existenţa a 
două popoare diferite, moldoveni şi români, 
sau a două limbi diferite, moldovenească şi 
română. Spre exemplu, cărturarul moldovean 
Dimitrie Cantemir, folosea într-o singură frază 
şi sintagma limba moldovenească, şi sintagma 
limba românească1.  Pentru sublinierea 
identităţii moldovenilor şi a românilor, 
se utiliza şi sintagma moldoveni români 
(„moldovai olahok”)2. Către cea de a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea conştiinţa 
naţională românească la moldoveni era o 
realitate vădită, fixată în Raportul contelui G. 
G. Orlov (1734-1783), preşedintele Cancelariei 
de Tutelă a străinilor din Imperiul Rus, din 
28 februarie 1767, care face precizări extrem 
de preţioase referitoare la străinii veniţi pe 
teritoriul Imperiului Rus din Ţara Moldovei. 
Este vorba de reprezentanţii poporului „cum îl 
numesc ei singuri, popor român (în originalul 
rusesc Ромунского народа)”. Cancelaria 
de Tutelă a străinilor consideră necesar de 
adoptat două hotărâri pentru acel popor român 
(în originalul rusesc Ромунского народа). 
Articolul 4 al proiectului de Hotărâre prevedea 
că dacă cineva dintre aceştia vor dori să intre 

în comunitatea coloniștilor din poporul român 
(în originalul rusesc Ромунским народом), 
despre ei să se informeze din timp. Urmează 
Rugămintea celor veniți aici în anul trecut 
pe 13 iunie 1765 a moldovenilor Cuchi 
(Cucu-?) (молдавцев Куки) și a tovarășilor 
săi, care neam (în originalul rusesc родъ) 
al lor îl numesc în general românesc (în 
originalul rusesc Ромунским) și locuiesc în 
trei state (княжествах) și anume: în Valahia, 
Moldova și Transilvania. În sfârşit, urma 
rugămintea ca împărăteasa Rusiei să le dea 
un act scris pentru încredinţarea tuturor celor 
din neamul nostru Românesc (în originalul 
rusesc роду нашему Ромунскому), sub 
care se subînţeleg: moldovenii (молдавцы), 
volohii propriu-zişi (точные Волохи) şi 
transilvănenii (Трансильванцы), toţi, sublinia 
actul respectiv, de o limbă şi de o credinţă 
(одного языка и веры)3. 

Aşadar, aceşti doi piloni, limba şi 
credinţa, a căror importanţă e subliniată şi 
în literatura de specialitate contemporană4, 
în conceptul românilor moldoveni emigraţi 
în Imperiul Rus, erau determinanţi pentru 
definirea neamului, poporului, naţiunii 
române. Fără îndoială, actul în cauză atestă 
că ne aflăm în faţa răspândirii destul de largi 
a conştiinţei naţionale româneşti în societatea 
moldovenească de la mijlocul secolului al 
XVIII-lea. 

Moldovenismul
Ideologia moldovenismului, care propagă 

ideea că moldovenii ar fi o altă naţiune decât 
românii, e de sorginte străină, imperială şi nu 
e caracteristică nici separatiştilor din Moldova 

Politica, instrument 
de formare a unei noi naţiuni: 

„naţiunea civică moldovenească”

Ion EREMIA 
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secolului al XIX-lea. Aceștia aduceau cele 
mai diverse „argumente” împotriva unirii5, dar 
niciodată nu au afirmat și nici nu au lăsat să 
se înțeleagă că moldovenii ar fi o altă naţiune, 
un alt popor decât muntenii. Dimpotrivă, ei nu 
negau faptul că sunt români6, iar organul lor de 
presă, Nepărtinitorul, sublinia pe 25 iunie 1856 
că „românii nu aveau posibilitatea de a impune 
guvernelor străine modificarea tratatului de 
pace de la Paris”7. Mai categoric problema era 
pusă în programul antiunioniştilor întitulat „Ce 
se prevede din Unirea Principatelor?”, unde 
se utiliza sintagma „naţionalitatea moldavă”8. 
Dar chiar şi în acest caz, care, aparent, ar atesta 
faptul că separatiştii din Moldova ar considera 
„naţionalitatea moldavă” alta decât naţiunea 
română, această insinuare nu rezistă în faţa 
argumentelor pe care ei înșiși le oferă. Nicolae 
Istrati, care a fost „inspiratorul” programului 
antiunioniştilor, în broşura Despre chestia 
zilei în Moldova se declară pesimist faţă de 
unire, dar nu neglijează faptul că Românii 
locuiesc în toate cele trei state9. Constatând 
că „naţionalitatea Română” nu este încă în 
convingerea tuturor, moldoveanul Nicolae 
Istrate utilizează sintagma „noi  Românii”10. 
De asemenea, logofătul Vasile Ghica ticluia 
în 1856 o Adresă către Românii din Moldova 
şi Valahia, iar în timpul lui Nicolae Vogoride 
(1857-1858) se afla în tabăra antiunioniştilor11. 
Or, trecerea lui în tabăra antiunioniştilor a avut 
loc din altă cauză decât aceea că locuitorii 
Moldovei ar fi fost moldoveni şi nu români. 

Poarta otomană era totalmente ostilă unirii 
celor două principate și promova, în acest 
caz, aceeași politică, Divide et Impera, ca 
și oricare alt imperiu. Această politică era 
formulată destul de precis în Circulara lui 
Fuad Paşa către agenţii diplomatici ai Turciei 
în străinătate, emisă la Constantinopol în data 
de 31 iulie 1856. Documentul spunea clar că 
«uniunea celor două principate … va atenta 
mai mult sau mai puţin la drepturile „suverane” 
ale Turciei»12. Din aceste considerente, Poarta 
era interesată în pedalarea teoriei existenţei 
a două naţiuni diferite în Moldova şi Ţara 
Românească. În Circulara amintită se mai 
afirma: „popoarele valah şi moldovenesc, 
deşi unite prin originea lor, au format de zece 

secole naţionalităţi diferite, corpuri distincte, 
obişnuite să existe separat, fiecare având un 
şef, legile sale, într-un cuvânt, naţionalitatea 
sa distinctă”13. Lacheii otomanilor, în persoana 
lui M. C. Musurus, ambsadorul Turciei la 
Londra, promovau aceeași idee14. Aşadar, 
conceptul de moldoveni cu semnificaţia 
clară de alt popor decât românii îl observăm 
la guvernanţii otomani şi la slugoii lor, care 
apărau vehement interesele unui Imperiu a 
cărui măreție se apropia de sfârşit . 

Unirea cu România a Basarabiei, în anul 
1918, a modificat făgaşul evoluţiei acesteia. 
Populaţia moldovenească a Basarabiei a fost 
recunoscută ca fiind ceea ce era în realitate: 
parte integrantă a națiunii române. Dar în timp 
ce basarabenii își regăseau românitatea obturată 
de țarismul rus, în Republica Autonomă 
Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM) 
se năștea moldovenismul ca doctrină politică 
orientată împotriva românismului. Noua re(s)
publică, formată la 12 octombrie 1924, exclusiv 
din considerente politice, ca parte autonomă a 
RSS Ucrainene, necesita, din punctul de vedere 
al autorităţilor sovietice, şi o argumentare 
istorică. Misiunea respectivă a revenit lui 
Konstantin N. Derjavin (1903-1956). Articolul 
Cine sunt moldovenii? avea o tentă politică 
agresivă. Formarea RASSM, declara autorul,  
„este prima rândunică a viitoarei eliberări a 
întregii Moldove (Basarabii) de sub puterea 
burgheziei române”. Autorul sublinia unitatea 
lingvistică şi etnică a locuitorilor de pe cele 
două maluri ale Nistrului şi lasă fără nici o 
apreciere comunitatea etnică, lingvistică şi 
culturală a locuitorilor de pe cele două maluri 
ale Prutului. Derjavin formula concluzia că 
„moldovenii înșiși nu se identifică cu românii” 
şi că „în limba lor nici nu există cuvântul 
român”15.  Începutul celui de al Doilea război 
mondial şi recroirea hărţii politice a Europei 
de către Germania fascistă şi URSS, a avut 
drept consecinţă şi anexarea Basarabiei de 
către Uniunea Sovietică. La 2 august 1940, 
autorităţile sovietice au format Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), 
dar fără judeţele Hotin, Ismail şi Cetatea 
Albă, care au fost incluse în componenţa 
RSS Ucrainene. În schimb, la RSSM au fost 
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adăugate şase raioane de la fosta RASSM. În 
aşa fel, Basarabia integrală, așa cum a existat 
pe timpul ţarismului, a fost artificial dezbinată, 
revenindu-se la situaţia de până în anul 1812, 
când extremităţile de nord şi de sud ale regiunii 
erau ocupate de otomani şi tătari. În atare 
situaţie, iarăşi era necesar de „argumentat” 
această acţiune a statului sovietic. De această 
dată, Nicolai S. Derjavin (1877-1953), tatăl 
lui K. Derjavin, publica un studiu întitulat 
Originea poporului moldovenesc16. Conform 
autorului nominalizat, moldovenii, care 
locuiesc în partea de răsărit a României şi 
pe teritoriul RSSM, sunt urmaşii direcţi al 
populaţiei locale slave autohtone, care din 
secolul al IX-lea a fost supusă influenţei 
nomazilor din răsărit iar românii sunt imigranţi 
din Balcani din secolele XII-XIII pe teritoriul 
Valahiei, care s-au răspândit ulterior şi pe 
teritoriul Moldovei. 

După cel de al Doilea război mondial 
istoricii din URSS, inclusiv din RSSM, s-au 
apucat din nou să argumenteze originea şi 
existenţa unui popor moldovenesc deosebit 
de poporul român. În anul 1949, la Моscоvа 
se susţinea o teză de doctorat privind rolului 
slavilor în procesul de formare a poporului 
moldovenesc şi în dezvoltarea statalităţii 
lui17. Apogeul eforturilor prin care se încerca  
demonstrarea „științifică” a formării poporului 
moldovenesc a fost atins de către Nicolai 
Mohov în scriiturile sale. În anul 1959, el 
publica o broşură de 43 de pagini18, ale cărei 
teze au fost mereu reluate ulterior19. Totuși, 
în opinia organelor de partid, cercetările 
ştiinţifice referitoare la problema formării 
poporului moldovenesc nu mergeau de loc bine 
şi, în scopul studierii mai depline a problemei, 
în anul 1970, la Academia de Ştiinţe a RSSM 
a fost format un Consiliu ştiinţific special. 
Rezultatele activităţii acestuia s-au dovedit 
a fi mai mult decât modeste. În anul 1977 la 
Chişinău era publicată sinteza Moldovenii20. 
Capitolele ce ţineau de formarea poporului 
moldovenesc, naţiunii burgheze moldoveneşti 
şi naţiunii socialiste moldoveneşti au fost 
scrise de Valentin Zelenciuc, Nicolai Mohov 
şi Andrei Grecul. Autorii repetă vechile 
teze enunţate anterior de ei21. Referitor la 

procesul de formare a conştiinţei naţionale 
moldoveneşti se afirma că un mare rol în acest 
sens l-ar fi avut intelectualitatea, dar numai 
intelectualitatea de orientare democratică 
era convinsă că moldovenii intraţi în 
componenţa Rusiei sunt „principalii purtători 
şi continuatori ai vechii culturi moldoveneşti, 
ai modului de viaţă şi ai altor trăsături etnice 
a poporului moldovenesc”22. Vasăzică, acei 
intelectuali moldoveni care nu gândeau aşa, 
ci credeau că moldovenii sunt români, nu erau 
de orientare democratică. Conform autorilor, 
în anul 1918 a avut loc dezmembrarea 
naţiunii moldoveneşti şi numai în RASSM s-a 
început procesul constituirii naţiunii socialiste 
moldoveneşti, care s-a încheiat după reunirea 
poporului moldovenesc şi formarea RSSM, 
dar care, definitiv, s-a consolidat după biruinţa 
socialismului în RSSM şi realizarea revoluţiei 
culturale, cu o ideologie unică, ideologia 
marxist-leninistă23.

 Cartea lui N. Mohov din anul 197824 repeta 
aceleaşi idei ca şi în publicaţiile anterioare. 
Dintre ideile autorului: poporul moldovenesc, 
ca un popor deosebit, s-a format „către secolul 
al XIV-lea” la răsărit de munţii Carpaţi, în urma 
contactelor volohilor, veniți din Transilvania, 
cu triburile slavilor de răsărit care locuiau 
aici25; la sfârşitul secolului al XVIII-lea-
începutul secolului al XIX-lea s-a format 
naţiunea burgheză moldovenească; formarea 
naţiunii socialiste moldoveneşti a avut loc 
în perioada anilor 1917-195026. Pentru a da 
o pondere mai mare „studiilor” sale, Mohov 
includea în rândul istoricilor care, chipurile, 
s-au preocupat de problema studierii istoriei 
poporului moldovenesc pe reprezentanţii 
Şcolii Ardelene27, pe Robert Roesler şi Julius 
Jung 28. Dar se cunoaşte destul de bine că toţi 
aceştia au investigat problema etnogenezei 
românilor, nu „moldovenilor”. Într-o altă 
lucrare, apărută tot în anul 1978, autorii 
merg până la falsificarea surselor istorice. Cu 
referinţă la culegerea Diplome Maramureşene 
a lui Ioan Mihalyi29, se afirma că etnonimul 
moldoveni este atestat documentar în anul 
136030. În realitate, etnonimul cu care erau 
desemnaţi locuitorii din ţara noastră a 
Moldovei era Olachos adică români31.  
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Un alt autor, Artiom Lazarev, reieşind 
din teoria eronată că, chipurile, s-a format 
un popor moldovenesc, deosebit de poporul 
român, a pedalat problema reunirii „poporului 
moldovenesc” de pe cele două maluri ale 
Nistrului32. Prin aceasta se justifica actul de 
anexare a Basarabiei de către ţarism în anul 
1812. Intrând în componenţa Rusiei, partea de 
răsărit a Moldovei ar fi nimerit în condiţii mai 
bune de dezvoltare şi aici, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea  s-ar fi 
format naţiunea burgheză moldovenească, iar 
după 1917, naţiunea socialistă moldovenească 
şi astfel a fost creat statul naţional sovietic 
al poporului moldovenesc33. Falsul este mai 
mult decât evident. În partea de răsărit a 
Moldovei, „statul naţional sovietic” nu a fost 
„creat” decât în anul 1940, iar în anul 1924 
statul naţional sovietic al moldovenilor a fost 
creat pe un mic teritoriu din stânga Nistrului, 
care nu a fost niciodată „partea de răsărit” a 
Moldovei istorice. 

O preocupare constantă a istoriografiei 
sovietice a fost făurirea naţiunii burgheze 
moldoveneşti pe teritoriul Basarabiei secolului 
al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea, 
obiectiv „realizat” într-o  lucrare care a văzut 
lumina zilei în anul 1978. După includerea 
teritoriilor din stânga Nistrului, la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, şi a Basarabiei, în anul 
1812, în componenţa Rusiei, acest teritoriu, 
afirmau ei în mod eronat, a primit denumirea 
generală de Moldova34 şi a devenit arealul 
formării naţiunii moldoveneşti, transformându-
se astfel în teritoriul naţional al poporului 
moldovenesc35. Ţinând cont de faptul că 
naţiunea burgheză urma să fie făurită conform 
învăţăturii marxist-leniniste, istoricii sovietici 
au declarat că Basarabia este „specifică”: 
burghegia naţională moldovenească este  … 
rurală, ţărăneacă, iar în căutarea scriitorilor, au 
trecut … Prutul, în alt stat, în România. Clasicii 
literaturii române (Alecu Russo, Ion Creangă, 
Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu etc.) au 
fost declaraţi … scriitori moldoveni, clasici ai 
literaturii moldoveneşti, care, conform opiniei 
acestor pretinși istorici, și-au scris opera în 
limba moldovenească și „au avut o contribuţie 
esenţială în stabilirea normelor literare ale 

limbii moldoveneşti”36. Afirmaţiile referitoare 
la limba naţională moldovenească, care s-ar fi 
format în Basarabia ţaristă, sunt total eronate, 
fiindcă, în realitate, chiar şi intelectualii 
basarabeni care activau în capitala Imperiului 
Rus se identificau drept români. Unul dintre 
ei, Polihronie Sârcu, profesor la Universitatea 
din Sanct-Petersburg, originar din satul 
Străşeni, îşi preciza apartenenţa naţională şi 
limba maternă: „Ca românu şi profesoru de 
limbă şi literatură română la Universitatea de 
aicea …”, regretând că două lucrări ale sale 
sunt scrise„nu în limba română”37. 

În perioada construcţiei socialismului 
în URSS, ideea despre transformarea 
naţiunii capitaliste moldoveneşti în naţiune 
socialistă moldovenească a fost dezvoltată de 
Andrei Grecul38. Autorul invoca aprecierea 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
(bolşevic) al Ucrainei făcută comuniştilor 
români stabiliţi în URSS (I. Dic, A. Badulescu, 
T. Chioran, A. Nicolau etc.), care considerau 
că „naţiune moldovenească şi limbă naţională 
nu există, că este doar naţiunea română”, drept 
acţiuni nepartiinice şi „grupul de iniţiativă” 
al acestora a fost dizolvat39. În octombrie 
1926 plenara comitetului regional de partid a 
hotărât ca la baza dezvoltării limbii naţionale 
să fie pusă limba moldovenească populară40. 
Aşadar, prin directivele partidului comunist, 
s-au dat indicaţiile cum trebuie dezvoltată 
teoria referitoare la existenţa naţiunii şi a limbii 
moldoveneşti. În opinia autorului, procesul 
constituirii naţiunii socialiste moldoveneşti 
s-a încheiat abia pe la mijlocul anilor 50, iar 
definitiv s-a format odată cu biruinţa în URSS 
a socialismului dezvoltat41. 

Despre inepţiile moldovenismului 
postsovietic promovat de Vasile Stati am mai 
scris şi cu altă ocazie42. Schema acestuia nu 
se deosebeşte de cea sovietică, iar altceva el 
nu este în stare să producă43. Nimic nou nu e 
nici în volumul Moldovenii, ai cărui redactori 
responsabili sunt M. N. Guboglo (Moscova) 
şi V. A. Dergaciov (Chişinău). În acest volum 
apărut în anul 2010 la Moscova,  10 din 
cele 15 compartimente din partea I,  Istoria 
moldovenilor, sunt ticluite de V. Stati44. Pe 
mapamondul moldovenismului a mai apărut 
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şi un oarecare Gherasim Ghidirim care, cu 
toată seriozitatea, se întreabă: a cui limbă 
vorbesc moldovenii? El menționează prinosul 
„însemnat în promovarea limbii moldoveneşti” 
pe care „l-a adus şi biserica din Moldova”45. 
Într-adevăr, prinosul bisericii din Moldova a 
fost extraordinar de mare, dar în promovarea   
… limbii române46.  În 2007, la Tiraspol era 
publicat un volum semnat de P. Şornikov, 
Originalitatea moldovenilor. În lucrarea sa 
lipsesc totalmente afirmaţiile referitoare la 
convieţuirea populaţiei romanizate şi slavă 
în nordul Dunării, din care ar fi rezultat noua 
comunitate etnică – volohii. P. Şornikov, spre 
deosebire de predecesorii săi, îi aduce pe volohi 
din sudul Dunării, unde s-ar fi format şi, la un 
anumit moment, au migrat spre nord47. Autorul 
ne asigură că patria ancestrală a moldovenilor 
este Maramureşul. Anume acolo, într-o 
regiune cu populație mixtă voloho-slavă, încă 
înainte de formarea statalității moldovenești 
ar fi apărut etnosul moldovenesc. Dar, 
„precizează” autorul, poporul moldovenesc 
s-a format în limitele Statului Moldova. În 
continuare însă, el ne asigură că teritoriul 
iniţial de formare a etnosului moldovenesc, 
nucleul etnic al poporului moldovenesc, a 
fost valea râului Moldova şi spațiul dintre 
râurile Suceava şi Bistriţa48. Autorul invocă 
eronat şi spusele lui Simion Dascălul, fixate 
în Cronica lui Grigore Ureche, care afirma 
că ţara este „den două limbi, de rumâni şi de 
rusi”, limitându-se doar la aceea că  Iaţko s-a 
dus în Ţara Leşască „de au adus rusi mulţi şi 
i-au descălecat pre apa Sucevei în sus şi pre 
Siretiu despre Botoşani”49.    
 

Începuturile procesului de 
democratizareşi crearea unor noi naţiuni

Câtă vreme majoritatea populației din 
RSSM au constituit-o dintotdeauna românii 
moldoveni, ţinta luptei pentru renaştere 
naţională a fost mereu limba şi alfabetul, 
obţinute prin adoptarea legislaţiei lingvistice 
din 31 august şi 1 septembrie 1989, când 
s-a declarat „identitatea lingvistică moldo-
română”50. De asemenea,  „legile şi hotărârile 
Parlamentului Republicii Moldova privind 

decretarea limbii române ca limbă de stat şi 
reintroducerea alfabetului latin” se reamintesc 
în Declaraţia de Independenţă din 27 august 
199151. Peste puțin timp însă, Constituţia 
Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 
de majoritatea agrariană a Parlamentului şi 
intrată în vigoare la 27 august 1994 va (re)
stabili „continuitatea statalităţii poporului 
moldovenesc în contextul istoric şi etnic 
al devenirii lui ca naţiune” şi satisfacerea 
intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, 
care împreună cu moldovenii constituie 
poporul Republicii Moldova”. Iar articolul 
13 (1) va stipula: „Limba de stat a Republicii 
Moldova este limba moldovenească, 
funcţionînd pe baza grafiei latine”. 

Clasa politică din RM aflată în curs de 
formare a fost pusă în situația de a alege 
între două opțiuni. O parte din ea s-a declarat 
ferm reprezentanta naţiunii române, alta, 
tot atât de ferm, s-a declarat reprezentanta 
naţiunii moldovenești. În acest context, 
după preluarea puterii politice în anul 2001, 
majoritatea comunistă din Parlament depune 
eforturi considerabile pentru a finisa procesul 
creării naţiunii moldoveneşti. Semnificativă 
este scrisoarea din 17 ianuarie 2002 a 
preşedintelui RM, Vladimir Voronin, către 
scriitorul Ion Druţă, trăitor la Moscova, 
unde găsim definiţia naţiunii moldoveneşti: 
„Naţiunea moldovenească – un produs istoric 
comun al tuturor naţiunilor conlocuitoare din 
Republica Moldova … poporul care constituie 
astăzi naţiunea moldovenească, compusă 
din reprezentanţii tuturor naţionalităţilor 
conlocuitoare”. 

După anul 1991, în mai multe republici 
foste sovietice s-a pus problema formării 
naţiunii civice, politice. Se fac referințe 
la anumite particularităţi care au facilitat 
procesul de constituire a naţiunii politice 
armene52 şi chiar formarea, în anumite 
condiţii, a naţiunii politice transnaţionale 
armene53. Pe site-ul oficial al preşedintelui 
Azerbaijnului citim că în secolul al XX-lea 
s-a constituit naţiunea politică, adică civică 
azerbaijană54. De asemenea, se afirmă despre 
existenţa deja a naţiunilor politice gruzină55, 
cerchesă, abhază, adâghee56. Unii specialişti 
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din Kazahsztan constată că sintagma „naţiune 
politică cazahă” zboară din gura unor activişti 
sociali, a unor persoane apropiate de cercurile 
politice şi chiar a unor lucrători responsabili 
din structurile statului57. Simptomatic este 
faptul că şi Kazahstanul a fost proclamat 
stat pentru toate popoarele tocmai de către 
reprezentanţii fostei nomenclaturi de partid, că 
tocmai ei vor să construiască naţiunea cazahă 
polietnică. Dar există și părerea, apreciată 
drept naţionalistă, că naţiunea politică 
polietnică cazahă aşa şi nu a mai apărut şi că 
se speră că emigrarea treptată a ruşilor va duce 
la aceea că, spre mijlocul secolului al XXI-
lea, Kazahstanul va deveni în temei cazah şi 
abia atunci se va putea construi noua naţiune 
cazahă58. După „Revoluţia Portocalie” din 
2004, în Ucraina s-a declarat naşterea 
„noii naţiuni politice”59. În octombrie 2014, 
preşedintele Parlamentului European Martin 
Schulz, comentând rezultatele alegerilor din 
Ucraina a afirmat că ucrainenii au format o 
adevărată naţiune politică60.  Tot în sensul că 
ucrainenii s-au transformat în naţiune politică 
s-a pronunţat în august 2015 şi preşedintele 
Ucrainei Petru Poroşenko61. Pe 27 aprilie 
2016 vicepreşedintele Comisiei Permanente a 
Consiliului Republican al Adunării Naţionale 
a Republicii Belarusi, Igor Marzaliuk afirma 
că astăzi avem naţiunea politică bielorusă62. 
Directorul Institutului problemelor de 
Globalizare din Rusia, Mihail Deleaghin, 
comentând mitingul din 10 decembrie 2011 
de la Moscova afirma сă astăzi în Rusia s-a 
născut naţiunea politică63. Evident, un miting 
a câtorva mii de oameni pe una din pieţele 
Moscovei,  chiar dacă acolo erau prezenţi 
şi domnii, şi tovarăşii, nicidecum nu poate 
constitui naţiunea civică. 

După cum s-a mai menţionat, istoriografia 
sovietică trata naţiunea sovietică socialistă 
moldovenească ca un tot unic, fără careva 
deosebiri între moldovenii de pe cele două 
maluri ale Nistrului, situaţie recunoscută de unii 
istorici actuali din Transnistria (Nistrenia)64. 
Pe de altă parte, se afirmă că evenimentele din 
anii 1989-1992 au arătat deosebiri esenţiale, 
de ordin etno-cultural şi naţional-politic, între 
cele două părţi ale naţiunii moldoveneşti65, 

adică între moldovenii de pe malul drept şi 
malul stâng al Nistrului. Evident, acest mod 
de formulare a problemei necesită explicaţii 
şi ele se caută în adâncul istoriei. În una 
din tezele de doctorat în filologie se afirmă 
„solidaritatea multiseculară a socionimului 
nistrean”. Aici s-ar fi format o comunitate 
socioculturală unică cu relaţii armonioase între 
cele trei limbi oficiale – rusă, moldovenească 
şi ucraineană – dar cu rolul absolut prioritar 
al limbii ruse, al cărei rolul consolidator se 
manifestă în întărirea închipuirilor istorice ale 
nistrenilor despre unitatea internaţionalistă a 
lor, unitate ce şi-a găsit reflectare în fenomenul 
identităţii regionale66. În anul 2006 se punea 
franc problema formării naţiunii politice în 
Nistrenia: dacă aici „nu se va forma propria 
naţiune politică monolită, în condiţiile 
europenizării statelor vecine republica va fi 
ruptă în bucăţi”67.

Unii autori afirmă categoric că, în anii 
de independenţă, s-a format o nouă naţiune 
civică (politică), poporul nistrean, şi că 
investigaţiile sociologice ar arăta că 74% din 
locuitori confirmă apartenenţa lor la naţiunea 
nistreană68. Procentaj extrem de interesant, 
câtă vreme investigaţiile sociologice publicate 
la data de 14 mai 2016 arată că „nistreni” s-au 
identificat doar 53,1% din cei intervievaţi69. 
Aşadar, fie că este vorba de faptul că circa 
21% din locuitorii Nistreniei nu se mai văd 
în calitate de naţiune politică nistreană, fie 
că aşa-numitele investigaţii sociologice, 
în realitate sunt niște dezinformări crase. 
Preşedintele autoproclamatei Nistrenii, de 
asemenea, se referea la „poporul nistrean ca 
naţiune politică”70. Începând cu anul 2014, 
în Nistrenia se realizează proiectul „Eu sunt 
nistrean” (Я - приднестровец)71. Tot în 
acelaşi an, 2014, „ministrul educaţiei” din 
Nistrenia afirma că conflictul din regiunea 
Nistrului a devenit catalizatorul apariţiei unei 
identităţi regionale speciale şi a pus începutul 
formării unui nou etnos – „nistrenii”. Acest 
regionalism nistrean, ca formă identitară, este 
mai presus decât identitatea etnică la cea mai 
mare parte a populaţiei72. Dacă anterior se 
vorbea de intenţia de a construi „identitatea 
moldovenească nistreană”73, în ultimul timp, 
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termenul „moldovenească” este omis şi se 
vorbeşte doar de naţiunea politică nistreană, 
la baza căreia se află nu identitatea etnică, ci 
identitatea regională74. Existenţa poporului 
nistrean cu o mentalitate specifică (poporul de 
aici este „chibzuit, sovietic, în linii mari”75) 
este prezentată ca o realitate obiectivă încă de 
la formarea RASSM76. Treptat, în discursurile 
politicienilor se evită utilizarea denumirii 
Republica Moldovenească Nistreană şi se 
utilizează doar denumirea Nistrenia, denumiri 
care, conform articolului 55 al Constituţiei 
autoproclamatei republici, sunt echivalente77. 
Aşadar, în autoproclamata republică nistreană, 
treptat, s-a revenit la practica sovietică de 
formare a unei noi comunităţi etnice – acolo 
era poporul sovietic, aici poporul nistrean, 
supranaţional. Este o nouă ideologie artificială, 
propagată intens de către autorităţile de la 
Tiraspol. 

Naţiunea civică în programele  unor 
partide politice din Republica Moldova
Conform unor afirmaţii, ideea formării 

naţiunii civice moldoveneşti ar fi fost inclusă 
în Programul mişcării social-politice Pentru o 
Moldovă democratică şi prosperă (MPMDP), 
formată la 8 februarie 1997, dar ca ceva deja 
existent în Moldova, situaţie care, în opinia 
lui Ivan Grek, nu corespundea realităţii78. 
Dar I. Grek, luptă cu morile de vânt, fiindcă 
în Programul MPMDP sintagma naţiune 
civică lipseşte: acolo scrie doar despre intenţia 
de formare a „societăţii civile în Republica 
Moldova”, despre extinderea „aplicării limbii 
române (moldoveneşti) în toate domeniile 
vieţii societăţii şi studierii ei de către cei 
care n-o posedă … păstrarea şi dezvoltarea 
culturilor grupurilor etnice care trăiesc pe 
teritoriul Republicii Moldova …”79. 

Partidul Democrat din Moldova, descendent 
direct al Mişcării social-politice Pentru o 
Moldovă Democratică şi Prosperă şi a Alianţei 
pentru Democraţie şi Reforme, a participat 
la guvernare cu Programul de activitate al 
Guvernului Republicii Moldova pe anii 1998-
2001 în care accentul se punea pe „ideea 
consolidării, care unifică populaţia (ideea 
civică, ideea naţională)…”80. În Programul 

PDM (2000) se menţiona doar existenţa 
societăţii civile şi necesitatea eforturilor de a o 
consolida81. Abia în Programul PDM din anul 
2003 se afirma că scopul strategic al partidului 
în domeniul politicii naţionale este „formarea 
naţiunii politice”82. În redacţia nouă a Statutului 
PDM (2012), în Obiectivele Programatice 
şi în Rezoluţie se subliniază că partidul «se 
pronunţă pentru constituirea şi afirmarea în 
Republica Moldova a naţiunii civice potrivit 
principiului „toţi suntem moldoveni – cetăţeni 
ai Republicii Moldova”, respectând, totodată, 
dreptul fiecărui cetăţean la autoidentificarea 
originii sale etnice»83. 

Programul Politic al PLDM (2011) 
prevedea că „în sens cetăţenesc, toţi locuitorii 
ţării sînt moldoveni … În acelaşi timp, 
libertatea de autoidentificare nu presupune şi 
negarea unor adevăruri ştiinţifice, cum ar fi 
limba română vorbită pe teritoriul Republicii 
Moldova”84. 

Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova a cunoscut o anumită evoluţie în 
problema abordării problemei naţionale. 
Programul PCRM din 2001 prevedea 
„respectarea limbilor moldovenească, rusă 
şi altor limbi şi culturii popoarelor din 
Moldova …”85. Noul Program al PCRM 
(2008) vede misiunea PCRM în crearea unui 
„sistem de stimulente pentru dezvoltarea unei 
responsabilităţi civice cât mai mari, pentru 
formarea unei naţiuni civice moderne”86.

În Platforma electorală a PSRM pentru 
Alegerile parlamentare în Republica 
Moldova din 30 noiembrie 2014, socialiştii 
se proninţă pentru menţinerea „unei Moldove 
multietnice”, Moldova fiind, în aprecierea lor, 
„o ţară cu trăsături specifice … Moldoveni, 
ruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari, polonezi, 
armeni, evrei şi mulţi alţii – formează un tot 
întreg – poporul Moldovei. Noi toţi sântem 
cetăţenii Republicii Moldova …”87.

Programul Politic al Partidului Popular 
European din Moldova (PPEM) (2015) 
constata că în Moldova „avem o societate 
pasivă”. Scopul PPEM este construirea 
unui stat de drept, asigurarea funcţionării 
„statutului existent al UTA Gagauz-Yeri … 
Promovarea autonomiei culturale si studierea 
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limbii române în autonomia găgăuză”. În 
Program se subliniază că  „statul are nevoie 
de o societate civilă integră” şi se promite că 
acesta va „servi tuturor cetăţenilor Republicii 
Moldova, indiferent de clasă sau grup social, 
indiferent de identităţile lor etnică, culturală 
sau religioasă”. „Cetăţenii reprezentând 
diferite tradiţii şi identităţi au dreptul la şanse 
egale … autoidentificarea etnică, lingvistică 
sau religioasă reprezintă alegerea individuală 
… statul trebuie să stimuleze loialitatea faţă 
de ţară … şi să promoveze studierea limbii 
române pe teritoriul Republicii Moldova”88.  
Statutul PPEM prevedea „asigurarea coeziunii 
sociale, consolidarea comunităților locale şi 
relațiilor între comunitățile etnice și religioase 
din țară în baza standardelor internaționale 
general recunoscute”89.

Partidul Social Democrat din Moldova 
(PSDM) venea cu Programul Poporului de 
edificare a Statului de drept social echitabil 
democratic puternic – Republica Moldova 
(2004). Criticându-i pe comunişti pentru faptul 
de a fi „exaltat ideea că Moldova este un stat 
polietnic, multinaţional, în care etnia majoritară 
o constituie moldovenii”, Programul  PSDM 
concluzionează că aceste  „concepte sunt 
străine spiritului european bazat pe principiile 
naţiunii civice”. De aceea, PSDM „propune 
ca la baza identităţii poporului nostru să fie 
puse principiile de cetăţenie şi naţiune”, să fie 
promovată ideea „de conştientizare de către 
toţi a acestei identităţi”. „Din acest punct de 

vedere, indiferent de originea 
noastră etnică, toţi suntem 
moldoveni … Indiferent de 
faptul drept cine ne considerăm 
- moldoveni, români, ruşi, 
ucraineni, găgăuzi, bulgari, 
evrei – noi toţi suntem cetăţenii 
Republicii Moldova, suntem 
un popor integru al Moldovei 
suverane”90. Conform 
Manifestului, „indiferent 
de autoidentificarea etnică 
… suntem un popor integru 
al Moldovei Suverane şi 
constituim o naţiune civică de 
moldoveni”91.

Partidul Nostru, descendent din Partidul 
Popular Republican (PPR) [28.05.2005 – 
8.02.2015], se conduce încă după programul 
adoptat în 2005. Autorii de atunci ai 
programului considerau că „în conştiinţa 
majorităţii populaţiei etnonimul moldoveni s-a 
întipărit destul de durabil şi contestarea lui ar 
fi şi absurdă, şi dăunătoare”. Recunoaşterea 
moldovenilor drept români, în programul 
respectiv era calificată drept încercare „de 
a-i trece în mod artificial pe moldoveni 
într-o altă categorie etnică”, tentativă care, în 
opinia autorilor programului, a eşuat. Totuşi, 
aceștia caută să se distanţeze de „aşa-zisul 
moldovenism primitiv” şi nu pun „la îndoială 
faptul că moldovenii şi românii au acelaşi 
patrimoniu naţional-cultural … aceeaşi limbă, 
în mare parte - o istorie comună”. Conform 
programului, limba moldovenească „se poate 
dezvolta doar dacă îi recunoaştem identitatea 
cu limba română”92.

Programul partidului Uniunea centristă din 
Moldova din anul 2008 vorbește deschis despre 
„consolidarea naţiunii moldoveneşti în baza 
polietnismului existent”, obiectivul primordial 
fiind integrarea „tuturor comunităţilor etnice 
conlocuitoare, într-o unică naţiune politică, 
naţiunea moldovenească, păstrînd totodată 
diversitatea etnonaţională a ţării”93.

Pe 30 iunie 2008, la Congresul de 
Constituire a Partidului Casa Noastră 
Moldova a fost adoptat şi Programul acestuia, 
care defineşte scopul strategic al formațiunii: 
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„formarea naţiunii politice moldoveneşti”, 
percepută ca „o unitate a tuturor cetăţenilor, 
o componenţă a tuturor grupurilor etnice 
si sociale, care convieţuiesc pe un anumit 
teritoriu al statului”94.

Programul Partidului Popular PP (2012) 
pleda pentru „o armonie interetnică stabilă, 
pentru edificarea unui stat democratic 
autentic şi a unei naţiuni civice unite”, pentru 
„constituirea unei naţiuni civice … toţi 
locuitorii, prin definiţie, se vor identifica drept 
cetățeni ai Republicii Moldova”95.

La Congresul de Constituire din 21 aprilie 
2013 a fost adoptat Programul Politic al 
Partidului Forţa poporului, patriotism, 
responsabilitate, prosperitate, predecesorul 
Platformei Democraţie şi Adevăr (DA). 
Partidul îşi propunea „păstrarea si valorificarea 
tradiţiilor poporului moldovenesc …”, 
„revenirea la o abordare integră si obiectiva a 
istoriei poporului moldav …”96. La Congresul 
Extraordinar din 13 decembrie 2015 al 
Partidului a fost aprobat Programul Partidului 
Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr”, 
Patriotism, Responsabilitate, Prosperitate, 
succesorul Partidului Forţa Poporului. 
Directivele de program, care ne interesează în 
contextul problemei examinate aici, au rămas 
aceleaşi ca şi în Programul Partidului Forţa 
Poporului din 201397.

Reflecţii despre 
naţiunea civică moldovenească

Republica Moldova nu duce lipsă de 
„teoreticieni” care ne tot spun ce trebuie 
să facem ca să formăm naţiunea civică 
moldovenească. Scrierea lui Ivan Grek din 
anul 201198 este o mărturie clară în acest sens. 
Evident, acestui autor nu-i este pe plac nici 
legislaţia lingvistică din 1989, nici introducerea 
la cursul normativ Istoria românilor, văzând 
în acestea o mare primejdie pentru poporul 
moldovean şi limba moldovenească. I. 
Grek acceptă ideea formării naţiunii politice 
moldoveneşti, dar cu o serie de condiţii şi 
anume: să se păstreze etnonimul „moldoveni” 
şi glotonimul „limba moldovenească”. 
Într-o altă scriere, I. Grek declara ferm că 
nu se va reuşi constituirea naţiunii politice 

moldoveneşti în baza unei singure limbi 
de stat numită, contrar Constituţiei, limba 
română99. Într-o altă lucrare a lui I. Grek, 
punctul de plecare pentru abordarea problemei 
naţiunii civice moldoveneşti este constatarea 
că dezintegrarea teritorială şi interetnică a 
republicii de la sfârşitul anilor 80 - începutul 
anilor 90 a secolului al XX-lea a nimicit 
orice premisă de formare a naţiunii civice 
moldoveneşti. Totuşi, ea se mai poate constitui, 
consideră autorul, în condițiile înlăturării 
primejdiei reale a independenţei şi suveranităţii 
Republicii Moldova din partea României, 
recunoașterii limbii ruse în calitate de limbă 
oficială, moldovenizării totale a ţării (prin 
deromânizarea procesului de învăţământ și a 
spaţiului lingvistic, cultural şi informaţional), 
creării unei game largi de deosebiri dintre 
Moldova şi România, care să facă ţara noastră 
necomestibilă pentru Bucureşti etc. 100. 

Pentru Oazu Nantoi, reunirea cu România, 
după modelul unirii din 1918, a eşuat, câtă 
vreme nici un partid cu o asemenea lozincă 
nu a trecut pragul electoral, din 1994 până în 
prezent. Doar statalitatea Republicii Moldova 
ar avea sorţi de izbândă, însă numai dacă se 
realizează trecerea de la „naţiunea socialistă 
moldovenească” de sorginte stalinistă la 
naţiunea civică moldovenească, bazată pe 
valori europene101.

Conform lui Serghei Erlich (istoric 
moldovean şi rus, politolog, expert, etc.), toate 
etnosurile din Moldova alcătuiesc naţiunea 
moldovenească polietnică, dar acestea trebuie 
să se bucure de dreptul la dezvoltare culturală 
deplină, la primirea informaţiei şi educaţiei şi 
… la interacţiune cu organele puterii, în limba 
maternă. Pentru aceasta, limba moldovenească 
şi limba rusă trebuie să aibă statutul de limbă 
de stat şi de comunicare interetnică102.

În deplin acord cu opiniile care cer statutul 
de limbă de stat pentru limba rusă, la data 
de 25 august 2011 un grup de moldovenişti 
au solicitat retragerea cursului „Istoria 
românilor”, care, „provoacă tensiuni în 
societate şi periclitează identitatea naţională 
a poporului moldovenesc şi minorităţilor 
naţionale”. Concomitent, ei au mai cerut să se 
elaboreze și să fie promovat „în societate şi în 
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sistemul de învăţământ … conceptul naţiunii 
politice (cetăţeneşti) moldoveneşti care ar 
educa apartenenţa la cetăţenia moldovenească. 
Noi, populaţia Moldovei, indiferent de 
identitatea etnică, sântem moldoveni, cetăţeni 
moldoveni, naţiune moldovenească”103. 

Totuşi, constatăm că reprezentanţii Biroului 
Relaţii interetnice din Republica Moldova nu 
întrevedeau posibilitatea creării naţiunii civice 
moldoveneşti. Solicitată de Europa Liberă să 
se pronunţe asupra constituirii benevole „şi cu 
eforturi comune a naţiunii civice moldoveneşti 
din cetăţeni de etnie bulgara, rusa, evrei, etc.”, 
dna Ludmila Burlaca, şef de direcţie în cadrul 
Biroului Relaţii Interetnice, spunea că „Nu aş 
putea să zic că se formează o naţiune civică cu 
cetăţeni de diferite etnii, nu …”104.

În anul 2012, sub egida Institutului de 
politici publice, vedea lumina tiparului studiul 
Integrarea grupurilor entice şi consolidarea 
naţiunii civice în Republica Moldova105. 
Scopul propus de către colectivul de autori 
era să analizeze procesul „de formare a 
identității naționale în Republica Moldova, 
prin evidențierea dihotomiei acestui proces 
– discursul identitar al „moldovenismului” și 
al „românismului”, și prin propunerea unei 
abordări alternative - edificarea națiunii civice 
în Republica Moldova”106. Autorii studiului 
utilizează sintagma care se referă la „formarea 
națiunii civice în Republica Moldova”, care, 
după cum reiese din studiul respectiv, nu va 
fi nici  moldovenească nici românească107. 
Subliniem că Oazu Nantoi, unul din autorii 
studiului, s-a pronunţat de nenumărate ori 
pentru „naţiunea civică moldovenească”108.  

După cum s-a spus şi mai sus, în anul 2010, 
la Moscova, avându-i în calitate de redactori 
responsabili pe M. N. Guboglo (Moscova) 
şi V. A. Dergaciov (Chişinău), era publicată 
sinteza Moldovenii. P. M. Şornikov, autorul 
capitolului Procese etnopolitice postsovietice, 
avertizează foarte serios cititorul că „româniştii 
Moldovei nu pot fi atribuiţi naţiunii politice 
moldovenești”109. Şi aceasta după ce în anul 
2007 acelaşi Şornikov afirma că „româniştii au 
ieşit din naţiunea politică moldovenească”110. 
Aşadar, P. Şornikov, asistat de cei doi 
redactori responsabili, a deschis poarta 

„naţiunii politice moldoveneşti”, pentru ca 
unii „româniştii” să iasă din ograda „naţiunii 
politice moldovenești”, iar alții să nu aibă 
permisiunea să intre în ea. 

În august 2015, analistul politic Anatol 
Ţaranu afirma că nu este clar pe ce drum va 
merge RM în viitor și că sunt prea puține 
semne „că aici se va constitui o naţiune civică 
moldovenească din românii moldoveni şi din 
minorităţile naţionale”, iar dacă aceasta chiar 
se va întâmpla vreodată, atunci numai „cu 
condiţia că baza acestei naţiuni să fie cultura 
românească. Atunci chiar vor exista două 
state româneşti, o singură naţiune etnică 
românească pe ambele maluri ale Prutului, 
dar ca naţiune civică va fi cea românească 
şi cea moldovenească”. Alternativa ar fi 
„unirea celor două maluri ale Prutului şi 
intrarea Republicii Moldova în componenţa 
României”. În atare situaţie, „nu ar fi vorba 
despre dispariţia statului Republica Moldova, 
ci despre ridicarea statului într-o fază istorică 
superioară”111.

Formarea guvernului Filip şi protestele 
din PMAN l-au determinat pe istoricul şi 
analistul politic român Armand Goşu să facă 
la 21 ianuarie 2016 o serie de declaraţii, 
conform cărora „Plahotniuc este fondatorul 
naționalismului civic moldovenesc … 
Plahotniuc a reușit ceea ce părea imposibil: 
să-i unească pe ruși și pe români împotriva 
oligarhiei”. Domnia sa credea că „Problema 
identității care a chinuit Moldova 25 de ani 
se rezolvă în acest fel. Plahotniuc unindu-i 
pe români și pe ruși împotriva oligarhiei 
contribuie la conturarea naționalismului civic 
moldovenesc”112.  Ideea a fost imediat preluată 
de prezentatoarea Natalia Morari. A doua 
zi, pe 22 ianuarie, dânsa adresa o scrisoare 
deschisă lui Vladimir Plahotniuc, lăudându-l 
că a reușit ceea ce n-a făcut întreaga clasă 
politică în cei 25 de ani de independență: 
„ați reușit să uniți până și ultimii dușmani 
ideologici și geopolitici, care încă ieri se 
scuipau reciproc”113. Euforia era atât de mare, 
încât dânsilor chiar li s-a părut că fabulistul 
Donici nu avea dreptate: racul, lebăda şi ştiuca, 
în sfârşit, şi-au unit eforturile.

În Piaţa Marii Adunări Naţionale 
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lozinca despre pretinsa „națiune civică 
moldovenească” a fost pronunţată abia pe 
24 ianuarie 2016114.  Cu alte cuvinte, liderii 
Platformei DA, Partidul Nostru şi PSRM, nu 
au venit la proteste cu ideea de a crea naţiunea 
civică moldovenească, ideea a venit din 
exterior, ei doar au preluat-o115. Dar  în crearea 
unei asemenea naţiuni civice moldoveneşti 
nu au crezut şi nici nu cred chiar şi acei 
care au declarat asemenea lucruri pe PMAN 
din Chişinău. Ei au văzut lucrurile mult mai 
simplu: naţiunea civică moldovenească 
„răstoarnă guvernarea” şi cu aceasta 
misiunea ei se încheie. Lozinca „naţiunea 
civică moldovenească” a fost utilizată de 
politicieni pentru servirea unui scop politic 
imediat şi nicidecum pentru  rezolvarea 
problemei identitare. Dar lucrurile au evoluat 
nu după scenariul închipuit. Naţiunea civică 
moldovenească poate pretinde să fie înscrisă 
în cartea recordurilor Guinness, în calitate de 
naţiune care a avut, cel puţin în imaginaţia 
unor lideri politici, cea mai scurtă perioadă de 
existenţă în istorie. La 25 aprilie 2016, liderul 
Partidului nostru declara că „vom organiza 
un protest propriu”, că în zilele următoare va 
avea convorbiri „cu toate forţele sănătoase, 
care sunt de acord să se alăture protestului”. 
Aşadar, liderul Partidului Nostru nu se va 
adresa naţiunii civice moldoveneşti, ci doar 
unor „forţe sănătoase”.

Câteva concluzii
 Naţiunea civică moldovenească este o 

invenţie pur politică şi, în închipuirile unora 
din Republica Moldova actuală, ar putea fi 
realizată numai în urma unui compromis 
făcut vorbitorilor de limbă rusă, de a 
fructifica speranţa acestora ca limba rusă să 
fie recunoscută a doua limbă de stat. Cu alte 
cuvinte, se solicită întoarcerea la vechea stare 
de lucruri din perioada sovietică. Conform altor 
închipuiri, naţiunea civică moldovenească 
se va forma datorită solidarităţii anti cuiva. 
Dar, după cum au arătat evenimentele din 
primăvara anului 2016, acestea sunt doar 
închipuiri fanteziste. Oricum, o naţiune nu se 
poate forma în baza principiului de acţiune 
anti cuiva. O naţiune politică se poate forma 

în numele realizării unui deziderat comun 
pentru toţi locuitorii. Ceea ce au propus până 
acum diferite persoane particulare, activişti şi 
partide politice nu este acceptabil pentru toate 
comunităţile etnice din RM. Naţiunea civică 
moldovenească, ca o unitate durabilă social-
economică, politică, culturală etc., a tuturor 
naţiunilor din Republica Moldova, exact ca şi 
pe timpuri, poporul sovietic, nu este altceva 
decât o iluzie. Naţiunile politice nici nu se 
nasc, nici nu dispar la comanda sau la dorinţa 
politicienilor, a partidelor politice, și nici în 
timpul mitingurilor, chiar dacă acolo îşi strâng 
călduros mâinile domnii şi tovarăşii.
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Ioan PAULENCU: „Cred că nu este nicio no-
utate dacă voi răspunde că am suferit enorm 
de mult pentru că am fost și sunt român”

Publicistul Gabriel Gherasim (New York) în dialog 
cu solistul Ioan Paulencu (Chișinău)

schimbase numele: din Paulencu în Pavlenco, 
din Ioan în Ivan şi din român în moldovan. La 
secţia republicană de paşapoarte când a citit 
şeful documentele românesti ale părinţilor 
m-a întrebat: “şi dumneata vrei să te scrii 
acum ca român?” Eu i-am răspuns: “Eu nu 
vreau să mă scriu român, eu sunt român şi 
punctum”. La răspunsul meu, şeful a exclamat 
că mai degrabă decât să mă înscrie pe mine 
ca român se spânzură el. I-am răspuns foarte 
politicos: “Vă rog să-mi semnaţi corectarea 
documentelor de identitate, pe urmă va puteţi şi 
spânzura dacă poftiţi”. Şeful a sărit de pe scaun 
şi m-a ameninţat că mă va reclama la Poliţie. 
Iar eu i-am răspuns: “Asta vreau să fac şi eu, 
deoarece dumneata mi-ai insultat naţia”. Şeful 
a aprins o ţigară, defilând nervos prin birou 
şi după câteva fumuri de ţigară a exclamat 
cu ură: “E imposibil de lucrat aşa!” Cu multă 
silă mi-a semnat documentele. Cu aşa nervi, 
mi-am recăpătat din nou numele, prenumele 
şi naţionalitatea. Luând documentele semnate 
i-am zis: “Eu la revedere nu vă spun, deoarece 
nu aţi meritat aşa bineţe”.

Colegii din teatru, aflând că am redevenit 
“român”, atât ruşii, cât şi “moldovenii”, m-au 
urât făţis după aceea. Închipuiţi-vă că dacă 
chiar astăzi, în mileniul III, sunt unii cetăţeni 
care se bat cu pumnul în piept şi strigă: “Sunt 
moldovan, deci nu român”, vă închipuiţi 
reacţia de atunci.

G. Gh.:  Enumeraţi vă rog câteva din 
activităţile dumneavoastră profesioniste.

I. P.: În opere, am interpretat cele mai de 
frunte roluri pentru başi precum: G. Verdi 

Gabriel GHERASIM: Stimate Maestre 
Paulencu, daţi-ne vă rog câteva date 
biografice.

Ioan PAULENCU: Sunt născut la 5 de-
cembrie 1940, regiunea Cernăuţi, comuna 
Voloca. După absolvirea şcolii, am muncit 
la diferite servicii fizice: la căile ferate, ca 
muncitor, la parcul de tramvaie ca muncitor, 
la reţeaua de drumuri regionale ca muncitor. 
La vârsta de 19 ani, mi-am însușit meseria 
de modelier cizmar. Am lucrat aşa până la 
vârsta de 26 de ani, în timp ce cântăm în 
paralel şi în corul bisericesc din sat. La 26 de 
ani am devenit student al Institutului de arte 
Gavriil Muzicescu din Chișinau. Din anii 
1968-1972, în paralel cu studiile, am lucrat în 
orchestra Folclor al Radioului şi Televiziunii 
din Moldova. Din 1972 sunt solist la Opera 
Naţională.

G. Gh.:  Maestre Paulencu ce a însemnat 
ca să fiţi etnic român în teritoriile ocupate de 
ruşi dintre Nistru şi Prut?

I. P.: Stimate domnule Gherasim, cred că 
nu este nici o noutate dacă voi răspunde că am 
suferit enorm de mult pentru că am fost şi sunt 
român. În Basarabia, pe timpul sovietic, toţi 
românii erau persecutaţi. În anul 1978, m-am 
dus ca să-mi corectez toate datele biografice, 
prezentând certificatele de naştere, al meu, al 
tatălui şi al mamei, certificatul lor de căsătorie, 
unde erau descrişi ca agricultori români. Nu 
au vrut să mă înregistreze ca român. M-au 
sfătuit să mă adresez la secţia de paşapoarte 
republicane din Moldova. Anteior, în 1957, la 
cercul militar, în mai puţin de 2 minute mi se 

Interviu
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– rolul preotului Goardean, din opera Forţa 
destinului; Regele Fillip şi Inchizitorul din 
Don Carlo; Regele şi marele preot Ramfis 
din opera Aida; Zaccaria din opera Nabucco; 
Monterone Sparafucili din opera Rigoletto; 
Ferando din opea Trubadur;  S. Gounod – 
Mefisto din opera Faust; P. Ceaikovski – regele 
Renne din opera Iolanta; Cneazul Gremen din 
opera Evghenin Oneghin; Borodin – Cneazul 
Galetkii şi Hanul Conciak din opera Cneaz 
Igor; G. Rossini – Don Basilio, din opera 
Bărbierul din Sevilla; G. Mustea – Alexandru 
Lăpuşneanu din opera cu acelaşi nume. În 
total, am interpretat peste 60 de roluri. Pe 
parcursul acestor decenii, m-am ocupat intens 
de promovarea folclorului românesc, folclor 
ce nu are egal în lume. Doinele, baladele, 
cântecele de nuntă, colinde, urături, toate sunt 
fără egal. Cânt la 15 instrumente populare 
precum: caval românesc, cel unguresc, tilincă, 
drâmbă, muzicuţă, ocarină, fluier, frunză, 
cimpoi, fluier îngemănat s.a. De 3 decenii sunt 
profesor de canto la Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice şi la Colegiul de 
Muzică Ştefan Neaga. Am studenţi laureaţi cu 
marile premii naţionale şi internaţionale. La 
colegiul Şt. Neaga am inaugurat un ansamblu 
etnofolcloric, care la propunerea studenţilor a 
fost numit „Bucovina”. Această denumire nu 
a fost confirmată încă până acum. Mi s-a spus 
să propun prin cerere la consiliul profesoral, 
ca să-mi accepte această denumire. Nu a fost 
acceptată nici acolo şi mi s-a răspuns că orice 
denumire merge… numai Bucovina nu. (Între 
timp, denumirea a fost acceptată și ansamblul 
funcționează cu acest nume. Informația ne-a 
fost dată de Ion Paulencu după spectacolul 
„Vedetele Bucovinei se întorc acasă” susținut 
pe scena Filarmonicii din Cernăuți, în luna 
octombrie 2019 – n.red.) Cu aceasta, v-am 
spus foarte multe. Folclorul şi cultura din 
Bucovina miros prea mult a românism în 
Basarabia.

G. Gh.: Cum explicaţi, maestre, perpe-
tuarea spiritului românesc în teritoriile 
ocupate, în ciuda paranoii antiromâneşti din 
zone curat daco-române după etnie, limbă, 
civilizație şi istorie?

I. P.: Dle Gherasim, noi românii din 
Bucovina de Nord, Bugeac şi Basarabia, în 
decurs de aproximativ 250 ani, am trăit doar 
22 de ani în propria noastră ţară. Tot noi, aceşti 
români din Bucovina de nord, până astăzi am 
păstrat cel mai mare “focar” al românismului, 
pentru care suntem maltrataţi şi invidiaţi de 
naţiunile care ne-au ocupat de atâta amar de 
vreme. Mai mult, un român din Bucovina de 
nord, ca să primească vreun titlu onorific, 
trebuie să muncească de patru ori mai mult 
decât un român din Basarabia, darămite din 
România actuală.

Ca să vă dau un exemplu: de 20 de ani mă 
lupt să filmez un film: Nunta Străbunilor, cel 
mai sacru argument al existenţei noastre ca 
neam şi care ne-ar ridica cu vreo 10 capete 
mai sus în faţa omenirii. Din păcate, până 
astăzi, nu am găsit niciun finanţator. M-am 
adresat printr-un român din Basarabia, 
la diaspora românilor din Canada, Italia, 
Spania, Portugalia, SUA s. a., cu rugămintea 
de finanţare. Au trecut mulţi ani şi nu am 
niciun răspuns. Sunt nevoit să plec cu această 
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comoară spirituală pe lumea cealaltă. Mă 
bucură însă un singur lucru, că majoritatea 
studenţilor mei, absolvenţi de canto popular, 
conduc nunţi, recită oraţii nupţiale, conocării, 
iertăciuni nupţiale. Prin aceşti bravi studenţi, 
încerc să fac o microrevoluţie şi o renaştere 
naţională. Toate aceste perle folclorice sunt 
imprimate în fondurile de aur ale tezaurului 
folcloric daco-român, prin sârguincioşii mei 
studenţi, care au preluat această ştafetă pentru 
a o duce mai departe. Eu personal sunt invitat 
uneori la nunţi ca să recit masa iertăciuni, 
oraţii, conocării şi ca să le cânt câteva melodii 
de nuntă şi folclorice româneşti. Practic, de 
un an de zile, regizez o emisiune folclorică la 
radio Vocea Basarabiei numită Perle folclorice 
care nu trebuie să fie uitate. De la bun început 
şi până acum aceste emisiuni se păstrează în 
arhivele radioului. Le putem transmite pentru 
mass-media de limba română din România şi 
exil dacă o să le solicite. Sper că va prezenta 
pentru cititorii dumneavoastră un mare interes.

G. Gh.:  Aţi mai dori să adăugați ceva 
pentru cititori?

I. P.: În prezent lucrez la un manual, 
Metoda şi specificul predării cântecului şi 
romanţei populare româneşti, un manual care 
nu există nici în Moldova şi nici în România. 

Nici pe de parte nu am spus totul despre 
activitatea mea în domeniul artei clasice şi 
populare, dar cred că este suficient pentru 
acum. Rugămintea mea este să mă ajute, cei 
care pot, pentru colectarea fondurilor necesare 
realizării filmului „Nunta Străbunilor”. Vă 
mulţumesc pentru şansa de a împărtăşi câte 
ceva despre cultura daco-română din teritoriile 
îndepărtate de ţară, dar nu şi de neam.

G. Gh.: Va mulțumim și noi pentru acest 
interviu.

Gabriel GHERASIM, publicist și psiholog din 
New York. Originar din Bucovina. Masterat în Mediere, 
Negociere și Aplanarea Conflictelor, la Universitatea 
California (SUA).Colaborări la „Meridian românesc” 
(SUA), „Observatorul” (Canada), „Noi, nu” (România), 
„Limba română” (Chișinău), Radio Europa Liberă 
pentru nord-vestul american, Radio-TV (Studioul 
Tg. Mureș) pentru Statele Unite ale Americii, Radio 
KKEY 1150 AM Portland – Vocea Mioriței pentru 
românii din America. Publicații: Fericirea noastră de 
toate zilele (2009), Țara de dincolo de păduri. Poezii 
ale unui ministrel transilvănean (2010),  Românii din 
Bucovina. Convorbiri cu dr. Ion Popescu. Parlamentul 
Ucrainei. Seria „Românii cu care ne mândrim” (Alba 
Iulia, Editura Cerns Latina, 2018), România, martirii și 
supraviețuitorii din comunism (2019), Gratia cantantes. 
Regogniscience therapy (2019) ș.a. 
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Interpretul de muzică populară Ioan Paulencu pe scena Filarmonicii din Cernăuți, în spectacolul „Vedetele revin acasă” organizat de Fundația „Casa 
Limbii Române” din regiunea Cernăuți. Sala Filarmonicii Regionale, 24 octombrie 2019
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A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea...
Statistici și prevenții în preajma noului recensământ

Ion POPESCU

După adoptarea în 1996 a Constituției 
Ucrainei, am considerat oportună 

analizarea dinamicii componenței naționale 
a populației Ucrainei în raport cu rezultatele 
ultimului recensământ sovietic din 1989, pentru 
a stabili un pronostic al rezultatelor primului 
recensământ din Ucraina independentă, care 
a avut loc în 2001. Am studiat dinamica 
compoziției etnice a populaţiei Ucrainei prin 
prisma rezultatelor tuturor recensămintelor 
sovietice  (1926, 1959, 1970, 1979, 1989), 
calculând pentru întreaga perioadă rata de 
creștere anuală a populației pe etnii, am 
procesat datele privind migrările de populație 
între Ucraina şi fostele republici ale U.R.S.S. în  
trei ani consecutivi de suveranitate ucraineană 
(1992–1994), am analizat tendințele sporului 
natural de populație pentru principale etnii din 
Ucraina, am stabilit ponderea tineretului (între 
15 și 29 ani) în ansamblul populației, după 
naţionalităţi, și, punând cap la cap rezultatele 
obținute, am ajuns la niște concluzii pe care le 
voi expune în continuare.

Populația românofonă din Ucraina, 
între recensămintele din 1959 și 1989

Având în vedere faptul că statistica oficială 
împarte în mod artificial comunitatea românească 
din Ucraina în „români” şi „moldoveni”, vom 
fi nevoiți să folosim în continuare, pentru 
această comunitate, termenul de „populaţie 
românofonă”.

La recensământul din 1989, populația 
românofonă s-a plasat, într-un mod cu totul 
surprinzător, pe locul al patrulea în topul 
categoriilor etnice, cu un număr total de 459.350 
persoane1 (324.525 „moldoveni” şi 134.825 
„români”), după ucraineni (37.419.053), ruşi 
(11.355.582) şi evrei (486.326). Dar cu 30 

de ani în urmă, la recensământul din 1959, 
vorbitorii nativi de limba română, adică 
cetățenii ucraineni care, în virtutea unor 
împrejurări pe care nu le vom discuta aici, s-au 
declarat, unii, „români”, alții, „moldoveni”, deși 
la număr erau mai puţini, aveau totuși un trend 
de creștere numerică indubitabilă. Blagoslovită 
de Dumnezeu şi iertată, prin jertfele deportărilor 
şi masacrelor, trecută prin asimilări masive în 
Transnistria, în regiunile de dincolo de Bug, în 
Bucovina, Herţa, nordul Maramureşului istoric, 
în nordul şi sudul Basarabiei istorice, populaţia 
românofonă ajunsese pe locul trei în Ucraina, 
după populația de naționalitate ucraineană și 
rusă. 

În 1996, datorită creșterii sale numerice în 
deceniile nouă și zece ale secolului trecut cu 3,6 
mii de persoane pe an, populația românofonă 
a ajuns la un milion de persoane. Sporul cel 
mai mare l-a înregistrat tineretul. Dacă în 
1989, populaţia românofonă adultă reprezenta 
0,9% din întreaga populaţie adultă a Ucrainei 
(sub 0,3% la românii şi 0,6% la moldovenii), 
tineretul românofon reprezenta la acea dată 1% 
din tineretul ţării (peste 0,3% la români şi 0,7% 
la moldoveni), observându-se o  pronunţată 
tendinţă de creştere numerică a acestuia 
(mai ales în Transcarpatia, în Ţinutul Herţa 
şi pe Valea Siretului din Bucovina). Întrucât 
persoanele declarate „români” la recensământ 
locuiau, în general, pe pământul strămoşesc, la 
data respectivă ele nu aveau de gând să migreze. 
Deci numărul lor nu putea să se împuțineze prin 
emigrări. Dimpotrivă, avea toate premizele să 
sporească prin imigrări. În perioada 1992–1994, 
în Ucraina au sosit 16.913 „ moldoveni”, iar din 
Ucraina au plecat 14.154 „moldoveni”, soldul 
fiind de +2.759. 

Analize, prognoze, evaluări
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În 1996, conform datelor analizei noastre 
făcute la acea dată, populaţia românofonă din 
Ucraina se situa deja pe locul trei (separat: 
moldovenii – pe locul 5, iar românii – pe locul 9), 
întrecându-i pe evrei (260.000–270.000), pe 
tătarofoni (353.000) și pe bieloruşi (448.000–
450.000). La acea dată populația Ucrainei era 
în scădere. Începând cu anul 1994, în Ucraina, 
numărul persoanelor care pleacă în afară e mai 
mic decât numărul persoanelor care vin să se 
statornicească aici cu traiul.

Acestea fiind datele problemei, concluzia la 
care am ajuns e următoarea: „Depinde de fiecare 
dintre noi câţi români vor fi trecuți în statisticile 
oficiale ce vor rezulta din datele  viitorului 
recensământ. Dar deja putem spune că, în cazul 
în care nu se vor măslui rezultatele acestuia, 
numărul nostru la viitorul recensământ nu poate 
fi mai mic de o jumătate de milion, deşi știm 
prea bine că în realitate suntem mai mulţi. Asta 
înseamnă că ne vom situa oricum pe locul trei în 
topul naționalităților din acest stat, ca populaţie 
autohtonă în regiunile în care locuim compact, 

indiferent dacă vom fi sau nu vom fi recunoscuți 
ca atare, avându-se în vedere segmentarea 
artificială a comunității românești în etnie 
română și etnie „moldoveană”.Acesta era 
pronosticul nostru din 1996 față de rezultatele 
viitorului recensământ din Ucraina planificat 
pentru anul 2001. 

O analiză demografică 
a anului 1996, când a fost 

adoptată Constituţia Ucrainei suverane
Așa cum am spus mai sus, în 1996,  populaţia 

românofonă era deja a treia etnie din Ucraina, ca 
număr de persoane. Câtă vreme numai statistica 
oficială nu poate fi contestată de oficialităţi, 
apelând la ea am demonstrat că românii (inclusiv 
cei declarați moldoveni) sunt pe locul trei ca 
număr de persoane, după ucraineni și ruși. 

În primii ani de independenţă statală a 
Ucrainei se considera că a treia etnie în Ucraina 
o constituie evreii și că „moldovenii” ocupă 
locul cinci, iar românii se situează pe locul opt. 
Se mai spunea că, odată cu repatrierea tătarilor 

Analize, prognoze, evaluări
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din Crimeea, populaţia românofonă (românii) 
s-ar deplasa chiar pe locul nouă. O.N.G.-urile 
din România susțineau insistent că noi, românii 
din Ucraina, indiferent de „autoidentificarea 
oficială”, ne-am situa numeric între 500.000 şi 
1.000.000 (împreună cu românii asimilați etnic 
de către populația majoritară). Fiind parlamentar 
şi având acces mai ușor la datele statistice, mi-
am pus întrebarea: oare aşa să fie? Şi ca să aflu 
adevărul am apelat la datele statisticii oficiale. În 
baza rezultatelor obținute prin totalizarea datelor 
furnizate de recensămintele oficiale am calculat 
rata creșterii anuale а populaţiei Ucrainei pe 
etnii. Comparând aceste date cu datele oficiale 
privind migraţia anuală, mi-am dat seama în ce 
direcție a evoluat structura etnică a populației și 
care a fost tendința de creștere sau descreștere 
numerică a etniilor din ţară. 

Întrucât la data de 1 decembrie 1991 am devenit 
cu toții cetăţeni ai unui nou stat independent, 
am considerat relevantă comparația datelor 
statistice sovietice cu datele difuzate oficial 
după proclamarea independenţei Ucrainei. Mai 
întâi, mi-am concentrat atenția asupra dinamicii 
care caracterizează componența naţională a 
populaţiei Ucrainei în perioada sovietică.

Tabelul nr. 1
Dinamica structurii naționale 

a populaţiei Ucrainei în perioada sovietică
Nr.
crt.

Naţionalitatea
(principalele 

etnii)

Recensămintele sovietice (statistica oficială)
1926 * 1959 1970 1979 1989

1. Ucraineni   23.218.860   32.158.493   35.283.857   36.488.951   37.419.053
2. Ruşi     2.677.166     7.090.813     9.126.331   10.471.602   11.355.582
3. Evrei     1.574.391        840.311        755.993        632.610        486.326
4. Bieloruşi          75.842        290.890        385.847        406.098        440.045
5. Moldoveni*        257.794        241.650        265.902        293.576        324.525
6. Bulgari          92.078        219.409        234.390        238.217        233.800
7. Poloni        476.435        363.297        295.107        258.309        219.179
8. Unguri               869        149.229        157.731        164.373        163.111
9. Români*          1.530  100.863 112.141      121.795   134.825

10. Greci     104.666  104.359 106.909     104.097    98.594
11. Tătari       22.281    61.527 72.658      83.906     86.875
12. Armeni       10.631   28.024 33.439      38.646    54.200
13. Ţigani       13.578   22.515 30.091      34.411     47.919
14. Tătari 

(Crimeea)*       
– –          3.554       6.636     46.807

15. Nemţi*     393.924 – 29.871     34.139     37.849
16. Azeri –      6.680 10.769     17.235      36.961
17. Găgăuzi –    23.530 26.464      29.398      31.967
18. Georgieni          1.260    11.574 14.650      16.301      23.540
19. Ciuvasi            905      8.925 13.610         16.456      20.395
20. Uzbeci –      8.472 10.563          9.862      20.333
21. Mordovi           1.171    11.379 14.692        16.545       19.322
22. Lituanieni          6.789      8.906 10.715          9.658       11.278
23. Kazahi –      4.694 7.555          7.171        10.505
24. Cehi        15.905    14.539  12.073        10.589        9.122
25. Coreeni            104 – 4.480          6.061        8.669
26. Udmurţi –      2.828 4.910          6.562        8.583
27. Slovaci             186     13.991 10.204     8.774        7.943
28. Başkiri            114            3.345 3.672          5.367        7.402
29. Letoni          9.129        6.919 7.421          7.167        7.142
30. Alte etnii – – 60.918        64.857          80.174
Total pe Ucraina  29.019.747   41.869.046 47.126.51 49.609.333   51.452.026

 Studiile privind potenţialul etnodemografic 
al Ucrainei au arătat că, în ultima perioadă 
a sistemului sovietic, populația Ucrainei era 
alcătuită, în proporție de 99,6%,  din 17 etnii 
principale, dinamica modificării numărului 
acestora fiind în măsură să arate evoluțiile 
etnodemografice din Ucraina în cea dea doua 
jumătate a secolului al XX-lea. Înainte de a 
trece la prezentarea dinamicii care a caracterizat 
creșterea numerică a celor mai importante 
comunități etnice din Ucraina în perioada 
postbelică (recensămintele din intervalul 1959–
1989), am considerat necesar să remarcăm 
obiectivitatea relativă a recensământul din 
1959 față de caracterul tot mai puțin obiectiv 
al următoarelor recensăminte, din ce în ce mai 
politizate în stil stalinist. Această politizare s-a 
observat mai cu seamă la recensământul din 
19702. De ea vom ține cont în analiza proceselor 
care ilustrează dinamica compoziției naționale 
a populației în baza datelor statistice oficiale 
privind cele 17 etnii principale din Ucraina.

Tabelul nr. 2
Dinamica creşterii numerice 

a comunităţilor etnice din Ucraina în 
perioada sovietică conform celor patru 
recensăminte postbelice din U.R.S.S.

Naţionalităţile 
principale

(dinamica: +/-)

Numărul de persoane, la 
recensămintele din:

Creșterea numerică 
(%)

Ponderea din populaţia 
totală (%)

1959 1970 1979 1989 1970/ 
1959

1979/ 
1959

1989/ 
І959

1959 1970 1979 1989

Populaţia totală 41.869,0 47.126,5 49.609,3 51.452,0 112,5 118,5 122,9 100,0 — 
100,0

100,0 100,0 100,0

1. Ucraineni (+) 32.158,5 35.283,9 36.488,9 37.419,0 109,7 113,5 116,3 76,80 74,90 73,50 72,70

2. Ruşi  (+)        7.090,8 9.126,3 10.471,6 11.355,6 128,7 147,7 160,1 16,90 19,40 21,10 22,10

3. Evrei (-)        840,3 777,1 634,2 486,3 92,5 75,5 57,9 2,00 1,60 1,27 0,94

4. Beloruşi (+) 290,9 385,8 406,1 440,0 132,5 139,6 151,3 0,70 0,80 0,81 0,86

5. Moldoveni (+)      241,6 265,9 293,6 324,5 110,0 121,4 134,3 0,58 0,56 0,59 0,63

6. Bulgari (+)          219,4 234,4 238,2 7233.0 106,8 108,5 106,2 0,52 0,50 0,48 0,45

7. Poloni (-)             363,3 295,1 258,3 219,2 81,2 71,1 60,3 0,87 0,63 0,52 0,43

8. Unguri (-)             149,2 157,7 164,4 163,1 105,5 110,1 99,3 0,36 0,33 0,33 0,32

9. Români  (+)  100,9 112,1 121,8 134,8 111,1 120,7 133,6 0,24 0,24 0,24 0,26

10. Greci (-)              104,3 106,9 104,1 98,6 102,4 99,7 94,4 0,25 0,26 0,25 0,26

11. Tătari (+) 61,5 76,2 90,5 86,9 123,9 147,7 | 141,2 0,15 0,16 0,21 0,17

12. Armeni (+) 28,0 33,4 38,6 54,2 119,3 137,8 193,6 0,07 0,07 0,08 0,10

13. Ţigani (Romi) 
(+)

22,5 30,1 34,4 47,9 133,6 152,9 212,91 0,05 0,06 0,07 0,09

14. Tătari /Crimea 
(+)

– 3,5 6,6 46,8 – 488,6 1,337,2 – 0,01 0,01 0,09

15. Nemţi  (+) – 29,9 34,1 37,8 – 114,0 126,4 – 0,06 0,07 0,07

16. Azeri (+) 6,7 10,8 17,2 37,0 159,7 256,7 552,2 0,01 0,02 0,03 0,07

17. Găgăuzi (+) 23,5 26,4        30,0 32,0 112,3 127,7 136,2 0.06 0,06 0,06 0,06    
0,06
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Analizând datele statistice, am constatat 
pentru sfârșitul perioadei sovietice o tendinţă 
clară de scădere a numărului evreilor şi polonilor 
(începând cu anul 1970), a grecilor (din 1979), 
a bulgarilor şi ungurilor (din 1989). Numărul 
ucrainenilor, ruşilor, bieloruşilor, al persoanelor 
ce s-au declarat moldoveni sau români, al 
tătarilor, armenilor, ţiganilor (romilor), nemţilor, 
azerilor şi al găgăuzilor a crescut permanent. 
Din 1979 au început să se repatrieze tătarii din 
Crimeea (mai ales după 1989). Spre sfârșitul 
perioadei sovietice, populaţia românofonă ocupa 
locul patru în Ucraina, iar numărul persoanelor 
care o alcătuiau era într-o continuă creştere.

Pentru a întregi acest tablou demografic 
se impune luarea în considerare a proceselor 
imigraționiste  între ţările care până nu demult 
erau republici ale U.R.S.S. După cum se 
observă din tabelul nr. 3, începând cu anul 
1994, în Ucraina veneau să se stabilească cu 
traiul mai puţine persoane decât plecau pentru 
a se statornici în altă țară3. În primul rând, e 
vorba de emigrările în Rusia (explicabile dacă 
luăm în considerare stabilizarea economică 
mai rapidă din țara vecină) şi în Belarus. În 
perioada 1992–1994, numărul persoanelor 
care au emigrat din Ucraina în Belarus e mai 
mare decât a persoanelor care au emigrat din 
Belarus în Ucraina. Aceste emigrări din Ucraina 
către Belarus se explică prin tendinţa etnicilor 
bieloruşi de a se întoarce la locurile natale, de 
unde au plecat în ultimii ani ai puterii sovietice, 
fiind repartizaţi la muncă în Ucraina, după 
absolvirea studiilor profesionale. Din Moldova, 
în perioada amintită, au sosit în Ucraina peste 
51 mii de persoane, printre care și foarte mulți 
români (românofoni).

Tabelul nr. 3
Date privind migrația populației între 

Ucraina si fostele republici ale U.R.S.S. 
(1992–1994)

Statul

1992 1993 1994

Au venit Au plecat
Diferenţa

(+/-)
Au venit

Au 
plecat

Diferenţa 
(+/-)

Au venit
Au 

plecat
Diferenţa 

(+/-)

Total pe 
Ucraina,

inclusiv (din/
în)

504.577 222.218 +282.359 322.960 245.694 +77.266 178.043 269.649 -91.606

1. Rusia 342.357 176.789 + 165.568 207.448 204.835 +2.613 116.866 241.255 -124.389

2. Belarus 12.974 13.735 -756 10.237 12.781 -2.544 6.448 9.030 -2.582

3. Moldova 28.504 11.373 +17.131 14.985 10.905 +4.080 8.548 8.370 + 178

4.Lituania 4.029 666 +3.033 3.026 513 +2.513 890 401 +489

5.Letonia 7.990 824 +7.166 5.557 606 +4.961 1.956 385 + 1.571

6. Estonia 5.121 272 +4.849 2.496 242 +2.254 929 161 +768

7. Georgia 12.973 1.678 + 11.295 10.258 1.182 +9.076 5.786 1.014 +4.772

8.Azerbaijan 12.336 2.647 + 10.258 7.374 1.676 +5.698 3.636 1.138 +2.498

9. Armenia 4.420 713 +6.643 6.643 493 +6.150 4.993 541 +4.452

10.Kazahstan 23.089 6.752 + 16.337 17.649 6.303 +11.346 11.120 3.793 +7.327

11.Kirghizia 3.550 763 +2.787 3.279 623 +2.656 1.487 473 + 1.014

12.Tadjikistan 7.536 793 +6.743 6.744 813 +5.931 2.308 372 + 1.936

13.Turkmenia 4.244 1.118 +3.126 2.756 1.232 + 1.524 1.646 666 +980

14.Uzbekistan 35.449 4.095 +31.354 24.498 3.490 +21.008 11.430 2.050 +9.380

     
Important a fost să aflăm şi soldul migraţiei, 

pe naţionalităţi, conform datelor difuzate în mod 
oficial de către fostul minister al Minorităţilor şi 
Religiei din Ucraina. 

Tabelul nr. 4
Date privind migraţia 

pe naționalități între Ucraina şi fostele 
republici ale U.R.S.S. (perioada 1992-1994)

Naţionai- 
tăţile 

principale

1992 1993 1994

Au
venit

Au
plecat

Diferenţa
(+/-)

Au
venit

Au
Plecat

Diferenţa 
(+/-)

Au
venit

Au
plecat

Diferenţa 
(+/-)

Total pe 
Ucraina

504.577 222.218 +282.359 322.960 245.694 +77.266 178.043 269.649 -91.606

1. Ucraineni 232.319 64.052 + 168.267 144.307 75.667 +68.640 74.537 85.916 -11.279

2. Ruşi 193.285 123.345 +69.940 120.936 136.743 -15.807 69.628 155.164 -85.536

3. Bieloruşi 8.634 7.669 965 5.425 7.356 -1.941 3.284 6.056 -2.772

4. Moldoveni 8.483 5.445 +3.038 5.279 5.013 +266 3.151 3.696 -545

5. Lituanieni 360 283 +77 238 209 +29 127 249 -122

6. Letoni 231 151 +80 182 148 +34 70 112 -42

7. Estoni 104 47 +57 70 56 + 14 39 55 -16

8. Georgieni 1.149 731 +418 1.406 639 +767 1.609 500 + 1.109

9. Azeri 2.980 2.265 +715 2.331 1.614 +717 1.807 1.149 +658

10. Armeni 6.338 1.300 +5.038 7.784 1.507 +6.277 5.998 1.681 +4.317

11. Kazahi 361 491 -130 269 396 -127 178 292 -114

12. Kirghizi 91 222 -131 71 134 -63 46 94 -48

13. Tadjici 450 364 86 610 312 +298 292 192 + 100

14. Turcmeni 193 385 -192 114 388 -274 89 205 -116

15. Uzbeci 1.126 1.425 -299 962 954 +8 457 595 -138

16. Tătari 28.313 3.122 +25.191 19.864 3.251 +16.613 9.237 3.202 +6.035

17. Evrei 1.886 975 +911 1.069 1.043 +26 588 1.285 -697

18. Nemţi 1.819 785 + 1.034 1.417 890 +527 764 819 -55

19. Alţii4 16.322 9.151 +7.171 10.626 9.374 + 1.252 +6.142 8.487 -2.345

      
Din tabelul nr.4 vedem că anul 1994 este 

marcat de un sold negativ pentru Ucraina. 
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Situația economică înrăutățindu-se, toate 
etniile (chiar și reprezentanți ai națiunii 
titulare) sunt predispuse să se deplaseze spre 
vest, mai aproape de Europa. Excepție fac 
transcaucazienii (armeni, azeri, georgieni) şi 
tadjicii (la baştina cărora furtuna războaielor 
crease o situaţie şi mai complicată). Dar şi 
tătarii care se întorceau în Crimeea au început 
să sosească în Ucraina într-un număr mult 
mai mic față de anii precedenţi. În perioada 
următoare, 1995–2000, situaţia a devenit 
şi mai dramatică, sute de mii de cetăţeni 
plecând la lucru în Occident. Din păcate, 
date privitoare la migrările din Ucraina către 
țările din Uniunea Europeană nu există.

Migrarea evreilor și bielorușilor
 Interesantă sub aspect demografic este 

situaţia evreilor şi a bieloruşilor care, în 
1989, erau mai numeroşi decât românii 
declarați moldoveni (fără cei declarați 
români), dar şi a tătarilor care se întorceau 
în masă din Uzbekistan în Crimeea. Așa 
cum reiese din tabelul nr. 4, avem două tablouri 
diferite privind situația evreilor și bielorușilor. 

Bieloruşii, care în 1989 erau în număr 
de 440.045 de persoane, după proclamarea 
independenţei statale а Ucrainei au început să 
părăsească Ucraina, 

Referitor la evrei, care în 1989 erau în număr 
de 486.326, se observă tendinţa clară de părăsire 
în continuare a teritoriului Ucrainei. După 
proclamarea independenţei Ucrainei, în 1992, 
35,5 mii de persoane au obţinut dreptul de a 
emigra împreună cu copiii (în total 43,1 mii de 
suflete). Aceste persoane au plecat în Israel sau 
în S.U.A. În 1993, din fiecare 100 de emigranţi, 
46 erau evrei, 20 – ucraineni, 13 – ruşi ş.a.m.d. 
Recensământul din 2001 ne-a demonstrat 
obiectivitatea concluziilor: la 5 decembrie 2001, 
în Ucraina au fost înregistraţi doar 103.591 de 
evrei.

Dacă la recensământul din 1989 populaţia 
românofonă se situa pe locul patru, după 
ucraineni, ruși și evrei, în 1996 ea se plasează 
pe locul trei în Ucraina, întrecându-i pe evrei 
(circa 260–270 mii), pe bieloruşi (448–450 
mii) și fiind mult înaintea populației tătarofone. 
Tendinţele observate  de noi în 1996 au fost 
confirmate de rezultatele recensământului care 
a avut loc în 2001. 

Zece ani de independenţă statală. 
Primul recensământ ucrainean (2001)

La 5 decembrie 2001 (la 10 ani de la 
proclamarea independenţei Ucrainei), cu trei 
luni înainte de alegerile parlamentare şi locale, 
a avut loc primul recensământ ucrainean. După 
o prelucrare a datelor, care a durat mai bine de 
un an, au fost anunţate rezultatele preliminare 
ale acestui recensământ. La 5 decembrie 
2001, el afișa următorul tablou demografic: 
48 milioane 457 mii – populaţie totală; 48 
milioane 241 mii – populaţie permanentă;  
47 milioane 950 mii – cetăţeni ai Ucrainei. 

Este de remarcat faptul că, spre sfârşitul 
puterii sovietice, pe teritoriul Ucrainei locuiau 
51.452.026 de persoane. În 12 ani (câți au trecut 
de la ultimul recensământ sovietic), populaţia 
Ucrainei a scăzut cu 3,2 milioane de persoane 
(6,24%). În ciuda masacrelor, deportărilor 
masive, războiului şi  altor greutăţi și nedreptăți, 
în perioada sovietică populaţia Ucrainei a 
cunoscut o  continuă creştere. În anul 1926, 
în Ucraina locuiau 29.019.747 persoane, iar 
după cel de-al Doilea Război Mondial situaţia 
se prezenta astfel (conform recensămintelor 
sovietice): în 1959 – 41.869.046 persoane; 
în 1970 – 47.126.517 persoane (o creştere de 
5.257.471 persoane, reprezentând 12,55%); 
în 1979 – 49.609.333 persoane (o creştere de 
2.482.816 persoane, reprezentând 5,3%), iar 
în 1989 – 51.452.026 persoane (o creştere de 
1.842.693 persoane, reprezentând 3,7%). 

În 12 ani (câți au trecut de la ultimul 
recensământ sovietic), deci, practic, în perioada 
de independență a Ucrainei, populaţia ţării a 
scăzut cu peste 3 milioane 211 mii persoane 
(6,24%) şi a ajuns la nivelul anilor ’70 ai secolui 
trecut.

În anii postbelici, rezultatele recensămintelor 
arătau că ponderea ucrainenilor în populația 
totală a Ucrainei era în permanentă scădere 
(1959 – 76,8%, 1970 – 74,9%, 1989 – 72,7%), 
iar ponderea rușilor în permanentă creștere 
(1959 – 16,9%, 1970 – 19,4%, 1989 –22,1%). În 
schimb, după 12 ani de la ultimul recensământ 
şi după un deceniu de independenţă a Ucrainei, 
numărul ruşilor a scăzut cu 26,6%, constituind 
azi 17,3% din populaţia totală a Ucrainei, în 
timp ce numărul ucrainenilor a crescut până la 
77,8% din populaţia ţării.
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Tabelul nr.5
Dinamica structurii populaţiei primelor 10 

națiuni principale

Nr.  
crt.

Câteva 
dintre 

naţionali- 
tăţile 

principale

Recensămintele, cu specificarea numărului de persoane

1926*

1959 1970 1979 1989
2001

pe teritoriul 
ucraineande 

atunci

pe 
teritoriul 
ucrainean 

actual

1. Ucraineni 23.218.860 28.625,6 32.158.493 35.283.857 36.488.951 37.419.053 37.541.693

2. Ruşi 2.677.166 3.164,8 7.090.813 9.126.331 10.471.602 11.355.582 8.334.141

3. Bieloruşi 75.842 85,7 290.890 385.847 406.098 440.045 275.763

4. Moldoveni* 257.794 Vezi 
împreună 

cu 
românii**

241.650 265.902 293.576 324.525 258.619

5. Tătari din Crimeea* 185,0 0 3.554 6.636 46.807 248.193

6. Bulgari 92.078 223,1 219.409 234.390 238.217 233.800 204.600

7. Unguri 869 124,3 149.229 157.731 164.373 163.111 156.566

8. Români* 1.530 454,4** 100.863 112.141 121.795 134.825 150.989

9. Poloni 476.435 2.193,8 363.297 295.107 258.309 219.179 144.130

10. Evrei 1.574.391 2.491,9 840.311 755.993 632.610 486.326 103.591

Conform rezultatelor recensământului din 5 
decembrie 2001, pentru prima dată au cunoscut o 
descreştere (din motive de asimilare, spor natural 
negativ sau reîntoarcere în patria istorică din 
imediata apropiere cu Ucraina): ruşii, bieloruşii 
şi germanii. Datele recensământului au confirmat 
pronosticul nostru din 1989 privind tendința de 
scădere a numărului bulgarilor şi maghiarilor 
din Ucraina. A scăzut drastic numărul ruşilor. În 
numai 12 ani minoritatea rusă s-a micșorat cu 
3.021.441 persoane ( 26,6% ) – de la 11.355.582 
persoane, în 1989, la 8.334.141 persoane, în 
2001. Acest fenomen comportă câteva cauze: 
1. stabilizarea economică mai rapidă în Rusia 
care a determinat emigrarea în masă a etnicilor 
ruși în patria lor istorică, 2. asimilarea etnică 
a multora dintre ruși după dispariţia din 
paşapoarte a rubricii ,,naţionalitatea”, 3. sporul 
natural negativ, 4. conformismul unor persoane 
etc. Totuși, diminuarea numerică atât de drastică 
pe care o arată datele de la recensământ ni se 
pare exagerată.

A scăzut cu 164.282 persoane (37,3%) şi 
numărul bieloruşilor (de la 440.045 la 275.763) 
fie prin emigrări, fie prin scăderea sporului 
natural sau prin asimilare etnică mai cu seamă 
din cauza lipsei de școli în limba maternă.

Bulgarii, care locuiau majoritar la sate şi nu 
erau predispuşi să emigreze, au scăzut numeric 
de la 233.800 la 204.564, adică cu 29.226 
persoane (12,5%), în special datorită scăderii 
sporului natural şi, desigur, asimilării. Chiar 
şi în regiunea Odesa, unde locuiesc compact, 
numărul lor a scăzut de la 166 mii la 150,6 mii 
– cu 15,4 mii persoane (9,3%). Ziarul ,,Roden 
Krai”, gimnaziul din Bolgrad nu pot ţine piept 
asimilări favorizată de învățământul primar și 
secundar în școlile ucrainene cu studierea limbii 
materne doar în calitate de obiect (deseori 
facultativ).

Ungurii, deşi la data recensămâtului aveau 
un Institut pedagogic maghiar la Beregovo, 
un gimnaziu, 6 licee, 68 de şcoli cu predare în 
limba maghiară, cu 17.342 de elevi şi 30 de şcoli 
mixte, cu 8.914 elevi ce studiază limba maternă 
ca obiect obligatoriu şi 1.568 elevi ce o studiază 
ca obiect facultativ, secții naţionale la instituţiile 
de învăţământ superior şi multe organizaţii 
naţionale active în Transcarpatia, unde locuiesc 
compact, au cunoscut de asemenea o scădere 
numerică de 6.545 persoane, reprezentând 
4.01% (de la 163.111 în 1989, la 156.566 
persoane în 2001). Chiar şi în Transcarpatia, 
unde opun o rezistență dârză înstrăinării, 
numărul lor a scăzut de la 156 mii la 151,5 
mii – deci cu 4,5 mii persoane (0,25%). Cauza 
principală a acestei diminuări o reprezintă în 
primul rând emigrarea în Ungaria şi în al doilea 
rând sporul natural scăzut (tendinţă semnalată 
de noi încă în 1989).

Datorită emigrărilor în patria istorica şi 
scăderii sporului natural, s-ă menţinut tendinţa de 
scădere numerică la nemţi slovaci, cehi, letoni, 
uzbeci, ciuvaşi, mordvini, kazahi, la popoarele 
musulmane. Evreii au emigrat masiv. A scăzut 
considerabil (cu 4.071 persoane, reprezentând 
36,1%) şi numărul lituanienilor. La greci s-a 
păstrat tendinţa descreşterii neînsemnate, în 
timp ce la poloni, care practic nu au școli în 
limba polonă, populația a scăzut cu 75.049 
persoane (34,25%). Numărul găgăuzilor s-a 
micşorat doar cu 42 de persoane, constituind 
31.923 persoane. Găgăuzi au cunoscut un spor 
natural, în zona locuirii lor tradiţionale (partea 
basarabeană a regiunii Odesa), de la 27.000 
persoane, în 1989, la 27.617 persoane(2,22%) 
în 2001. Numărul ţiganilor (romilor) a scăzut 
cu doar 332 persoane (0,7%) – de la 47.919, 
în 1989, la 47.587, în 2001. Lipsa şcolilor la 
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găgăuzi și țigani nu a condus la asimilări masive 
doar datorită locuirii compacte a celor dintâi și a 
conviețuirii ,,în tabere” a celorlalți.   

Tătarii din Crimeea au revenit masiv din 
locurile unde au fost deportaţi și suntem convinşi 
că la viitorul recensământ numărul tătarilor din 
Crimeea va depăşi numărul bieloruşilor, trecând 
de pe poziţia cinci pe poziţia patru în Ucraina. 
Tendinţa creşterii numerice s-a menținut atât la 
popoarele autohtone, între care sunt și românii, 
cât şi la popoarele ai căror reprezentanți au venit 
din altă parte, cum sunt, de exemplu, coreenii 
sau caucazienii. A sporit numărul imigranţilor 
ilegali, mai ales din Afganistan, China, India, 
Pakistan etc. Numărul ucrainenilor a crescut 
mai ales prin asimilarea altor etnici. 

Creșterea numărului 
de români declarați ca atare 

la recensămintele din Ucraina 
Cât despre persoanele care s-au declarat 

români, s-a putut prevedea creșterea lor 
numerică pe viitor. Românii autohtoni au ajuns 
să facă parte din Ucraina ca urmare a celui de-
al Doilea Război Mondial, cu toate consecinţele 
care au decurs din rezultatele acestui război5. 

Primul recensământ sovietic la care au 
participat românii de pe teritoriile intrate după 
război în componența R.S.S. Ucrainene (nordul 
Bucovinei, Ţinutul Herţa, nordul Maramureşului 
istoric, nordul şi sudul Basarabiei) a fost 
recensământul din 1959, realizat în timpul 
dezghețului hrușciovist, după o perioadă de 
mai bine de zece ani de genocid stalinist. La 
acest recensământ au fost înregistrați 100.863 
de români, supravieţuitori ai furtunii N.K.V.D.-
iste a deportărilor şi persecutărilor populaţiei 
civile. Nu s-a putut face o comparație cu 
primii ani de stăpânire sovietică, întrucât nu 
avem date oficiale. În schimb, putem compara 
rezultatele acestui recensământ cu rezultatele 
recensământului următor, cel din 1970, care 
arată o creştere numerică de 11.782 persoane 
(11,7%). În următorii 9 ani creșterea numerică 
va fi de 9.654 (8,6%), comunitatea atingând 
numărul record de 112.141 persoane. În perioada 
1979–1989 s-a constatat o creştere numerică de 
13.030 persoane (10,7%), numărul românilor 
ridicându-se de la 121.795 persoane, în 1979, 
la 134.825, în 1989. Şi aceasta în ciuda faptului 
că în raionul Noua Suliţă şi în fostul raion rural 
Cernăuţi, românii erau îndemnaţi să se înscrie 

ca ,,moldoveni”, iar în mai multe foste sate 
româneşti din Bucovina (Costeşti, Stăneştii-pe-
Ceremuş, Cabana6 (Iasenea), Bobeşti, Mihalcea 
etc.) procesul de asimilare se încheiase aproape 
definitiv. 

În  cei 30 de ani care au cuprins perioada de 
la primul recensământ la care au participat acești 
români (1959) până la ultimul recensământ la 
care au participat în cadrul Uniunii Sovietice 
(1989), media creşterii anuale a populaţiei 
româneşti din Ucraina a fost de circa 1.132 
persoane7, și în condițiile păstrării mai departe 
a acestui ritm de creștere, numărul românilor 
(declarați ca atare la recensământ) urma să 
crească în Ucraina, până în anul 2001, cu cel 
puţin 13.585 persoane, ajungând până la 148,5 
mii persoane. 

La recensământul din 5 decembrie 2001 
din Ucraina s-au declarat români 150.989 
persoane. În  1996, noi prevedeam că la viitorul 
recensământ numărul românilor va fi de 149 
mii de persoane. Rezultatele recensământului 
din 2001 au confirmat obiectivitatea cercetării 
noastre din 1996. Majoritatea persoanelor 
ce s-au declarat români locuiau în regiunea 
Cernăuţi. Numărul lor la recensământul din 
2001 a fost de 114.555 persoane, cu o creștere de  
14.238 persoane (14,2%) față de recensământul 
anterior. În Transcarpatia, au fost înregistrați 
32.152 români, sporul constatat între cele două 
recensăminte fiind de 2.667 (9,05%). Cei ce 
s-au considerat români dintotdeauna nu s-au 
lăsat asimilați. 

Creşterea numerică a românilor a fost mai 
pronunţată în regiunea Cernăuţi. Această 
creștere se explică și prin faptul că un număr 
nu prea mare, dar important, de români (mai 
ales din zona bucovineană istorică) care în 
perioada sovietică se declarau „moldoveni” la 
recensăminte, acum, grație activităţii social-
politice şi culturale a O.N.G.-urilor româneşti 
din zonă și a campaniei de explicare promovate 
de către acestea (urmând exemplul înaintaşilor 
de la recensământul austriac din 1910), au 
revenit la denumirea firească de ,,români”. 
Peste 4.300 de persoane care s-au declarat 
români la acest recensământ nu se aflau atunci 
în regiunile Cernăuți și Transcarpatia. Ei fie că  
își satisfăceau atunci serviciul militar sau erau la 
studii, fie că aveau domiciliul în alte părți (mai 
ales în Odesa, Kiev sau Doneţk).
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Marea surpriză 
a recensământului din 2001: scăderea 

numărului de români declarați moldoveni
Cea mai mare surpriză, pe care nu am putut 

să o prevăd în 1996, a fost aceea că, pentru prima 
dată în Ucraina, a scăzut considerabil numărul 
conaționalilor noştri declarați moldoveni. 
Locuind compact, ei nu sunt predispuşi să 
emigreze. Atunci care să fi fost pricina acestei 
diminuări semnificative?

Am arătat deja în cele spuse mai sus că, 
în perioada anilor 1992–1994, în Ucraina au 
sosit 16.913 moldoveni, din ea plecând doar 
14.154 persoane declarate astfel, soldul fiind 
pozitiv (+2.759). Numărul acestor români 
declarați la recensăminte moldoveni a scăzut, 
în perioada cuprinsă între 1989 și 2001, de la 
324.525 persoane la 258.619 persoane, adică cu 
aproape 66 mii (20,3%). Având la migrație un 
sold pozitiv, înregistrând o creștere a populației 
tinere (în 1989, populaţia adultă la românii 
declarați moldoveni la recensământ constituia 
0,6%, iar a tineretului – 0,7% din populaţia 
totală a Ucrainei) şi un spor mediu natural 
anual de circa 2,8 mii de locuitori,  fraţii noştri 
moldoveni ar fi trebuit să crească numeric în 
cei 12 ani dintre ultimele două recensăminte cu 
circa 33,15 mii de persoane8 şi să întrunească, la 
recensământul din 5 decembrie 2001, cel puţin 
357.675 persoane, dar ne-am pomenit cu 99,7 
mii (27,9%) mai puţini decât arăta prognosticul 
mediu. Împreună cu cei 150.989 de români, 
comunitatea noastră ar fi atins cifra de peste 
o jumătate de milion (circa 508,7 mii), dar 
după recensământul din 2001 şi „prelucrarea 
ştiinţifică”9 a rezultatelor acestuia timp de un 
an de zile am întrunit împreună (cei declarați 
români și cei declarați moldoveni), oficial, doar 
409.608 persoane – cu aproape 100.000 sau  cu 
19,7% mai puţini.

Întrucât referitor la alte grupuri etnice, 
prognosticul nostru s-a dovedit a fi obiectiv, 
ne-am pus mai multe întrebări, principala 
dintre ele fiind aceea legată de cauzele în urma 
cărora s-au înregistrat asemenea rezultate. 
Analiza aprofundată a fenomenului ne-a sugerat  
existenţa a trei ipoteze: 

1. Moldovenii sunt predispuşi să emigreze în 
Moldova. Această teză cade de la bun început: 
numai în perioada 1992–1994, în Ucraina au 
sosit peste 51.000 şi au plecat doar 47.779 

persoane, dintre care, o parte considerabilă 
o constituiau moldovenii românofoni: au 
sosit 16.913 şi au plecat 14.154 moldoveni, 
soldul fiind de +2.759. Numai în Crimeea, în 
perioada 1991–2001, au sosit din Moldova 468 
moldoveni10.

2. Mulţi moldoveni s-au declarat români11. 
Analizând evoluţia numerică a românilor şi 
a moldovenilor în regiunile în care, la 1989, 
aceștia constituiau un număr considerabil, am 
constatat că marea majoritate a persoanelor 
care s-au declarat români locuiau în regiunile 
Transcarpatică şi Cernăuţi. Majoritatea celor 
care s-au declarat moldoveni locuiau în regiunile 
Odesa şi Cernăuţi. Mulţi moldoveni locuiau 
tradiţional şi în regiunile Nikolaev, Herson, 
Kirovograd, Doneţk, Poltava ş.a. 

a. Moldovenii, victime ale asimilării etnice
După acapararea puterii de către bolșevici 

în Rusia și formarea U.R.S.S, numărul 
moldovenilor din Ucraina s-a micşorat simţitor. 
Românii, ca etnie distinctă, aproape că nu erau 
atestați. Cei ce se declarau români erau supuşi, 
de obicei,  unui genocid total. De exemplu, între 
anii 1937 şi 1938, 1.496 din cele 1.530 persoane 
care s-au declarat români la recensământul din 
1926 au fost victime ale represiunii staliniste12.

Astăzi, în regiunile în care populaţia 
românofonă ocupa în urmă cu 150 de ani locul 
trei, folosind în viaţa de zi cu zi limba maternă, 
asimilarea lingvistică este în floare. După 
cum ne semnalează L. Lazarenko, „populaţia 
românofonă din regiunile Kirovograd, Nicolaev 
şi Dnepropetrovsk, unde locuiesc dispersat şi 
se autoidentifică, din punct de vedere etnic, ca 
«moldoveni», se află la un nivel foarte înalt de 
însuşire a limbii ucrainene literare standard, la 
un nivel cu mult mai înalt decât cel al limbii 
materne”13.

 Cu toate acestea, până la 1989, numărul 
celor ce se declarau moldoveni în Ucraina era 
în creştere, dar nu în creștere atât de pronunțată 
ca cei ce se declarau români. În regiunea 
Cernăuţi numărul persoanelor ce se declarau 
moldoveni era în descreştere încă din 1979. 
După proclamarea independenţei statale a 
Ucrainei, ponderea moldovenilor a scăzut şi în 
toate celelalte regiuni ale ţării. În același timp, 
românii din Transcarpatia şi cei din Cernăuţi 
se aflau într-o pronunţată creştere numerică 
permanentă. 
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b. Situația statistică
a populației românofone
 în regiunile din Ucraina

Dar să facem apel, din nou, la statistica 
oficială pentru a afla dinamica ponderii 
populaţiei românofone în cele mai însemnate 
regiuni şi unităţi administrativ-teritoriale ale 
Ucrainei.

Tabelul nr. 6
Dinamica ponderii populaţiei

 românofone în cele mai însemnate regiuni  
şi unităţi administrativ-teritoriale ale 

Ucrainei

Regiunea
(cum s-au declarat)

Anul recensământului

1946* 1959 1970 1979 1989 2001

Transcarpatia (români) 12.412 18.346 23.454 27.155 29.485 32.152

Cernăuţi (români)
Cernăuţi (moldoveni)

– 79.790 84.878 90.485 100.317 114.555

– 71.645 78.390 85.027 84.519 67.225

Odesa (moldoveni) – ? 135.979 143.109 144.534 123.751

Nicolaev (moldoveni) – ? 5.271 8.885 16.673 13.171

Kirovograd (moldoveni) – ? 6.614 7.067 10.694 8.274

Doneţk (moldoveni) – 12.300 11.760 12.208 13.332 7.171

Dnepropetrovsk 
(moldoveni)

– ? 3.062 4.879 6.636 4.398

Lugansk (moldoveni) – ? 4.708 5.519 5.785 3.252

Herson (moldoveni) – ? 2.038 3.894 5.618 4.179

Rep.Crimeea 
(moldoveni)

– ? 3.450 4.445 6.609 3.761

Harikov (moldoveni) – ? 1.687 2.436 3.746 2.462

Zaporojie (moldoveni) – ? 1.597 2.314 3.429 2.476

Or. Kiev (moldoveni) – ? 1.769 1.875 3.186 1.927

Poltava (moldoveni) – ? 674 1.231 2.737 2.562

Cercasy (moldoveni) – ? 642 906 1.813 1.617

Jitomir (moldoveni) – ? 573 712 1.434 1.425

Vinniţa (moldoveni) – ? ? ? 3.326 2.944

Reg. Kiev (moldoveni) – ? 682 1.018 1.799 1.515

Or. Sevastopol 
(moldoveni)**

– ? ? ? 1.140 801

În afară de datele din tabelul nr. 6, 
recensământul din 2001 ne mai oferă date 
privind conaţionalii noştri din regiunile 
Hmelniţk (1.353 moldoveni şi 167 români), 
Lvov (781 moldoveni şi 148 români), Sumy 
(778 moldoveni şi 50 români), Cernigov (700 
moldoveni şi 83 români), Ivano-Francovsk 
(557 moldoveni şi 118 români), Rovno (364 
moldoveni şi 66 români), Ternopol (356 
moldoveni şi 93 români), Volyn (303 moldoveni 
şi 30 români). 

În Regiunea Transcarpatică mai locuiau 
516 persoane care s-au declarat moldoveni. 
Români mai locuiau în Republica Crimeea (268 

persoane), în regiunile Odesa (724 persoane), 
Doneţk (372 persoane), Dnepropetrovsk14 (270 
persoane), Kiev ( 233 persoane), Herson (206 
persoane), Zaporojie (204 persoane), Harcov 
(164 persoane), Nicolaev (162 persoane), 
Kirovograd (139 persoane), Jitomir (137 
persoane), Vinniţa (132 persoane), Lugansk  
(121 persoane),  Poltava (95 persoane), Cercasy 
(72 persoane), în oraşele Kiev (203 persoane) şi 
Sevastopol (35 persoane).

Analizând datele din tabelul nr. 6, confirmate 
de alte date pe care o să le prezentăm mai jos, 
ajungem la concluzia că în  regiunea Odesa 
proporţia celor declaraţi români e mai mică 
decât în alte părți. 

Prezentăm, în continuare, câteva comparaţii: 
regiunea Zaporojie: 2.476 moldoveni + 204 
români = 2.680 (7,6% din total români); 
Republica Crimeea: 3.761 + 268 = 4.029 (6,6%); 
regiunea Dnepropetrovsk: 4.398 + 270 = 4.668 
(5,8%); regiunea Donețk: 7.171 + 372 = 7.543 
(4,9%); regiunea Herson: 4.179 + 206 = 4.385 
(4,7%); regiunea Viniţa: 2.944 + 132 = 3.076 
(4,3%); regiunea Kirovograd: 8.274 + 139 = 
8.413 (1,6%); regiunea Nikolaev: 13.171 + 
162 = 13.333 (1,2%); regiunea Odesa: 123.751 
+ 724 = 124.475 (numai 0,58% din total). 
Şi aceasta în situaţia în care în toate celelalte 
regiuni menţionate nu exista nici o şcoală în 
limba română! 

În regiunile Hmelniţk, Ivano Frankovsk, 
Lvov, Ternopol, românii au o pondere și mai mare 
în cadrul populaţiei românofone, fapt explicabil 
prin nemijlocita apropiere de regiunile Cernăuţi 
şi Transcarpatia. Ar fi interesant de analizat sub 
acest aspect această situaţie. Pentru comparaţie: 
în 2002, în Rusia au fost înregistraţi oficial la 
recensământ 172 mii moldoveni şi 5 mii români 
(2,8% din totalul populaţiei românofone), iar 
după limba maternă – 147 mii au declarat limba 
,,moldoveneasca” şi 23 mii – româna (13,5% din 
total). În Republica Moldova (fără Transnistria), 
la recensământul din 2004 s-a înregistrat 
următoarea situaţie: 2.564.849 moldoveni şi 
73.276 români (2,77%) – în total 2.638.125 
persoane; după limba maternă – 2.029.847 
persoane au declarat limba ,,moldoveneasca” 
şi 558.508 persoane (21,6%) – româna, totalul 
respondenților fiind de 2.588.35515. În cazul 
Republicii Moldova, datele despre români sunt 
minimalizate din considerente politice. 

Analize, prognoze, evaluări
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c. Asimilarea populației 
românofone între ultimul recensământ 

sovietic și primul recensământ ucrainean
Pentru a întregi imaginea vom recurge și la 

datele care ilustrează sporul natural şi asimilarea 
românofonilor în cele mai importante regiuni din 
Ucraina în ultimii 12 ani. Să analizăm evoluţia 
sporului natural şi tendinţele de asimilare din 
perioada de tranziţie de la sistemul sovietic la 
cel ucrainean.

După cum putem observa din tabelul nr. 7, 
numărul conaţionalilor noştri este în creştere 
doar în regiunile Transcarpatia şi Cernăuţi. 
Explicația o găsim în nivelul scăzut al asimilării 
lingvistice, în locuirea compactă a românilor 
și în funcționarea limbii materne la nivel de 
familie, şcoală şi biserică. 

Scăderea numerică a persoanelor declarate 
„moldoveni” se explică prin nivelul înalt al 
asimilării lingvistice, folosirea insuficientă a 
limbii materne în şcoală, în biserică şi ca limbă 
principală de comunicare. 

După 1989, în mai multe regiuni în care 
românii nu erau consideraţi drept grup etnic 
important şi, deci, nu putea fi vorba de „trecerea” 
unor „moldoveni” la categoria „români”16, 
numărul moldovenilor a scăzut simţitor.

Tabelul nr. 7
Sporul natural 

şi asimilarea românofonilor 
din Ucraina în 12 ani (1989-2001)

Regiunea
(s-au declarat: 

români/
moldoveni)

Numărul total
Soldul Au recunoscut 

drept maternă 
limba etniei*

Asimi-larea
1989/2001

1989 2001 numeric % numeric % %

Transcarpatia (r.) 29.485 32.152 +2.667 +9,05 31.860 99,09 0,91

Cernăuţi (r.)
Cernăuţi (m.)

100.317
84.519

114.555
67.225

+14.238
-17.294

+14,19
-20,46

105.763
64.255

92,33
95,58

7,67
4,42

Odesa (m.) 144.534 123.751 -20.783 -14,38 90.713 73,30 26,7

Nicolaev (m.) 16.673 13.171 -3.502 -21,00 7.194 54,62 45,38

Kirovograd (m.) 10.694 8.274 -2.420 -22,63 4.876 58,93 41,07

Doneţk (m.) 13.332 7.171 -6.161 -46,21 1.090 15,20 84,80

Dnepropetrovsk 
(m)

6.636 4.398 -2.238 -33,73 1.498 34,06 65,94

Lugansk (m.) 5.785 3.252 -2.533 -43,79 653 20,08 79,02

Herson (m.) 5.618 4.179 -1.439 -25,61 1.757 42,04 57,96

Rep.Crimeea (m.) 6.609 3.761 -2.848 -43,09 1.171 31,13 68,87

Harikov (m.) 3.746 2.462 -1.284 -34,28 792 31,17 68,83

Zaporojie (m.) 3.429 2.476 -953 -27,79 692 27,95 82,05

or. Kiev (m.) 3.186 1.927 -1.259 -39,52 641 33,26 66,74

Poltava (m.) 2.737 2.562 -175 -6,39 1.390 54,25 45,75

Cercasy (m.) 1.813 1.617 -195 -10,76 828 51,21 48,79

Jitomir (m.)17 1.434 1.425 -9 -0,63 704 49,40 50,60

Vinniţa (m.) 3.326 2.944 -382 -11,49 1.698 57,68 42,32

Reg. Kiev (m.) 1.799 1.515 -284 -15,79 746 49,24 50,76

or. Sevastopol 
(m.)

1.140 801 - 339 -29,74 217 27,09 62,91

Numărul moldovenilor a scăzut chiar şi 
în regiunile în care ei locuiau tradiţional18. În 
regiunile: Odesa – cu 20,8 mii de persoane 
(14,4%), Cernăuţi – cu 17,3 mii persoane 
(20,5%), Doneţk – cu cel puţin 6,2 mii persoane 
(46,2%), Nicolaev – cu 3,5 mii (21,0%), 
Kirovograd – cu 2,4 mii (22,63%), Herson – cu 
1,4 mii (25,6%) ş.a.m.d.

În cazul acesta nu se mai poate spune că 
„românizarea” persoanelor declarate moldoveni 
în 1989 ar constitui cauza principală a scăderii 
numărului „moldovenilor” (după cum se mai 
încearcă încă, pe alocuri, să se speculeze). 
Principală cauză este asimilarea etnică şi 
lingvistică.

Se punea întrebarea de ce fraţii noştri din 
Transcarpatia şi Cernăuţi, care se consideră 
români, sunt în creştere numerică, în timp ce 
persoanele care se declară moldoveni și care 
locuiesc în majoritate în regiunile Odesa şi 
Cernăuţi, fiind mult mai numeroși, sunt, totuşi, 
în descreştere? Primul pas spre asimilare este 
asimilarea lingvistică și școala este instrumentul 
pe care oficialii vor atît de mult să-l folosească 
în acest scop. Deci trebuie să nu uităm nicio 
clipă că păstrarea limbii materne ca limbă de 
educație în școlile noastre este esențială pentru 
păstrarea identității naționale.

În loc de concluzii
Suntem din nou în preajma unui recensământ 

al populației. Situația din Ucraina din ultimii ani 
nu e deloc ușoară. Anexarea Crimeii, războiul 
din estul țării, apariția refugiaților din zonele de 
conflict, plecarea masivă a populației la muncă 
în străinătate, scăderea natalității, adoptarea 
de către parlamentul precedent a unor legii 
”asimilaționiste” (art. 7 al ”legii educației”, 
prevederile legii „funcționării limbii de stat” 
etc.), micșorarea numărului de școli cu predarea 
în limba maternă, reforma administrativ-
teritorială ș.a. au creat condiții ca la următorul 
recensământ să se înregistreze o scădere a 
numărului populației pe întreaga țară.  

Dar câţi vom fi declarați „români”, cu limba 
maternă „limba română”, în statisticile oficiale 
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la următorul recensământ depinde de fiecare 
dintre noi. 

Iar de numărul nostru și, mai ales, de cota 
noastră în ansamblul populației din unitățile 
administrativ-teritoriale în care locuim compact 
și tradițional, va depinde în foarte mare măsură 
recunoașterea noastră ca populaţie autohtonă cu 
dreptul de a folosi limba maternă în toate sferele 
administrativ-sociale și în învățământ, conform 
prevederilor Constituției și obligațiunilor 
internaționale ale Ucrainei.

Note
1   Aici şi în continuare ne vom baza doar pe cifrele 

oficiale adunate din diferite surse cu acces liber – 
statistică oficială, internet, studii ştiinţifice etc. 

*   Fără Crimeea, Transcarpatia, Ucraina Apuseană, 
nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, nordul şi sudul 
Basarabiei.

2 T. Rudniţika, Etnicini spilinoty Ucrainy: tendenţii 
soţialinyh zmin, Kyiv, 1998, p. 52–53.

3 În perioada 1992–1996, dinamica strămutării 
populaţiei între Ucraina şi fostele republici ale 
U.R.S.S. era următoarea: în 1992, în Ucraina au 
sosit 504.577 persoane şi au părăsit-o 222.218; în 
1993 –322.960 şi 245.694; în 1994 – 178.043 şi 
269.649; în 1995 – 159.887 şi 202.368; în 1996 – 
123.754 şi 193.677. Vezi V. B. Evtuh, Etnopolitica 
v Ucraini: pravnycinyi ta culturologhicinyi aspecty, 
Kyiv, 1997, p. 52.                    

4 Aici erau incluşi şi românii.
5 Începute odată cu încheierea şi punerea în practică 

a faimosului Pact Ribbentrop-Molotov.
6 După cum îşi mai numesc şi azi localitatea bătrânii 

din sat şi vecinii din Costeşti.
7 S-a luat în consideraţie soldul migraţiei, asimilările 

inevitabile, sporul natural şi faptul că, în 1989, 
ponderea populaţiei adulte româneşti era de mai 
puţin de 0,3% din populaţia Ucrainei, iar cea a 
tineretului, mai mare de 0,3% din populaţia tânără a 
Ucrainei – cifre reconfirmate oficial şi în 1995.

8 Dr. Constantin Ungureanu consideră puţin 
exagerată această cifră, deoarece concluzia este 
pentru o perioadă de 12 ani, doar în baza datelor din 
1992–1994, şi nu pentru toată perioada. Referindu-
ne la cei 33,15 mii de moldoveni, noi am luat în 
consideraţie şi numărul moldovenilor prin origine, 
nu numai prin autodeterminare etnică.

9 Componenţa etnică şi apartenenţa lingvistică pe 
localităţi așa și nu a fost încă anunţată (componenţa 
pe regiuni şi raioane a fost anunţată; de asemenea, 
a fost anunţat şi numărul populaţiei pe localităţi). 
Probabil se „prelucrează ştiinţific” şi datele 
referitoare la componenţa populaţiei de la sate.

10 Ion Popescu, A treia etnie din Ucraina, în ,,Ţara 
Fagilor”. Almanah cultural-literar al românilor 
nord-bucovineni, Cernăuţi–Târgu-Mureş, 1996, p. 
85–91.

11 Teza privind „românizarea” moldovenilor este 
folosită îndeosebi de cei care simpatizează 
„Republica Nistreană”.

12 Pentru informaţii detaliate referitoare la situaţia 
minorităţilor în perioada sovietică, inclusiv 
despre represaliile la care au fost supuse acestea, 
vezi Leonid Reaboşapco, Pravove stanovişce 
naţionalinyh menşyn v Ucraini (1917–2000). 
Monografia, Liviv, Vydavnyciyi ţentr LNU im. I. 
Franka, 2001, p. 402.

13 L. Lazarenko, Dosvid movnyh politik svitu i 
ukrainsika perspektyva: informaţiino-analitzcinyi 
oglead, în ,,Ukrainsika mova”, Kîiv, nr. 4, 2003, p. 
3–33.

*    Pentru anul 1946 dispunem de cifre oficiale doar 
pentru românii din Transcarpatia. Semnul „?” 
înseamnă că nu dispunem de cifre oficiale pentru 
anul respectiv.

**  În 1998, în consiliile de diferite niveluri ale 
Sevastopolului erau aleşi, în calitate de deputaţi, 
4 moldoveni. Vezi Leonid Reaboşapco, op. cit., p. 
402.

14 După cum ne-a informat Anatolie Dragoliunţev 
din oraşul Lugansc, Erou al Muncii şi deputat în 
Parlametul Ucrainei din legislatura III, pe lista 
Partidului Comunist, mama sa, Ostapenco Polina, 
era „voloşcă” şi vorbea cu bunicul său din satul 
Ciutino (judeţul Slaveano-Serbschii, gubernia 
Ekaterinoslav)  numai „moldoveneşte”.

15 Sursa http://www.statistica.md .
16 Cu excepţia Regiunii Cernăuţi, unde au revenit 

la numele de români mai multe persoane care, 
anterior, au fost trecute arbitrar, în timpul puterii 
sovietice, la rubrica „moldoveni”, mai ales în satele 
din Bucovina (fostele raioane săteşti Cernăuţi şi 
Sadagura).

*     La limba maternă a moldovenilor a fost trecută şi 
declaraţia că limba maternă ca şi la români este 
limba română; am luat în considerare şi declaraţiile 
făcute în favoarea „limbii moldoveneşti” (de aceea 
cifrele prezentate diferă de cele oficiale).

17 Majoritatea moldovenilor din regiunea Jitomir 
locuiesc în raionul Narodniţc, constituind circa 
0,9% din populaţia acestuia.

18 În baza cercetărilor efectuate de către V. Boiecico 
şi V. S. Zelenciuc, se poate constata că populaţia 
românofonă din aceste zone (acum de 100–150 
persoane) era destul de numeroasă. În perioada 
sovietică însă, numărul moldovenilor de aici s-a 
micşorat simţitor. Se menţionează că mulţi din 
cei circa 6 mii de moldoveni, care au participat la 
războiul din 1648–1654, sub drapelele lui Bogdan 
Hmelniţki, au întemeiat mai multe sate pe malul 
stâng al Niprului. În sec. al XVIII-lea, un număr 
însemnat de moldoveni se aflau în localităţile 
militare din teritoriul Serbiei Noi unde, dincolo 
de Bugul de sud, a fost creat „polcul de husari 
moldoveni”; în unele judeţe din sudul Ucrainei 
moldovenii ocupau locul doi din punct de vedere 
numeric. 
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Primele divergențe româno-sovietice 
în problema Basarabiei și Bucovinei

Ion CONSTANTIN

Instalarea comunismului în România și 
transformarea țării într-un stat-satelit al 

Uniunii Sovietice au făcut ca, pentru aproape 
două decenii după evenimentele din august 
1944, problema Basarabiei și a Nordului 
Bucovinei să fie practic abandonată de regimul 
de la București.

Îndată după ocuparea de către trupele 
sovietice a teritoriilor românești de la Est de 
Prut și integrarea lor în ansamblul republicilor 
unionale din imperiu, guvernul român a 
interzis orice referire la Basarabia și Bucovina 
(aceasta din urmă devenise apanajul politicii 
propagandistice a RSS. Ucrainene), cuvântul în 
sine devenind „tabu”, inclusiv în conversațiile 
particulare. Toate cărțile, articolele și studiile 
referitoare la acest subiect au fost retrase din 
circulație.

România va fi supusă ocupației militare 
directe, care va dura până în 1958, după ce 
în 1955 țara este încadrată în Tratatul de la 
Varșovia. Integrarea se va produce și pe plan 
economic, prin tratatul din mai 1945 și, apoi, 
prin aderarea la Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, întemeiat în 1949.

Docilitatea față de Moscova

În primii ani de „democrație populară”, 
politica externă a României s-a caracterizat 
printr-o deplină docilitate față de Uniunea 
Sovietică, satelizarea sa diplomatică fiind 
totală, ca și a celorlalte țări comuniste 
„frățești”1. În februarie 1948, guvernul de 
la București încheia cu URSS un tratat de 
„prietenie, colaborare și asistență mutuală” 

valabil pe douăzeci de ani, urmat de înțelegeri 
asemănătoare cu Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia și Ungaria, semnate toate în cursul 
anului 19482.

În aceste condiții, Bucureștiul nu era în 
măsură să exercite suveranitatea în aproape 
nici un domeniu. Conducerea României era 
riguros controlată de ofițerii de informații 
sovietici infiltrați semideschis în toate instituțiile 
importante ale țării, inclusiv la cel mai înalt 
nivel3. Moscova avea la dispoziție, de asemenea, 
tot soiul de agenți semioficiali din România, 
formați prin recrutări locale în instituțiile 
militare și ale securității, precum și angajații 
români motivați economic ai Sovromurilor, 
agențiilor comerciale sovietice și chiar ai armatei 
sovietice. Acești agenți se bucurau de „privilegii 
extrateritoriale” și de beneficii materiale „care 
adesea le depășeau pe acelea ale conducătorilor 
comuniști”, făcând problematică loialitatea 
acestora față de centrul românesc al PCR4. 

Controlul politic sovietic se exercita în 
primul rând asupra instituțiilor coercitive ale 
statului – armată, serviciul de securitate, miliție 
– și asupra liderilor partidului, printr-o rețea de 
ofițeri și agenți sovietici infiltrați în instituțiile 
de stat și în jurul liderilor acestora. Primul pas 
pentru preluarea controlului a fost constituirea în 
URSS a Diviziei „Tudor Vladimirescu” (1943) 
și a Diviziei „Horia Cloșca și Crișan” (1945), cu 
contigente masive de comisari sovietici. Un lot 
important de agenți sovietici se va forma ulterior 
din rândul ofițerilor care făceau stagii de pregătire 
în URSS. Aceștia „erau o pradă ușoară pentru 
serviciile sovietice de spionaj. După revenirea 
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Retrospective, reevaluări, revizuiri 

în țară în cadrul armatei, ei mențineau legăturile 
cu consilierii sovietici care, fără excepție, erau 
implicați în activități de spionaj pe teritoriul 
României, în serviciul agențiilor sovietice. Ei 
comunicau fără translator, astfel că transmiterea 
informațiilor se făcea fără dificultate”5. 
Ofițerilor pregătiți la Moscova li se solicita să 
accepte oficial subordonarea față de sovietici 
prin semnarea unor angajamente de loialitate, 
devenind vulnerabili la șantaj în cazul în care și-
ar fi reconsiderat conduita. Mai târziu, Moscova a 
început să le acorde și cetățenia sovietică acestor 
agenți, oferind astfel o posibilitate cvasilegitimă 
pentru a interveni direct, în cazul în care ar fi fost 
demascați ca spioni împotriva propriei țări6. 

Cenzurarea istoriei României

În această perioadă, tot ce s-a publicat 
despre istoria României trecea printr-o aspră 
cenzură, fiind admise numai scrieri menite 
să justifice „drepturile” URSS și să glorifice 
puterea acaparată de comuniști. Au apărut 
pamflete și narațiuni de factură polițistă scrise, 
de cele mai multe ori, de autori neromâni (Ion 
Ludo, Frank, Popoviciu), care au creat o falsă 
imagine asupra istoriei românești. Este epoca 
în care istoricii staliniști, în frunte cu Mihail 
Roller, afirmau că Basarabia a fost cedată 
la 1812 de către Turcia direct Rusiei și că 
unirea provinciei în 1918 cu România nu a 
fost altceva decât o răpire care s-a perpetuat 
prin complicitatea aliaților occidentali. Roller 
a condus grupul de istorici care a redactat 
manualul școlar sovieto-român, Istoria 
României. Manual unic pentru clasa a VIII-a 
secundară, publicat în 1947 la Editura de 
Stat. În anii următori, sub redacția aceluiași 
Roller, au apărut mai multe ediții ale lucrării 
Istoria Republicii Populare Române, care nu 
reprezentau altceva decât traduceri ale unor 
compilații de istorie, făcute la Moscova pentru 
uzul românilor. 

Pentru breasla istoricilor, a fost o perioadă 
extrem de dificilă. „Penibili au fost mai ales 
anii de început ai noii lumi – scrie istoricul 
David Prodan în Memoriile sale. În noile 

posturi de răspundere, de control, oameni de 
serviciu, laboranți, foste slugi, oameni pătați, 
vulnerabili, obligați la exces de zel pentru 
propria salvare... La acest nivel riscai la fiecare 
pas să cazi în «greșeală» sau trebuia să fii 
judecat, și numai pentru a fi ținut sub presiune, 
și numai pentru a simți puterea regimului... 
Puteai fi acuzat și judecat în taină, puteai fi 
urmărit, încărcat de cel care se străduia să se 
salveze pe sine sau îți vâna locul. (Se) putea 
să ți se aducă fără să știi vini grave, cu grave 
consecințe. Puteai fi încondeiat, fără să știi, cu 
cea mai gravă acuzație din toate: ai nesocotit 
partidul! O perioadă grea de răsturnare de 
valori, de agitație, de umiliri, inerentă marilor 
răsturnări”7. 

Scrierile istorice apărute în România în 
perioada stalinistă, cât și un deceniu după aceea, 
erau tributare mimetismului și obedienței 
totale față de tezele neștiințifice susținute de 
istoriografia sovietică. Elocventă în acest 
sens este o simplă comparație între modul 
în care relațiile româno-ruse erau prezentate 
în Marea Enciclopedie Sovietică din 1950 și 
Dicționarul Enciclopedic Român din 19628. 
Considerațiile formulate de istoriografia 
RPR privind problema basarabeană (și cea 
bucovineană, când era cazul) se rezumau la 
reproducerea tale quale a tezelor istoriografiei 
sovietice. Chiar după ce stalinismul a fost 
condamnat oficial în URSS, iar divergențele 
româno-sovietice începuseră a ieși la iveală, 
istoriografia din țara noastră se mai menține 
în inerția stalinistă pentru aproape un deceniu. 
Tratatul de Istoria României, apărut în 1961, 
de exemplu, prelua teza mai veche a lui Roller 
cum că Moldova ar fi fost la origine parte 
integrantă a unui voievodat de Halici9. În 
legătură cu acest flagrant neadevăr, istoricul 
Alexandru Boldur va interveni, în 1962, la 
conducerea politică a României, din păcate 
fără rezultat10. 

Starea de lucruri din domeniul istoriografiei 
române din acea vreme era arătată într-o notă 
informativă a directorului Institutului de Istorie 
a Partidului de pe lângă CC al PC al RSSM – 



62                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019 

filială a Institutului marxism-leninismului de 
pe lângă CC al PCUS, Semion I. Afteniuk, 
adresată CC al PC al RSSM, la 11 noiembrie 
1970: „În documentele Partidului Comunist 
Român din anii 20-50, în lucrările istoricilor 
marxiști din România au fost puse bazele 
unei tratări științifice corecte a problemelor 
esențiale ale relațiilor româno-sovietice din 
anii 1918-1944. În particular, era condamnată 
participarea României regale la intervenția 
militară împotriva țării Sovietelor, cotropirea 
Basarabiei de către armata regală, politica 
colonială a României în ținutul ocupat, linia 
politică antisovietică, promovată de guvernele 
regatului chiar până la ieșirea României din 
război de partea Germaniei hitleriste împotriva 
Uniunii Sovietice, a fost dată o înaltă apreciere 
luptei oamenilor muncii din Basarabia împotriva 
ocupanților pentru reunirea cu Patria Sovietică 
și susținerea acesteia de către poporul sovietic 
și guvernul Uniunii Sovietice, a fost salutată 
eliberarea Basarabiei în anul 1940 și reunirea 
ei cu URSS, a fost apreciată pozitiv formarea 
RASS Moldovenești și a RSSM Unionale”11.

Declinul rollerismului

Moartea lui Stalin în martie 1953 nu avea 
să aducă schimbări imediate în ceea ce privește 
discursul istoriografic oficial, dar se creaseră 
condiții ca acestea să se producă – într-un ritm 
destul de lent, ce-i drept – în anii următori. Se 
vor ivi, începând cu anii 1955-1956, când în 
breasla ideologilor partidului și a istoricilor 
regimului se discuta deja despre reconsiderarea 
istoriei lui Roller, iar la Moscova se pregătea 
condamnarea cultului personalității lui Stalin. 
Congresul al II-lea al PMR (decembrie 1955) a 
adus unele schimbări semnificative de abordare 
a discursului istoric, inclusiv în ceea ce privește 
atribuțiile instituțiilor ce aveau competențe 
în domeniul scrierii istoriei. Începe declinul 
rollerismului. Adversarii acestuia nu ezită să-l 
critice pe fondator pentru „greșelile trecutului, 
iar el își face apărarea prin autocritica permisă 
de partid dar folosită pro domo12. Este perioada 
în care „spiritul Genevei” începea să se facă 

simțit în lumea diplomatică și definea un nou 
mod de desfășurare a raporturilor internaționale 
dintre „cei mari”: SUA, URSS, Marea Britanie, 
Franța13. Noul discurs politic privind coexistența 
pașnică aduce o „diminuare a încrâncenării în 
limbajul istoric. Occidentul nu mai este privit 
doar ca un dușman etern ci și ca un partener de 
dialog, știința istorică occidentală nu era numai 
imperialistă dar și deținătoarea unei experiențe 
valoroase. Chiar dacă schimbările au o mare 
doză declarativă, ele se fac din ce în ce mai 
mult simțite”14. Așa cum observă cercetătorul 
Vasile Pascu, discursul istoric a evoluat „de la 
tipicul stalinist, plin de reproș și ură împotriva 
stăpânirii de clasă și a Occidentului – la un 
discurs ușor naționalist, valorizator al moștenirii 
istorice, trecut însă prin filtrul marxist-
leninist. Oricum, perioada se încheia printr-o 
debarasare de clișeele ridicole ale anilor ’50, se 
stabileau legături mai concrete cu istoriografia 
«imperialistă» și se trecea la recuperarea (totuși 
marxistă) a unor istorici consacrați înainte de 
23 august 1944...”15.

Problema Basarabiei 
în manualele de istorie

Potrivit informării mai sus menționate 
a Institutului de Istorie a Partidului de pe 
lângă CC al PC al RSSM, „devierea” științei 
istorice române de la „tratarea marxistă” a 
problemelor „esențiale” ale relațiilor sovieto-
române s-a produs abia după plenara CC al 
PCR din 30 noiembrie-5 decembrie 1961, 
fapt reflectat în lucrări istorice și manuale de 
istorie16. Ca exemplu al acestei „schimbări”, 
istoricul chișinăuian citat mai sus evoca 
diversele ediții ale manualului de „Istorie 
a României” pentru clasa a XI-a, cât și alte 
lucrări. Astfel, în manualul din 1960 (Istoria 
României. Manual pentru Clasa XI, București, 
1960), s-a constatat „pe bună dreptate că 
guvernul regal român, plin de ură împotriva 
statului Sovietic, a cotropit în anul 1918 
Basarabia, a dizolvat, făcând uz de forță, 
Sovietele revoluționare și a anexat acest ținut 
(p. 275). În iunie 1940, se spune în continuare, 
la propunerea guvernului Sovietic România 
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a întors Basarabia țării Sovietice (p.234). 
În carte se dă o apreciere veridică luptei 
oamenilor muncii din Basarabia împotriva 
ocupanților români, care s-a desfășurat la 
sfârșitul anului 1917-începutul anului 1918 
și nu a încetat până în momentul eliberării 
ținutului de ocupanți, se relatează despre 
susținerea oamenilor muncii din Basarabia 
în această luptă de către poporul sovietic, 
de către guvernul acestuia și de către forțele 
progresiste ale României, precum și despre 
alte fapte ale solidarității internaționale”17. În 
edițiile ulterioare ale aceluiași manual ocuparea 
Basarabiei Sovietice de către România regală 
în anul 1918, „retrocedarea” acesteia Uniunii 
Sovietice în anul 1940 și alte aspecte ale relațiilor 
româno-ruse în anii 1918-1940 sunt „apreciate 
cu totul altfel”. Astfel, în același manual, reeditat 
în 1965 și având aceiași autori ca și manualul din 
1960 (Dumitru Almaș, Gh. Georgescu-Buzău, 
Aron Petric), „de acum nu se mai spune despre 
faptul că România boierească a procedat la un act 
de cotropire, trimițându-și armatele în Basarabia 
la sfârșitul anului 1917–începutul anului 1918, 
nu se mai amintește despre rezistența opusă 
agresorilor de către populația Basarabiei, 
despre participarea internaționaliștilor români la 
această luptă; oricât ar fi de straniu, materialul 
despre invazia armatelor române în Basarabia 
este plasat în sub-compartimentul – «Influența 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie asupra 
mișcării muncitorești din România» (pp. 279-
280). Din manual a dispărut materialul despre 
lupta de 22 de ani a oamenilor muncii din 
Basarabia împotriva ocupanților și susținerea 
acestei lupte de către poporul sovietic, de 
către guvernul său, de către Partidul Comunist 
Român, iar despre eliberarea Basarabiei în anul 
1940 se spune după ce se amintește de pactul 
sovietic german de neagresiune (august 1939) în 
felul următor: «În iunie 1940, în urma notelor 
ultimative, trimise de către guvernul URSS și 
primite de către guvernul României, teritoriile 
Basarabiei și Bucovinei de Nord au intrat în 
componența statului Sovietic» (p. 326). Apoi, 
fără a da o caracterizare sau apreciere acestui 
eveniment, urmează fraza: «În această perioadă 

Partidul Comunist Român conducea lupta 
oamenilor muncii împotriva fascismului, pentru 
apărarea intereselor lor vitale» (tot acolo)”18. 

După cum se consemna în nota informativă 
a lui S. I. Afteniuk, „la fel sunt tratate aceste 
evenimente și în alte lucrări”19. Dacă în primul 
volum al Dicționarului enciclopedic, apărut în 
1962, este scris: „În ianuarie 1918 guvernul 
burghezo-moșieresc al României a ocupat 
Basarabia” (p. 308), în volumul patru, apărut 
în 1966, citim: „La începutul lunii ianuarie 
1918 Basarabia a intrat în componența statului 
Român” (p. 203). În cartea Schițe de istorie a 
României, editată în anul 1967 în limbile rusă, 
engleză, franceză, germană, română, putem 
citi: „La începutul lunii ianuarie 1918 Basarabia 
a intrat în componența statului român... în 
iunie 1940, în urma cererii formulate de către 
guvernul sovietic în notele ultimative, adresate 
guvernului român, Basarabia și partea de Nord 
a Bucovinei au intrat în componența URSS” 
(pp. 36, 44). Într-un mod asemănător sunt 
prezentate aceste fapte în lucrările colective 
fundamentale de istorie a României, apărute la 
București în anul 197020. 

După dispariția lui Iosif Stalin şi accederea 
lui Nichita Hruşciov în funcţia de secretar 
general al PCUS, se constată o destindere 
a politicii regimului sovietic, atât în plan 
internaţional, cât şi în plan intern. În cuvântarea 
sa la Congresul al XX-lea al PCUS (24 spre 25 
februarie 1956) privind cultul personalității 
lui I. Stalin şi consecinţele lui, noul lider 
sovietic se desolidariza, printre altele, şi de 
metodele violente aplicate de precedesorul 
său faţă de naţionalităţile sovietice. Erau 
reabilitate, în totalitate sau parţial, popoare 
deportate în masă şi se anunţa o politică de 
descentralizare economică, administrativă şi 
culturală. Şovinismul velikorus, promovat şi 
susţinut deschis de I. Stalin în special după 
1945, era declarat ca venind în contradicţie 
cu internaţionalismul proletar (cu alte cuvinte, 
periclita coeziunea popoarelor Uniunii 
Sovietice)21.

Noul curs politic inaugurat în URSS a făcut 
posibilă ridicarea, într-o oarecare măsură, a 
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nivelului științific în domeniul istoriografiei, 
renunțarea la naționalismul rus excesiv 
promovat în timpul lui Stalin și reîntoarcerea la 
un discurs „mai revoluționar” și ideologizant, 
ceea ce a însemnat însă și o mai mare 
indulgență față de patriotismul popoarelor din 
republicile unionale ale imperiului. Aceste 
orientări corespundeau rolului mai pregnant 
pe care noua „conducere colectivă” sovietică 
îl conferea istoriei ca instrument de realizare a 
obiectivelor ideologice și de propagandă.

Demascarea „moldovenismului stalinist”

Renașterea discursului și a temelor 
revoluționar-ideologice în istoriografie a fost 
una dintre trăsăturile definitorii ale epocii 
hruscioviene. Excesele naționalismului rus 
dispar din scrierile istorice, care tratează cu 
predilecție acum teme referitoare la „prietenia 
dintre popoarele sovietice”. Prin stimularea 
acestei orientări, regimul urmărea realizarea 
unei legături mai strânse între popoarele 
din URSS și Partidul Comunist. De această 
politică a profitat intelectualitatea românească 
din RSSM, care, în condițiile cadrului mai 
larg creat pentru afirmarea creației proprii 
„moldovenești”, a putut oarecum promova 
valori culturale românești. Cea mai arzătoare 
problemă a acestei intelectualități viza 
demascarea „moldovenismului stalinist”. 
O ocazie deosebit de prielnică s-a ivit în 
octombrie 1955, când la Chişinău se desfăşoară 
Congresul lingviştilor sovietici, la care se 
declară că nu există argumente suficiente 
pentru a susţine că limba „moldovenească” 
ar fi diferită de limba română. Se adoptă, de 
asemenea, o rezoluţie susţinută de peste 700 
de academicieni, profesori şi studenţi, prin 
care se propune deschiderea unei librării de 
carte românească în capitala RSSM (care urma 
să facă parte din rețeaua de librării „Drujba” 
care va comercializa cărți din țările membre 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
– CAER). În anul următor, după Congresul 
Internaţional al lingviştilor (Florenţa), la 
care italianul C. Tagliavini afirma că unica 

diferenţă dintre limba „moldovenească” şi 
și limba română este alfabetul rusesc, doi 
filologi sovietici din Moscova, K. Budagov şi 
S. Bernstein, au înaintat CC al PC al RSSM o 
scrisoare în care argumentau că limba vorbită 
pe teritoriul RSSM era parte integrantă a limbii 
naţionale româneşti, invocând şi afirmaţia lui 
Tagliavini. Scrisoarea a fost prezentată numai 
lucrătorilor Institutului de Istorie, Limbă şi 
Literatură al Academiei de Ştiinţe din RSSM, 
publicarea acesteia fiind strict interzisă22.

Perioada anilor 1955-1960 a avut o 
importanţă deosebită pentru păstrarea 
identităţii naţionale a românilor din RSSM. 
Astfel, după discuţii largi ale lingviştilor 
în presa de specialitate, iniţiate în 1955 şi 
continuate în următorii doi ani, s-a reuşit ca 
factorii de decizie din RSSM să fie convinși 
de necesitatea renunțării la unele norme ale 
limbii „moldoveneşti” impuse în perioada 
stalinistă23. Schimbările în acest domeniu nu au 
putut fi duse, totuși, până la capăt. Kremlinul 
a fost totdeauna conștient de pericolul pe care 
patriotismul local al populației majoritare din 
RSSM îl poate reprezenta pentru integritatea 
URSS, avându-se în vedere vecinătatea cu 
România. De aceea, „moldovenilor li s-a 
acceptat să-și exprime caracterul lor național 
ca moldoveni, dar niciodată ca români”24. 

Aberantul mit „moldovenesc” și 
susținătorii lui

Regimul nu precupețea nici un efort 
pentru a alimenta în continuare aberantul mit 
„moldovenesc”. Teoriile bazate pe acest mit 
aveau ca obiectiv fundamental contestarea 
dreptului istoric de netăgăduit al României 
asupra unei părţi din teritoriul său, Basarabia, 
concomitent cu afirmarea „legitimităţii” 
şi justificarea acţiunilor anexioniste ale 
imperiilor ţarist şi sovietic asupra aceluiaşi 
spaţiu25. 

În principal, istoricilor și lingviștilor le 
revenea ingrata sarcină de a demonstra ceea 
ce, de fapt, nu putea fi demonstrat. S-a încercat, 
într-un efort absurd și diabolic, să se rupă 
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din contextul spiritualității românești figuri 
reprezentative ale tradiției culturale, cum erau 
cronicarii moldoveni din secolele XVI-XVII 
sau Dimitrie Cantemir, plasați alături de „eroii 
revoluționari” Frunze și Kotovski.

În 1958, unul dintre istoricii de bază 
ai Partidului Comunist din Moldova, I. 
Grosul, vorbea la conferința comună de la 
Chișinău a istoricilor din România și din 
RSS Moldovenească despre „relațiile moldo-
româno-ruso-ucrainene” din trecut, „ca și 
când primele două denumiri s-ar exclude una 
pe alta”26. Însăși participarea istoricilor români 
la reuniunea comună de la Chișinău demonstra 
faptul că ei nu renunțaseră încă la conceptele 
generale elaborate de istoriografia sovietică în 
problema relațiilor româno-sovietice. Acest 
lucru se va întâmpla ceva mai târziu, așa cum 
vom arăta în cele ce urmează. 

Primele simptome ale neînțelegerilor cu 
Moscova

Perioada de incertitudine deschisă în 
întreaga Europă de răsărit, ca urmare a 
dispariției lui Stalin, s-a exprimat în cazul 
României prin apariția primelor simptome ale 
neînțelegerilor cu Moscova27, ce nu puneau, 
însă, în pericol „soarta socialismului” și nici 
interesele sovietice în zonă. Referindu-se la 
împrejurările apariției acestor „divergențe”, 
istoricul american Robert King arară în 
lucrarea sa din 1973 că „atunci când controlul 
sovietic slăbea, iar liderii comuniști locali își 
formaseră o bază indigenă a puterii, au început 
să apară manifestările naționale”28. Într-o 
lucrare consacrată istoriei Partidului Comunist 
Român, cercetătorul american identifică patru 
factori care au determinat succesul României în 
relaţia cu URSS în perioada când la conducerea 
partidului s-a aflat atât Gheorghe Gheorghiu-
Dej, cât şi Nicolae Ceauşescu: 1) schimbarea 
politicii URSS în raport cu ţările satelit; 2) 
stabilitatea versus instabilitatea de la vârful 
puterii sovietice după moartea lui Stalin; 3) 
contextul internaţional în care au evoluat 
relaţiile Est-Vest și care a permis conducerii 

PMR/ PCR să aibă o serie de iniţiative 
încurajatoare; 4) abilitatea cu care conducerea 
de la Bucureşti a rezistat presiunii sovietice29.

Primele manifestări cu iz național apărute 
în cadrul partidului comunist din România 
se explică și prin schimbările produse în 
componența etnică a acestuia. Dacă în primii 
ani postbelici, elemente etnice neromânești – 
cum erau Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari 
Georgescu ș.a. – dominau PCR (PMR, din 
1948)30, după dispariția dictatorului de la 
Moscova și îndeosebi după retragerea trupelor 
sovietice din România, pe măsura pierderii 
speranței că mai „vin americanii!”, un număr 
tot mai mare de etnici români intră în PCR. 
Faptul n-avea să rămână fără urmări. 

Ca urmare a presiunii de jos, se configurează 
treptat, la nivelul conducerii PMR, concepția 
adaptării marxism-leninismului la condițiile 
concret-istorice din țară. La Congresul al 
II-lea al PMR din 1955 s-a vorbit, pentru 
prima oară, despre calea românească de 
construire a socialismului, despre adaptarea 
marxismului la cerințele locale și s-a insistat 
asupra respectării principiilor de suveranitate, 
egalitate și neamestec în treburile interne31. 

Destalinizare vs desatelizare

Încă înainte de Congresul al XX-lea al 
PCUS (februarie 1956), conducătorii de la 
București se opuneau perseverent tendințelor 
Moscovei de integrare a României în CAER, 
de transformare a țării lor într-un hinterland 
agricol, furnizor de materii prime pentru 
Uniunea Sovietică și alte țări socialiste. 

Pentru liderul comuniștilor români, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, destalinizarea 
anunţată la Moscova a însemnat acutizarea 
luptei pentru putere în PMR şi începutul unui 
proces de ieşire a României de sub umbrela 
sovietică. Dej şi-a susţinut punctul de vedere 
referitor la „Raportul” lui N.S. Hruşciov în 
cadrul celui de-al XX-lea Congres al PCUS, 
într-o şedinţă secretă ce a avut loc după doar 
câteva zile de la Plenara CC al PMR din martie 
1956. Bucurându-se de un auditoriu lărgit (3 
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000 de membri de partid), Dej a făcut referire 
la gruparea „sănătoasă” a PMR, învingătoare 
încă din 1952 asupra fracţiunii staliniste. „Noi 
nu avem pe cine reabilita!”, susţinea liderul 
de la Bucureşti, convins fiind că „raportul 
secret al lui Hruşciov a fost o greşeală politică 
majoră, care dăunează ideologiei marxist-
leniniste”32. Discursul lui Dej avea să traseze 
liniile directoare ale politicii viitoare ale PMR: 
acesta nu numai că nu trebuia să urmeze calea 
Moscovei în privinţa destalinizării, ci era pus în 
situația să accepte controlul tot mai pronunţat 
al liderului său, în defavoarea întâietății 
asumate de URSS. „Destalinizarea” promisă 
de Hruşciov în vederea îmbunătăţirii relaţiei cu 
Vestul şi asigurării securităţii în cadrul blocului 
sovietic, se transforma, la Bucureşti, într-o 
„desatelizare” necesară menţinerii unui regim 
stalinist. Nu modelul sovietic se dorea a fi 
înlăturat, ci tocmai valul de liberalizare anunţat 
la Moscova, care ameninţa liniştea Imperiului.

Revoluția maghiară 
și tacticile Bucureșiului față de Moscova

Revoluţia maghiară din 1956 „pare să fie 
momentul în care conducerea PCR a început 
distanţarea de URSS şi deschiderea către 
lume”33. Pe data de 31 octombrie 1956, doar cu 
câteva zile înainte ca forțele sovietice să înăbușe 
revolta maghiară, Comitetul Central al PCR 
i-a dat indicații prim-ministrului de la vremea 
respectivă, Gheorghe Stoica, ca în cadrul 
următoarei reuniuni din noiembrie-decembrie 
de la Moscova a Tratatului de la Varșovia să 
facă presiuni în vederea retragerii trupelor și 
consilierilor (consultanților) sovietici de pe 
teritoriul României34. Susținând încă o dată 
argumentul din 1955, potrivit căruia prezența 
trupelor sovietice avea rolul de a produce 
disensiuni pe plan intern, transformând România 
într-o țintă ușoară a atacurilor politice din afară, 
CC a dorit să reamintească Moscovei că „nu 
considera necesară staționarea trupelor sovietice 
pe teritoriul său” și a sugerat posibilitatea 
„rechemării consultanților sovietici prezenți 
în diferite instituții”35. Impunerea acestor 

argumente era un demers delicat într-un context 
în care conducerea sovietică tocmai se pregătea 
pentru o intervenție cu forțe militare în Ungaria. 
În cele din urmă, o mulțime de factori, între 
care obiectivele de politică externă ale liderului 
sovietic, prezența trupelor sovietice care acționa 
ca un paratrăsnet pentru insatisfacția populară, 
impactul militar secundar asupra unui pontențial 
conflict Est-Vest și costurile semnificative 
ale invaziei din Ungaria, unde sovieticii 
înregistraseră 2 260 de victime (669 de morți, 
1540 de răniți și 51 de dispăruți), erau argumente 
suficiente pentru a influența Moscova36. 

Prin afirmarea sprijinului faţă de Moscova 
în urma intervenţiei militare sovietice în 
Ungaria, Gheorghiu-Dej îşi demonstra 
oarecum fidelitatea faţă de URSS, câștigând 
prin această tactică abilă atât încrederea 
liderului de la Kremlin (necesară propriei 
securităţi), cât şi eventuale concesii privind 
o desprindere treptată de stăpânul sovietic. 
Evenimentele de la Budapesta i-au întărit 
convingerea lui Dej că o politică de autonomie 
a României în interiorul „lagărului socialist” 
era necesară pentru însăşi supravieţuirea 
regimului său la Bucureşti. 

Tendința de lărgire a independenței în 
cadrul strategiei generale de politică externă 
avea la bază dorința lui Gheorghiu-Dej și a 
anturajului său de a feri țara de curente de 
opoziție, intensificate pe valul celui de-al XX-
lea Congres al PCUS, manifestate îndeosebi 
în Polonia și Ungaria, care prezentau o 
amenințare reală a puterii sale incontrolabile. 
Speriați de revoluția din țara vecină, liderii 
români au știut să profite de aceasta în interesul 
întăririi puterii lor. De teama că liberalizarea 
socialismului la unii vecini va merge atât de 
departe, încât putea să provoace o reacție în 
lanț în România, Gheorghiu-Dej și echipa sa, 
de la sfârșitul anului 1956, au urmărit crearea 
unor mecanisme de contracarare a influenței 
nu numai ungare și poloneze, ci și sovietice, 
totodată, deseori sub lozinca eradicării 
urmărilor cultului personalității37. 

În urma vizitei sale în capitala ungară, la 
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22-25 noiembrie 1956 (unde fusese trimis 
împreună cu Emil Bodnăraş şi Walter Roman 
pentru a ajuta la restabilirea unui regim pro-
sovietic, sub conducerea lui János Kádár), 
Gheorghiu-Dej a înțeles că a sosit momentul să 
se desprindă din braţele „ursului sovietic”, căci, 
argumenta el, „dacă nu facem o cotitură de 180 
de grade în relaţiile noastre cu sovieticii suntem 
pierduţi”. În viziunea lui Dej, distanţarea de 
Uniunea Sovietică trebuia să fie realizată 
treptat, pentru a nu-i stârni furia: „nici să nu 
sărim peste cal, nici să nu învârtim sabia lui 
Damocles în vânt”38. 

În urma înăbușirii prin intervenție armată 
a revoltei ungare, în octombrie 1956, 
Moscova dă pentru „liniștirea” opiniei 
publice internaționale un comunicat referitor 
la „apropiata retragere” a trupelor sovietice 
din așa-zisele „țări de democrație populară”. 
Începând din ianuarie 1957 și până în aprilie 
1958, într-o serie de scrisori către conducerea 
PCR (în care inițiativa era prezentată ca 
aparținând sovieticilor), Kremlinul își exprimă 
acordul privind retragerea consultanților39. 

Primele împotriviri și primele concesii

La Congresul al XX-lea al comuniștilor 
sovietici, cât și un an după aceea, în iulie 1957, 
cu prilejul discuției cu un grup de ziariști din 
Ungaria, Hrușciov a declarat deschis că nu 
este deloc necesar ca fiecare țară socialistă să-
și dezvolte neapărat toate ramurile economiei, 
că trebuie să existe o diviziune a muncii între 
țările socialiste și că România nu are nevoie să 
dezvolte propria industrie grea40. De remarcat 
că declarația liderului sovietic venea la puțin 
timp după ce delegația României la cea de a 
8-a conferință a CAER de la Varșovia (18-
22 iunie 1957) exprimase hotărârea de „a nu 
participa sub nicio formă la acest aranjament 
pur imperialist”41.

După evenimentele ce avuseseră loc în 
Polonia și Ungaria, pentru Hrușciov o întoarcere 
la stalinism era imposibilă și inoportună. Vechiul 
concept al dominației și controlului total trebuia 
să fie înlocuit cu practica influențelor sovietice 

indirecte în problemele interne ale statelor 
„lagărului socialist”. În aceste împrejurări, 
în iunie-iulie 1958 are loc retragerea trupelor 
sovietice din România, premise pentru aceasta 
fiind stabilitatea internă, poziția geopolitică 
a țării și anumite garanții pe care Moscova le 
avea cu privire la menținerea conducerii de 
la București în sfera de influență sovietică42. 
Pentru URSS, retragerea trupelor sale din 
România era partea integrantă a pachetului 
de măsuri de dezarmare, adresate atunci 
Occidentului. La adoptarea hotărârii s-a ținut 
seama de faptul că România este înconjurată 
numai de țări socialiste, inclusiv Iugoslavia, 
nemembră a vreunui bloc, care nu era privită ca 
un potențial inamic militar. Retragerea trupelor 
sovietice din România a fost sincronizată cu 
adoptarea măsurilor de întărire a capacității 
de apărare a armatei române, precum și 
acordarea către guvernul român a unui credit 
pe termen lung de 40 mil. ruble. Retragerea 
trupelor sovietice din România a reprezentat 
o acțiune chemată să aibă, înainte de toate, 
un efect politico-propagandistic. În Declarația 
Comitetului Politic Consultativ al țărilor 
participante la Organizația Tratatului de la 
Varșovia, din 24 mai 1958, ea a fost prezentată 
ca o nouă demonstrație a politicii iubitoare de 
pace a țărilor socialiste43. 

Evenimentul a reprezentat un mare succes 
diplomatic, militar și strategic pentru România. 
Referitor la acest moment, Hrușciov va 
consemna în Memoriile sale (a căror autenticitate 
este acceptată cu rezerve): „La puțin timp după 
moartea lui Stalin, am fost în România și am 
vorbit cu tovarășul Bodnăraș. El era un bun 
prieten al Uniunii Sovietice... și se bucura de 
atenția și încrederea noastră absolută. Fără nicio 
introducere, el mi-a pus următoarea întrebare: 
«Ce-ar fi dacă v-ați retrage trupele din România? 
Ce părere aveți în legătură cu aceasta?» Trebuie 
să mărturisesc că prima mea reacție la această 
propunere n-a fost prea inteligentă... «Ce vreți 
să spuneți? Cum de ați ajuns să spuneți așa 
ceva?» Atunci, el mi-a zis, printre altele: «În 
definitiv, România se învecinează numai cu țări 
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socialiste, iar dincolo de Marea Neagră sunt doar 
turcii, nimeni altcineva.» «Și ce e cu turcii?», am 
întrebat eu. «Păi, ei sunt totuși într-un fel vecinii 
noștri, aflați în apropiere. Ei ar putea, în caz de 
nevoie, să ne vină în ajutor... Ei controlează 
Bosforul și Dardanelele; deci, dușmanul ar 
putea în orice moment să aducă trupe de invazie 
în Marea Neagră și să intre în România. De 
asemenea, românii și-au mai schimbat părerile. 
Ei spun: Nu vrem să fim bănuiți de dvs. că ne 
menținem în lagărul socialist numai prin faptul că 
pe teritoriul nostru se află staționate trupele dvs. 
Noi suntem în lagărul socialist deoarece credem 
în construirea socialismului și suntem convinși 
de justețea politicii marxist-leniniste, iar poporul 
român ne recunoaște drept conducătorul său și 
ne sprijină pe deplin». Am fost mai mult decât 
mulțumit de această explicație a motivelor care 
se aflau la baza propunerii de a se retrage trupele 
sovietice. Eu am fost convins că tovarășii români 
credeau sincer când ei își afirmau devotamentul 
față de construcția socialismului”44. Această 
„convingere” a lui Hrușciov era întemeiată, 
desigur, în primul rând, pe „eficacitatea” 
organelor represive ale Securității conduse de 
cadre de spionaj sovietice, ca și pe pozițiile 
puternice ocupate de agenții URSS în Armata 
Română, în urma restructurărilor din 195645.

Primele „deosebiri de păreri” între 
conducerea de la Moscova și cea de la București 
în chestiunea adâncirii cooperării în cadrul 
CAER au apărut în anul 1962, la conferința 
de la Moscova, din 6-7 iunie, când propunerile 
sovietice privind formarea unui „organ unic, 
suprastatal, de planificare” și a unor structuri 
transnaționale pe ramuri au fost receptate 
de partea română ca „niște atacuri la adresa 
suveranității naționale”, mai ales că exista 
experiența nu prea îndepărtată a sovromurilor. 
În pofida opoziției ferme a României față de 
modelul sovietic de reorganizare a CAER, 
Hrușciov va relua cu alte ocazii propunerile 
sale, „ceea ce va menține sub o presiune 
constantă conducerea RPR, creând o stare de 

puternică nervozitate în relațiile dintre cele 
două state”46. 

Dej către Bodiul: „Românii
și moldovenii sunt una și aceeași națiune”

La mai puțin de două săptămâni după 
eșecul inițiativelor sale în cadrul CAER, N.S. 
Hrușciov însoțit și de primul secretar al CC 
al PC al RSSM, Ivan I. Bodiul47, a efectuat 
o vizită în România, în perioada 18-25 iunie 
1962, pe parcursul căreia nu și-a putut stăpâni 
starea de profundă nemulțumire față de liderii 
români, cărora le-a reproșat o serie de stări 
de lucruri din domeniul economic: faptul că 
„la voi se taie purceii la 25 de kg” (în RSS 
Moldovenească greutatea medie a unui porc 
îngrășat și vândut statului era de... 84 kg), că 
nu se seamănă „în pătrat” porumbul sau de ce 
România cumpără tehnologii din Vest și vrea 
să aibă industrie ca să fie independentă etc.48 
La un moment dat, în tren, auzind la difuzor 
un cântec popular moldovenesc, Bodiul a 
exclamat: „E de la noi, din Moldova!”, la care 
Gheorghiu-Dej a intervenit și, pe un ton firesc, 
a spus că melodia este de la el, din Bârlad. 
Bodiul a insistat asupra versiunii sale, iar Dej, 
în continuare, calm, a arătat că „limba română 
și cea moldovenească sunt una și aceeași limbă, 
românii și moldovenii sunt una și aceeași 
națiune”. Roșu „ca racul”, Bodiul i-a explicat 
lui Hrușciov, care nu a intervenit în discuție, că 
„sunt două limbi, una sub influență latină, alta 
sub influență slavă, că poporul moldovenesc 
este altceva decât poporul român”. În context, 
Dej a făcut o serie de reproșuri la adresa 
conducerii de la Chișinău, arătând că „românii 
din Basarabia nu au școli, n-au ziare în limba 
română, alfabetul latin este înlocuit cu cel 
chirilic”. Semnificativă pentru deosebirea de 
opinii în chestiunile discutate, confruntarea de 
atunci, ca și altele de mai târziu, „nu a avut 
însă efecte pozitive”49. 

România și jocul  
provocator al Moscovei la două capete

Conducătorii români încep să observe 
că liderul sovietic face un joc duplicitar și 
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diversionist în legătură cu problemele teritoriale 
ale statelor socialiste, în ansamblul lor, și ale 
României, în particular. Hrușciov obișnuia să 
discute cu diverse prilejuri, într-o țară sau alta 
despre aceste chestiuni, lansând provocări prin 
tot soiul de inițiative, mai curând improvizații, 
trezind nedumerire, neîncredere și suspiciuni 
referitoare la politica și atitudinea reală a 
Sovietelor față de confrații de „lagăr”. Era tot 
mai evident că Hrușciov se lansase într-un 
„joc provocator la două capete – în chestiunea 
Basarabiei și în cea a Transilvaniei, totodată”50. 
Semnificativ este că, în Memoriile sale și-a 
expus poziția partizană față de Ungaria, 
susținând că „Transilvania fusese întotdeauna 
ungurească, că limba și cultura maghiară sunt 
predominante acolo” și că „românii întorseseră 
totul cu susul în jos în tentativa de a eradica 
tot ceea ce mai rămăsese unguresc în regiune”. 
Insinuând că românii erau naționaliști-
extremiști, Hrușciov a pretins că „făceau spume 
la gură” când susțineau că „Transilvania era 
provincie românească din timpuri străvechi” 

51. De remarcat că astfel de opinii, arareori 
exprimate public sau atât de explicit, reflectau 
poziția constantă sovietică, de la crearea Rusiei 
bolșevice și până la colapsul URSS, în 1991. 
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Școlile cu limba română 
de instruire din Ucraina: trecut și prezent

Constantin UNGUREANU

Românii (moldovenii) din Ucraina
Cele mai importante comunități de români 

din Ucraina există în regiunile Cernăuți, 
Odesa și Transcarpatia. Românii locuiesc din 
timpuri străvechi pe teritoriul actual al regiunii 
Cernăuți, care cuprinde partea nordică a 
Bucovinei istorice, partea nordică a Basarabiei 
istorice și o bună parte din ținutul Herței. 
Aici, învățământul românesc are o istorie 
diferită, pentru că diferită este istoria acestor 
trei părți care alcătuiesc actuala regiune. 
Bucovina a moștenit o altă situație școlară de 
la Austria, decât Basarabia, iar ținutul Herța 
a beneficiat de învățământ românesc care 
s-a dezvoltat, până în 1940, fără opreliști sau 
constrângeri. În perioada interbelică, sistemul 
educativ în limba română s-a sincronizat, 
într-o mare măsură, în aceste teritorii. După 
al Doilea Război Mondial, regimul sovietic 
a moldovenizat învățământul românesc în 
maniera în care acesta a fost moldovenizat 
în R.A.S.S. Moldovenească (din cadrul 
R.S.S. Ucrainene), iar mai apoi și în R.S.S. 
Moldovenească.  

Românii (moldovenii) locuiesc compact 
în 4 raioane din sudul regiunii Cernăuți 
(Storojineț, Hliboca, Herța și Noua Suliță). În 
1989, populația românească era majoritară în 
raioanele Herța (92,9%), Noua Suliță (64,9%) 
și Hliboca (56,9%), iar în raionul Storojineț 
forma 37,5%. La acea dată, în aceste 4 raioane 
locuiau în total 274.142 persoane, dintre care 
86.131 (31,4%) erau trecuți în acte drept români, 
70.022 (25,5%) erau declarați moldoveni, iar 
108.709 (39,6%) - ucraineni. În 2001, românii 
și moldovenii constituiau 93,8% în raionul 
Herța, 64,3% în raionul Noua Suliță, 51,4% în 

raionul Hliboca și 37,1% în raionul Storojineț. 
Populația totală din aceste 4 raioane constituia 
287.748 locuitori, dintre care 103.476 (36%) 
erau români, 55.817 (19,4%) moldoveni, 
122.130 (42,4%) ucraineni1. 

Românii din regiunea Transcarpatică 
locuiesc compact pe malul nordic al râului 
Tisa care se mărginește cu România, și sunt 
concentrați în raioanele Teacev (12,4% în 
2001) și Rahov (11,6% în 2001). Ei locuiesc 
compact la hotarul celor două raioane și 
constituie majoritatea absolută în 13 localități 
(orășelul Solotvino / Slatina, satele Apșa de 
Jos, Apșa de Mijloc, Bescău, Biserica Albă, 
Bouțul Mare, Bouțul Mic, Cărbunești, Dobric, 
Plăiuț, Podișor, Strâmtura și Topcino). Mai 
vorbesc românește cca. 40% din populația 
satului Vodița (Apșița Veche)2. 

În sudul Basarabiei, românii (aproape în 
totalitate declarați „moldoveni”) locuiesc mai 
compact doar în raionul Reni. Mai multe sate 
mari moldovenești, dar împrăștiate printre sate 
bulgare, rusești și ucrainene, există în raioanele 
Chilia, Ismail, Sărata, Tarutino, Tatarbunar (în 
sudul Basarabiei), ori în raioanele Ananiev, 
Kotovsk, Ocna Roție (din fosta R.A.S.S. 
Moldovenească). Sate moldovenești se mai 
întâlnesc și în alte raioane din regiunea Odesa, 
dar și la est de Bug, în regiunile Nikolaev, 
Kirovograd, unde românii sunt practic 
asimilați în totalitate, limba română vorbindu-
se doar izolat.

Școlile românești din nordul 
Bucovinei la începutul sec. XX

Până în anul 1918, adică până la sfârșitul 
stăpânirii austriece, în satele românești, dar și 
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în cele cu populație mixtă din partea nordică 
a Bucovinei, au funcționat școli în care 
instruirea elevilor se făcea în limba română. De 
exemplu, în anul școlar 1912/13, în Bucovina 
existau 199 de școli românești, dintre care: 9 – 
în orașul Cernăuți și în suburbiile acestuia; 18 
– în districtul Cernăuți rural; 31 – în districtul 
Storojineț. Școli românești funcționau și în 
satele din nordul districtelor Siret și Rădăuți, 
care acum fac parte din regiunea Cernăuți. În 
1913, numărul elevilor instruiți în română în 
orașul Cernăuți era de 1.419. Dintre ei, 830 
frecventau secțiile româno-germane, unde 
practic toți elevii erau copii de români. În 
districtul Cernăuți rural, în limba română erau 
instruiți 4.542 elevi, iar în districtul Storojineț, 
5.919 elevi3. 

În ajunul Primului Război Mondial, la 
Broscăuţii Noi, Camenca, Corceşti, Davideni, 
Volcineţ, funcţionau separat școli românești şi 
ucrainene; în Cuciurul Mare existau două şcoli 
ucrainene, două româneşti și una germană. Din 
10 şcoli primare din Banila Moldovenească, 
una era germană, trei româneşti, patru ucrainene 
şi două poloneze. Molodia avea 5 şcoli, dintre 
care una românească, una germană, două 
mixte româno-germane şi una ucraineană. În 
Ceahor activa o școală românească (cu 5 clase) 
și alta ucraineană (cu 3 clase). O școală mixtă 
româno-ucraineană exista la Liudi Horecea. 
În satele Corovia și Broscăuţii Vechi, care 
în prezent sunt aproape complet ucrainizate, 
existau numai școli românești4. Acum, în toate 
aceste sate din nordul Bucovinei funcționează 
doar şcoli ucrainene.

În oraşele Cernăuţi şi Storojineţ, şcolile din 
centru erau în majoritate mixte, cu educație 
predominant germană, iar cele din suburbii 
erau în majoritate româneşti. La Roşa, Roşa-
Stâncă, Ţeţina şi Horecea existau separat 
școli româneşti. La Caliceanca, Clocucica și 
Mănăsteriște, școlile erau mixte, dar existau și 
filiale româno-germane, unde toți elevii erau 
români. La Storojineţ, în cele două şcoli din 
centrul orașului instruirea elevilor se făcea în 
trei limbi (germană, română şi ucraineană), iar 
în cele două şcoli din cătunul Bilca și din cotul 
situat pe malul drept al Siretului, educația 
se făcea doar în limba română5. În 1913, în 

Bucovina existau și 14 şcoli româneşti private, 
dintre care 8 în sate aflate astăzi în regiunea 
Cernăuți: Carapciu pe Ceremuş, Comareşti 
(2 școli), Costeşti, Cotul Bainschi, Hliboca, 
Mihalcea şi Panca6.
Școala românească în perioada interbelică

După unirea Bucovinei cu România, 
învățământul în limba română s-a dezvoltat în 
continuare. S-au deschis noi școli românești, 
și asta mai cu seamă în centrele urbane, dar 
și în localitățile rurale, în special în satele 
cu populație mixtă. În Cernăuți, Storojineț 
și alte localități urbane au funcționat licee 
pentru băieți și fete, unde și-au făcut studiile 
mulți tineri din orașele și satele Bucovinei. 
Cea mai importantă instituție de învățământ 
era Universitatea din Cernăuți, cu instruire 
în limba română, unde au lucrat profesori 
renumiți și au studiat tineri nu doar din 
Bucovina, dar și din Basarabia sau alte județe 
din Moldova. O adevărată redeșteptare 
națională s-a produs la românii din Basarabia, 
care în perioada stăpânirii rusești nu au avut 
decât școli rusești. După 1918, școli românești 
s-au deschis în mai multe sate din județul 
Hotin. 

Românii au populat compact partea sudică 
a teritoriului (spațiul actual al raioanelor 
Herța, Hliboca, Noua Suliță și Storojineț), care 
după 1940 a format regiunea Cernăuți. După 
calculele noastre, în anul 1930, în localităţile 
viitoarei regiuni Cernăuţi trăiau 805.642 
persoane, din care 383.028 (47,5%) erau 
ucraineni, 227.187 (28,2%) români, 88.772 
(11%) evrei, 46.946 (5,8%) ruşi, 30.439 
(3,8%) germani, 25.088 (3,1%) polonezi, 
4.182 reprezentanți ai altor etnii. În 1930, 
un număr de 419.025 locuitori ai teritoriului 
viitoarei regiuni Cernăuți (52%) considerau, 
că limba lor maternă era ucraineana, 200.829 
persoane (24,9%) numeau româna drept limbă 
maternă, 75.410 persoane (9,4%) – limba idiș, 
43.582 persoane (5,4%) – limba germană, 
41.566 persoane (5,1%) – limba rusă, 23.027 
persoane (2,9%) – limba polonă, 2.203 – alte 
limbi7.

La începutul anului 1940, în teritoriul 
actualei regiuni Cernăuţi locuiau cca. 883.385 
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persoane, dintre care 597.220 bucovineni 
și herțeni, şi 286.165 basarabeni. Numărul 
românilor din acest teritoriu era atunci în jur 
de 250 mii persoane (cca. 28,3% din totalul 
populației), dintre care aproximativ 195 mii 
erau bucovineni și herțeni, iar cca. 55 mii 
basarabeni8.

Învățământul în limba română s-a dezvoltat 
și în județele Cetatea Albă și Ismail din sudul 
Basarabiei, care în 1940 în cea mai mare 
parte au fost incluse la R.S.S. Ucraineană. În 
sate s-au înființat școli primare românești, în 
cele mai importante orașe (Ismail, Cetatea 
Albă, Chilia, Reni) au funcționat licee sau 
școli normale, cu instruire în limba română. 
Dezvoltarea sistemului de învățământ a 
contribuit la reducerea semnificativă a 
locuitorilor analfabeți din Basarabia. 

Spațiul din sudul Basarabiei era divers 
după structura etnică, aici existau comunități 
importante de români, ucraineni, ruși, bulgari, 
germani, găgăuzi. După calculele noastre, 
275 de localităţi din sudul Basarabiei (182 
din judeţul Cetatea Albă, 68 din Ismail, 23 
din Tighina şi 2 din judeţul Cahul), în 1940 
au fost incluse la R.S.S. Ucraineană. În 
1930, în teritoriul respectiv locuiau 550.433 
de persoane, dintre care 133.501 (24,3%) 
erau ruşi, 122.530 (22,3%) bulgari, 100.150 
(18,2%) români, 81.766 (14,9%) ucraineni, 
60.881 (11,1%) germani, 21.593 (3,9%) 
găgăuzi, 17.638 (3,2%) evrei, 1.969 ţigani, 
1.776 albanezi, 782 greci, 521 polonezi şi 
7.326 de alte neamuri9. Cele mai multe sate 
românești din sudul Basarabiei (din teritoriul 
actual al Ucrainei) se aflau în județul Ismail, 
în apropiere de orașele Reni, Ismail sau Chilia. 
Un alt grup de sate românești erau așezate 
în nordul teritoriului, în apropiere de hotarul 
actual moldo-ucrainean. În 16 sate din spațiul 
respectiv, peste 90% din locuitori erau etnici 
români, iar în alte 14 sate, de la 51% până 
la 89% din locuitori erau români. În orașe, 
cei mai mulți români trăiau în Reni (6.112), 
Cetatea Albă (5.092), Ismail (5.003), Chilia 
(4.470)10. 

Soarta românilor 
(moldovenilor) din Transnistria

Cele mai importante sate româneşti 
(moldoveneşti) din stânga Nistrului 
(Transnistria) au fost înfiinţate în secolele 
XVII-XVIII, anterior anului 1792, când 
teritoriul dintre Bug şi Nistru a fost înglobat în 
componenţa Rusiei ţariste. În urma proceselor 
migraționiste și a colonizării teritoriului de la 
est de Nistru, treptat s-a produs o diminuare 
a ponderii populației românești. În 1859, în 
gubernia Herson au fost înregistrați cca. 84 mii 
moldoveni (9,6% din totalul populației), iar în 
gubernia Podolia trăiau 41,8 mii moldoveni 
(2,7% din total). După recensământul din 
1897, în gubernia Herson locuiau 147.218 
(5,4%) moldoveni, cei mai mulți în județele 
Tiraspol (49.020), Elizavetgrad (35.194), 
Ananiev (31.659), Odesa (6.620). Totodată, 
în gubernia Podolia au fost înregistrați doar 
26.764 (0,9%) moldoveni, adică mai puțini 
decât în 185911.

Pe parcursul stăpânirii ţariste, românii 
din stânga Nistrului, ca şi cei din Basarabia, 
nu au dispus de învăţământ în limba maternă 
şi nu au avut posibilitatea de a avea relaţii 
culturale cu conaţionalii lor din Vechiul Regat 
sau din Monarhia Austro-Ungară. Totuşi, 
mai ales populaţia românească din satele de 
lângă Nistru, datorită aşezării compacte şi a 
vecinătăţii cu Basarabia, a reuşit să-şi păstreze 
limba, tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. În 
timpul evenimentelor revoluţionare din 1917-
1918, s-a produs o redeşteptare naţională şi la 
românii transnistreni. În teritoriul din stânga 
Nistrului s-au deschis mai multe şcoli cu 
limba română de predare, s-a introdus limba 
maternă în biserici, s-au constituit primele 
asociaţii şi ziare moldoveneşti. Însă, după 
unirea Basarabiei cu România, râul Nistru a 
devenit un hotar greu de traversat, iar românii 
transnistreni, pentru prima dată în istorie s-au 
pomenit într-o izolare totală chiar şi faţă de 
conaţionalii lor din Basarabia.

Prezenţa însemnată a populaţiei româneşti 
în partea stângă a Nistrului a fost una din 
cauzele înfiinţării, în toamna anului 1924, a 
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R.A.S.S. Moldoveneşti. Totuși, adevăratul 
motiv al creării acestei autonomii moldovenești 
a fost de ordin politic și ideologic. Autoritățile 
sovietice nu au recunoscut unirea Basarabiei 
cu România, iar prin formarea R.A.S.S. 
Moldovenești se urmărea scopul de a „crea” 
un popor moldovenesc, distinct de cel român. 

Primele date statistice din perioada 
sovietică despre populație se referă la anul 
1920. Atunci în Ucraina au fost înregistrați 
149.109 moldoveni și 16.516 români. Cei mai 
mulți moldoveni locuiau în guberniile Odesa 
(137.856), Donețk (10.435), Ekaterinoslav 
(757). Totodată, în gubernia Nikolaev 
au fost înregistrați doar 15.674 români! 
Recensământul sovietic din anul 1926 a 
înregistrat 572.339 de locuitori în R.A.S.S. 
Moldovenească, dintre care 277.515 (48,5%) 
ucraineni, 172.419 (30,1%) moldoveni, 48.868 
(8,5%) ruși, 48.564 (8,5%) evrei, 10.739 
(1,9%) germani, 6.026 bulgari, 4.853 polonezi 
etc. Însă, după 13 ani de regim sovietic, de 
colectivizare și industrializare forțată, de 
deportări și represiuni ale populației, de 
foamete în anii 30, numărul moldovenilor 
s-a redus în cifre absolute. În anul 1939, 
populația R.A.S.S.M. era de 599.156 locuitori, 
inclusiv 303.825 (50,7%) ucraineni, 170.982 
(28,5%) moldoveni, 61.278 (10,2%) ruși, 
37.035 (6,2%) evrei, 11.947 (2%) germani, 
7.355 bulgari, 3.390 polonezi etc12. Astfel, 
deși moldovenii au beneficiat de autonomie, 
în acest spațiu s-a produs ucrainizarea și 
rusificarea populației.

 Totuși, în perioada sovietică, moldovenii 
de la est de Nistru (nu doar cei din R.A.S.S.M.) 
au avut posibilitatea pentru prima dată să fie 
instruiți în limba maternă. Autoritățile sovietice 
au promovat o campanie de „moldovenizare” 
și „indigenizare”, adică de promovare a 
cadrelor naționale în instituțiile de stat, dar 
care nu a atins rezultatul scontat. Chiar și în 
R.A.S.S. Moldovenească, ucrainenii erau mai 
numeroși decât moldovenii și s-a produs mai 
degrabă ucrainizarea populației, inclusiv prin 
școlile existente. La începutul anului 1925, 
în R.A.S.S.M. activau 300 de școli, dintre 
care 241 ucrainești, 20 rusești, 15 germane și 

doar 11 moldovenești. Din totalul de 33.673 
de elevi ai școlilor din R.A.S.S.M., 22.560 
(67%) erau ucraineni, doar 5.219 (15,5%) 
moldoveni, 4.377 (13%) evrei, restul fiind 
ruși, germani, polonezi. Deja în anul 1926, din 
28.914 copii de etnie română, 9.933 (34,4%) 
erau înscriși în școli13. După datele oficiale din 
15 decembrie 1927, în R.A.S.S.M. existau deja 
387 de școli primare (clasele I-IV), dintre care 
229 ucrainene, 82 moldovenești, 23 rusești, 
13 evreiești, 13 germane, 3 în bulgară, 2 în 
poloneză, 1 în cehă și 21 cu mai multe limbi de 
instruire, inclusiv 14 moldo-ucrainene. Școlile 
primare erau frecventate de 33.858 de elevi, 
dintre care 19.485 (57,5%) în școli ucrainene, 
7.111 (21%) – în moldovenești, 2.131 (6,3%) 
– în rusești, 1.440 (4,2%) – în evreiești, 762 
(2,2%) – în germane, 1.701 (5%) – în școli 
mixte moldo-ucrainene14. 

Autoritățile sovietice au luat măsuri 
pentru ca toți copiii între 8 și 11 ani să fie 
școlarizați. Pentru anul școlar 1930/1931 
se raporta că, din totalul de 58.400 de elevi 
ai claselor primare, 18.046 (30,9%) erau 
moldoveni, proporția fiind apropiată de 
structura etnică a autonomiei. În următorii 
ani, numărul elevilor moldoveni din clasele 
primare s-a menținut la cca. 18.700-18.900 
de persoane. În această perioadă s-a dezvoltat 
și învățământul secundar de 7 clase, iar în 
anul școlar 1935/1936, în clasele V-VII erau 
înscriși 8.238 de elevi moldoveni sau 29,4% 
din totalul elevilor. În decursul anilor 1932-
1937, numărul școlilor medii moldovenești 
incomplete a crescut de la 28 la 65, iar cele 
medii au ajuns la 15 unități15. 

Către anul 1926, dintre principalele 
comunități etnice ale R.A.S.S.M., cei mai 
mulți analfabeți se înregistrau în rândul 
moldovenilor. După recensământul din 1926, 
doar 36,9% din populația R.A.S.S.M. era 
știutoare de carte. Cei mai mulți știutori de 
carte se înregistrau la germani (66,6%) și 
evrei (62%), urmați de ruși (44,3%), ucraineni 
(36,6%) și moldoveni (doar 25,8%). Măsurile 
luate în anii următori, inclusiv prin organizarea 
școlilor de alfabetizare, a contribuit la 
creșterea locuitorilor, care puteau a scrie și 
citi. Recensământul sovietic din 1939 a mai 
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înregistrat doar 94.998 de analfabeți în rândul 
populației mature, dintre care 39.245 erau 
moldoveni16. 

În anii 30 ai sec. XX, școli cu limba română 
de instruire au funcționat în majoritatea 
satelor din R.A.S.S.M., unde moldovenii erau 
majoritari, dar și în alte sate moldovenești 
din afara R.A.S.S.M. Aceste măsuri ale 
autorităților sovietice, chiar dacă au avut o 
puternică conotație politică, de propagandă și 
de ideologizare a populației, au contribuit la 
diminuarea analfabetismului, iar locuitorii de 
etnie română au avut posibilitate să fie instruiți 
în limba maternă.     

Moldovenizarea învățământului 
românesc în perioada sovietică

În vara anului 1940, U.R.S.S. a ocupat 
Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. 
La 7 august 1940, printr-un decret al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fost luată 
hotărârea de înfiinţare a regiunii Cernăuţi, 
care includea teritorii din nordul Bucovinei, 
din nordul Basarabiei și din ținutul Herței. 
La 4 noiembrie 1940, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a stabilit noul hotar dintre 
R.S.S. Ucraineană şi R.S.S. Moldovenească. 
Prezidiul a hotărât ca 76 de localităţi din 
partea de sud a judeţului Hotin, cu o populaţie 
de 142.949 de persoane, să fie incluse în 
componența R.S.S. Moldovenească17. Tot 
atunci, în sudul Basarabiei s-a constituit 
regiunea Ismail, inclusă în cadrul R.S.S. 
Ucraineană.

După ocuparea Basarabiei și nordului 
Bucovinei a început și procesul de ucrainizare 
și rusificare a învățământului în regiunile 
Cernăuți și Ismail (sudul Basarabiei). Chiar 
în primul an de putere sovietică, alfabetul 
latin a fost interzis pentru limba română, 
iar denumirea oficială a limbii a devenit 
„limba moldovenească”. Românii din nordul 
Basarabiei, dar şi din satele bucovinene de 
lângă Cernăuţi au fost declarați moldoveni. 
În regiunea Cernăuţi au fost deschise 538 
de şcoli, dintre care 408 ucrainene, 111 
„moldovenești”, 10 ruseşti şi 9 cu alte limbi 
de instruire18. După alte calcule, în anul 
şcolar 1940-1941, în regiune au funcţionat 

405 şcoli ucrainene, 114 cu predare în limba 
„moldovenească”, 11 cu predare în limba rusă 
şi 9 cu predare în idiș. În iulie 1946, în regiune 
existau 124 şcoli „moldovenești”, de diferite 
trepte, şi 18 şcoli ruseşti. Spre sfârşitul anului 
de învăţământ 1946-1947, numărul şcolilor 
moldoveneşti s-a redus la 10619.

În primii ani de putere sovietică s-a format 
raionul rural Cernăuți, din care făceau parte și 
satele românești Ceahor, Corovia, Molodia, 
Valea Cosminului, Voloca, Ostrița și Mahala, 
ca și satele cu populație mixtă, precum 
Cuciurul Mare, Mihalcea. Dacă locuitorilor 
din satele fostelor județe Storojineț, Rădăuți și 
Dorohoi li s-a recunoscut dreptul să se declare 
în continuare români, celor din fostul județ 
Cernăuți (Boian, Ceahor, Corovia, Mahala, 
Molodia, Ostrița, Valea Cosminului, Voloca, 
Țureni) li s-a contestat acest drept, ei fiind 
declarați moldoveni.  

Chiar în primii ani de după război, în 
mai multe sate de români din raionul rural 
Cernăuți, școlile românești au fost ucrainizate. 
Atunci au fost închise școlile românești 
din satele Ceahor, Corovia, Cuciurul Mare, 
Mihalcea, Molodia, Valea Cosminului. Tot 
în primii ani de după război au dispărut 
școlile românești din Banila Moldovenească, 
Comarești, Corcești, Davideni, Maidan, 
Panca, Petriceanca, Storojineț, din satul 
Șișcăuți (raionul Secureni)20. După două-trei 
decenii de funcționare, au fost închise școlile 
românești din cătunul Poieni al orășelului 
Hliboca, din cătunul Vulva al orașului 
Storojineț, au fost ucrainizate școala din 
Broscăuții Vechi, raionul Storojineț, și cele 
două școli din satul Colincăuți, raionul Hotin. 
Fără școală românească a rămas satul Tureatca 
și târgul Herța din fostul județ Dorohoi. În 
timp, au fost desființate școlile românești 
din Seliște (parte a orășelului Noua Sulița) și 
școlile nr.11 și nr.12 din suburbiile Horecea-
Mănăstirii și Țețina din orașul Cernăuți. În 
anii 70 ai sec. XX, în raionul Storojineț au 
fost rusificate școlile românești din cătunul 
Arșița (comuna Pătrăuți de Jos), din centrul 
satului Pătrăuți de Sus, o școală din Crasna 
și alta din Ciudei. În raionul Noua Suliță, 
școala românească din satul Mămăliga a fost 
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transformată în școală mixtă moldo-rusă. 
La începutul anilor 80 ai sec. XX, a început 
ucrainizarea școlii românești din Cotul de 
Sus al comunei Camenca, raionul Hliboca. În 
1990 s-a încercat lichidarea școlilor românești 
din Cireș și din Privorochia, dar protestele 
locuitorilor au împiedicat autoritățile să 
realizeze aceste planuri21. 

Astfel, la sfârșitul perioadei sovietice, 
în regiunea Cernăuți, din cele 114 școli 
„moldovenești” din anul școlar 1940/1941, 
au rămas doar 87. Clase cu predarea în limba 
„moldovenească” mai existau în câteva 
școli mixte ruso-române sau ucraineano-
române. Deci, în decurs de 50 de ani de putere 
sovietică, în regiunea Cernăuți au fost închise 
aproximativ 30 de școli cu instruire în limba 
română. În toate școlile ”moldovenești” din 
regiunea Cernăuți, elevii au studiat, ca limbă 
de stat, limba rusă. Limba ucraineană nu a 
existat ca obiect de studiu, în aceste școli. 

În perioada sovietică, cele mai multe şcoli 
din sudul Basarabiei au fost ruseşti şi ucrainene, 
doar în satele mari moldoveneşti existând şi 
şcoli cu predare în limba „moldovenească”. 
Potrivit unei informaţii, la începutul anului 
şcolar 1944/1945, în regiunea Ismail erau 
76.665 copii de vârstă şcolară, dintre care 
58.310 (76,2%) învățau în limba rusă, 13.069 
(17,1%) – în limba ucraineană, iar 5.181 
(6,8%) – în limba „moldovenească”. Atunci 
funcționau în această regiune 171 de şcoli 
ruse, 120 ucrainene şi 26 „moldovenești”22. 

O statistică mai exactă despre învăţământul 
din regiunea Ismail există pentru data de 1 
septembrie 1945. În această regiune funcţionau 
atunci 323 de şcoli (151 ruse, 145 ucrainene 
şi 27 moldoveneşti), care erau frecventate de 
81.045 de elevi, dintre care 48.483 (59,8%) 
în şcolile ruse, 23.036 (28,4%) – în ucrainene 
şi 9.526 (11,7%) – în școlile moldoveneşti. 
Cele 27 de şcoli moldoveneşti cuprindeau 
231 de clase, dintre care 184 de clase din 
şcolile primare şi 47 de clase din şcolile de 7 
ani23. În limba rusă erau instruiţi toţi bulgarii, 
găgăuzii, reprezentanţii altor naţionalităţi, 
dar şi o parte din ucrainenii şi moldovenii 
din regiunea Ismail. Treptat, situaţia şcolilor 
cu limba română de instruire s-a înrăutăţit şi 

mai mult. În ajunul declarării independenţei 
Ucrainei, în satele din sudul Basarabiei existau 
doar 16 şcoli cu predarea în limba română, 2 
școli mixte româno-ruse și 3 școli cu predarea 
limbii și literaturii române ca obiect.

Mult mai gravă a fost soarta moldovenilor, 
care locuiesc dispersat la est de râul Nistru, în 
regiunile Odesa, Nikolaev, Kirovograd. Până 
în anii 50-60 ai sec. XX, în multe sate mari 
moldovenești din acest spațiu au funcționat 
școli moldovenești. Însă, treptat aceste școli 
au trecut la instruirea în rusă sau ucraineană, 
astfel că la momentul declarării independenței 
Ucrainei, în acest spațiu nu mai existau școli sau 
clase cu predarea în „limba moldovenească”.  

Școlile românești 
din Ucraina, după anul 1991

În anii 1989-1992, românii din Ucraina, 
inclusiv cei declarați oficial moldoveni, datorită 
schimbărilor democratice din societate, au 
reușit să obțină unele drepturi în domeniul 
învățământului. Urmând exemplul școlilor din 
Republica Moldova, școlile moldovenești din 
regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa au 
trecut la grafia latină și au revenit la denumirea 
firească a limbii române. Astfel, autoritățile 
au acceptat denumirea firească de școli cu 
limba română de predare, cu excepția celor 
din sudul Basarabiei. Totodată, în toate școlile 
românești, în locul limbii ruse s-a introdus ca 
obiect de studiu, limba ucraineană.  

Un factor de încurajare pentru elevii scolilor 
românești din Ucraina a fost acordarea unor 
burse de studiu în România. După cinci decenii 
de izolare, absolvenții școlilor românești din 
regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia 
obțineau posibilitatea să-și continue studiile 
la instituţii superioare din România. Totodată, 
din cauza stabilirii hotarului de stat între 
Ucraina şi Republica Moldova, numărul 
studenţilor din regiunea Cernăuţi sau din sudul 
Basarabiei la universităţile din Chişinău şi 
Bălţi se diminuază semnificativ.

După proclamarea independenței Ucrainei, 
învățământul în limba română a cunoscut o 
perioadă de dezvoltare firească, până către 
anul 2000 consemnându-se chiar o creștere a 
numărului elevilor instruiți în limba maternă. 
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Totodată, școlile din regiunile Cernăuți 
și Transcarpatia sunt recunoscute oficial 
românești, pe când cele din regiunea Odesa 
sunt considerate moldovenești. În anul școlar 
1991/92, 33 mii de elevi au studiat în limba 
română, inclusiv 19 mii în școli românești 
și 14 mii în școli moldovenești. Elevii din 
regiunea Transcarpatia, din nordul Bucovinei 
și din ținutul Herța au învățat în română, pe 
când cei din nordul (raionul Noua Suliță) și 
sudul Basarabiei, fiind considerați moldoveni, 
studiau în școli moldovenești. Deja din anul 
școlar următor, și elevii din raionul Noua 
Suliță au trecut la instruirea în limba română, 
pe când moldovenii din sudul Basarabiei au 
continuat să învețe în „limba moldovenească”, 
dar cu grafie latină. O excepție s-a consemnat 
doar în anii școlari 1996/97 – 1998/99, când și 
școlile din regiunea Odesa au fost înregistrate 
oficial românești: 

Învățământul în limba română 
(„moldovenească”) din Ucraina 

(1991-2010)
Anul școlar Numărul de elevi (mii) Sursaromână moldovenească total

1991/1992 19,0 14,0 33,0 1991, p. 197
1993/1994 26,0 7,0 33,0 1993, p. 384
1995/1996 26,9 7,1 34,0 1995, p. 446
1997/1998 34,3 - 34,3 1997, p. 434
1999/2000 27,5 7,2 34,7 1999, p. 475
2001/2002 28,5 7,0 35,5 2001, p. 467
2003/2004 27,5 6,5 34,0 2003, p. 477
2005/2006 25,0 6,0 31,0 2005, p. 461
2007/2008 22,8 5,2 28,0 2007, p. 459
2009/2010 21,1 4,3 25,4 2009, p. 450

Sursa: Date statistice extrase din 
Статистичний щорiчник України (Anuarul 
statistic al Ucrainei). În tabel, în coloana 
„Sursă” e trecut numărul paginii Anuarului 
din anul școlar specificat în prima coloană.

Așadar, până în anul școlar 2003/04, în 
trei regiuni cu populație vorbitoare de limba 
română din Ucraina, cca. 33-35 mii de 
elevi au studiat în limba română. Însă, după 
acest an școlar s-a redus considerabil atât 
numărul elevilor din regiunile Cernăuți și 
Transcarpatia, care studiau în limba română, 
cât și a celor din sudul Basarabiei care învățau 
în „limba moldovenească”. Doar în decurs de 
un deceniu (2001-2010), numărul elevilor din 
școlile românești s-a micșorat cu peste 7 mii, 

și cu aproape 3 mii – în școlile moldovenești. 
Dacă în perioada 1993-2002, cca. 7.000 elevi 
din regiunea Odesa (sudul Basarabiei) au 
studiat în limba română („moldovenească”), 
în următorul deceniu s-a constatat o reducere 
semnificativă a elevilor instruiți în limba 
maternă.

Între timp, numărul elevilor din 
Ucraina care mai învață în română sau 
„moldovenească” s-a micșorat și mai mult. 

Învățământul în limba română 
(„moldovenească”) din Ucraina (2010-

2018)

Anul
școlar

Învățământ în limba română în lb. „moldovenească”

Regiunea Cernăuți Regiunea 
Transcarpatia

Sudul Basarabiei

școli clase elevi școli clase elevi școli clase elevi
2010/11 70 945 15.579 12 202 3.287 6 221 3.877
2011/12 72 982 15.820 12 183 3.030 6 204 3.508
2012/13 70 947 15.195 12 169 2.899 6 202 3.288
2013/14 69 921 14.697 12 166 2.821 5 195 3.087
2014/15 66 907 14.092 12 161 2.716 5 190 2.984
2015/16 63 899 13.715 12 161 2.711 3 178 2.797
2016/17 63 881 13.453 12 163 2.686 3 173 2.693
2017/18 60 866 13.336 12 163 2.649 3 171 2.652

diferența: -10 -79 -2.243 - -39 -638 -3 -50 -1.225

Surse: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/
kat_u/publosvita_u.htm, Загальноосвітні 
навчальні заклади України на початок 
2010/11-2017/18 навчального року (Școlile 
generale din Ucraina la începutul anului de 
învățământ 2010/11-2017/18), c. 61-69.

Potrivit statisticilor oficiale, în anul școlar 
2017/2018, în Ucraina funcționau 72 de școli 
românești (60 în regiunea Cernăuți și 12 în 
Transcarpatia) și doar 3 școli moldovenești 
în sudul Basarabiei. În toate cele trei regiuni 
funcționează, de asemenea, mai multe școli 
mixte cu instruire în română și ucraineană, 
cele mai multe în regiunea Cernăuți și în 
sudul Basarabiei. După aceeași sursă, în 
1.029 clase se studia în limba română (866 
în regiunea Cernăuți și 163 în Transcarpatia), 
iar în 171 clase din sudul Basarabiei se învăța 
în „limba moldovenească”. În limba română 
erau instruiți 15.985 elevi (13.336 în regiunea 
Cernăuți și 2.649 în Transcarpatia), iar 2.652 
elevi din sudul Basarabiei studiau în „limba 
moldovenească”24. În total, 18.637 elevi 
români și moldoveni din cele trei regiuni erau 
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instruiți în limba maternă. Față de anul școlar 
2001/2002, când s-a atins cifra maximală de 
35,5 mii de elevi în școlile românești, în anul 
de îmvățământ 2016/2017 acest număr s-a 
redus aproape cu jumătate.  

Școlile românești 
din regiunea Cernăuți, în primul 

deceniu de independență a Ucrainei
În anii 1989-1992, românii din regiunea 

Cernăuți, datorită schimbărilor democratice 
din societate, au reușit să obțină și unele 
drepturi în domeniul învățământului. În câteva 
școli ucrainene din regiunea Cernăuți, în care 
învățau și copii de români, la insistența și 
cu sprijinul societăților culturale românești 
din regiune, au fost deschise clase cu limba 
română de instruire. Astfel de clase au fost 
deschise la școlile ucrainene din Molodia și 
Corovia (ambele sate cu populație majoritar 
românească), la o școală din Storojineț. La 
Cernăuți s-a reușit deschiderea unei școli 
românești în centrul orașului. La fel, o școală 
cu limba română de instruire s-a deschis 
în centrul raional Herța. Clase românești 
existau și la unul din liceele din Noua Suliță. 
În centrul regional, școli românești existau 
doar în suburbiile Horecea, Roșa și Roșa-
Stâncă. Însă, în mai multe sate cu populație 
majoritar românească (Broscăuții Vechi, 
Colencăuți, Corcești, Șișcăuți, Tureatca, Valea 
Cosminului) școlile au rămas tot ucrainene. 

Încă în primii ani de independență a 
Ucrainei, fostele școli românești din Crasna, 
Ciudei sau Pătrăuți de Sus, transformate de 
sovietici în școli cu limba rusă de predare, 
au fost reorganizate pe cale administrativă, 
în școli ucrainene. În anul de învăţământ 
1992/1993, în 9 şcoli din raionul Hliboca în 
care istruirea se făcea în limba ucraineană 
– Camenca, Ceahor, Corceşti, Corovia, 
Molodia, Tureatca, Valea Cosminului şi 
Hliboca (cu două  școli) – și într-o școală din 
orașul Herța, unde materiile se predau în limba 
rusă, învățau 5.338 elevi, dintre care 2.925 
(54,8%) erau ucraineni, 2.195 (41,1%) români 
(inclusiv 102 declarați moldoveni), 158 ruşi şi 
60 reprezentanți ai altor etnii25. În aceste şcoli, 

limba română nu a fost introdusă nici măcar ca 
obiect de studiu, deși în unele din ele elevii de 
naționalitate română constituiau majoritatea 
– Tureatca (95%), Corcești (86%), Molodia 
(76%), Herța (62%), Valea Cosminului (59%) 
– sau erau în proporție de peste 35 la sută –  
Corovia (45%), Ceahor (35,6%)26. Doar la 
școlile din Corovia și Molodia, o perioadă 
scurtă s-a reușit deschiderea unor clase 
paralele, cu predare în limba română. 

După câțiva ani de libertate și de progres 
relativ al învățământului în limba română, 
au început presiunile de deschidere a unor 
clase ucrainene sau de predare a unor obiecte 
în limba de stat. Limba română a fost scoasă 
treptat din clasele românești paralele de la 
școlile din Corovia, Molodia, Storojineț, 
deschise după destrămarea U.R.S.S. Din 
școlile românești noi formate au rezistat doar 
cele din centrul regional (în prezent Gimnaziul 
„Alexandru cel Bun”) și din orașul Herța, 
devenit Liceul „Gheorghe Asachi”. 

Treptat au apărut și alți factori cu influență 
negativă asupra sistemului de învățământ 
minoritar. Astfel, absolvenților școlilor 
românești li s-a luat dreptul de a susține, la 
admiterea în facultăți, examenul de limba 
română. Examenul de limba română a fost 
înlocuit cu examenul de limba ucraineană 
chiar și la admiterea în facultate la secția 
de filologie română. La Universitatea din 
Cernăuţi, numărul studenţilor de etnie română 
e departe de a corespunde proporțional cu 
numărul de români din regiune, fiindcă 
instruirea se realizează doar în ucraineană. 
Conform unei statistici realizate în luna martie 
1991, din cei 9.769 studenţi ai Universității 
din Cernăuţi, 8.329 (85,2%) erau ucraineni, 
820 (8,4%) ruşi, 434 (4,5%) români, divizați în 
„moldoveni” (231 persoane) și „români” (203 
persoane), 109 evrei, 37 poloni, 22 bieloruşi şi 
29 reprezentanți ai altor etnii27.

Din cauza stabilirii hotarului de stat 
între Ucraina şi Republica Moldova, 
numărul studenţilor din regiunea Cernăuţi la 
universităţile din Chişinău şi Bălţi se diminuază 
semnificativ. Concomitent, absolvenții școlilor 
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românești obțin posibilitatea de a primi burse 
de studii în România. Însă, puținii absolvenți 
ai școlilor românești din regiune, care își 
continuă studiile în România sau Republica 
Moldova, din varii motive nu mai revin la 
baștină. Lor li se pun diverse piedici în a se 
angaja la serviciu conform diplomei de studii 
absolvite.

Școli mixte româno-ucrainene 
în sate românești din regiunea Cernăuți
Ucrainizarea școlilor românești din 

regiunea Cernăuți s-a accelerat în ultimii 10-
15 ani. Cea mai sigură metodă de ucrainizare a 
școlilor românești e transformarea acestora în 
școli mixte. Doar în decurs de 14 ani, numărul 
școlilor româno-ucrainene din regiunea 
Cernăuți a crescut de la 9 (în 2001/2002), la 18 
(2016). În realitate, numărul școlilor românești 
devenite mixte în această perioadă a fost și 
mai mare, fiindcă între timp o parte din fostele 
școli mixte au devenit ucrainene. În 2001, 
învățământului în limba română din regiune 
cuprindea 92 școli (83 românești și 9 mixte). 
În 2016 mai erau doar 81 școli (63 românești 
și 18 mixte). Deci numărul de școli mixte s-a 
mărit cu 9, dar numărul școlilor românești s-a 
micșorat cu 20.

Cea mai gravă situație se atestă în raionul 
Noua Suliță, unde o bună parte din români 
sunt trecuți în acte moldoveni. În acest raion 
din nordul Basarabiei, mai mult de jumătate 
din școlile românești sunt deja mixte. Prima 
școală mixtă a luat ființă la Mămăliga. În 
1996, școala românească din acest sat devenea 
româno-ruso-ucraineană, iar din 2002 – 
româno-ucraineană. Și mai tristă e starea 
învățământului în satul Stroiești, unde 95% din 
locuitori vorbesc limba română. Ucrainizarea 
școlii din sat a început în anii 90 ai sec. XX, iar 
acum școala e monolingvă, cu instruirea doar 
în limba ucraineană. În 2001 s-a deschis prima 
clasă ucraineană la liceul cu limba română 
de predare din centrul raional Noua Suliță. 
În anul școlar 2015/2016, în 20 de clase din 
acest liceu învațau 227 elevi, dintre care 77 
în 9 clase românești, iar 150 elevi în 11 clase 
ucrainene. Întrucât la o clasă românească 
revin cel mult  9 elevi, clasele românești riscă 
să fie desființate.

În 2003 s-a deschis prima clasă ucraineană 
la școala centrală din Boian. În 2016, la 
această școală își făceau studiile 381 de copii 
(162 în 10 clase ucrainene și 219 în 14 clase 
românești). Însă în 2014, și la gimnaziul din 
Boian (cotul Hlinița) s-au deschis două clase 
ucrainene, cu 23 de elevi. Astfel, în cele două 
școli mixte din Boian învațau 563 de elevi, 
dintre care 378 (67,1%) încă studiau în limba 
română, iar 185 (32,9%), în limba ucraineană. 
La cele două școli mixte din comuna Boian 
învațau și mulți copii din satul vecin Priprutie 
(Lehuceni), unde școala încă românească era 
frecventată doar de 87 de elevi. 

În 2006, în alte două comune de pe malul 
Prutului, la Marșinți și Vancicăuți, unde 
cca. 90% din locuitori sunt moldoveni, au 
fost deschise clase ucrainene. Procesul de 
ucrainizare a școlilor din aceste două comune 
a avansat foarte mult, deja mai mulți elevi fiind 
instruiți aici în limba ucraineană. La școala din 
Marșinți, din totalul de 220 elevi, 120 învațau 
în ucraineană, iar 100 în română. La școala din 
Vancicăuți, în clasele ucrainene studiau 147 
elevi, iar în cele românești doar 84 elevi. Însă, 
ucrainizarea școlii din Marșinți nu a constituit 
o soluție pentru stoparea plecării copiilor din 
sat la studii în centrul raional. 

În 2007 s-a deschis o clasă ucraineană și la 
școala din Tărăsăuți, dar ulterior nu s-au mai 
deschis alte clase paralele. În 2016, la școala 
din Tărăsăuți era doar o clasă ucraineană cu 9 
elevi și exista speranța că școala ve redeveni 
cu instruirea doar în limba română. Însă, 
recent părinții au adunat „cereri” și s-a deschis 
o nouă clasă de a I-a cu predare în ucraineană.

În 2008, devin mixte școlile românești din 
Costiceni și Forosna. În 2016, școala cu 8 clase 
din Forosna era frecventată doar de 57 de elevi 
(37 în clase ucrainene și doar 20 elevi în clase 
românești). Din cauza numărului mic de elevi, 
există pericolul ca în acest sat să fie închisă 
școala. La școala din Costiceni, din 2008 până 
în 2015, autoritățile au reușit să deschidă doar 
4 clase ucrainene, frecventate în 2016 de 48 
elevi. În 2012, a devenit mixtă și școala din 
Dranița, dar și aici, timp de 4 ani s-au descis 
numai 2 clase ucrainene, cu 19 elevi, iar cca. 
90% din elevi erau instruiți în limba română. 
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În 2014, a început înstrăinarea școlii românești 
din Rachitna. În decurs de doi ani, în această 
școală s-au deschis 2 clase ucrainene. În 2016, 
școala din Rachitna avea 281 elevi, dintre care 
247 elevi (88%) erau intruiți în limba română, 
iar 34 – în ucraineană.  

Așadar, în anul școlar 2015/2016, în raionul 
Noua Suliță existau 11 școli mixte româno-
ucrainene, în care învățau 2.671 de elevi (1.647 
în română și 1.024 în ucraineană). Cu excepția 
liceului din Noua Suliță, toate celelalte 10 
școli mixte funcționează la sate, unde 90-95% 
din locuitori sunt români, majoritatea trecuți în 
acte moldoveni. De remarcat că 9 din cele 11 
școli mixte sunt situate în localități de pe malul 
stâng al Prutului, de-a lungul șoselei ce duce 
spre Republica Moldova. În perioada sovietică, 
foarte mulți absolvenți ai acestor școli plecau 
la Chișinău, Bălți sau Tiraspol să-și continuie 
studiile. Dacă școlile din localitățile respective 
se vor ucrainiza, absolvenții acestora vor fi 
lipsiți de posibilitatea de a-și continua studiile 
în limba română la o universitate din Republica 
Moldova. 

În raionul Hliboca, clase ucrainene paralele 
sunt deschise în 3 școli românești. În 2002, a 
fost deschisă o clasă ucraineană la școala din 
Bahrinești, iar în 2016 erau 6 clase paralele 
ucrainene. În clasele românești studiau 119 
elevi, iar în cele ucrainene 43 elevi. În 2009, a 
fost deschisă o clasă ucraineană la Școala nr.1 
din satul Cupca. Din fericire, în anii următori 
nu s-au mai deschis clase ucrainene în această 

școală. În acest sat există șanse reale să fie 
păstrată școala românească, după ce elevii din 
clasa ucraineană vor absolvi școala. În 2014, a 
început ucrainizarea școlii din Privorochia. În 
doi ani aici s-au deschis două clase ucrainene, 
cu 23 elevi. Celelalte 8 clase românești erau 
frecventate de 66 elevi. Totodată, mulți copii 
din Privorochia studiază la școala ucraineană 
din Tărășeni. Deși școala din Privorochia a 
devenit mixtă nu demult, riscul ca ea să se 
transforme repede în școală ucraineană este 
iminent.

Patru școli mixte româno-ucrainene 
funcționează în sate românești din raionul 
Storojineț. Școala nr.1 din Pătrăuți de Sus a 
fost rusificată încă în perioada sovietică, iar 
după proclamarea independenței Ucrainei a 
fost transformată în școală ucraineană. Totuși, 
în această școală există și câteva clase în care 
instruirea se mai face în limba română. Însă, 
în 2015 s-a deschis o clasă ucraineană și la 
Școala nr.2 din sat. În total, cele două școli 
mixte din Pătrăuți de Sus erau frecventate de 
604 elevi, 379 (62,7%) elevi fiind instruiți în 
ucraineană.  

În satul Ciudei, până în 2015 au existat o 
școală ucraineană și două românești. Totuși, în 
ultimul deceniu, numărul elevilor din școala 
ucraineană a depășit numărul elevilor din 
celelate două școli românești. În 2015, a început 
ucrainizarea Școlii nr.3 din cătunul Cornișor. 
Chiar din primul an, în clasa I-a ucraineană 
s-au înscris tocmai 19 elevi. În total, în cele 
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3 școli din Ciudei învățau 950 de elevi, dintre 
care 540 elevi (56,8%) în clase ucrainene și 
410 elevi (43,2%) în clase românești. Câteva 
clase paralele ucrainene sunt și la școala din 
satul Ropcea, dar aici încă marea majoritate a 
elevilor erau instruiți în română.   

Astfel, în anul școlar 2015/2016, în 
regiunea Cernăuți funcționau 17 școli mixte 
româno-ucrainene, dintre care 11 în raionul 
Noua Suliță. În aceste școli existau 273 clase, 
frecventate de 3.834 elevi, 90-95% fiind 
români. În 175 de clase românești învățau 
2.338 (61%) elevi, iar în 98 de clase ucrainene, 
1.496 (39%) elevi28. În aceste calcule nu era 
inclusă școala mixtă din Ropcea. Între timp 
situația s-a înrăutățit și mai mult, numărul 
elevilor din clasele ucrainene fiind în creștere.

Vlad Cubreacov a publicat recent un studiu 
statistic, în care prezintă situația școlară din 
școlile mixte româno-ucrainene din regiunea 
Cernăuți, conform datelor acumulate la 31 
mai 2017. În acest articol sunt incluse 17 școli 
mixte, fiind indicate informații despre numărul 
de clase și numărul de elevi din fiecare clasă, 
cu predare în română sau ucraineană. Lipsesc 
informații pentru două școli mixte (liceul din 
Noua Suliță și școala din Privorochia). Situația 
școlară pentru fiecare școală se prezenta astfel:

Situația școlară 
din școlile mixte româno-ucrainene 

din regiunea Cernăuți, la 31 mai 2017

Nr. raionul Școala
Nr. de clase Nr. de elevi

în 
l.rom.

în l. 
ucr.

total în 
cl.rom.

în 
cl.ucr.

total

1.

Noua Suliță

Boian şc. 12 11 23 192 166 358
2. Boian gimn. 11 2 13 158 22 180
3. Costiceni 11 5 16 139 66 205
4. Dinăuți 14 1 15 270 9 279
5. Dranița 11 2 13 164 19 183
6. Forosna 3 6 9 15 44 59
7. Marşenița 10 9 19 93 122 215
8. Mămăliga 11 11 22 100 247 347
9. Răchitna 13 3 16 238 46 284

10. Tărăsăuți 17 2 19 318 23 341
11. Vancicăuți 10 11 21 70 164 234
12. Hliboca Bahrineşti 11 6 17 113 44 157
13. Cupca nr.1 11 1 12 186 7 193
14.

Storojineț

Ciudei nr.3 9 2 11 96 24 120
15. Pătrăuți Sus 1 5 19 24 45 384 429
16. Pătrăuți Sus 2 11 1 12 165 13 178
17. Ropcea 15 3 18 304 25 329

17 școli româno-ucrainene 185 95 280 2.666 1.425 4.091

Sursa: Vlad Cubreacov, Școli mixte 
româno-ucrainene din regiunea Cernăuți, 
la 31 mai 2017 (Tabele și comentarii), în 

„Mesager bucovinean”, nr.3 (59), 2018, p. 10-
15. 

Așadar, la sfârșitul anului școlar 2016/2017, 
în 17 școli mixte româno-ucrainene din 
regiunea Cernăuți (fără liceul din Noua Suliță 
și școala din Privorochia) existau 280 de clase 
(185 cu instruire în română și 95 cu instruire 
în ucraineană), frecventate de 4.091 de elevi 
(2.666 în clase românești și 1.425 în clase 
ucrainene). În 11 școli mixte din raionul Noua 
Suliță, din 186 de clase, 123 erau cu instruire 
în română și 63 în ucraineană. Toate clasele 
din aceste 11 școli erau frecventate de 2.685 
de elevi, dintre care 1.757 (65,4%) în clase 
românești și 928 (34,6%) în clase ucrainene. 
Situația cea mai gravă era la școala din Forosna, 
unde doar 15 elevi mai învățau în română în 
trei clase superioare (VII-IX), pe când clasele 
I-VI erau cu instruire doar în ucraineană. Cel 
mai probabil, în prezent la această școală mai 
există doar o singură clasă românească (a 
IX-a), iar de anul viitor, școala din Forosna 
va deveni monolingvă, cu instruire doar în 
ucraineană. Mai mulți elevi erau instruiți în 
ucraineană la școlile din Marșenița, Mămăliga 
și Vancicăuți. În scurt timp, aceeași situație va 
fi și la școala medie din Boian, unde clasele 
I-VI cu predare în ucraineană aveau mai mulți 
elevi29. 

În școlile mixte din raioanele Hliboca și 
Storojineț, doar la școala nr.1 din Pătrăuți de 
Sus, majoritatea covârșitoare a elevilor studiau 
în ucraineană. Această școală a fost rusificată 
încă în perioada sovietică, iar după 1991 a 
trecut la predarea în ucraineană, cu păstrarea 
unor clase paralele românești. În celelalte 
școli mixte din raioanele Hliboca și Storojineț 
existau doar unele clase paralele cu predare în 
ucraineană, mai mulți elevi fiind instruiți în 
română30.    

Localități cu populație românească
și învățământ parțial în limba ucraineană

Școlile mixte româno-ucrainene 
funcționează în sate unde peste 90% din 
locuitori sunt români (moldoveni). În regiunea 
Cernăuți există și alte localități cu populație 
românească, unde sunt școli românești și 
ucrainene separate. O astfel de situație există 

Educația românească în Ucraina



82                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019 Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019                  83                   

în orașul Herța. În perioada sovietică, la Herța 
a existat doar o școală rusă. În primii ani de 
independență a Ucrainei, românii au reușit să 
obțină deschiderea și a unei școli românești, 
care în prezent se numește Liceul ”Gheorghe 
Asachi”. Totuși, deși cca. 70% din locuitorii 
orașului Herța sunt români, doar 134 elevi 
(33,6%) învățau la Liceul ”Gheorghe Asachi”, 
pe când școala ucraineană din oraș era 
frecventată de 265 elevi (66,4%). 

În satul Tereblecea există o școală 
românească și alta ucraineană. În 2016, școala 
ucraineană era frecventată de 159 elevi, iar 
școala română, de 131 elevi, deși cca. 80% 
din locuitorii satului sunt români. În raionul 
Storojineț, elevii din comunele Crasna și 
Pătrăuți de Jos pot să învețe, la alegere, în 
școli românești sau ucrainene separate. În 
Crasna, cea mai mare localitate românească 
din regiunea Cernăuți, în 2016 erau trei școli 
românești, cu 52 clase și 1.059 elevi, și o 
școală ucraineană, cu 19 clase și 388 elevi. În 
total, cele 4 școli din Crasna erau frecventate 
de 1.447 elevi, dintre care 73,2% învățau în 
română, dar 91% din locuitorii Crasnei sunt 
români.   

În comuna Pătrăuți de Jos, școala din centrul 
satului este românească, iar cea din cătunul 
Arșița e ucraineană. La școala românească din 
Pătrăuți de Jos învățau 363 elevi, iar la școala 
din Arșița, 151 elevi. În 2001, satul Pătrăuți 
de Jos avea 3.004 locuitori (96% români), iar 
Arșița – 873 locuitori (69,5% români, 25,2% 
polonezi și 4% ucraineni). În 2001, populația 
totală a comunei Pătrăuți de Jos era de 3.877 de 
persoane, dintre care 89,8% erau români, dar 
în cele două școli erau instruiți 514 elevi, dinre 
care doar 363 (70,6%) în română31. Astfel, în 
cele trei sate menționate există școli separate 
ucrainene și românești, dar mulți copii de 
români preferă să fie instruiți în ucraineană.  

În orașul Cernăuți există 4 școli în limba 
română, dintre care una e amplasată în partea 
centrală a orașului (Gimnaziul nr.6, care 
poartă numele lui Alexandru cel Bun), iar 
celelalte 3 în suburbii (Școala nr.10 și Școala 
nr.17 din Roșa; Școala nr.13 din cartierul 
Horecea). În anul școlar 2015/2016, în cele 
4 școli românești din orașul Cernăuți existau 
37 de clase și 393 elevi (în medie câte 10-11 

elevi într-o clasă)32. Toate aceste patru școli 
sunt relativ mici și au puțini elevi într-o clasă. 
Numărul copiilor de români este mult mai 
mare la Cernăuți, decât al elevilor care-și fac 
studiile în limba maternă. Deschiderea unor 
grădinițe românești în Cernăuți ar contribui 
la ameliorarea stării învățământului în limba 
maternă. 

Pentru comparație, la sfârșitul anului 
1913, școlile oficiale și particulare din orașul 
Cernăuți erau frecventate de 9.771 elevi, 
1.595 fiind români, dintre care 1.558 (97,7%) 
învățau în limba română. Atunci existau 3 școli 
românești separate în suburbiile Cernăuțiului 
(la Horecea Urbană, Roșa Stâncă și Roșa 
Țețina) și 6 filiale școlare româno-germane, 
cu elevi români – două în partea centrală 
a orașului și 4 în suburbii (în Caliceanca, 
Clocucica, la  Mănăsteriște și la Roșa)�. Astfel, 
în ajunul izbucnirii Primului Război Mondial, 
din totalul de 1.595 elevi români din Cernăuți, 
doar 37 învățau dispersat în diferite școli, unde 
nu se studia limba română. 

Localități cu populație 
românească, dar cu școli ucrainene

În regiunea Cernăuți există și alte sate cu 
populație românească în care învățământul 
în școli se desfășoară doar în ucraineană. 
Cele mai multe localități de acest fel se află 
în raionul Hliboca. Printre ele se evidențiază 
comunele Corcești și Tureatca, în care, 
conform recensământului din 1989, peste 
90% din locuitori s-au declarat români. Însă, 
școlile din aceste sate au fost ucrainizate 
încă în perioada sovietică. Din cauza lipsei 
învățământului în limba română, în 2001 în 
aceste sate s-a înregistrat un număr mare de 
persoane, care considerau ucraineana drept 
limbă maternă. 

În 1989, la Molodia, Valea Cosminului 
și Corovia, sate învecinate cu capitala 
Bucovinei, mai mult de jumătate din locuitori 
erau români (moldoveni). La începutul anilor 
90 ai sec. XX, în școlile ucrainene din aceste 
sate s-au deschis clase paralele românești. 
Însă cu timpul, numărul elevilor din aceste 
clase s-a diminuat, iar în final clasele au fost 
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desființate. În 2001, în aceste sate ponderea 
populației ucrainene a crescut, iar în Corovia și 
Valea Cosminului, ucrainenii au devenit chiar 
majoritari. În perioada 1989-2001, numărul 
populației românești a scăzut semnificatic și în 
alte sate din raionul Hliboca (Volcineții Vechi, 
Stârcea, Ceahor, Petriceanca, Presecăreni, 
Gârbăuți, Camenca, Slobozia, în centrul 
raional Hliboca)33, unde există doar școli cu 
predare în ucraineană. 

Conform recensământiului din 1989, satul 
Cotileu din raionul Noua Suliță avea 2.789 
locuitori (52% moldoveni și 47% ucraineni), 
dar școala a fost ucrainizată încă în perioada 
sovietică. În consecință, la recensământul din 
2001, din 2.991 locuitori ai satului, 83,2% 
au recunoscut ucraineana și doar 15,9%, 
”moldoveneasca” drept limbă maternă. 
Stroiești este unicul sat românesc din raionul 
Noua Suliță în care școala este ucraineană 
sută la sută. În 2001, în satul Stroiești au 
fost înregistrați 1.546 locuitori, dintre care 
94,8% moldoveni și doar 4,1% ucraineni. 
Ucrainizarea nu a contribuit la consolidarea 
școlii din Stroiești, mulți copii din sat preferând 
să învețe la școlile din centrul raional.

În raionul Storojineț cele mai multe localități 
cu populație mixtă se află în centrul raionului. 
Lipsa unei școli românești se resimte mai 
ales în orașul Storojineț. În 1989, acest oraș 
avea 14.033 locuitori, inclusiv 22,9% români 
și 0,9% moldoveni. În 2001, din cei 14.523 
locuitori, doar 11,1% s-au declarat români și 
0,3% moldoveni, adică proporția românilor 
s-a redus cu jumătate. Dar și așa, deși cca. 
1.750 persoane se declară români, pentru cel 
puțin 200 copii de vârstă școlară români din 
Storojineț nu există nicio clasă cu instruire în 
limba română. La începutul anilor 90 ai sec. 
XX, în Storojineț au fost deschse într-o școală 
și câteva clase românești, care cu timpul s-au 
închis. 

Broscăuți este un alt sat din raionul 
Storojineț, care nu are măcar clase paralele 
românești. La sfârșitul stăpânirii austriece, 
la Broscăuții Vechi funcționau două școli 
românești (cu 411 elevi) și una românească 
era în cătunul Liscăuți din Broscăuții Noi 

(cu 270 elevi). În total, în 1913, în Broscăuți 
existau 4 școli cu 722 elevi, dintre care 681 
învățau în limba română34. După mai bine 
de 100 de ani, în anul școlar 2015/2016, în 
Broscăuții Vechi și Broscăuții Noi funcționau 
tot 4 școli, dar toate ucrainene, cu numai 310 
elevi. Prin școală, procesul de ucrainizare a 
satului Broscăuți a avansat în ritm rapid. În 
1989 românii din Broscăuții Vechi reprezentau 
48,3%, iar cei din Broscăuții Noi - 14% din 
numărul locuitorilor. În 2001, doar 15,5% 
din locuitorii satului Broscăuții Vechi mai 
recunoșteau româna drept limbă maternă35.

Banila Moldovenească și Davideni sunt alte 
două sate din raionul Storojineț cu populație 
mixtă. Aici, în perioada austriacă au existat 
școli ucrainene și românești. În 1913, în Banila 
Moldovenească funcționau 10 școli primare 
sau secții școlare, dintre care 4 erau ucrainene, 
3 românești, 2 poloneze și 1 germană. 
Românii aveau atunci secții românești la 
școala din centru și la școlile din cătunele 
Coșeliuca și Poieni. Tot atunci, în satul vecin 
Davideni existau 3 școli primare românești (în 
centrul satului, în cătunele Bahna și Runc)36. 
Acum, toate școlile din aceste două sate sunt 
ucrainene.  

În perioada austriacă, școli primare 
românești, oficiale sau particulare, au existat 
și în alte sate cu populație mixtă din actualul 
raion Storojineț: Comarești, Costești, Cuciurul 
Mare, Mihalcea, Panca. În 1913, în Cuciurul 
Mare existau două școli ucrainene, una 
germană și două românești (cu 421 de elevi, 
toți români). În Mihalcea activa o școală 
publică românească cu 90 elevi și o școală 
particulară românească cu 185 elevi. Tot 
atunci, școli private românești existau în satele 
Costești (140 elevi), Comarești (95 elevi) și 
Panca (96 elevi)37. În prezent, doar persoanele 
mai în vârstă din aceste sate cunosc sau înțeleg 
limba română.  

O situație paradoxală există la Colencăuți, 
unicul sat din raionul Hotin populat cu 
moldoveni. În 2001, la Colencăuți au fost 
înregistrați 5.245 locuitori, dintre care 91,1% 
au declarat limba ”moldovenească” drept 
limbă maternă. Cu toate acestea, școala din 
Colencăuți, care în 2016 avea 26 clase și 564 
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elevi, era sută la sută ucraineană38. Deși copiii 
vorbesc acasă și în timpul pauzelor în română, 
limba lor maternă nu e studiată nici măcar ca 
obiect facultativ. O situație similară există 
și la Șișcăuți, unicul sat moldovenesc din 
raionul Secureni, unde din cei 1.446 locuitori, 
conform recensământului din 2001, mai 
bine de două treimi (71,6%) consideră limba  
”moldoveneasca” drept limbă maternă. Și în 
acest sat, școala nu are nicio clasă cu limba 
maternă de predare. 

Așadar, în mai multe localități cu populație 
mixtă din regiunea Cernăuți, școlile sunt 
ucrainene, iar limba română nu se studiază nici 
măcar ca obiect facultativ. Din această cauză, 
minoritatea românească din aceste localități 
este asimilată treptat. Totodată, multe școli 
ucrainene sau româno-ucrainene contribuie la 
deznaționalizarea treptată a satelor românești 
vecine. Bunăoară, în raionul Storojineț, mulți 
copii din Cireș învață la Davideni; din Ropcea, 
la Storojineț; din Budineț, la Pătrăuți de Sus. 
În raionul Hliboca, mulți elevi din Privorochia 
fac naveta la Tărășeni; din Puieni, Poieni și 
Sinăuți, la Tureatca; din Cupca, la Corcești; din 
Oprișeni, la Stârcea sau Slobozia. În raionul 
Noua Suliță, copii din Marșinți și Stroiești 
freventează școli din Noua Suliță; elevi din 
Cerlena studiază la Cotileu; din Berestea, la 
Doljoc; din Priprutie, la Boian etc. 

Școlile din raioanele cu populație 
românească din regiunea Cernăuți

În intervalul 1989-2001, în patru raioane 
din sudul regiunii Cernăuți proporția celor ce 
s-au declarat ucraineni a crescut de la 39,6% 
la 42,4%, proporția celor ce s-au declarat 
români, de la 31,4% la 36%, iar proporția 
celor ce s-au declarat moldoveni a scăzut 
de la 25,5% la 19,4%. Ponderea populației 
românești (români și moldoveni) a înregistrat 
o ușoară creștere în raionul Herța, o ușoară 
scădere în raioanele Noua Suliță și Storojineț 
și o scădere semnificativă în raionul Hliboca 
(de la 56,9% la 51,4%). Dar și așa, în 2001, în 
cele patru raioane din sudul regiunii Cernăuți, 
românii și moldovenii constituiau împreună 
55,4% din totalul populației39. Dacă sistemul 
de învățământ ucrainean ar respecta proporția 
firească dintre numărul locuitorilor pe etnii, 

și numărul elevilor ce reprezintă aceste etnii, 
cca. 55-56% din elevii din aceste patru raioane 
administrative ale regiunii Cernăuți ar trebui 
să fie instruiți în limba română. Dar câți elevi 
români din aceste patru raioane sunt instruiți 
în limba română?  

În ultimele decenii, multe școli românești 
din raioanele Hliboca, Noua Suliță și 
Storojineț ale regiunii Cernăuți, unde românii 
locuiesc compact, au devenit mixte româno-
ucrainene sau cu instruire doar în ucraineană. 
Doar în raionul Herța s-au păstrat toate 
școlile românești. Excepție face doar școala 
ucraineană din centrul raional Herța, unde 
învață cca. ⅔ din elevii herțeni. O școală 
ucraineană primară cu doar 2 clase există în 
Mamornița ucraineană.   

În anul școlar 2015/2016, în raionul Herța 
funcționau 28 de școli, dintre care 26 în 
română. Toate aceste școli erau frecventate 
atunci de 4.138 elevi, inclusiv 3.861 (93,3%) 
în 26 școli românești40. Însă, numărul școlilor 
românești din acest raion se micșorează, fiindcă 
în mai multe cătune există școli primare cu un 
număr foarte mic de elevi. În 2015 s-au închis 
școlile primare din satul Lunca și din cătunele 
Tăbunești (satul Târnauca) și Nadiarna (satul 
Mogoșești), în care erau doar câte 8-10 elevi. 
Mai puțin de 20 elevi erau în școlile primare 
din cătunele Canateuca (15 elevi), Văleni 
(15 elevi), Crihana (16 elevi) și Săvinești 
(18 elevi). Dacă în aceste școli nu va crește 
numărul de elevi, închiderea lor va fi iminentă.  

În raionul Hliboca, în 2016 funcționau 23 
școli ucrainene, 13 școli românești și 3 mixte 
româno-ucrainene. Toate cele 39 de școli 
din raion erau frecventate de 8.807 elevi, 
inclusiv 5.910 (67,1%) în școlile ucrainene, 
2.455 (27,9%) în școlile românești și 442 
în trei școli mixte. În limba ucraineană erau 
școlarizați 5.984 (67,9%) de elevi, iar în limba 
română, doar 2.823 elevi (32,1%), dintre care 
368 în școli mixte. În 2001, românii, inclusiv 
cei declarați moldoveni, reprezentau 51,4% 
din totalul populației raionului Hliboca, iar 
ucraineni, doar 46,8%. Astfel, cca. jumătate 
din elevi (cca. 4.400) sunt de etnie română, 
dar în limba română erau instruiți doar 2.823 
de elevi (64,2% din copiii de români). Ceilalți 
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cca. 1.580 copii de naționalitate română 
erau școlarizați în limba ucraineană41. Nu 
au posibilitate să învețe în limba maternă un 
număr mare de copii de români din centrul 
raional Hliboca, din satele cu populație 
mixtă Corcești, Molodia, Tureatca, Valea 
Cosminului, Corovia, Ceahor, Camenca etc. 
Astfel, asimilarea prin școala ucraineană 
a copiilor de români este iminentă. Doar 
o eventuală deschidere de clase românești 
paralele în școlile din aceste sate, ar putea 
salva de la deznaționalizare o parte din copiii 
românilor de aici.  

În raionul Noua Suliță din nordul 
Basarabiei, în anul de învățământ 2015/2016 
existau 35 școli (14 ucrainene, 10 românești 
și 11 mixte). Din totalul de 7.526 elevi, 3.219 
(42,8%) învățau în școli ucrainene, 1.636 
(21,7%) în școli românești și 2.671 (35,5%) în 
școli mixte româno-ucrainene. În total, 4.243 
de elevi (56,4%) studiau în ucraineană și 3.283 
(43,6%) în română. În anul 2001, 64,3% din 
locuitorii acestui raion se considerau români 
sau moldoveni, și doar 34% erau ucraineni. 
Rezultă că, cca. 4.840 (64,3%) elevi din raion 
erau români (moldoveni), dar numai 3.283 
(67,8% din toți elevii de etnie română) erau 
școlarizați în limba română. Ceilalți 1.557 
elevi frecventau clasele sau școlile cu limba 
ucraineană de predare42. 

În două sate cu populație românească din 
acest raion, Stroiești și Cotileu, școlile sunt 
complet ucrainizate. Doar revenirea copiilor 
în clasele românești ar mai putea evita 
deznaționalizarea satelor din acest raion și 
degradarea școlilor. Exemplul satelor Marșinți, 
Stroiești sau Forosna ne demonstrează că 
ucrainizarea școlilor duce la degradarea 
instituției de învățământ, fiindcă o bună parte 
din copii preferă să facă naveta la școlile din 
centrul raional sau din satele vecine. 

În comparație cu celelate trei raioane, în 
Noua Suliță se constată și o îmbătrânire mai 
accentuată a populației. Dacă în raioanele 
Hliboca, Herța și Storojineț, la 1.000 locuitori 
revin în medie câte 121, 128 și 129 elevi, în 
raionul Noua Suliță, la 1.000 locuitor revin în 
medie doar 86 de elevi. Situația cea mai gravă 
se constată într-un șir de sate din partea de 

nord-est a raionului. Din cauza numărului mic 
de elevi, în viitorul apropiat riscă să fie închise 
sau reorganizate școlile din Berestea, Forosna, 
Nesfoia. 

Raionul Storojineț este cel mai populat 
din regiunea Cernăuți și, în 2001, avea peste 
95 mii de locuitori. În anul școlar 2015/2016, 
în acest raion existau 48 școli cu un total de 
12.332 elevi. În 35 școli ucrainene din raion 
erau școlarizați 8.543 elevi (69,3% din total), 
10 școli românești aveau 3.068 elevi (24,9%), 
iar în trei școli mixte învățau 721 elevi (5,8%). 
În total, 8.941 elevi (72,5%) erau școlarizați 
în limba ucraineană și 3.391 elevi (27,5%), în 
limba română. În 2001, din 95.295 locuitori 
ai raionul Storojineț, 59,6% erau ucraineni, 
36,8% români, 0,3% moldoveni. Aceasta 
înseamnă că din 12.332 elevi care frecventează 
școlile din acest raion, cca. 37% (cca. 4.560 
elevi) erau copii de români, dar în anul școlar 
2015/2016, doar 3.391 elevi (74,4% din copiii 
de români) erau școlarizați în limba română. 
Restul, cca. 1.170 elevi români din acest raion 
învățau în ucraineană43. Această înstrăinare a 
copiilor români se întâmplă mai cu seamă în 
patru sate mari românești (Crasna, Ciudei, 
Pătrăuți de Sus și Pătrăuți de Jos), unde pe 
lângă școli românești există și școli ucrainene, 
iar mulți părinți îi înscriu pe copiii lor în 
școlile / clasele ucrainene. O lipsă mare a 
învățământului în limba română se resimte și 
în centrul raional Storojineț, unde un număr 
important din locuitori sunt români.  

Situația învățământului românesc în raionul 
Storojineț se prezintă și mai gravă dacă luăm 
în calcul faptul că, natalitatea este mai ridicată 
în satele din sudul raionului, unde majoritatea 
locuitorilor sunt români. În 2001, în 7 comune 
românești din acest raion (Crasna, Ciudei, 
Igești, Pătrăuți de Jos, Pătrăuți de Sus, Ropcea, 
Budineț și Cireș) locuiau 33.593 de persoane, 
iar în 2015, în școlile din aceste comune erau 
înscriși 4.849 elevi, la 1.000 de locuitori 
revenind câte 144 elevi. La nivelul întregului 
raion, la 1.000 locuitori reveneau în medie câte 
129 elevi. Deci, în realitate numărul copiilor 
de români din raion era mai mare de 37%, dar 
numai 27,5% din totalul elevilor erau instruiți 
în română. 
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Așadar, în anul de învățământ 2015/2016, 
în 4 raioane cu populație română compactă 
din regiunea Cernăuți funcționau 150 școli, 
dintre care 74 ucrainene, 59 românești și 
17 mixte româno-ucrainene. În 74 școli 
ucrainene învață 17.949 de elevi (54,7%), 59 
școli românești erau frecventate de 11.020 
elevi (33,6%), iar în 17 școli mixte învățau 
3.834 elevi (11,7%). Cu excepția liceului din 
orașul Noua Suliță, celelalte 16 școli mixte 
funcționau în sate, unde românii (moldovenii) 
constituie majoritatea (de la 87% până la 98% 
din populație). 

Cele 150 de școli din patru raioane ale 
regiunii erau frecventate de 32.803 elevi, 
dintre care 19.445 elevi (59,3%) studiau în 
ucraineană și 13.358 elevi (40,7%), în română. 
Însă, raportul dintre români și ucraineni în cele 
4 raioane este aproape invers: 55,4% români 
și moldoveni și 42,4% ucraineni (conform 
recensământului din 2001). Doar în raionul 
Herța, practic toți copiii de naționalitate 
română învață în școli românești. În celelalte 
trei raioane, în limba română sunt școlarizați 
doar 64-74% din copiii români (moldoveni):

 
Populaţia din 4 raioane, în 2001 (după 

naţionalităţi) și numărul de elevi în școli, 
în anul de învățământ 2015/2016 (după 

limba de școlarizare)

Raionul

Locuitori, în 2001 Elevi, în 2015/2016

Elevi școlarizați 
în românătotal, 

persoane
români, 

%
ucraineni, 

%
total, 

persoane

raportat 
la 1.000 

loc.

școlarizați în

lb.rom. lb. ucr.

Herța 32.316 93,8 5,0 4.138 128 93,3 6,7 99,5

Hliboca 72.676 51,4 46,8 8.807 121 32,1 67,9 64,2

Noua 
Suliță

87.461 64,3 34,0 7.526 86 43,6 56,4 67,8

Storojineț 95.295 37,1 59,6 12.332 129 27,5 72,5 74,4

Total 287.748 55,4 42,4 32.803 114 40,7 59,3 75,0

  Sursa: Ion Popescu, Constantin 
Ungureanu, op. cit., p. 284-285, 288-289.

Din calculele noastre, în cele 4 raioane 
cu populație română compactă locuiesc cca. 
17.700-18.000 copii români (moldoveni) 
de vârstă școlară, dar numai 13.358 dintre ei 
(cca. 75%) erau școlarizați în limba maternă. 
Ceilalți 4.350-4.650 copii de români (cca. 
25%) frecventau școli sau clase ucrainene. În 
orașul Cernăuți, numărul elevilor școlarizați în 
limba română era de numai 393 de elevi. Ei 

frecventează aici doar patru școli românești. 
Astfel, în regiunea Cernăuți existau 63 de 
școli românești și 17 mixte româno-ucrainene. 
În total, doar 13.751 elevi din regiunea 
Cernăuți erau școlarizați în limba română, iar 
numărul lor scade rapid, de la un an la altul. 
Ucrainizarea școlilor din satele românești 
conduce la deznaționalizarea lingvistică 
și etnică a românilor (moldovenilor) din 
nordul Bucovinei. Dacă acest proces va 
continua, peste câteva decenii se va vorbi 
despre comunitatea românească din regiunea 
Cernăuți doar la timpul trecut.  

Declinul învățământului românesc 
din regiunea Cernăuți, după anul 2000
După o scurtă perioadă de avânt, 

învățământul în limba română a intrat într-
un nou regres, suportând presiuni puternice 
de ucrainizare prin deschiderea de clase 
ucrainene în cadrul școlilor românești. În 
anul de învățământ 2001/2002, în regiunea 
Cernăuți existau 458 școli, dintre care 83 erau 
românești, 8 mixte bilingve româno-ucrainene 
și una mixtă trilingvă româno-ruso-ucraineană. 
Din numărul total de 130.268 elevi din regiune, 
21.672 elevi (16,6% din total) învățau în școli 
românești, iar 2.141 (1,6%) elevi învățau în 
școli mixte, cu clase românești. Împreună, 
românii și moldovenii constituie cca. 20% din 
populația regiunii Cernăuți, ceea ce înseamnă 
că din numărul total de cca. 130 mii de elevi, 
cca. 26 mii sunt români. De aici rezultă că cel 
puțin 3 mii de copii de români, în anul școlar 
2001/2002 erau instruiți în școli ucrainene45. 

Deja la începutul anilor 2000, situația 
învățământului românesc era foarte gravă mai 
ales în satele cu populație mixtă din raionul 
Hliboca. Bunăoară, în anul de studii 2003-
2004, în limba ucraineană erau instruiţi 7.146 
elevi (61%), iar în limba română, doar 4.568 
elevi (39%). Școlile din raion aveau 343 de 
clase ucrainene, 236 clase românești și o clasă 
rusă (la Fântâna Albă). În 1989, în raionul 
Hliboca locuiau 68.009 persoane, dintre care 
29.042 (42,7%) români, 27.407 (40,3%) 
ucraineni, 9.644 (14,2%) moldoveni. La 
recensământul din 2001, din totalul de 72.676 
persoane, 34.025 (46,8%) erau ucraineni, 
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32.923 (45,3%) au fost declarați români și 
4.425 (6,1%), declarați moldoveni46. Înseși 
datele oficiale arată că jumătate din locuitorii 
raionului Hliboca sunt români (inclusiv 
moldoveni), iar statisticile școlare din anul 
școlar 2003/2004 arată că doar 39% din elevii 
școlilor din acest raion beneficiau de instrucție 
în limba română, adică cca. 1.300 copii de 
etnie română frecventau școli sau clase în care 
toate materiile se predau în limba ucraineană. 
Lipsa învăţământului în limba maternă 
este cauza principală a asimilării etnice și 
lingvistice a populației românești din satele 
cu populaţie mixtă din raionul Hliboca. În 
aceeași situație se află și românii care locuiesc 
în centrul regional (Cernăuţi) și în cele patru 
centre raionale din sudul regiunii (Storojineț, 
Hliboca, Herța și Noua Suliță).

Situația școlilor românești s-a agravat 
și mai mult în ultimii 10 ani. Astfel, în anul 
școlar 2007/2008, în regiune funcționau 80 
școli românești (cu 18.379 elevi) și 11 școli 
mixte româno-ucrainene (3.367 elevi). Peste 
doar 5 ani, numărul școlilor românești s-a 
redus de la 80 la 70, iar numărul elevilor din 
aceste școli – de la 18.379 la 12.641. În 2013, 
în regiunea Cernăuți funcționau deja 15 școli 
mixte, cu 3.853 elevi47.  

Potrivit unor statistici oficiale, în anul 
școlar 2010/2011, în regiunea Cernăuți activau 
437 școli, dintre care 351 în ucraineană, 70 
românești, una rusă și 15 mixte. În aceste 
școli existau 5.289 clase, inclusiv 4.320 în 
ucraineană, 945 românești și 24 în rusă. Din 
totalul de 96.474 elevi, 80.508 (83,4%) studiau 
în ucraineană, 15.579 (16,1%) în română 
și 387 în rusă. Peste 8 ani, în anul școlar 
2017/2018, în regiune funcționau 413 școli 
(332 în ucraineană, 60 românești, una rusă și 
20 mixte) cu un total de 5.234 clase (4.349 
ucrainene, 866 românești și 19 ruse). Toate 
școlile erau frecventate de 99.026 de elevi, 
inclusiv 85.431 (86,3%) în ucraineană, 13.336 
(13,5%) în română, 259 în rusă48. Așadar, doar 
în decurs de 8 ani, numărul eleviilor instruiți 
în limba română a scăzut cu peste 2 mii de 
persoane, pe când numărul elevilor din școlile 
și clasele ucrainene a crescut cu aproape 5 

mii de persoane. În anul școlar 2017/2018, 
din totalul de 99.026 elevi, cca. 20% (cca. 
19.800) sunt români ori moldoveni, dar numai 
13.336 din ei (67,4% din total) învață în limba 
maternă. Reiese că, un număr de cca. 6.450 
copii de naționalitate română din regiunea 
Cernăuți (32,6% din total) studiază în limba 
ucraineană. 

În decurs de numai 17 ani (din 2001 până 
în 2018), numărul școlilor românești s-a redus 
cu 23 (de la 83 la 60), iar numărul elevilor 
din școlile românești s-a micșorat cu cca. 10 
mii. În acest interval, numărul de elevi români 
școlarizați în limba ucraineană s-a dublat (de 
la cca. 3 mii, în anul școlar 2001/2002 – la 
peste 6 mii, în anul școlar 2017/2018). Dacă 
aceste tendințe pentru învățământul minoritar 
se vor menține neschimbate, școlile românești 
din regiunea Cernăuți nu vor rămâne, peste un 
deceniu, decât cu vreo 7-8 mii de elevi.

Situația cea mai alarmantă este în școlile 
cu instruire în limba română din raionul Noua 
Suliță. În decurs de un deceniu, aproape 
toate școlile românești din satele de pe 
malul Prutului (între Boian și Mămăliga) au 
devenit mixte, fiind deschise clase paralele 
ucrainene. Din totalul de 19 școli mixte 
româno-ucrainene din regiunea Cernăuți, 12 
funcționează în raionul Noua Suliță. După 
informațiile, colectate de Centrul Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, 
în anul școlar 2016/2017, în 12 școli mixte 
din raionul Noua Suliță existau 205 clase (131 
cu instruire în română și 74 în ucraineană). 
Aceste școli mixte erau frecventate de 2.885 
elevi, 1.815 fiind instruiți în clase românești și 
1.070 – în clase ucrainene49. 

Mai mulți elevi învățau în clase ucrainene 
decât românești la liceul mixt din Noua Suliță, 
în școlile din Forosna, Mămăliga, Marșineț 
și Vancicăuți. Anume aceste școli riscă în 
decurs de câțiva ani să treacă la instruirea 
exclusiv în ucraineană. În anul 2016 a început 
ucrainizarea și a școlii din Dinăuți, unde a 
fost deschisă prima clasă paralelă ucraineană. 
Alte 3 școli românești din acest raion (din 
satele Bălcăuți, Nesfoia și Stălinești) au fost 
transformate în mod abuziv în filiale a școlii 
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mixte din Mămăliga și se luptă în instanțele 
de judecată, pentru ași păstra statutul de școli 
separate cu instruire în română. După nivelul 
de ucrainizare, școlile din raionul Noua Suliță 
deja acum sunt mai apropiate de situația 
școlilor moldovenești din sudul Basarabiei. 
Situația va deveni catastrofală, dacă se va 
aplica noua lege a învățământului, adoptată de 
Parlamentul de la Kiev.  

Școlile românești 
(„moldovenești”) din regiunea Odesa
În ajunul declarării independenţei Ucrainei, 

în satele din sudul Basarabiei existau doar 16 
şcoli cu predarea în limba română, 2 școli mixte 
româno-ruse și 3 școli cu predarea limbii și 
literaturii române ca obiect. În 1996, în sudul 
Basarabiei mai erau 13 școli cu instruirea în 
limba română, iar în 2002 mai activau doar 
9 școli în limba maternă50. Deşi numărul 
moldovenilor era destul de numeros în cele 
mai mari oraşe din sudul Basarabiei (7.071 în 
Reni, 3.902 – în Ismail, 2.859 – în Chilia, 2.109 
– în Belgorod-Dnestrovsk), în nicio localitate 
urbană nu existau şcoli, în care limba română 
să fie predată măcar ca obiect facultativ. Lipsa 
învăţământului în limba maternă este cauza 
principală a deznaţionalizării moldovenilor 
din aceste oraşe sud-basarabene, dar și din sate 
cu populaţie mixtă.

După anul școlar 2005/2006, în sudul 
Basarabiei s-a diminuat anual cu 400-
500 numărul de elevi, care învățau în 
„moldovenește”. Această reducere se 
datorează parțial și numărului tot mai mic 
de copii de vârstă școlară, dar în cea mai 
mare parte micșorarea s-a produs din cauza 
ucrainizării școlilor românești (moldovenești).  

În anul de învățământ 2002/2003, în sudul 
Basarabiei funcționau 9 școli cu predarea în 
„limba moldovenească”, în satele Borisovka 
(Borisăuca), Dmitrovka (Dumitrești), 
Furatovka (Anești), Krutoiarovka 
(Moldova), Meniailovka (Manja), Oziornoie 
(Babele), Orlovka (Cartal), Plavni (Barta) 
și Prioziornoie (Ceamașir). În școlile din 
aceste sate existau 174 clase, în care învățau 
3.752 de elevi. În satele Kamâșovka (Hagi 
Curda), Novopokrovka (Pocrovca Nouă) și 

Utkonosovka (Erdec Burno) din raionul Ismail 
funcționau școli mixte româno-ucrainene. 
În 55 clase cu instruire în limba română din 
aceste școli învățau 1.255 de elevi, iar 82 
elevi studiau în 6 clase, în limba ucraineană. 
În alte 4 sate din sudul Basarabiei (Cervonii 
Iar – Chitai, Dolinskoie – Anadol, Limanskoie 
– Frecăței și Novoselie – Satu Nou din raionul 
Reni) activau școli mixte româno-ruse. În 
54 clase românești erau instruiți 1.175 elevi, 
iar în 31 clase rusești – 555 elevi. Încă în 
două școli din raionul Sărata (Novoselivka – 
Satu Nou și Staroselie – Frumușica Veche), 
instruirea se realiza în 3 limbi: română, rusă și 
ucraineană. În 35 clase românești erau instruiți 
649 elevi, în 11 clase ruse – 151 elevi, în 3 
clase ucrainene – 50 elevi51. 

Așadar, în anul școlar 2002/2003, în 18 sate 
moldovenești din sudul Basarabiei erau 9 școli 
cu predare în limba română, 4 școli româno-
ruse, 3 școli româno-ucrainene și două școli cu 
instruirea în 3 limbi. În aceste 18 școli existau 
318 clase cu instruirea în limba maternă a 
elevilor, 42 clase ruse și 9 clase cu predare în 
ucraineană. Din 7.669 elevi din aceste școli, 
6.831 învățau în română, 706 în rusă, 132 în 
ucraineană. Este vorba de sate, în care peste 
90% din locuitori sunt moldoveni, iar până în 
1991 au existat școli cu predare doar în limba 
maternă. Încă în 4 sate din sudul Basarabiei 
(Furmanca, Glâbokoie – Eschipolos, Kamenka 
– Tașlâc și Nadrecinoie – Cioara Murza), 
limba română era studiată doar ca obiect de 
către 861 de elevi. În anul școlar 2002/2003, 
cei mai mulți elevi învățau în limba română 
în școli din raioanele Ismail (2.349), Reni 
(2.259), Sărata (971) și Chilia (820)52. 

Între timp, învățământul în limba română 
din sudul Basarabiei a degradat și mai mult. În 
ultimii ani a scăzut dramatic numărul școlilor, 
claselor și al elevilor, care învață în „limba 
moldovenească”. În anul școlar 2010/2011, 
în sudul Basarabiei funcționau 6 școli 
moldovenești și mai multe mixte, cu un total 
de 221 de clase moldovenești, în care erau 
instruiți 3.877 elevi. După cele mai recente date 
statistice, în anul de învățământ 2017/2018, în 
sudul Basarabiei erau doar 3 școli moldovenești, 
existau 171 de clase moldovenești cu un 

Educația românească în Ucraina



90                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019 

contingent de 2.652 elevi53. În decurs de 8 ani, 
numărul școlilor moldovenești s-a redus la 
jumătate, numărul claselor moldovenești s-a 
micșorat cu 50, iar numărul elevilor instruiți 
în „limba moldovenească” s-a diminuat cu 
1.225 de persoane. Dacă în anii 1993-2001, 
cca. 7.000 elevi din sudul Basarabiei erau 
instruiți în română, în 2018 doar cca. 2.650 
moldoveni mai învață în „moldovenește”. În 
decurs de 45 de ani de stăpânire sovietică, 
numărul elevilor din școlile moldovenești din 
sudul Basarabiei s-a micșorat cu cca. 2.500 
persoane (de la 9.500 în 1945 – la 7.000 în 
1991). În ultimii 15 ani, numărul elevilor 
care mai învață în „moldovenește” s-a redus 
cu 4.350 (de la 7.000 în 2001 – la 2.650 în 
2018)! Lipsa învățământului în limba maternă 
va contribui inevitabil la deznaționalizarea 
treptată și asimilarea etnică și lingvistică a 
minorității românești (moldovenești) din sudul 
Basarabiei. 

Școlile românești 
din regiunea Transcarpatică

Românii din regiunea Transcarpatică au 
dispus de învățământ în limba română în toate 
timpurile, deși au trăit în cadrul diferitor țări 
(Austro-Ungaria, Cehoslovacia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, Ucraina). În perioada 
sovietică, în toate satele românești din 
Transcarpatia au funcționat școli moldovenești, 
după modelul celor din regiunea Cernăuți ori 
sudul Basarabiei. Mulți absolvenți ai acestor 
școli au studiat la universități din Chișinău, 
Bălți sau Tiraspol, dar și la instituții superioare 
de învățământ din Cernăuți ori Ujgorod. 

Până în prezent, școli cu limba română de 
instruire s-au păstrat în toate satele românești 
din Transcarpatia. După unele informații, 
românii din această regiune dispun de 11 
școli cu predare în limba română și două școli 
mixte, iar din anul 2000, la școala nr.2 din 
orășelul Slatina au fost deschise primele clase 
de liceu, cu instruire în română. În anul școlar 
2002/2003, în limba română erau instruiți 
4.634 elevi din regiunea Transcarpatică54. 

După alte informații, în regiunea 
Transcarpatică funcționau 11 școli românești 
și două mixte româno-ucrainene, dintre care 

7 de nivel I-II (primar-gimnazial) și 6 de 
nivel I-III (primar-gimnazial-liceal). În toate 
aceste școli activau 357 de cadre didactice, 
iar numărul elevilor era de 4.541, dintre care 
2.975 în 9 școli din raionul Teacev și 1.566 
– în 4 școli din raionul Rahov. Elevii studiau 
în română la școlile din Apșa de Jos (1.001), 
Apșa de Mijloc (908), Slatina (566), Strâmtura 
(366), Biserica Albă (311), Topcino (260), 
Cărbunești (209), Podișor (200), Dobric (193), 
Plăiuț (154), Bouțu Mic (124), Valea Malului 
(75) și la liceul din Slatina (înscriși doar 25 
de elevi). În toate cele 13 școli, directori erau 
etnici români55.

Între timp, în ultimul deceniu, deși numărul 
școlilor românești din Transcarpatia nu s-a 
micșorat, s-a consemnat o diminuare constantă 
a numărului de elevi, care erau instruiți în 
limba română. În anul școlar 2010/2011, în 12 
școli românești din Transcarpatia existau 202 
clase, frecventate de 3.287 de elevi. Peste 8 
ani, în anul de învățământ 2017/2018, tot în 12 
școli erau deschide 163 clase românești, cu un 
contingent de 2.649 elevi56.

Așadar, după datele oficiale, în regiunea 
Transcarpatică activează 12 școli românești, 
dar în timp de 8 ani școlari, numărul claselor 
s-a redus cu 39, iar numărul elevilor din 
aceste școli – cu 638. Totodată, în decurs de 
14 ani, numărul elevilor care învață în română 
s-a micșorat cu cca. 2 mii (de la 4.634, în 
anul școlar 2002/2003, la 2.649 – în anul 
2017/2018). Această diminuare se explică 
parțial prin micșorarea numărului de copii de 
vârstă școlară, dar și prin tendința de a studia în 
școlile ucrainene. Deși situația învățământului 
în limba română din regiunea Transcarpatia 
este mai bună decât în sudul Basarabiei sau 
regiunea Cernăuți, în cazul aplicării noii legi 
a învățământului, și în această regiune se va 
accentua asimilarea lingvistică și etnică a 
comunității românești.

Note
1  Ion Popescu, Constantin Ungureanu, Românii din 
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2 http://www.jurnalromanesc.ro/jr2/index.php/
component/k2/99-ucraina/846-seria-romaniana-
romani-cu-care-ne-mandrim.html
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Quod licet Jovi, non licet bovi

frăţească a popoarelor sovietice” nu eram 
egali cu ucrainenii. Dar şi ei, şi noi, mai aveam 
un stăpân deasupra. Acum, când ei au devenit 
stăpâni în casa lor şi a noastră, nu-i mai ţine 
nimeni în frâu. Ei îşi dau copiii la grădiniţe 
unde le este mai comod, mai aproape de casă 
sau serviciu. Noi, dacă ne „ţinem de neam 
şi limbă” nu avem decât să-i cărăm în spate 
dintr-un capăt în altul de oraş, unde copilaşii 
români pot auzi şi limba lor. Ei au şcoli la tot 
pasul, iar românii (în cazul de faţă mă refer 
la cei din Cernăuţi) dispun de una singură în 
centrul oraşului, în care, după cum ne dictează 
noile legi, există pericolul ca predarea în limba 
română să rămână doar o înscriere formală în 
statutul instituţiei, pentru a o da drept exemplu 
de respectare a drepturilor minorităţilor. 

De fapt, la Cernăuţi situaţia reală privind 
predarea în limba română ne este mult-puţin 
cunoscută, datorită faptului că activitatea 
societăţilor naţionale e concentrată în oraş. 
Însă nimeni nu cunoaşte cu adevărat ce 
se întâmplă prin sate, la străbunele vetre 
româneşti. Repetăm cu indignare de câţiva 
ani că am rămas cu 60 de şcoli cu predarea în 
limba română din cele peste o sută câte erau 
până la 1990. Însă statistica oficială, difuzată 
de Ministerul Învăţământului din Ucraina, 
atestă o situaţie mult mai dramatică. Aşadar, 
conform datelor din aprilie 2019, în Ucraina 
funcţionau 69 de instituţii de învăţământ 
secundare cu studierea în limba română: 57 în 
regiunea Cernăuţi şi 12 în Transcarpatia. La 
acestea se mai adaugă două şcoli cu predarea 
în aşa-zisa limbă moldovenească din regiunea 
Odessa. În regiunea noastră mai sunt 19 şcoli 
mixte, adică bilingve, unde copiii românilor 

Quod licet Jovi, non licet bovi. Nu-mi 
place defel cum sună în română acest 

binecunoscut dicton latin: Ce i se  permite lui 
Jipiter, nu i se permite unui bou. În forma sa 
originară, mi se pare mai blând şi mai puţin 
jignitor. Dar n-am cum să-l evit, căci ni se 
potriveşte de minune de când am devenit 
minoritate naţională pe pământul nostru şi în 
propria casă. Parcă nu mă slujește mâna să scriu 
că aici, în nordul Bucovinei, suntem nevoiţi 
să mergem mereu la sacrificii pentru a ne 
păstra identitatea, a fi buni români... Mult mai 
plăcut mi-ar fi să înşir pe hârtie uzatele fraze şi 
apeluri patriotice de felul că „nici un sacrificiu 
nu e prea mare când e vorba de păstrarea şi 
promovarea valorilor naţionale, de limba 
maternă” sau că „trebuie să rămânem români 
pe viaţă şi pe moarte”... Viaţa evoluează, se 
schimbă, „ lumea-i cum este şi ca dânsa suntem 
noi”, vorba lui Eminescu. Oamenii, inclusiv 
„românii înstrăinaţi”, cum ne numim noi, 
caută ţări mai bune, se zbat să le dea copiilor 
o educaţie de calitate, să-i instruiască în şcoli 
prestigioase. Avem oare dreptul să le cerem 
sacrificii, să le imputăm că sunt răi români 
(„trădători de neam”) atunci când aspiră la 
culmi mai înalte? La fel de adevărat e că nu 
toţi care vorbesc frumos româneşte, fluturând 
Tricolorul, sunt şi veritabili patrioţi.

Trăim în aceeaşi ţară, avem aceeaşi 
Constituţie şi aceleaşi drepturi cetăţeneşti, 
dar vedem, simţim usturător pe propria piele, 
că ceea ce ucrainenii (declaraţi după 1990 
naţiune titulară) primesc de la stat în mod 
firesc, fără nici un efort, noi, românii trebuie 
să obţinem prin luptă zădarnică şi sacrificii. 
La drept vorbind, şi mai înainte „în familia 

Maria TOACĂ
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sunt instruiţi în limba ucraineană. Presupun 
că numărul şcolilor mixte este mult mai mare, 
deoarece n-avem de unde şti în ce limbă 
se predau disciplinele şcolare în instituţiile 
de învăţământ care şi-au păstrat statutul de 
predare în română. Directorii tac ca partizanii, 
păstrând adevărul ca pe un major secret de 
stat, mai ales, după intrarea în drepturi depline 
a ucrainizării totale. 

N-am avut pic de îndoială în ceea ce 
priveşte adoptarea de către Rada Supremă a 
legii privind funcţionarea limbii ucrainene ca 
limbă de stat, doar şi până acum ucraineana 
n-a fost strâmtorată. Cu sau fără noua lege, 
totuna suntem pierduţi, în timp ce limba de 
predare în şcoli a devenit un fel de harababură. 
Marea noastră nevoie este că prea tare ne 
grăbim să respectăm litera legilor adoptate în 
ultimele două decenii. Doamne fereşte, nu-mi 
chem conaţionalii să ignoreze legile statului. 
Însă, nici să alerge înaintea căruţei, luându-
le în serios până ca acestea să intre oficial 
în vigoare, tot nu-i un lucru de cinste. Îmi 
amintesc cum prin anii ’90, şcolile din raionul 
Herţa printre primele au început să mărească 
orele la limba ucraineană, când aceasta abia 
începea să fie introdusă ca disciplină şcolară 
în programa de învăţământ a şcolilor cu limba 
română de predare. În raionul Noua Suliţă 
s-au grăbit să deschidă 
clase ucrainene din proprie 
iniţiativă, directorii de şcoli 
întrecându-se în privinţa 
ucrainizării învăţământului. 

Şi care e mulţumita 
pentru excesul de zel la 
renegarea propriilor valori? 
S-au găsit motive pentru 
excluderea limbii române 
din procesul de predare 
în şcoli, copiii noştri fiind 
etichetaţi ca debili, inapţi să 
susţină evaluările de stat. În 
realitate, elevii din şcolile 
noastre nu posedă mai prost 
ucraineana decât cei din 
marele oraşe ale Ucrainei. 
Şi nu doar elevii, ci orice 

tânăr din Herţa sau oricare altă localitate 
românească vorbeşte fluent limba ucraineană. 
Din păcate, nu putem spune acelaşi lucru şi 
în privinţa limbii noastre materne, care într-
adevăr are nevoie de apărare, prin lege, aşa 
cum se procedează în ţările Uniunii Europene 
şi alte state civilizate. 

Ca români, ne-am convins nu o dată că 
trebuie singuri să ne apărăm ce-i al nostru, 
dacă vrem să nu ne calce alţii demnitatea în 
picioare. În faţa ucrainizării totale, putem 
opune rezistenţă vorbind între noi româneşte 
nu doar cu uşa încuiată acasă. Avem ce învăţa 
de la puţinii ţărani rămaşi pe la vetrele străbune. 
Un exemplu frumos ni-l oferă femeile din 
Mahala, Ostriţa şi alte sate, care vin la piaţă 
cu lapte, legume de vânzare. La urma urmei, 
avem şi un argument forte: româna este una 
din limbile Comunităţii Europene, unde 
ucrainenii deocamdată se pot statornici cu 
paşaport românesc, pentru care, printre altele, 
ca să-l obţină au plătit cursuri de limba română. 
E un adevăr, de ce ne-am ascunde după deget?

Şi-acum s-o iau de la început, adică să revin 
la dictonul cu Jupiter şi cu boul. Parlamentarii 
ucraineni de precedenta legislatură, chiar şi 
la adoptarea legii ucrainizării forţate şi totale, 
pentru care au luptat cu atâta înverşunare 
patriotică, au găsit o portiţă de scăpare pentru 
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ei, dovedind cu aroganţă că-s os domnesc. Ei 
au făcut ucrainizarea obligatorie pentru toţi, cu 
excepţia domniilor lor. În versiunea definitivă 
a legii, îndelung discutate, din art. 9, unde 
se specifică pentru cine ea este obligatorie, 
deputaţii poporului Ucrainei au fost excluşi. 

Adică, parlamentarii nu sunt obligaţi să 
vorbească neapărat în limba de stat. Şi încă 
un detaliu care ne arată făţărnicia unora dintre 
cei mai aprigi militanţi pentru limba de stat. 
Navigând pe Internet, jurnaliştii au descoperit 
că mulţi foști deputaţi din partea Blocului lui 
Petro Poroşenko şi Frontului Popular, fracţiuni 
care au dat cele mai multe voturi pentru 
ucrainizare, pe paginile lor scriu în limba rusă. 
Să ne mai mirăm de femeia cu purtări uşoare 
care a luat parul să le fugărească din sat (din 
stat) pe altele la fel de „cumsecade”?

Post Scriptum:

Un trăsnet din senin: trecerea elevilor 
români la educație în limba ucraineană

Am observat că declaraţia noului ministru 
al învăţământului din Ucraina, Hanna 
Novosad, privind trecerea, din septembrie 
2023, la predarea tuturor obiectelor în limba 
ucraineană în şcolile minorităţilor naţionale 
care vorbesc într-o limbă a Uniunii Europene, 
a generat din partea unor conaţionali valuri 
de revoltă şi izbucniri emoţionante pe reţelele 
de socializare. Nu zic că nu sunt binevenite 
asemenea reacţii. Dar mi se par și puțin stranii 
aceste lamentări din spațiul virtual, dacă ne 
gândim că Legea Educației, implicit articolul 
7 în care se concretizează negru pe alb trecerea 
la predarea în limba de stat, au intrat în vigoare 
cu doi ani în urmă. Ministrul învăţământului 
n-a făcut decât să ne readucă la realitate, să 
ne amintească faptul că legea nu-i o glumă 
debitată la „Kvartalul-95”. De fapt, n-a lipsit 
în declaraţia dânsei şi o oarecare doză de haz, 
când a spus că minorităţile vor avea dreptul 
să înveţe „limba maternă în limba maternă”. 
Bine măcar că limba şi literatura română 
elevii români nu vor fi obligaţi să le studieze 

în ucraineană. Dar asta ţine de domeniul 
umorului. 

Serios vorbind, nu putem primi spusele 
ministrului ca un trăsnet din senin. Ne-a trăsnit 
şi ne-a fulgerat cu mult înalte de adoptarea, în 
2017, a respectivei legi. Ne rostogolim în hăul 
deznaţionalizării încă de la sfârşitul anilor 
’90, când în localităţile româneşti au început 
să apară primele clase ucrainene. Şi aşa, loviţi 
în cap, de două decenii ne văicărăm mioritic, 
plângem de jalea limbii noastre, perpetuând 
laitmotivul: „Vai, cât de mult ne doare că am 
mai pierdut o şcoală...”. Acum ne-a trezit din 
somnolenţă prevenirea că articolul 7 bate nu 
doar la uşa şcolilor ruseşti din Ucraina, ci şi a 
celor cu predarea în română!

La drept vorbind, deşi până în 2023 mai 
este timp, articolul 7 se simte deja stăpân în 
majoritatea şcolilor care-şi mai păstrează 
statutul de odinioară, adică predarea în limba 
română. Face oare să ne mirăm că printre cei 
care îşi exprimă indignarea şi neliniştea pentru 
viitorul copiilor noştri (măcar virtual) nu găsim 
nici un profesor, nici un director de şcoală 
sau alte persoane responsabile de procesul 
instruirii şi educaţiei în limba maternă? Astfel, 
se creează impresia că pe cei din învăţământ 
trecerea la predarea în limba ucraineană nu-i 
deranjează. Cineva semnalează pe Facebook 
că în anul 2023 sute de profesori de etnie 
română vor deveni şomeri. Să stea liniştit 
domnul îngrijorat de soarta lor. Or, nu văd 
motive de nelinişte din partea celor mai mulţi. 
Se vor „perfecţiona”, se vor „recicla” şi vor 
preda (fiecare obiectul său) cu mare succes 
şi în ucraineană, aşa cum se întâmplă deja în 
multe şcoli. 

Desigur, avem în şcoli şi oameni cu 
suflet românesc, pe care într-adevăr îi doare 
înstrăinarea copiilor de limba maternă. Însă 
ei sunt prea puţini, ca să îndrăznească a ridica 
vocea. Dacă toţi ar declara într-o bună zi o grevă 
generală, dacă s-ar întrerupe învăţământul 
în toate şcolile până la anularea articolului 7 
din legea respectivă, atunci am ajunge de la 
osândă la izbândă. Numai cu dureri şi nelinişti 
virtuale putem doar să ne alinăm agonia, nu și 
să salvăm învăţământul în limba română. 
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Intâmplări cu tâlc...și întâlniri de suflet...

Clementina TIMUȘ

Cu mai mulți ani în urmă am avut ocazia 
să particip la o conferință de fizică la 

Ierusalim și, fiindcă ajunsesem în Țara Sfântă, 
n-am putut să rezist tentației de a vizita și 
Bethleem-ul. M-am înscris la o excursie cu 
autocarul. La Bethleem, ghidul nostru și-a 
început explicațiile cu o frază, de care îmi 
amintesc adeseori: ”Un om realist este unul 
care crede în minuni, și cum să nu crezi când 
suntem pe pământul sfânt, în care s-au petrecut 
atâtea minuni...”

Mi-am amintit în aceste zile de vorbele 
ghidului din Țara Sfântă pentru că, zărind pe FB 
un anunț că un grup de 40 de copii din Bucovina 
va veni să viziteze Brașovul, Bușteni, Sinaia, 
Bran, am socotit că ar fi bine să fiu și eu la Bran 
în una din zile, să le spun „Bun venit în țara 
străbună!”, într-o provincie românească, care a 
împărțit cu Bucovina aceeași soartă și aceleași 
idealuri până la Marea Unire. Tocmai eram într-
un pelerinaj la schitul Colțul Chiliilor în Piatra 
Craiului, în ziua Sf. Pantelimon, doctorul fără 
arginți. După participarea la slujba din biserică, 
m-am gândit: „Oare voi ajunge să-i văd pe 
copii?” Aveam planul de a le lăsa un snop de 
reviste „Cronica Timpului”, unde să găsească 
articole despre Eminescu și Ștefan cel Mare și 
Sfânt și poate și altele. 

Mare mi-a fost bucuria când, întrebând la 
poarta Castelului Bran de nu cumva a trecut 
un grup de 40 de copii din Bucovina, tânărul 
portar mi-a spus că tocmai au urcat, drept care 
am prins aripi de zbor și nu știu cum m-am 
strecurat pe scara plină de turiști ca să găsesc, 
în sfârșit, grupul tocmai intrat în verificare 
de tabel. Întreb: „Nu cumva sunteți?...” „Noi 
suntem”. îmi răspunde profesorul Mihai 
Bojescu, cu ochi de lumină albastră, din mijlocul 
frumoșilor copii, unii mai țânci, între care și 
fetițe cu cosițe sânziene, alții deja studenți, 
veniți prin Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” al 
Ministerului Românilor de Pretutindeni. „Iată 

minune, îmi spun, s-a împlinit dorința mea de 
a-i întâlni...”

Grupul de vizitatori era însoțit, din partea 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, 
de doamna Cristina Dumitrescu care, pe lângă 
faptul că le era ghid, le mai era și înger păzitor. 
Venea de la Brașov, Bușteni, Sinaia, unde 
vizitase un alt castel superb – Castelul Peleș.

Căldură copleșitoare. Impresii plăcute. Noi 
personaje. Noutăți...

Amabilă, doamna Dumitrescu mi-a 
trimis informații despre traseul parcurs și 
un filmuleț cu imagini din autocarul cu care 
grupul a călătorit prin țară, filmuleț în care un 
copilandru, cu două microfoane în mânuțe, îi 
încântă de mama focului pe ceilalți participanți 
cu cântecul său din tot suflețelul lui de român.

Scriind aceste rânduri, îi revăd în scurta 
noastră întrevedere care, cel puțin pentru mine, 
a fost o trăire încărcată de emoții, surprize și 
de marea bucurie de a fi în preajma acestor 
copii de români de dincolo de granița stabilită 
în urma ultimatumului stalinist din 1940 și de 
a le sesiza zâmbetele și plăcerea de a participa 
la o călătorie care, deși scurtă, nu va rămâne 
fără povestiri la întoarcerea acasă, la cei ce îi 
așteaptă curioși să le afle impresiile. Îmi mai 
doresc ca aceste emoții să îndemne pe cei care 
conduc astăzi destinele Ucrainei să ia hotărârea 
cea mai bună, ca școlile în limba română să 
nu mai fie desființate, ca acești copii să poată 
învăța așa cum le e îndemnul inimii, căci cu cât 
știi mai multe limbi, cu atât ești mai câștigat, 
cu cât ești mai luminat, cu atât mai util vei fi 
țării tale. Sper ca această minune a întâlnirii 
noastre să nu fie singulară. Le doresc copiilor 
și însoțitorilor lor să revină, să-i îndemne și pe 
alții să-i urmeze. Umbrele trecutului să rămână 
în urmă, iar rănile istoriei să se vindece prin 
împlinirea dorințelor acestor suflete pure, 
încărcate de iubire de țară și de limba noastră 
străbună, atât de mult cinstită de oameni cu 
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suflet mare precum domnitorii noștri, apărători 
ai pământului și ai graiului matern.

Cu câțiva ani buni înainte făcusem o vizită 
la Cernăuți. Călăuză pe urmele lui Eminescu 
ne-a fost profesorul Iurie Levcic, de ale cărui 
succese în instruirea talentelor micilor cântăreți 
tradiționali mă bucur de fiecare dată când îi 
văd pe aceștia cântând și dansând la diverse 
evenimente. Domnul profesor, care conduce 
o școală privată de artă populară, ne-a mai 
condus la cimitirul „Horecea” (acum se mai 
numește Cimitirul Central), unde odihnesc 
familii de români de vază din părțile Bucovinei, 
despre care nu apucasem să aflăm din istorie, în 
școală, căci așa erau timpurile... A fost plăcerea 
sa să ne conducă, plăcerea să se întâlnească 
cu alți români din țara de care aparținuseră 
bunicii săi. Ne-a impresionat acest prețios dar 
de suflet românesc. Ne-a condus la fostul Palat 
Național al Românilor, situat în Piața Centrală 
a municipiului Cernăuți, unde, în aripa  dreaptă 
de la parter, în localul fostului restaurant al 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina, se află sediul Societății pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu”. Am 
dus și acolo reviste și cărți. Am făcut un schimb 
de publicații care a prețuit nu doar prin valoarea 
acestora, ci și prin bucuria de a fi făcute cadou. 
Apoi ne-am dus la bustul lui Eminescu din 
curtea fostei case a lui Aron Pumnul care 
l-a găzduit pe gimnazistul Eminowici, bust 
dăltuit cu pricepere și multă dragoste de 
Marcel Guguianu și așezat să străjuiască în 
veci comunitatea românească. Eminescu toată 
viața și-a pus-o în slujba neamului, muncind 
cu trudă, cu adâncă credință și cu nețărmurită 
dragoste de patrie și limbă. Am trăit și atunci, ca 
și acum, momente de mare emoție ce nu se vor 
șterge din memorie. Întâlnirea din Transilvania 
cu elevii români din Bucovina nordică în vara 
lui 2019 mi-a adus aminte de acel august 2012 
când am avut norocul să particip la o excursie 
de suflet, cu un minunat traseu bucovineano-
basarabean coordonat de energica profesoară 
Crina Bocșan.

Îmi sunt atât de vii aceste simțăminte, 
potențate poate și de povestirile din familie ale 
neamurilor mele din nord de Ardeal, ca și de 
faptul că, în al doilea război, tatăl meu, pe atunci 
tânăr locotenent, ajunsese la Odessa în fruntea 
unui detașament din care nu-i murise niciun 
oștean, pentru că era convins că Dumnezeu îi 
va proteja subalternii...

Legăturile mele cu Bucovina au devenit 
și mai strânse din clipa când am întâlnit-o, 
la o conferință găzduită de Casa Schiller 
din București, pe împătimita bucovineancă 
Antoaneta Lucașciuc, o vrednică doamnă cu 
care am colaborat, împreună, la „Mesagerul 
bucovinean”, cu multă plăcere, devenind și 
poștărița revistei, ce o duce la Timișoara, la 
bucovinenii de acolo, refugiați în 1944 și 
stabiliți pentru totdeauna pe acele plaiuri atât 
de apropiate ca istorie, educație și simțire de 
Cernăuți... Doamne, cât adevăr e în maxima 
fraților noștri francezi: „Qui s`ensemblent se 
ressemblent”!

Nu întâmplător, când am aflat despre venirea 
celor 40 de copii de la Cernăuți, am simțit atât 
de vie dorința de a-i întâmpina sau măcar de 
a le oferi ceva scris din Țara strămoșilor daci. 
Dorința a fost mult mai mare decât modestul 
meu dar. Mai presus decât orice așteptare, 
această dorință a devenit realitate: într-un scurt 
răstimp de o oră, cât am avut la dispoziție, am 
putut să-i întâlnesc la Castelul Bran și să le 
pot fi ghid pentru istoria acestui sălaș pe care 
brașovenii au ales să-l dăruiască reginei lor 
în semn de mulțumire pentru felul în care ea 
s-a angajat cu toată ființa în victoria românilor 
în Primul Război Mondial și în împlinirea 
visului de aur, „Întregirea și Zidirea României 
Mari”, neprecupețind timp și sănătate spre 
a-i îmbărbăta, în spitalele de campanie, pe 
ostașii răniți, spre a le procura medicamente 
peste hotare și a le oferi flori, țigări și ocrotire 
de mamă de țară, iar după război punând la 
contribuție întregul său talent, întreaga sa 
istețime, neîntrecutul său curaj și, nu în ultimul 
rând, extraordinarul său șarm de regină a 
Frumuseții, Inteligenței și Perseverenței, în 
întâlnirile avute cu mai marii lumii în timpul 
tratativelor și Conferinței de pace de la Paris.

Sunt convinsă că această scurtă călătorie îi 
va face pe elevii și studenții din Ucraina să-și 
amintească despre clipele petrecute în Țară, să-
și dorească să revină și alte dăți. Povestind și 
celor ce nu au apucat, ca ei, să viziteze patria 
istorică, ei le vor aprinde cu siguranță dorința 
de a o vedea. Dacă semenii lor vor dori din 
toată puterea sufletului să cunoască mai bine 
patria lor istorică, dorința lor se va împlini.

București, 29 iulie 2019      
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Odiseea grădiniței românești din Cernăuți

Vasile TĂRÂȚEANU

În 1991, la Cernăuți, în urma demersurilor 
insistente ale unor părinți români și ale 

mediului asociativ românesc, s-a deschis, la 
grădinița nr. 1 din str. Șevcenko, prima grupă 
română care cuprindea preșcolari de toate 
vârstele. 

În toamna anului 2015, la una din edițiile 
concursului „Oamenii timpului”, am anunțat, 
de pe scena filarmonicii cernăuțene, lansarea 
proiectului privind deschiderea unei grădinițe 
românești în orașul Cernăuți, Responsabilitatea 
privind realizarea proiectului și-a asumat-o 
vicepreședintele Eugen Patraș, însoțit de 
secretara Centrului nostru, doamna prof. 
Larisa Jar.

Ulterior, s-a alăturat proiectului și Liga 
tineretului român „Junimea”.

Era (și rămâne) un proiect firesc și legitim, 
în vechea urbe de pe malul Prutului, atestată 
pentru prima dată, în gramota voievodului 
moldovean Alexandru cel Bun, la 1408, are în 
jur de 25.000 de locuitori români. Au trebuit 
să mai treacă 28 de ani pentru ca autoritățile să 
înțeleagă că și românii din oraș, nu doar frații 
lor ucraineni, vor să aibă o instituție preșcolară 
proprie, adică un așezământ în care educația 
să se facă în limba lor maternă. Și se pare 
că au încercat chiar să le facă un mic pas în 
întâmpinare.

După zeci de cereri, memorii, apeluri, 
întâlniri, proteste, scrisori deschise, demersuri 
ale Consulatului general al României la 
Cernăuți, supărări etc., timp de trei ani 
şi jumătate, am ajuns să trăim bucuria 
deschiderii, la 23 august anul curent, a unei 
grădinițe cu două grupe de copii români. Ne-

am dorit foarte tare și ne-am zbătut foarte mult 
ca această grădiniță să fie curat românească. 
Dar nu s-a putut. La început ni s-a promis cu 
jumătate de gură, apoi mai printre dinți, iar mai 
spre sfârșitul proiecului cu gura de tot închisă, 
ceea ce însemna că trebuie să ne mulțumim cu 
o grădiniță mixtă în care să avem la paritate cu 
ucrainenii câte două grupe mixte. Grădinița are 
sediul în centrul orașului, pe strada Armeană 
nr.17A, poartă numărul de ordine nr.54, și are 
denumirea în două limbi: Зернятко / Grâurel. 
De fapt, la 23 august a avut loc doar ceremonia 
inaugurării, iar deschiderea propriu zisă s-a 
întâmplat la 02 septembrie 2019.

Dechiderea unor grupe româneşti într-o 
grădiniţă de copii din Cernăuţi a fost, fără doar 
şi poate, un eveniment așteptat de multă lume. 
Drumul însă către această modestă victorie a 
fost neașteptat de lung, întortocheat și greu de 
parcurs. Am avut mereu sentimentul că „cei de 
sus”, în loc să pună umărul la încheierea cu 
succes a proiectului sub forma lui convenită la 
bun început, opun o rezistență greu de înțeles 
pentru o minte normală. 

Punctăm selectiv acțiunile inițiatorilor 
proiectului:

– la 07.12.2015, Centrul Cultural Român 
“Eudoxiu Hurmuzachi” adresează un 
memoriu (consemnat sub nr.91) lui Grigore 
Timiş, deputat al poporului, cu rugămintea de 
a sprijini proiectul deschiderii unei grădiniţei 
româneşti în Cernăuţi. La data de 25.12.2015, 
domnul deputat Grigore Timiş trimite un 
demers de deputat către primarul oraşului;

– la 30.12.2015, respectiv 09.01.2016, 
Centrul Cultural Român “Eudoxiu Hurmu-

Educația românească în Ucraina



98                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019 

zachi” trimite primele memorii către primarul 
O. Kaspruk cu solicitarea de a deschide o 
grădiniţă românească în Cernăuţi;

– În același timp, Centrul Cultural 
Român “Eudoxiu Hurmuzachi” adresează un 
memoriu şi către prim-ministrul României, 
Dacian Cioloş, prin care solicită sprijin 
pentru deschiderea unei grădiniţe româneşti la 
Cernăuţi; 

– la 27.10.2016, Centrul Cultural Român 
“Eudoxiu Hurmuzachi” adresează un nou 
memoriu primarului O. Kaspruk cu solicitarea 
de a deschide grădiniţa românească;

– la 09.12.2016, Centrul Cultural Român 
“Eudoxiu Hurmuzachi” trimite un memoriu 
către dl Ion Muntean, preşedintele Consiliului 
regional Cernăuţi, cu rugămintea de a sprijini 
proiectul grădiniţei româneşti în Cernăuţi;

– la 10.02.2017, primarul sectorului 1 
Bucureşti, dl.Daniel Tudorache, trimite 
primarului de Cernăuţi, dl O.Kaspruk, adresa 
cu nr. A12, prin care îşi asumă disponibilitatea 
de a suporta toate cheltuielile privind 
amenajările interioare şi dotările necesare 
pentru grădiniţa ce urmează a fi deschisă în 
strada Armeană nr.17A, sub rezerva că aceasta 
va fi o instituţie preşcolară cu limba română 
de educaţie; 

– la 21.02.2017, Centrul Cultural Român 
din Cernăuţi adresează un memoriu doamnei 
Eleonora Moldovan, Consul General al 
României la Cernăuţi, prin care solicită sprijinul 
autorităţilor române pentru deschiderea unei 
grădiniţei româneşti la Cernăuţi;

– la 07.03.2017, cvazitotalitatea consilierilor 
români din Consiliul regional Cernăuţi, o parte 
a consilierilor din Consiliul municipal Cernăuţi 
şi ONG-urile româneşti din regiunea Cernăuţi 

adresează un memoriu, iniţiat de Centrul 
Cultural Român “Eudoxiu Hurmuzachi”, 
către primarul oraşului Cernăuţi, cu solicitarea 
deschiderii unei grădiniţe româneşti ;

– la solicitările noastre, primarul mun. 
Cernăuţi a dispus înfiinţarea, în 2017, a unui 
grup de lucru, condus chiar de primar, pentru 
studierea problemei deschiderii grădiniţei 
româneşti. Din păcate acest grup de lucru n-a 
funcţionat nicio zi;   

– Centrul Cultural Român “Eudoxiu 
Hurmuzachi”, Liga “Junimea” şi grupul de 
iniţiativă al părinţilor adresează, în data de 
27.10.2017, un nou memoriu primarului O. 
Kaspruk, cu solicitarea de a da curs proiectului 
grădiniţei româneşti din Cernăuţi;

– Centrul Cultural Român “Eudoxiu 
Hurmuzachi” trimite încă un demers 
primarului O.Kaspruk (nr.72 din 20.11.2017);

– în data de 05.12.2017, la sediul primăriei, 
are loc o întâlnire între iniţiatorii proiectului 
deschiderii grădiniţei cu edilii oraşului 
Cernăuţi;

– Centrul Cultural Român “Eudoxiu 
Hurmuzachi” trimite către Înaltul Comisar 
pentru Minorităţile Naţionale, dl Lamberto 
Zannier, memoriul nr.52 din 20.12.2017, cu 
solicitarea de a veni în sprijinul proiectului 
deschiderii grădiniţei româneşti în Cernăuţi;

– în data de 01.03.2019, iniţiatorii 
proiectului adresează lui V. Prodan, secretarul 
consiliului local, care pe atunci deţinea şi 
funcţia de primar al oraşului, un memoriu 
pentru deschiderea grădiniţei;

– Centrul Cultural Român “Eudoxiu 
Hurmuzachi” adresează Reprezentanţei 
OSCE din Cernăuţi un nou memoriu (nr.7 
din 01.03.2019) pentru deschiderea grădiniţei 
româneşti, urmat de o întâlnire, la sediul 
Reprezentanţei OSCE din Cernăuți, în această 
problemă;

– Centrul Cultural Român “Eudoxiu 
Hurmuzachi” adresează, în data de 01.03.2019, 
un memoriu prim-ministrului Volodimir 
Groisman, prin care solicită sprijin pentru 
proiectul grădiniţei româneşti în Cernăuţi;

– Centrul Cultural Român “Eudoxiu 
Hurmuzachi” adresează, în data de 01.03.2019, 
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un memoriu preşedintelui în exerciţiu, Petro 
Poroşenko, prin care solicită sprijin pentru 
deschiderea grădiniţei româneşti în Cernăuţi;

– în data de 12.03.2019 şi 19.06.2019 au loc 
întâlniri ale liderilor Centrului Cultural Român 
“Eudoxiu Hurmuzachi” şi Ligii “Junimea”, 
precum şi a preşedintele grupului de iniţiativă 
a părinţilor cu edilii oraşului, având un singur 
obiect de discuţie - grădiniţa românească;

– la 10.05.2019, Centrul Cultural Român 
“Eudoxiu Hurmuzachi”, Liga “Junimea” şi 
preşedintele grupului de iniţiativă al părinţilor 
expediază către primarul O.Kaspruk o 
scrisoare deschisă prin care cer deschiderea 
grădiniţei româneşti ;

– în iulie şi august 2019, reprezentanţii 
Centrului, împreună cu cei ai Ligii “Junimea“ 
şi ai comitetului de iniţiativă al părinţilor au 
două întâlniri consecutive cu dna N.Vitkovska, 
responsabila pentru grădiniţe din oraş, şi cu 
S.Martîniuk, şeful Inspectoratului şcolar, 
în cadrul cărora sunt clarificate aspecte 
organizatorice legate de deschiderea grădiniţei 
(modificarea statutului, asigurarea cu personal 
a grupelor româneşti, publicitatea privind 
înscrierea copiilor în grupele respective, 
încheierea unui contract de parteneriat între 
Centru şi inspectorat privind cele două grupe 
etc.);

– la 02.09.2019, copii, părinții, inițiatorii și 
realizatorii proiectului participă la ceremonia 
deschiderii festive a grădiniţei;

– la 17.09.2019, din iniţiativa Centrului şi 
a Ligii “Junimea“, este convocată adunarea 
părinţilor din grupa mare pentru a discuta 
punctual problemele grupelor româneşti, 
create, în bună parte artificial, de către 
autorităţi

Menționam mai sus că, în toată această 
perioadă am resimţit din plin şi îndesat nu 
doar reticenţa, ci şi rezistenţa autorităţilor 
locale de a deschide o instituție preșcolară 
pentru copiii românilor. Timp de peste trei ani, 
autorităţile au refuzat să dea un răspuns pozitiv 
la solicitările noastre. La data de 17.07.2019, 
cele 55 de grădiniţe de stat şi cele 4 secţii 
preşcolare din cadrul complexelor şcolare 
din oraş erau frecventate de 10.412 copii, 

dar numai 22 dintre ei erau educaţi în limba 
română. Având în vedere faptul că majoritatea 
copiilor noştri nu sunt pregătiţi pentru şcoala 
românească şi sunt înscrişi în şcoli cu limba 
ucraineană de predare, iar cei care ajung în 
cele patru şcoli cu limba română de predare 
din oraş au mari deficienţe de adaptare, am 
insistat să se deschidă cât se poate de repede 
o instituţie preşcolară pentru micii românaşi. 
În bătaie de joc, Inspectoratul şcolar, prin 
răspunsul din 02.03.2016, ne anunţa că cele 
22 de locuri din fosta grupă românească din 
cadrul grădiniţei nr.1 sunt suficiente. Şi doar 
în 7 mai 2019, după trei ani și jumătate de 
tergiversări și nervi, Inspectoratul şcolar al 
oraşului Cernăuţi a binevoit să ne anunțe că 
este de acord cu deschiderea celor două grupe 
româneşti.

În treacăt fie spus, cele două grupe evreiești, 
din cadrul grădiniței nr.28, din vecinătate, și 
o grupă evreiască din cadrul grădiniței nr.25, 
au fost deschise fără prea multe demersuri 
și discuții în contradictoriu cu autoritățile. 
Aceasta în condițiile în care comunitatea 
evreilor din Cernăuți enumeră mai puțin de 
1000 de persoane. 

Centrul nostru a colectat şi a depus la 
primărie, pe parcursul anilor 2016-2017, un 
număr dr 140 de cereri din partea părinţilor, 
suficiente pentru deschiderea unei grădiniţe 
româneşti. N-a fost uşor. Numai că noi nu 
dețineam puterea să oprim timpul în loc, cea 
mai mare parte a copiilor înscriindu-se, pe 
parcurs, la şcoală. Din cei rămaşi, am putut să 
formăm doar două grupe româneşti.

O altă problemă care a apărut în drumul 
spinos al decshiderii celor două grupe este 
statutul grădiniței. Punctul 4.9 din statut, 
aprobat de către Sesiunea Consiliului local 
Cernăuţi în data de 20.12.2018, sub nr.1581, 
a stabilit că “predarea şi educarea în Instituţie 
se desfăşoară în limba de stat ucraineană, 
respectiv, în funcţie de solicitarea părinţilor, 
se va introduce studierea limbilor străine şi 
ale minorităţilor naţionale”. Facem precizarea 
că, nimeni din mediul asociativ românesc și 
nici grupul de iniţiativă n-a fost consultat la 
momentul redactării sau aprobării statutului 
de către Consiliul local.
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În preajma întâlnirii din 12 martie 2019 
cu edilii oraşului am intrat în posesia textului 
Statutului aprobat deja. În mod firesc, am 
început demersurile în vederea modificării 
Statutului.

Deşi cele două răspunsuri ale 
inspectoratelor şcolare – nr.01-34/972 din 
07.05.2019 al Inspectoratului şcolar al oraşului 
Cernăuţi, şi nr.01-42/1264 din 11.05.2019 al 
Inspectoratului şcolar al regiunii Cernăuţi 
au fost favorabile deschiderii a două grupe 
româneşti, printr-un răspuns al Inspectoratului 
şcolar al oraşului Cernăuţi, cu nr.01-34/1495 
din 04.07.2019, ni s-a respins solicitarea de 
modificare a Statutului.

În data de 02.08.2019, Centrul Cultural 
Român “Eudoxiu Hurmuzachi” s-a adresat 
reprezentanţei OSCE din Cernăuţi cu 
rugămintea de a interveni pe lângă autorităţile 
ucrainene pentru a modifica Statutul grădiniţei, 
în sensul specificării acesteia ca instituţie 
preşcolară cu limbile de predare şi educaţie 
ucraineană şi română.

La întâlnirea din 12 martie 2019 cu edilii 
oraşului, toţi participanţii din partea mediului 
asociativ au cerut în mod expres modificarea 
statutului grădiniţei. O solicitare similară 
i-am adresat-o şi primarului, viceprimarului, 
şefului Inspectoratului şcolar al oraşului 
Cernăuţi şi şefului Secţiei relaţii externe 
din cadrul Primăriei, de faţă fiind şi doamna 
Consul General, Irina-Loredana Stănculescu, 
la întâlnirea din data de 19.06.2019. În ambele 
cazuri, am primit asigurări că acest lucru va fi 
realizat în perioada imediat următoare.

Același demers i-a fost adresat domnului 
S. Martîniuk de către reprezentanţii Centrului 
Cultural Român, Ligii “Junimea“ şi de către 
preşedintele grupului de iniţiativă, prin adresa 
către dl S. Martîniuk, depusă în data de 
01.08.2019 şi înregistrată sub nr.01-35/1806.

La alte două întâlniri, din iulie-august 
2019, ale liderilor mediului asociativ i s-a 
cerut din noul inspectorului-şef, S. Martîniuk, 
să modifice statutul grădiniţei, la care domnia-
sa a dat un răspuns evaziv, opinând că lucrul 
acesta ar putea fi realizat doar după aprobarea, 
de către Rada Supremă, a altor acte normative 
legate de drepturile minorităţilor (!?). Ce 

legătură are solicitarea noastră şi posibilele 
alte acte care urmează a fi aprobate de Rada 
Supremă domnul S.Martîniuk n-a precizat.

La adunarea din 17.09.2019 a părinţilor 
copiilor din grupa mare de la grădiniţă, 
părinţii au cerut din nou reprezentantului 
Inspectoratului şcolar să modifice statutul, 
la care s-a răspuns, cu jumătate de gură, că 
acest lucru urmează să fie realizat la proxima 
sesiune a Consiliului local.

Prin răspunsul din 23.09.2019 al 
Inspectoratului școlar, dl Martîniuk ne asigură, 
totuși, că se vor face modificările de rigoare 
cât de curând posibil.  Vom vedea cât mai 
valorează şi aceste promisiuni…

Față de acest aspect, apar, volens–nolens, 
cel puțin două întrebări-nedumeriri : 

- dacă s-a vrut și din partea primăriei 
deschiderea (măcar) a celor două grupe 
românești, de ce nu s-a trecut în statutul 
instituției preșcolare de la bun început 
prevederea că este o grădiniță mixtă?

- oare nici la data aprobării statutului 
(20.12.2018) nu s-a dorit deschiderea 
(măcar) a celor două grupe românești, decizia 
intervenind cumva doar în luna mai 2019 ?

Vom mai menţiona că, anterior verbal, iar 
la data de 01.08.2019 și scris, Centrul nostru 
i-a adresat domnului S. Martîniuk o solicitare 
de a încheia un acord de parteneriat între noi 
şi Inspectoratul şcolar privind cele două grupe 
româneşti, după modelul unui acord similar 
al Inspectoratului cu comunitatea evreiască. 
Sperăm să nu dureze alți trei ani și jumătate și 
pentru aceasta.

În încheiere, sugerăm autorităţilor 
ucrainene să pună capăt acţiunilor subversive 
la adresa copiilor români de la grădiniţă. Ne 
referim aici la mai multe fapte reprobabile ale 
mai marilor zilei, printre care:

- refuzul primăriei orașului Cernăuți 
de a accepta ajutorul Primăriei Sectorului 
1 București pentru toate dotările grădiniței 
(sub rezerva ca aceasta să fie o instituție 
preșcolară cu educație în limba română), prin 
aceasta demonstrându-se clar că nu se dorește 
deschiderea nici măcar a unei singure grădinițe 
românești în oraș;  

– refuzul Inspectoratului şcolar Cernăuţi 
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de a publica pe site-ul instituţiei anunţul 
de angajare a educatoarelor la grupele 
românești, pentru ca să existe prilej de discuţii 
interminabile privind lipsa cadrelor;

– refuzul Inspectoratului şcolar Cernăuţi de 
a posta pe site-ul instituţiei anunţul că se fac 
înscrieri pentru grupele româneşti;

– refuzul Primăriei orașului de a modifica 
statutul grădiniţei;

– incapacitatera de a organiza licitaţii 
pentru asigurarea cu produse alimentare, fapt 
ce a dus la deficienţe în asigurarea meselor 
copiilor conform normelor în vigoare;

– e de neînţeles faptul de ce în programul 
festivităţilor de deschidere a grădiniţei 
(întocmit în secret) nu s-a găsit loc nici măcar 
pentru un cântecel românesc din cele cinci;

– cum să înţelegem că din cei trei preoţi 
invitaţi la deschiderea festivă a grădiniţei n-a 
fost niciunul român?

– de ce nu s-a găsit loc nici măcar pentru 
un cuvânt românesc la deschiderea grădiniţei?

– cum s-a intâmplat că cea mai experimentată 
educatoare româncă a grădiniţei, iubită atât 
de mult de copii, la numai două săptămâni de 
activitate a fost determinată să se concedieze? 
Era incomodă cumva?

- cum e posibil ca o persoană care se 
vrea (și o vor șefii) metodistă a grădiniței, 
nenumită încă în funcție (!), să-i sugereze 

educatoarei grupei românești să-i convingă pe 
părinții români să renunțe la educația în limba 
română ?   

– de ce şefa grădiniţei spune una şi face alta, 
atunci când e vorba de grupele româneşti? De 
ce se insistă atât de mult cu angajarea pentru 
aceste grupe a unor persoane care nu cunosc 
sau cunosc insuficient limba română?

– nu cumva toate aceste atacuri la adresa 
micilor români se explică printr-o dispoziţie 
de mai sus de a crea cât mai multe probleme 
acestor grupe, respectiv de a compromite 
ideea unei grădiniţe româneşti? Dacă da, să 
fie oare aceasta conform spiritului european şi 
bunei vecinătăţi atât de mult clamate în ultima 
perioadă ?

În aceste condiţii, ce sens real au cuvintele 
pompoase ale ex-guvernatorului Mihailo 
Pavliuk, rostite la ceremonia inaugurării 
grădiniţei („deschiderea grădiniţei „Grâurel“ 
reprezintă un bun exemplu al colaborării 
între regiuni şi state”) şi cum se confirmă 
faptul mereu clamat la asemenea ceremonii 
că Bucovina este un ţinut al toleranţei şi 
confluenţei armonioase a culturilor?

Se va găsi oare loc sub soare şi pentru 
aceşti 45 de de copiilași care vor să fie educați 
în limba română, din cei cca.10.500 care 
frecventează grădinițele din oraș ?

Educația românească în Ucraina
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102                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019 

Considerații privind Cursul 
farmaceutic  (1879-1925) al Facultății 

de Filosofie de la Universitatea din Cernăuți

Antoaneta MARINESCU LUCASCIUC 
Maria-Gabriela SULIMAN 

Cea mai importantă și cea dintâi instituție 
de învățământ superior din Cernăuți 

a luat ființă, după mai multe solicitări și 
intervenții, la 31 martie 1875, când împăratul 
Franz Josef I (1830-1916) aprobă, în an jubiliar, 
cu prilejul împlinirii a o sută de ani de stăpânire 
austriacă a Bucovinei, înființarea Universității 
din Cernăuți. La 4 iulie 1875, universitatea 
primește numele „Francisco-Josephina”, 
consfințit prin uricul împărătesc din 30 
septembrie 1875. Solemnitatea inaugurării 
are loc la 4 octombrie 1875, „în prezența 
tuturor autorităților și a oaspeților veniți din 
întreg imperiul și din afara acestuia”1. Marii 
absenți la acest eveniment sunt universitățile 
din București și Iași, care refuză să participe 
la o atare inaugurare „cu semnificații politice” 
scoase puternic în evidență de presa vremii, care 
amintește de răpirea intempestivă, cu o sută 
de ani în urmă, de către imperiul habsburgic, 
a unei părți importante din trupul Moldovei 
ștefaniene2. După fastuoasa inaugurare, în 
toamna anului 1875, la Cernăuți își deschid 
ușile trei facultăți: teologie, drept și filozofie, 
„ultima, având corespondența a două facultăți 
românești, Facultatea de Litere și Filozofie și 
Facultatea de Științe”. 

O contribuție deosebită la înființarea 
Universității din capitala Bucovinei a avut-o 
„dr. Constantin Tomasciuc, jurist român, 
membru în Comitetul Societății pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina (1862), 
deputat în Dieta Bucovinei și în Camera 
deputaților a Consiliului Imperial din Viena 
(1871-1889)”, care a venit cu această propunere 
în ședința din 9 decembrie 1872 a Dietei țării, 
propunere votată de deputații bucovineni cu 

mult entuziasm. Dr. Constantin Tomasciuc s-a 
născut la 13 martie 1840 în Cernăuți, într-o 
familie ortodoxă mixtă (mama româncă, iar 
tatăl rutean). După absolvirea școlii primare, 
urmează Obergymnasium-ul din orașul natal, 
apoi se înscrie la Universitatea din Lemberg 
(31 iulie 1857), unde studiază dreptul, filozofia 
și istoria. În anul 1861 absolvă Facultatea de 
Drept, iar la 16 august 1864 obține titlul științific 
de doctor în drept. În 1875, este numit „profesor 
de proces civil, drept comercial și cambial, 
și de filozofia dreptului” la Universitatea din 
Cernăuți. În primul an universitar 1875-1876 e 
numit rector (Rector magnificus). Firul vieții îi 
este curmat mult prea devreme, la 19 decembrie 
1889, la Viena.

În toate universitățile imperiului habsburgic, 
farmacia se studia, cum era firesc, în cadrul 
Facultății de Medicină, dar acolo unde lipsea 
Facultatea de Medicină, farmacia devenea 
secție a Facultății de Filozofie. La 28 iulie 1879, 
în cadrul Universității din Cernăuți s-a înființat 
prin ordin ministerial un „curs farmaceutic”. 
În semestrul de iarnă 1879/1880, la acest curs 
s-au înscris nouă studenți (cinci din Bucovina, 
doi din Galiția și câte unul din Transilvania și 
Ungaria)3;4. 

Durata cursului era de numai doi ani, iar la 
admitere, candidaților li se cereau „certificate 
de patru clase gimnaziale” (fără bacalaureat) 
și „trei ani de practică în farmacie” (perioadă 
când deveneau asistenți). „După alți doi ani de 
serviciu într-o farmacie publică”, candidații 
„aveau dreptul să urmeze doi ani cursurile 
universitare”, după care primeau titlul de 
magistru în farmacie. În cadrul Facultății de 
Filozofie, „cursul” era condus de un „director 
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studii pharmaceutici et facultas philosophica”5. 
La acest „Curs” studenții parcurgeau, în patru 
semestre, următoarele materii din programa 
analitică: I/1. Mineralogia, cu Karl Vrba (1845-
1922), urmat de Friedrich Becker (1855-1931); 
I/2. Fizica experimentală, cu Alois Handl (1837-
1915); I/3. Chimia organică, cu dr. doc. Richard 
Přibram (1847-1928); II/1. Zoologia, cu dr. 
doc. Veit Graber (1844-1892); II/2. Botanica, 
cu Eduard Tangl (1848-1905); II/3. Chimia 
anorganică, cu Richard Přibram; III/1. Chimia 
farmaceutică și lucrări practice de laborator, 
cu Richard Přibram; III/2. Farmacognoza, cu 
magistrul Camillo cavaler von Alth (1842-
1890), absolvent al Universității din Viena 
(1863), unul dintre cei mai de seamă farmaciști 
din Bucovina (proprietar de farmacie în 
Cernăuți)6, care a predat materia respectivă cu 
titlu provizoriu, în anul 1880 (iulie), prin ordin 
ministerial.

În scopul îmbunătățirii învățământului 
farmaceutic și a științelor naturii (secția reală) 
în cadrul Facultății de Filozofie, la Cernăuți, 
„în primăvara anului 1878, a fost inaugurată 
grădina botanică a universității, pusă sub 
direcția lui Carl Bauer (1818-1894)” 7.

În 1889, la universitate s-a introdus un nou 
regulament de funcționare a învățământului 
farmaceutic, care a rămas în vigoare până la 
reforma din 1922 a învățământului farmaceutic 
românesc8. Întrucât zoologia și mineralogia 
se studiau la gimnaziu, aceste materii au 
fost scoase din Cursul farmaceutic, astfel 
crescând numărul prelegerilor pentru botanică 
și chimie9. De asemenea, viitorilor studenți li 
s-a cerut să prezinte „certificat de absolvire 
a șase clase gimnaziale”, să facă dovada că 
au parcurs „practica în farmacie de trei ani 
(pentru cei cu bacalaureat, doi ani)”, pentru a 
putea să urmeze „cursurile universitare (...) pe 
parcursul a patru semestre”. Limba de predare 
pentru toate materiile din cadrul Cursului 
de farmaceutică a fost, ca și pentru celelalte 
facultăți (cu excepția Facultății de Teologie), 
germana. 

La cumpăna secolelor XIX-XX, Cursul își 
înnoiește cadrele didactice. În locul vechilor 
profesori care pleacă la pensie sau la cele 
veșnice vin profesori noi. Spre exemplu, dr. 

Přibram, pensionându-se, a fost înlocuit, în 
1906, cu farmacistul Caesar Pomeranz (1860-
1926). Mult mai devreme, în 1890, moare 
farmacistul Alth și farmacognozia e preluată 
de botaniști: mai întâi de prof. Tangl (până la 
trecerea sa în eternitate, în 1905), apoi de prof. 
Friedrich Czapec (1868-1921), pe o scurtă 
perioadă (1906-1910), după care acesta pleacă 
la Universitatea din Praga, în locul său venind 
Karl Linsbauer (1872-1935), care pleacă și el, 
după un an, la Universitatea din Graz, lăsând 
locul profesorului Otto Porsch (1875-1959), 
ultimul care vine la Cernăuți în 1911. Toți 
acești profesori erau de la catedra de botanică, 
conducând ca directori Institutul botanic și 
grădina botanică din Cernăuți. 

Dacă până în 1912, catedra de farmacognozie 
a fost ocupată de specialiști în alte domenii, 
din acest an va veni prof. Friedrich (Fritz) 
Netolitzky, cel supranumit „farmacognost 
autentic” (Fig. 6). 

F. Netolitzky s-a născut în Zwickau 
(Cvikow), Bohemia, la 1 octombrie 1875, ca fiu 
al medicului August Netolitzky (1845-1924). 
După ce își ia bacalaureatul la Praga (1893), 
urmează Facultatea de medicină la Viena, cu 
doctoratul în martie 1899. Iar „în anul 1906, 
la Graz, obține docența în farmacognozie și 
microscopia alimentelor”10. Din anul 1912 și 
până în 1923, va fi profesor de farmacognozie 
la Universitatea din Cernăuți, devenind, în 
timp, „șef al Catedrei de anatomia și fiziologia 
vegetală, apoi director al Institutului cu același 
nume”.

Singurul profesor din vechea schemă a Uni-
versității „Francisco-Josephina” care rămâne 
și după Unirea Bucovinei cu România (28 
noiembrie 1918) a fost dr. F. Netolitzky care, 
după desființarea învățământului farmaceutic, el 
estre numit, „în ședința Consiliului profesoral 
al Facultății de Științe din 5 octombrie 1923”, 
director al Institutului de anatomia și fiziologia 
vegetală. În același Consiliu, „cu majoritate 
de voturi, prof. Netolitzky este ales prodecan 
al Facultății de Științe, pe anul universitar 
1923/1924”11. Din biografia sa, mai reținem 
un aspect interesant: Netolitzky a fost membru 
fondator al „Societății Internaționale de 
Istoria Farmaciei”, la inițiativa prof. austriac, 
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farm. Ludwig Winkler (1873-1935), în 18 
august 1926. Prin el, ca istoric al farmaciei, 
„și România se numără alături de Austria, 
Germania, SUA, Elveția, Yugoslavia și 
Norvegia printre statele fondatoare ale 
acestei prestigioase societăți farmaceutice 
internaționale”. Acestui profesor, care a rămas 
la Universitatea românească din Cernăuți 
„Regele Ferdinand”, inaugurată solemn la 24 
octombrie 1920, în prezența regelui Ferdinand 
(1865-1927) și a Reginei Maria (1875-1938), 
i s-au recunoscut meritele și devotamentul. În 
anul 1940 se pensionează și se retrage la Viena, 
unde decedează la 5 ianuarie 1945. 

Prima farmacistă a Universității din Cernăuți 
a fost românca Sofia Negruț, absolventă din 
anul 190912. Unul dintre cei 22 absolvenți cu 
bacalaureat a fost farmacistul Virgil Crainic 
(1899-1978), care și-a luat licența la 20 
octombrie 1923 și căruia Consiliul sanitar 
superior i-a acordat liberă practică (jurnalul nr. 
1287/1 martie 1924). Crainic a fost un foarte bun 
profesionist. A obținut doctoratul în farmacie 
la Bruxelles (1931) și, ca farmacist militar cu 
gradul de colonel, a devenit farmacist-șef al 
armatei române (16 mai 1945-31 decembrie 
1948)13.

Din 1919 și până în februarie 1924, au 
obținut diploma de farmacist la Universitatea 
română din Cernăuți 99 absolvenți, iar până 
la sfârșitul anului 1925, circa 120 absolvenți. 
S-a întâmplat un fenomen rar: în perioada 
austriacă, într-o perioadă de 20 de ani, au 
absolvit facultatea 120 de farmaciști, pe când 
în perioada românească același număr de 
farmaciști au absolvit facultatea în doar cinci 
ani. Bănuindu-se nereguli la înmatricularea 
candidaților, s-a hotărât revizuirea tuturor 
diplomelor de farmacist eliberate la 
Universitatea română din Cernăuți, conform 
Ordinului nr. 14690/20.07.1923 al Ministerului 
Sănătății Publice, Muncii și Ocrotirii Sociale.

Note
1. V. Lipan, Alma Mater Cernautiensis, Ed. 

Farmaceutică București 1999, p. 3.
2. Ibidem, p. 4.
3. Ibidem, p. 37. 
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proprietate industrială în Institutul pentru Controlul de 
Stat al Medicamentului și Cercetării Farmaceutice (din 
1 ianuarie 1999 – Agenția Națională a Medicamentului 
și a Dispozitivelor Medicale ) (1976-2013); Membru 
SRIM, ISHM, SRIF, ISHP; Președinte al Societății 
Române de Istoria Farmaciei – Secția București. 
Peste 100 de lucrări științifice publicate în reviste de 
specialitate

Scoala superioare din Bucovina istorică
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Societatea „Mihai Eminescu” – 30 de ani

La 28 mai anul curent s-au împlinit 30 
de ani de la fondarea Societăţii pentru 

Cultură  Românească „Mihai Eminescu”, iar 
în prima duminică a acestei toamne am marcat 
30 de ani de la cea dintâi  sărbătoare „Limba 
noastră cea română” organizată la Cernăuţi de 
tânăra Societate. Şi deoarece s-a întâmplat astfel 
că am fost implicat în ambele  evenimente –
împreună cu alţi scriitori, profesori şi intelectuali 
am făcut parte din grupul de iniţiativă care s-a 
ocupat nemijlocit de organizarea conferinţei de 
fondare a Societăţii, iar la 2 septembrie 1990, 
ca preşedinte al Societăţii „M. Eminescu”, 
împreună cu alţi membri ai conducerii, 
organizam  în teatrul de vară din Grădina Publică 
din Cernăuţi sărbătoarea „Limba noastră cea 
română” – astăzi, aruncând o privire  în urmă, 
sunt cuprins de anumite sentimente de bucurie 
şi, în acelaşi timp, de  tristeţe.

Bucuria ar veni din faptul că atunci am găsit 
în noi forţa şi înţelegerea de a ne uni în aceiaşi 
voinţă şi dorinţă în numele unor idealuri ce-
şi aveau rădăcinile în istoria neamului trăitor 
de milenii pe aceste pământuri. Împreună am 
găsit forma cea mai adecvată pentru a porni 
(reporni) o activitate prodigioasă în numele 
redeşteptării naţionale, al adevărului istoric, 
pentru păstrarea şi dezvoltarea limbii materne, 
a culturii şi tradiţiilor noastre strămoşeşti. În 
programul de activitate al Societăţii pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu” au fost 
incluse mai multe obiective importante pentru  
existenţa fiinţei noastre naţionale în acest 
spaţiu istoric, şi anume, deschiderea de şcoli în 
limba română, revenirea la denumirile istorice 
ale localităţilor, revenirea la limba română în 
veşmântul ei adevărat, inaugurarea muzeului 

„Mihai Eminescu”, ridicarea unor statui sau 
busturi personalităţilor marcante ale poporului 
nostru (personalităţi legate nemijlocit de  
localităţile din regiune), deshiderea unui teatru 
cu o trupă de actori români.

Vreau să amintesc în mod deosebit faptul 
că la conferinţa de fondare a Societăţii pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu” a 
participat o delegaţie importantă de scriitori din 
Chişinău, din care au făcut parte regretaţii Ion 
Vatamanu şi Eugen Cioclea, prozatorul Vladimir 
Beşleagă,  poetul Arcadie Suceveanu, istoricul 
literar Pavel Balmuş, omul de teatru Anatol 
Ursu din Bălţi. Atunci, în Sala  de Marmură a 
Universităţii din Cernăuţi, spiritele păreau unite 
şi pe această undă a fost ales şi primul preşedinte 
al Societăţii, profesorul Grigore Bostan, șeful 
Catedrei de Filologie Română și Clasică de la 
Facultatea de Filologie a Universității de Stat 
din Cernăuți.

O componentă a succesului activităţii din 
primii ani se datora, indiscutabil, faptului că 
echipa din conducerea Societăţii era constituită 
din personalităţi bine cunoscute în regiune şi 
în afara ei: scriitorii Vasile Leviţchi, Mircea 
Lutic, Vasile Tărâţeanu, Simion Gociu, 
profesorii şi conferenţiarii universitari Grigore 
Bostan, Alexandrina Cernov, Ştefan Hostiuc, 
Ilie Popescu, Teodosia Chitari,  Mircea 
Druc, (viitorul prim-ministru al Republicii 
Moldova), preotul  Mihai Ivasiuc,  ziariştii  Ion 
Creţu, Gheorghe Aiftodi, Ion Rusu, Dumitru 
Covalciuc, arhivistul  Petru Grior,  inginerul 
Gheorghe  Haficiuc, profesorii de şcoală Vasile 
Bizovi, Vasile Tovarniţchi, Mihai Lungu, fraţii 
Ştefan şi Nicolae Motrescu,  Gheorghe Micailu, 
Adrian Iliuţ, Cozma Şorodoc, agronomul Vasile 

Avem nevoie de lucruri de esență, 
nu de manifestări de suprafață

Ilie T. ZEGREA
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Bota, silvicultorul Dragoş Tochiţă, şi alţi câţiva 
buni români şi activişti care prin autoritatea lor 
personală au ridicat la un nivel înalt şi prestigiul 
Societăţii. 

Mulţi dintre ei au părăsit între timp această 
lume, însă noi, cei care i-am cunoscut, le 
suntem  şi astăzi recunoscători pentru munca şi 
devotamentul lor faţă de cauza noastră comună. 
Graţie lor, dar şi altor români cu suflet mare, în 
vreo doi ani au fost fondate organizaţii primare 
(sau cum le spuneam  noi – filiale) ale Societăţii 
„M. Eminescu” în  mai bine de 40 de localităţi 
din ţinut. Unde sunt ele în timpul de față?

Una dintre realizările importante ale 
Societății „Mihai Eminescu” este, indiscutabil, 
deschiderea Școlii medii nr. 29 din Cernăuţi 
(astăzi gimnaziul „Alexandru cel Bun”) la 1 
septembrie 1991. De asemenea, în iunie 1990, 
în curtea  casei lui Aron Pumnul a fost dezvelit 
bustul lui Mihai Eminescu, iar primăria oraşului 
a aprobat locul unde urma să fie ridicată, în 
centrul istoric al urbei, statuia poetului.

Amintiri frumoase ne leagă şi de primele 
sărbători desfășurate sub genericul „Limba 
noastră cea română”, „Mărţişor” sau „Florile 
dalbe”.  Bunăoară, la prima sărbătoare „Limba 
noastră cea română”, organizată la 2 septembrie 
1990 în Grădina Publică din Cernăuţi, au 
participat peste 2 mii de români din satele 
regiunii. Majoritatea celor prezenţi erau 
îmbrăcaţi în costume naţionale, multe delegaţii 
soseau în coloană, cu drapele tricolor în frunte. 
Iar pe scenă, la microfoane, se perindau nu doar 
cântăreţi, ci şi profesori de şcoală, intelectuali 
sau ţărani care-şi spuneau păsul referitor la cele 
mai diverse probleme.

Ca să nu lungesc prea mult vorba, voi 
trece peste mai multe fapte bune din acei ani 
de mare entuziasm şi mă voi opri pe scurt 
asupra regretelor ce ne macină sufletul astăzi, 
la 30 de ani de la derularea acelor evenimente 
remarcabile.

În primul rând, e vorba de pierderea unui 
număr mare de şcoli româneşti, care pur şi 
simplu au dispărut de pe harta noastră spirituală. 
Situaţia e cu atât mai dramatică şi mai neînţeleasă 
acum, când în regiune avem chiar trei asociaţii 
pedagogice care, potrivit prevederilor statutare, 
ar trebui să aibă în grija lor tocmai funcţionarea 
şcolilor cu predare în limba română și protejarea 
statutului acestora de școli cu educația în limba 

maternă a elevilor care le frecventează.
Din păcate „activitatea” asociațiilor 

respective se reduce mai mult la manifestări 
de suprafaţă, de machiaj şi nu la lucruri de 
esenţă. Şi în general, ni se pare că activităţile 
majorităţii societăţilor culturale româneşti (mai 
bine de 20 la număr!) au lunecat, spre marele 
nostru regret, pe o pistă greşită, reducându-
se mai mult la organizarea de spectacole, de 
manifestări distractive şi festiviste, uitând 
de lucrurile esenţiale. Bunăoară, în internet 
găsim postate informaţii şi fotografii unde 
îi vedem pe  pretinşii lideri ai românilor din 
nordul Bucovinei petrecând la diverse hramuri 
şi cârciume, pe litoral sau la munte, însă nu 
ştim ce se face concret în satele noastre pentru 
păstrarea limbii, culturii naţionale, şcolilor şi 
grădiniţelor în limba română. Oare să nu existe 
în internet spațiu suficient și pentru postarea unor 
asemenea informații? Sau poate petrecăreții 
lideri ai comunității nu au ce posta, iar ceea ce 
ar putea să arate lumii nu-i avantajează,  pentru 
că le demostrează inactivitatea. Rușine să le fie! 

Rar de tot găsim informaţii despre activitatea 
organizaţiilor primare ale societăţilor din 
localităţile noastre (inclusiv ale Societăţii „M. 
Eminescu”), dar şi atunci aceste activităţi se 
reduc la organizarea de spectacole şi distracţii.

De mai multe ori am exprimat gândul că ar 
fi oportună organizarea unei conferinţe unde 
să discutăm în modul cel mai serios problema 
activităţii şcolilor cu predare în limba română 
din regiune şi chiar din ţară. Trebuie să explicăm 
fiecărui părinte cât de important este ca fiul sau 
fiica lui să înveţe la şcoală în limba maternă. Or, 
dacă pierdem şcolile şi bisericile, vor dispărea 
imediat şi satele noastre, dispărem și noi, ca 
cetăţeni băştinaşi în aceste locuri frumoase, 
încărcate de istoria şi gloria strămoşilor.

Părerea pe care o împărtăşim e că trebuie să 
facem un efort pentru a ieşi din starea de leşin 
şi lâncezeală în care ne aflăm de vreo două 
decenii, să punem mâna şi pe carte, nu numai 
pe telefonul mobil, şi să demonstrăm că suntem 
urmaşi demni de înaintaşii care ne-au lăsat  
moştenire adevărate tezaure:  limba maternă, 
tradiţiile, credinţa şi locurile unde ne-am născut.

Avem nevoie de muncă perseverentă, 
demnitate şi luptă pentru supravieţuire în aceste 
timpuri ale globalizării. Altă soluţie nu există!
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Bucovinineanul Lorin Fortuna: 
„Azi în Timișoara, mâine în toată țara!”

Petru BEJINARIU

Căderea comunismului – 30 de ani

Printre primii revoluționari din decembrie 
1989 din Timișoara s-a aflat și 

bucovineanul Lorin Fortuna. El a fost unul dintre 
liderii recunoscuți ai protestatarilor timișoreni 
din decembrie 1989.

Lorin Fortuna s-a născut la 7 mai 1948, în 
orașul Rădăuți, și s-a stins din viață la Timișoara, 
la 25 noiembrie 2016). Tatăl său, avocatul Aurel 
Fortuna a fost un intelectual rasat, cu studii la 
Cernăuți în perioada interbelică, fondator și 
conducător al revistei „Freamăt literar” (care 
a apărut la Siret în anii ’30 ai secolului trecut), 
deținut politic în perioada comunistă. 

Viitorul lider al revoluției de la Timișoara și-a 
făcut studiile primare și secundare la Rădăuți. 
După liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” a urmat 
Institutul Politehnic București – Facultatea 
de Electronică și Telecomunicații, Secția 
Telecomunicații. 

Ca tânăr absolvent de facultate, în 1972 
e repartizat la Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic din Timișoara, unde-și face ucenicia 
în informatică. În 1976, se transferă la 
Institutul Politehnic din Timișoara – Facultatea 
de Electronică și Telecomunicații (proaspăt 
înființată), unde avansează de la asistent până 
la conferențiar. Revoluția îl prinde când avea 
la facultate modesta funcție de șef de lucrări 
suplinitor. În 1991 își susține doctoratul în 
telecomunicații la București. Este autor și coautor 
a peste 60 de  lucrări științifice și are peste 10 
invenții brevetate. Editează revistele „Națiunea 
română”, „Politica națională” și ”Astra”. Publică 
patru volume de poezii și o antologie, „Poemul 
existenței”.  În timpul dictaturii ceaușiste, trimite 
la Europa Liberă câteva poeme semnate Ioan 
Bucovineanul, dintre care două sunt citite în 
cadrul emisiunii „De vorbă cu ascultătorii”. 

La 16 decembrie 1989, în jurul orelor 21:00-
22:00, în piața Maria din Timișoara, Lorin 
Fortuna vede cum trupele speciale blochează 

strada de acces la biserica unde oficia preotul 
reformat Laszlo Tokes și simte că a sosit și în 
România ceasul revoluției. Acest sentiment i se 
întărește și mai mult după ziua de 17 decembrie, 
când armata trage cu arma în demonstranții 
pașnici. Astfel, în data de 20 decembrie, dându-
și seama că protestatarii (care deveniseră și mai 
activi și care demonstrau pe străzile Timișoarei 
cu pancarte, scandând, „Unde ne sunt morții?”, 
„Jos criminalul”, „Să fie judecat pentru sângele 
vărsat”) acționau spontan și încă haotic, fără 
lideri și fără vreun program, îndrăznește să 
schimbe această situație, să organizeze mulțimea 
sub aspect politic. Simțea (și acest sentiment 
îl aveau și alți intelectuali, dar puțini dintre ei 
aveau curajul să-și riște viața) lipsa unei structuri 
politice care să organizeze revolta cetățenilor 
într-o mișcare cu adevărat revoluționară. „Am 
încercat să discut cu câțiva oameni pe care i-am 
văzut mai reprezentativi în coloană”, își amintea 
după 20 de ani de la Revoluție Lorin Fortuna, 
într-un film realizat de TVR3. „Dacă ești atât de 
deștept, hai cu noi”, îi răspunse un protestatar, 
care, probabil, crezuse că la acest apel, bărbatul 
ce li se alăturase de pe unul din trotuarele 
Timișoarei nu va avea curajul să-i urmeze. Dar 
s-a înșelat. 

Ajunși în piața Operei, între orele 12:00-
13;00, demonstranții se lasă convinși de tânărul 
universitar de la facultatea de Electronică și 
Telecomunicații să se organizeze politic într-un 
partid de opoziție față de regim. Când mulțimea 
din piață căzu în genunchi să se roage pentru cei 
împușcați în 17 decembrie, Lorin Fortuna vede, 
îngenunchind, balconul Operei. „Pentru mine a 
fost o revelație”, își amintea în acel film Lorin 
Fortuna.

 Două grupuri se înțeleg să pătrundă în 
clădirea Operei, folosind intrarea din spate și 
cea din față, pentru a se adresa mulțimii de pe 
balconul de la etaj, dar nu  înainte de a crea un 
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nucleu al unei structuri politice de opoziție față 
de regimul ceaușist. Acest nucleu fiind format, 
cu reprezentativitatea de care avea nevoie din 
partea protestatarilor din piață (reprezentanți a 
mai multor întreprinderi industriale, organizații 
și instituții din oraș), Lorin Fortună anunță de 
pe balconul Operei: „Ne-am constituit într-
un comitet de acțiune al Frontului Democratic 
Român!”  Mulțimea a răspuns cu un puternic 
„Ura!”  Din acel moment, revolta timișorenilor 
s-a transformat, practice, în revoluție. Iar sloganul 
protestatarilor deveni: “Azi în Timișoara, 
mâine-n toată Țara!”. A fost, în fond, ora astrală 
a României care dorea să scape de comunism. 

Mișcarea oarecum browniană a protestatarilor 
a luat forma unei mișcări politice organizate, 
coordonată de o forță politică.  De aceea, se 
consideră pe bună dreptate că revoluția română a 
început la Timișoara. Iar cel ce a anunțat-o de la 
balconul Operei timișorene a fost un bucovinean: 
Lorin Fortuna. Tot el, de pe același balcon al 
Operei, în numele Frontului Democrat Român, a 
declarant Timișoara un oraș liber, îndemnându-i 
pe lucrătorii și funcționarii de la întreprinderile, 
organizațiile și instituțiile din municipiu să 
preia controlul asupra acestora, înlocuindu-i pe 
conducătorii obedienți regimului comunist, care 
frânau mișcarea de eliberare socială de sub jugul 
bolșevic adus în România după război de către 
cominterniștii trimiși de Moscova. Peste noapte, 
nemaiplecând acasă, Lorin Fortuna, împreună 
cu echipa noii formațiuni politice, redactează  
Proclamația de la Timișoara, pe care o citește 
de pe același balcon a doua zi dimineața, în 
fața unei mulțimi care umpluse piața Operei și 
străzile dinprejur. 

După revoluție, Lorin Fortuna nu s-a bucurat 
de laurii victoriei, pe care fără îndoială îi merita. 
Ba a mai întâmpinat și greutăți de avansare la 
catedra Institutului la care funcționa. A avansat 
totuși până la gradul de conferențiar universitar, 
cu care s-a pensionat. Colegul lui din zilele 
fierbinți de la Timișoara sfârșitului de an 1989, 
Claudiu Iordache, a ajuns măcar deputat în 
primul parlament liber al țării. El însă, cel care 
și-a riscat viața și prin curajul său i-a încurajat  
și i-a organizat pe cei ieșiți în stradă pentru a-și 
cuceri libertatea, nu a avut nici măcar această 
șansă. Dar să nu ne mirăm, pentru că în toate 
revoluțiile au existat asemenea oameni. 

După revoluție, Lorin Fortuna nu a intrat în 
marea politică, deși a fost fondator și lider de 
partid politic (care a sucombat, la scurt timp) și 
a candidat (fără succes, din păcate) la mai multe 

alegeri parlamentare postdecembriste. I-a lipsit 
însă flerul de a ghici tendințele politice ale epocii.

Nu l-am cunoscut, personal, până la Revoluția 
de la Timișoara. Abia în acele zile fierbinți am 
aflat despre el, din mass-media. Mai întâi, l-am 
văzut la televizor, după aceea l-am cunoscut 
pe viu, la Rădăuți, când veni, împreună cu alți 
câțiva bucovineni din Timișoara să înființeze 
organizația locală a Partidului Democrat. Aceasta 
s-a fondat chiar la liceul „Eudoxiu Hurmuzachi”, 
unde eram director. 

Tot în acele timpuri fierbinți, Lorin Fortuna, 
împreună cu adepții săi, a fondat la Rădăuți, 
tot la Liceul “Eudoxiu Hurmuzachi”, Uniunea 
Românilor Bucovineni, transformată apoi în 
Mișcarea Civică “Mihai Eminescu”. Această 
organizație lua ființă paralel cu reactivarea la 
Gălănești a Societății pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina. Președinte a filialei locale 
a Uniunii  a fost ales profesorul Serafim Fădor. 
Cu Uniunea Românilor Bucovineni am avut, 
la început, relații tensionate, dar și activități 
comune.

Lorin Fortuna a rămas o personalitate distinctă 
nu doar pentru activitatea sa revoluționară în 
cadrul Revoluției din Decembrie 1989, dar și 
pentru activitatea sa ezoterică, postrevoluționară. 
În ultima perioadă a vieții, el a înființat „Mișcarea 
astrală România” și „Mișcarea Sarmisegetuza”, 
promovând teorii despre civilizațiile virtuale 
(șerpiliană, balauriană, pestiliană, dragoniană, 
acviliană). „Cu civilizația goriliană comunic 
telepatic”, mi-a mărturisit cu puțin timp înainte 
de a pleca la cele veșnice (purta barbă de ermit și 
avea idei pe care nu toată lumea le înțelegea sau, 
dacă le înțelegea, se uita cu oarecare reticență 
la promotorul lor). Din nenorocire, Lorin 
Fortuna a avut și probleme de sănătate, nu doar 
de natură somatică (s-a stins din viață în urma 
unui ulcer perforat operat chirurgical), ci și de 
natură psihică, ce i-au stat, cel mai probabil, în 
cale, atunci când, în alte condiții, ar fi izbândit în 
politică, dar i-au favorizat, într-un fel, activitatea 
ezoterică de la sfârșitul vieții.

 Acesta a fost Lorin Fortuna. Bun român, bun 
bucovinean, cel care și-a pus viața în pericol 
și a condus, practic, revoluția de la Timișoara, 
iar înainte de a trece la cele veșnice, a încercat 
să pătrundă, avant la lettre, și în tainele lumii 
astrale. Cel puțin pentru curajul său patriotic, 
din a doua jumătate a lunii decembrie 1918, 
manifestat în cel mai firesc și dezinteresat mod, 
merită recunoștința noastră.                 
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Regele Mihai, la Bahrinești

Eugen PATRAȘ

La 30 mai 2019 s-au împlinit 20 
de ani de la un eveniment unic în 

viața bucovinenilor din partea înstrăinată a 
provinciei: vizita Majestății Sale, Regelui 
Mihai I al României. Majestatea Sa a vizitat 
comuna mea natală, Bahrinești, însoțit de 
Regina Ana și de A.S. Prințul Radu Duda. Din 
motive de sănătate, A. S. Principesa Margareta 
n-a putut să vină.

M-am aflat printre inițiatorii acestui 
important eveniment. În interbelic și în 
perioada războiului, Regele a fost de mai multe 
ori la Cernăuți. Acum ar fi fost prea complicat 
și practic imposibil de ai organiza o vizită în 
capitala istorică a Bucovinei. De aceea, ne-am 
gândit să-l invităm la noi în sat, la Bahrinești. 
Discuțiile n-au durat mult, ideea grupului de 
inițiativă a fost îmbrățișată și susținută activ de 
primarul de atunci al satului, Alexandru Tofan, 
care mi-a fost profesor la școala din sat, un 
român, cum se zice și acum pe la noi, de nota 
zece. Ni s-a alăturat și Comitetul Bisericesc, cu 
inimosul părinte-paroh Constantin Ciobotar. 
Satul întreg a fost cu noi. Tocmai terminasem 
de construit Biserica nouă, care urma să fie 
sfințită la Duminica Mare, sărbătoarea Sfintei 
Treimi.  O ocazie mai fericită nici că se 
putea. Am redactat repede invitația care a fost 
semnată de 800 de consăteni, practic de toată 
lumea care mai rămăsese în sat, cu excepția 
a 2-3 persoane. În condiții mai bune de viață 
ar fi fost și mai multe semnături pe invitație. 
Așa însă, o bună parte din săteni erau plecați 
la muncă în Europa, să-și câștige o pâine 
mai ușoară, că aici traiul ajunsese la limita 
subzistenței. Deși existau și dubii că Regele va 

accepta invitația pentru o vizită într-un context 
politic care nu era deloc favorabil intrării sale 
într-un teritoriu pe care îl stăpânise adineauri, 
Bahrineștiul, localitate ștefaniană atestată 
pentru prima dată în 1458 într-un hrisov al 
marelui voievod, au demarat pregătirile acest 
important eveniment. Invitația a fost transmisă 
Casei Regale.

Inițial, prin ianuarie 1999, am avut o 
întâlnire cu doamna Simina Mezincescu, pe 
atunci șefa de protocol al Casei Regale. M-a 
invitat la ea acasă, vizavi de Casa Radio, unde 
am avut o lungă discuție legată de subietul 
vizitei. Din câte am aflat mai târziu, în perioada 
imediat următoare s-au făcut demersurile 
necesare pentru obținerea aprobărilor din 
partea autorităților ucrainene.

Prin aprilie 1999, am fost invitat pentru o 
discuție cu Majestatea Sa, întâlnirea având 
loc într-o cameră luxoasă de la hotelul Hilton. 
La discuție a mai fost prezent și Prințul 
Radu Duda. Întâlnirea a durat cca. 30-40 de 
minute, Regele interesându-se, îndeosebi, 
de situația comunității românești din nordul 
Bucovinei, dar și de consătenii mei, care l-au 
invitat. M-a măsurat de câteva ori lung cu 
privirea, probabil să-mi descifreze sinceritatea 
intențiilor. Este greu de redat în cuvinte 
starea emoțională care mă stăpânea în acele 
clipe. Blândețea și simplitatea Majestății 
Sale însă mă predispuneau la un dialog activ, 
iar conversația a fost una caldă și de suflet. 
Observam interesul său pentru întreaga moșie 
regală de altădată. Era ușor de sesizat memoria 
foarte bună și coerența vorbirii. Iar statura sa 
regală impunea un respect deosebit. Chiar 
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lipsit de tron toată perioada de după 1944, și-a 
păstrat felul de-a fi, verticalitatea și demnitatea, 
specifice primelor persoane din stat.

Vizita Regelui în sine a fost una cu adevărat 
istorică. Îndrăznesc să afirm cu convingere că 
Majestatatea Sa a fost primit cu cea mai mare 
căldură nu doar de bahrișteni, ci și de câteva 
sute de bucovineni veniți în haine de sărbătoare 
și cu drapele tricolore în acea zi frumoasă a 
sfârșitului de mai. Niciun alt demnitar de stat 
din Patria istorică sosit în nordul Bucovinei 
după 1991 n-a beneficiat de o primire atât de 
caldă.

Fiind cunoscut ca un mare pasionat al 
tehnicii, Regele a condus personal mașina 
pe tot parcursul vizitei, pe traseul Suceava-
Bahrinești, și retur. După o întâlnire frumoasă 
în vama Siret, nici grănicerii ucraineni de la 
vama Porubnoie n-au fost mai puțin amabili. 
Conducerea garnizoanei, personal șeful 
acesteia, colonelul V.Ciubiuk, au salutat 
Familia Regală, solcitând și câteva poze în 
comun. Formalitățile de trecere au durat puțin 
și fără probleme.

Tot în vamă, Familia Regală a fost 
întâmpinată de o delegație din Bahrinești, 
compusă din primarul Alexandru Tofan, 
Eugen Latii, regizor din Moscova, fratele 
Mihai, profesor universitar din Chișinău, și 
subsemnatul.

„Volga” noastră mergea în capul coloanei, 
când la Oprișeni, fără să fi știut ceva din timp, o 
mulțime de lume, cu flori și lacrimi de bucurie, 
după slujba duminicală din biserică a ieșit la 
șosea să vadă minunea (după cum spuneau 
unii). Acești oameni simpli de la țară, în haine 
de sărbătoare i-au produs prima impresie  
deosebită Regelui despre românii din nordul 
Bucovinei. Era ușor de observat bucuria  
tuturora după acel salut de „Bun venit!”, 
transmis cu atâta căldură de oprișeneni.

După vreo 20 de minute eram deja în 
centrul Bahrineștilor, unde o mare de lume, 
tot în haine naționale și cu multă curiozitate, 
împletită cu bucurie, aștepta Familia Regală, 
fără să creadă, până în ultimul moment, că e 
posibil așa ceva. Pentru toți cei adunați erau 
niște clipe înălțătoare, irepetabile. Era dovada 

clară a faptului că, după 45 de ani, Regele 
nu ne-a dat uitării, și, în egală măsură, faptul 
că nici bucovinenii înstrăinați nu l-au dat 
uitării, regăsindu-se reciporc după vitregiile 
comunismului și a totalitarismului. S-a văzut 
clar că memoria Casei Regale nu dispare odată 
cu anii.

Elevii școlii din sat, cu flori, au flancat 
covorul floratic care l-a condus pe Rege și 
toți invitații către biserica cu hramul Sfintei 
Treimi, proaspăt construită prin osârdia 
localnicilor. Dumitru Tofan, președintele 
comitetului bisericesc, fost deportat în 
stepele Kazahstanului, inițiatorul și sufletul 
construcției noii biserici, și preotul-paroh l-au 
întâlnit pe Rege și Familia Regală cu pâine și 
sare.

Slujba de sfințire a noului lăcaș, ridicat în 
centrul satului (pomătul lui Prelici, cum i se 
mai spune la noi), a fost ținută de un sobor 
de preoți la care au participat, din partea 
Mitropoliei, părintele Adrian Acostachioaie, 
preot-paroh la Catedrală, și Gheorghe Sobiat, 
preot slujitor la Catedrală.

Prima parte a slujbei de sfințire s-a ținut 
în fața bisericii, preoțimea și Familia Regală 
urcând  la tribuna frumos împodobită cu 
covoare și crenguțe de tei (după obiceiul 
creștin al hramului). Pozele rămase din acele 
momente de vârf sunt o mărturie în plus că 
lumea asista la un eveniment istoric, fețele 
tuturor radiind lumină și bucuria visului 
împlinit. Sentimentul că Regele nu ne-a dat 
uitării era cel mai puternic și încurajator.

Corul „Dragoș Vodă” al Societății pentru 
cultură românească „Mihai Eminescu”, dirijat 
cu măiestrie de prof. Ștefan Sainciuc din 
Mahala, a întregit bucuria sărbătorii cu cântece 
patriotice.

După 20 de ani e timpul să se consemneze 
o situație mai ciudată care s-a produs în acele 
momente, despre care se cunoaște mai puțin. 
În timpul slujbei din fața bisericii, s-a apropiat 
de mine un reprezentant al Administrației 
raionale de stat, care mi-a solicitat în mod 
expres să-i transmit Regelui că vizitarea 
Varniței – locul unde românii noștri au fost 
măcelăriți de grănicerii sovietici la 1 aprilie 
1941, când încercau să treacă frontiera pentru 
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a scăpa de iadul bolșevic – nu este indicată, 
întrucât autoritățile ucrainene nu-i pot asigura 
Regelui securitatea personală și autoritățile 
nu-și pot asuma un asemenea risc. Solicitarea, 
de fapt, venea din parte unui reprezentant 
al SBU, prezent la fața locului, transmisă 
însă prin intermediul funcționarului. Eu  nu 
cunoșteam detaliile discuțiilor autorităților 
române și ucrainene, dar știam că programul 
vizitei a fost coordonat și aprobat de instituțiile 
de resort ale celor două țări, chiar dacă purta 
un caracter privat. Era motivul pentru care 
i-am replicat funcționarului că nu pot face un 
asemenea lucru, iar dacă se dorește totuși așa 
ceva, reprezentantul SBU are toată libertatea 
să-i transmită direct Majestății Sale această 
cerință. Sigur că mă apăsa gândul să nu fiu 
atras într-o capcană cu mai multe necunoscute, 
întinsă de cine știe cine și pentru cine știe ce 
motive. M-am gândit fulgerător cum aș putera 
să evit eventuale interpretări nedorite, care să-
mi pună ulterior în cârcă răspunderea pentru 
modificarea programului. 

După vreo 15 minute același funcționar, cu 
trimitere la o nouă discuție cu reprezentantul 
SBU, mi-a cerut din nou același lucru. În 
aceste condiții m-am văzut constrâns și am 
transmis mesajul aghiotantului Regelui, 
urmând ca decizia finală s-o ia Majestatea. Iar 
decizia a fost de a pleca, deși nu mi-a fost greu 
să observ nemulțumirea Suveranului, deranjat 
profund de acest gest. Și acum cred că această 
situație penibilă a și fost motivul pentru care 
Regele a renunțat la discursul său de după 
slujba de sfințire din fața bisericii, deși știam 
că urma să vorbească în fața mulțimii. 

În schimb, acel moment neplăcut s-a atenuat 
întrucâtva cu un altul, de data aceasta unul 
plăcut. Consăteanul meu, Mihai Lupaștean, 
fiind al 13-lea copil în familie, a fost botezat 
– după tradiția României regale antebelice, 
fiind al 13-lea copil – prin delegat, de Regele 
Mihai, respectiv purta numele nașului. A fost 
o mare surpriză și pentru Rege, când finul a 
urcat la tribună și i-a înmânat nașului de botez 
colacii, împreună cu un ștergar brodat frumos. 

A doua parte a slujbei s-a derulat în 
biserică, lăcașul sfânt fiind neîncăpător pentru 
toți oaspeții acelui mare eveniment.

Încolonându-ne, pentru a pleca spre Varnița, 
în câteva zeci de mijloace de transport, mă 
apăsau emoțiile ce va urma. Iar presimțirile 
nu m-au înșelat. La bifurcația de drumuri la 
ceva distanță de la ieșirea din sat, care duce 
spre Fântâna Albă (spre stânga) și Volcineții 
Vechi (spre dreapta), ne aștepta un milițian, 
care insistent ne direcționa cu bastonul ... în 
sens invers, adică spre vamă. Toată coloana 
a fost oprită. Mă aflam în „Volga” fratelui 
Mihai, în fața coloanei. Am tot parlamentat 
cu milițianul preț de vreo 15 minute, dar toate 
încercările de a afla cine i-a dat indicațiile de 
a nu ne lăsa spre Varnița n-au avut sorți de 
izbândă. O ținea morțiș pe-a lui : nu se poate. 
Până la urmă m-am gândit: dar de ce trebuie 
să avem voia cuiva pentru a depune o coroană 
de flori la morminte ? Situația era cât se poate 
de ciudată, dar și inexplicabilă pentru o țară 
normală. Sigur, era o legătură între cele două 
solicitări ale reprezentantului administrației, 
respectiv SBU, din fața bisericii și gestul 
milițianului. Precizez că, nimeni n-a anunțat 
organizatorii vizitei de vreo modificare a 
programului sau de vreo eventuală amenințare 
la adresa Majestății. Mai degrabă a fost o 
proastă regizare a unor instituții de a diminua 
cumva importanța evenimentului. Cel mai 
probabil reminiscențele trecutului totalitar își 
mai spuneau cuvântul...

În aceste condiții s-a trecut peste voința 
milițianului, am forțat cu mașina noastră  și 
coloana și-a urmat drumul. Nu știu cât au 
înțeles toți invitații din cele întâmplate în acele 
momente, dar cu siguranță refuzul milițianului 
de a lăsa liber coloana să-și continue drumul 
spre destinație n-a adus un plus de imagine 
bună pentru autorități.

Soborul de preoți a oficiat slujba de 
pomenire a sutelor de martiri bucovineni - 
victime nevinovate ale noului regim sovietic 
de ocupație, a căror unică dorință  era să scape 
de „raiul” stalinist. Coroana de flori depusă 
de Familia Regală a fost un pios omagiu adus 
tuturor suferințelor și lacrimilor românilor din 
această parte înstrăinată de Țară. Era a doua 
oară când Regele s-a recules la mormintele 
martirilor bucovineni ai Neamului, prima fiind 
în îndepărtatul an de război 1942. Minutul 
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de reculegere a fost parcă un legământ de 
neuitare din partea urmașilor și un jurământ 
pentru păstrarea ființei naționale. În asemenea 
momente, conștientizezi cu mult mai profund 
responsabilitatea pe care o purtăm cu toții 
pentru soarta de mai departe a noastră, a 
tuturora, indiferent de care parte a frontierei 
te afli.

Cântecele patriotice ale corului „Dragoș 
Vodă”  răsunau în liniștea pădurii ca un îndemn 
la solidaritate și grijă pentru viitorul nostru pe 
aceste meleaguri ștefaniene, întregind starea 
de spirit înălțătoare a momentului, dar și ca o 
rugă către Cel de Sus pentru a nu se mai repeta 
asemenea tragedii în Bucovina.

Revenită la Bahrinești, Familia Regală s-a 
reținut ceva mai mult de vorbă cu localnicii, 
de data aceasta în curtea școlii, urmând ca 
masa festivă să fie servită în cantina școlii. 

A fost momentul pentru un schimb de 
mesaje de salut reciproce, fiecare dintre 
cei prezenți simțind că participă la un 
eveniment cu adevărat istoric nu doar 
pentru sat, ci și pentru întreg nordul 
Bucovinei.

În după amiaza aceleiași zile, înalții 
oaspeți s-au îndreptat din nou spre 
vamă, fiind însoțiți de aceeași delegație 
din partea bahriniștenilor care i-a 
întâlnit. Din partea noastră, prin grija 
fratelui Mihai, i-am transmis Majestății 
o colecție valoroasă de timbre, adusă de 
la Chișinău, și două lăzi de vinuri selecte 
din cramele basarabene.

Măcar prin faptul că a fost unică în 
nordul Bucovinei în perioada postbelică, 
vizita Familiei Regale rămâne, pentru 
istoria ținutului nostru, un eveniment 
de neuitat, iar pentru Bahrinești, o mare 
onoare și o la fel de mare mândrie pentru 
faptul de a fi fost gazdă primitoare a 
fostului Suveran. 

Eugen PATRAŞ,  istoric, jurist, doctor 
în drept internațional public. Născut la 15 
septembrie 1959 în comuna Bahrineşti, regiunea 
Cernăuţi. Studii medii și superioare la Școala 
din Bahrinești (1966-1976), Universitatea de 
Stat din Cernăuţi, Facultatea de Istorie (1977-
1982), Universitatea de Stat din Chişinău, 
Facultatea de Drept (1988-1993), ŞNSPA 

Bucureşti, Facultatea de Relaţii Internaţionale (1995 
– 1997)., Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 
Facultatea de Drept, Studiile de doctorat (1993-1997). 
Profesor la Școala Tehnico-profesională nr.5 din 
Cernăuți (1982-1985), instructor UTCL - Organizația 
raională Hliboca (1985-1987), instructor în Сonsiliul 
Raional Șevcenko al orașului Cernăuți – Secția 
organizatotrică (1987-1990), prim-vicepreşedinte, 
vicepreședinte și secretar executiv al Societăţii pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu” din regiunea 
Cernăuţi (1990-1993), avocat în Baroul București (din 
2002). Membru fondator (în 2013) și vicepreședinte al 
Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Cernăuți. Autor al monografiei  Minoritățile naționale 
din Ucraina și Republica Moldova – statutul juridic 
(Cernăuți, Ed. Alexandru cel Bun, 1999) și a mai multor 
publicații în periodice din Ucraina și România. Premiul 
„Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor din  România 
(1999). Premiul Institutului Cultural Român (2015)  și 
al Fundației Răsăritul Românesc (2017).

Vizite regale

Regele Mihai, discutând cu finul său, Mihai Lupaștean din Bahrinești, botezat de rege, 
prin delegat, ca fiind al 13 copil din familie.
                          Fotografie din arhiva av.dr. Eugen PATRAȘ
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Solstițiu de Vară la Cernăuți, 
cu Eminescu în limbile lumii

Doina CERNICA

Eminesciana

Masă rotundă consacrată poetului 
la 130 de ani de la trecerea sa în veșnicie

Dimineaţa Solstiţiului de Vară ne salută 
cu flamurile verzi ale teilor tineri de 

pe strada Mihai Eminescu. Prietenoasă ne 
întâmpină, deschisă a aşteptare, şi uşa la stradă 
(strada Bankova nr. 1) a sălii mesei rotunde. 
Elegantul său ancadrament nu este decât un 
detaliu al unui ansamblu în întregime elegant 
– una din frumoasele clădiri-corăbii ale 
Cernăuţiului, care îmi era oarecum familiară 
și înainte de iunie 2017, când i-am trecut 
pentru prima data pragul, intrând în superba 
ei sală, Sala Verde. Imaginea casei mi-a rămas 
în minte de pe una din paginile de deschidere 
ale albumului „Cernăuţi /Chernowtsy. 1408-
2008”, realizat de Alexandrina Cernov şi 
regretatul Ilie Luceac şi editat de Institutul 
Cultural Român, adevărată carte de învăţătură 
pentru românul, dar şi pentru străinul (având 
prezentarea şi în engleză, ucraineană şi 
germană) dornic să cunoască fosta capitală a 
Bucovinei istorice. Sobrietatea şi rafinamentul 
interiorului mă încântă din nou, dar cel mai 
mult îmi place încântarea de pe chipul Ginei 
Puică: prestigiul mesei rotunde pe care a 
iniţiat-o ca să-l celebreze pe Eminescu şi 
Cernăuţiul deopotrivă („pentru că Eminescu 
este indisociabil de Cernăuţi”) a crescut an 
de an; deja a primit propuneri de comunicări 
pentru ediţia din 2020. Prezenţi la lucrări, Maria 
Toacă, Vasile Carlaşciuc, Marin Gherman, 
nume de primă mărime ale jurnalismului 
cernăuţean, dovedesc că şi interesul presei 
este pe măsură. Fireşte, nu miră pe nimeni că 
au răspuns invitaţiei organizatorilor distinşii 

intelectuali dr. Alexandrina Cernov şi Vasile 
Tărâţeanu, membri de onoare ai Academiei 
Române, şi bucură mulţimea cursanţilor şi 
iubitorilor poeziei lui Eminescu: Anastasiia 
Iuriiciuk şi Cristina Văcăraşu şi, cu o mână de 
ajutor matinală la pregătirea evenimentului, 
împreună cu Cristina Boico, de la Serviciul 
de Relaţii Internaţionale al Universităţii 
cernăuţene, Halina Semen, Kristina 
Nikolenko, Iulia Pilat, Mariana Piligaci (şi 
translatoare când a fost cazul) şi alţii. Istoria 
întâlnirii cu Eminescu, a universitarei Veronica 
Hriţcu, spusă anul trecut, ajunge acum şi la 
mine: primele versuri eminesciene le-a auzit 
în copilărie de la mama sa şi a crezut că sunt 
versuri populare până când, studentă fiind, a 
găsit opera lui Eminescu în două volume într-o 
librărie. Mai târziu şi le-a cumpărat şi, ţinând 
atât de mult la ele, nu s-a îndurat să le lase 
acasă nici când a plecat să-şi efectueze, după 
facultate, perioada de stagiatură într-un colţ 
îndepărtat al Uniunii Sovietice. Participă şi 
conf. dr. Cristina Toderean, şi lect. dr. Felicia 
Vrânceanu, ambele de la Catedra de Filologie 
Română şi Clasică a Universității din Cernăuți, 
şi bibliotecarii Stela Malanciuc şi Vladimir 
Acatrini, şi profesorii de școală  liceală Dorin 
Misichevici și Elena Purici venită anume de la 
Ostriţa.

Ce minunată coincidenţă, Solstiţiul de 
Vară, cea mai lungă zi a anului luminând 
puternic cartea de bronz din mâna poetului 
de bronz închipuit de Dumitru Gorşcovschi 
și trăsăturile Poetului imaginate de Marcel 
Guguianu şi dezvelite în curtea Casei lui Aron 
Pumnul cu 29 de ani în urmă, sub privirile 
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spălate de roua unei lacrimi ale poeţilor Ioan 
Alexandru, Grigore Vieru, Vasile Levițchi, 
Vasile Tărâţeanu, Ilie T. Zegrea, Mircea Lutic 
ș.a., şi cărţile deschise acum pe masa întâlnirii 
noastre şi în memoria noastră! Ce minunată 
coincidență, ziceam, cu Solstițiul de Vară, 
intensificând la apogeu mireasma ultimelor 
flori de tei şi a primelor sânziene din întreaga 
Bucovină, pătrunsă ca o tornadă în Sala 
Verde, să mişte pletele-ramuri ale Arborelui 
Eminescu, până când s-a făcut desăvârşită 
tăcere şi Poetul a putut să ne audă. Şi să ne 
asculte.
„Dumnezeul geniului m-a sorbit din 
poporcum soarbesoarele un nour de aur din 
marea de amar”

Liubov Melniciuc, directoarea Centrului 
de Studii Româneşti de la Universitatea 
Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, 
„pozitiv impresionată de tot ce face Gina Puică 
în cadrul universităţii noastre”, „de tot ce 
facem pentru creaţia acestui scriitor „cunoscut 
peste tot şi nespus de important în vieţile 
tuturor”, ne-a dorit, în cuvântul său de salut, 
„comunicări şi dezbateri fructuoase” şi să 
mai revenim aici. Edmond Neagoe, ministru-
consilier la Consulatul General al României, 
şi-a mărturisit „onoarea şi emoţia deosebită” 
generată de această întâlnire cu Eminescu la 
Cernăuţi, unde poetul „a lăsat atâtea energii 
care ne protejează şi ne animă”. Şi pornind 
de la un alt, foarte recent, eveniment găzduit 
de românii de aici în cinstea „protectorului 
absolut al literaturii române”, lasarea de carte 
a lui Dan Toma Dulciu, şi de la existenţa unor 
„documente încă neexploatate”, a promis, 
pentru o ediţie a mesei rotunde din anii viitori, 
un studiu „Eminescu diplomat”. El şi-a mai 
adus aminte cu plăcere și de participarea, în 
Recanati, Italia (unde sunt adoraţi deopotrivă 
Madonna, ocrotitoarea celor suferinzi, şi 
marele poet Leopardi), la dezvelirea unei 
plăci comemorative dedicate lui Eminescu 
unde, sub chipul poetului, gândul său sunase 
deopotrivă în italiană şi în română: „Il Dio del 
Genio mi ha tratto a se dal popolo come il sole 
trae a se una nube d’oro dal mare di mestizia”/ 
„Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor 

cum soarbe soarele un nour de aur din marea 
de amar”.
Prof. univ. dr. Serhii LUCIKANIN (Kiev):
Celebrul cântăreț de operă Dmitro 
Hnatiuk povestea că din cauza lecturilor din 
Eminescu era cât pe ce să fie exmatriculat 
din Conservatorul din Kiev

Prof.univ.dr.hab. Serhii Lucikanin, de la 
Catedra de lingvistică generală, de filologie 
clasică şi neoelenistică a Universităţii 
Naţionale „Taras Şevcenko” din Kiev, prezintă 
atractiv, arătându-ni-le, „Ediţiile operelor 
lui Mihai Eminescu în limba ucraineană 
după 1952”, evidenţiind „Particularităţile 
prefeţelor, ale notelor şi ale traducerilor”. 
După 1952, deoarece atunci a apărut, probabil 
în reciprocitate, nu numai ediţia ucraineană 
a poeziilor lui Eminescu, ci şi una în limba 
română a lui Taras Şevcenko, prefaţată de 
Mihail Sadoveanu. Mişcător gestul de a le 
aduce cu sine, de la Kiev la Cernăuţi, pe toate 
cele pe care le avea! O colecţie valoroasă, cu 
transpuneri în ucraineană realizate de poeţi 
de valoare: Maxim Rîlski, Volodimir Sosiura, 
Viktor Baranov şi Vitalii Kolodii, acesta 
din urmă cu o traducere a „Luceafărului” 
multipremiată, inclusiv la Suceava. I-am 
povestit profesorului Lucikanin despre 
simţământul lui Mircea Lutic, care l-a tradus 
în limba română pe Vitalii Kolodii, şi de care a 
fost tradus în limba ucraineană, de a fi pierdut 
o aripă prin moartea poetului ucrainean 
care i-a fost prieten bun, găsind amândoi 
imaginea foarte frumoasă pentru traducătorul 
de excelenţă de oricând şi de oriunde. Dar 
înainte de începerea mesei rotunde, l-am 
întrebat dacă are ştiinţă de placheta dedicată 
poeziei eminesciene „La steaua”, apărută la 
Editura Naukovii Svit din Kiev, în anul 2003, 
de care aflasem pregătindu-mi pentru această 
masă rotundă schiţa de portret a traducătoarei 
Elisabeta Isanos, tipărită în această plachetă 
cu două versiuni în limba franceză. Cum să 
nu? Era chiar realizatorul acestei antologii, cu 
38 de versiuni în 15 limbi, iar „La steaua” este 
poemul său preferat. Am răsfoit-o curioasă. 
Într-adevăr, o versiune era reprodusă după 
ediţia de poezii bilingvă, română şi franceză, 
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realizată de Elisabeta Isanos şi publicată în 
anul 1994 (la Libra), cealaltă fiind preluată 
din volumul de poezii alese din Eminescu, 
prefaţat de Edgar Papu şi apărut la editura 
bucureşteană, Grai şi suflet – Cultura 
naţională, în anul 1999. În cursul intervenţiei 
Domniei Sale, prof. Serhii Lucikanin 
amintește şi de un vestit cântăreţ bucovinean, 
Dmitro Hnatiuk, originar din Mămăiești, 
care, admis la Conservatorul din Kiev, a luat 
cu el, ca să nu uite limba română, şi cartea 
de poezii a lui Eminescu, ceea ce avea să-l 
aducă în pragul exmatriculării, fiind acuzat de 
lecturi din literatura burgheză. În încheiere, 
prof. Lucikanin impresionează participanţii 
cu citirea-recitirea-recitarea a două poezii 
dedicate lui Eminescu de mama sa, poeta 
Olga Straşenko, prezentă (cu sprijinul prof. 
Lucikanin) şi în antologia dedicată poeziei 
„La steaua”, cu opt versiuni, cea mai tradusă 
în ucraineană, inclusiv de regretatul poet 
Viktor Baranov, fost preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din Ucraina. Dar şi „Luceafărul” a 
adunat până acum cinci transpuneri în limba 
ucraineană.

Conf. univ. dr. Daniela HĂISAN (Suceava):  
Și în companie şi în singurătate, Eminescu 
merită tradus

Conf. univ. dr. Daniela Hăisan, de la 
Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine 
(secţia Engleză) al Universităţii „Ştefan cel 
Mare” Suceava, adusă la Cernăuţi de însuşi 

Eminescu, în sensul că pentru prima data a 
trecut graniţa în Ucraina şi a ajuns la Cernăuţi 
cu prilejul acestei ediţii „Eminescu în limbile 
lumii”, a venit cu un studiu substanţial, 
„Eminescu în limba engleză: între proiect 
solitar şi traducere colaborativă”, în care merge, 
pas cu pas, pe urmele fiecărei posibilităţi de 
transpunere a unei creaţii literare într-o limbă 
străină, cu aplicaţie la cele tipărite până acum 
în limba engleză, pornind de la traducători 
români şi traducători englezi, traducători din 
zona academică şi neacademică, traducerea 
în singurătate şi traducerea colectivă ş.a.m.d. 
Paleta acestor posibilităţi concretizate în cazul 
poeziei lui Eminescu fiind mare, iar Daniela 
Hăisan, dornică să le acopere cu exemplificări, 
aproape nu există „popasuri”, „focalizări”, 
excepţia, cel puţin resimţită ca atare, fiind 
elevul Cornel M. Popescu, ucis de cutremurul 
din 1977 înainte de a împlini 19 ani, traducător 
solitar şi doar din drag de Eminescu (spre 
deosebire, sugerează comunicarea, de 
traducerile având un „comanditar”), a 
cărui versiune în limba engleză a liricii 
eminesciene „încă e considerată traducerea 
cea mai valoroasă”. Poate şi spaţiul ocupat 
de „Migălosul Cronofag”, Adrian George 
Sahlean, ar putea fi considerat o astfel de 
rară excepţie. Oricum, convingerea sugerată 
de aceste diverse traduceri, ca şi aceea 
personală, cu care Daniela Hăisan îşi încheie 
comunicarea, generează o reacţie de aprobare 
şi simpatie previzibile: „şi în companie şi în 
singurătate, Eminescu merită tradus. Avem 
toţi de câştigat!”
Conf. univ. dr. Raluca DIMIAN (Suceava):  
Eminescu ar fi putut să scrie tot atât de bine 
şi în germană

 Pentru a treia oară cu o comunicare 
ştiinţifică la masa rotundă internaţională 
„Eminescu în limbile lumii”, conf. univ. 
dr. Raluca Dimian, tot de la Departamentul 
de Limbi şi Literaturi Străine (dar secţia 
Germană) al Universităţii „Ştefan cel Mare” 
Suceava, reconfirmă bunele impresii pe care 
le-a lăsat participanţilor fideli încă de la ediţia 
din 2017, dar şi invitaţilor la ediţia din luna 
mai a acestui an la Salonul Internaţional de 
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Carte „Alma Mater” al Universităţii sucevene 
(din rândul cărora am făcut parte împreună cu 
Maria Toacă) unde şi-a lansat o impresionantă 
lucrare căreia i-a dedicat zece ani de studiu. 
Cu sentimente mărturisite de gratitudine faţă 
de Cernăuţi, faţă de „publicul său prietenos” 
şi faţă de organizatori pentru ocazia de a se 
apleca din nou asupra cărţilor lui Eminescu, 
de a se întoarce iar la „poetul preferat dincolo 
de graniţe şi culturi”, Raluca Dimian ne 
propune o incursiune în ceea ce a însemnat 
„Receptarea lui Eminescu în spaţiul cultural 
german. Prima etapă”. Cu cele mai vechi 
traduceri în limba germane încă din timpul 
vieţii (graţie prietenelor sale), trăind într-un 
Cernăuţi cu limba oficială germana, cu studii 
în germană, bun cunoscător al limbii germane, 
Eminescu ar fi putut să scrie tot atât de bine 
şi în germană – este aserţiunea cu care începe 
această incursiune, în care ediţiile Maximilian 
W. Schroff şi Konrad Richter, amândouă 
întrerupte de un război mondial, constituie 
vârful său de interes. Ediţiile M. W. Schroff 
au fost publicate în România (prima în 1913, 
la Craiova) și se adresau mai mult germanilor 
din ţara noastră. În schimb, ediția K. Richter 
a apărut în Germania, în 1937, iar traducerile 
realizate de acesta au fost distinse cu Premiul 
Hamangiu al Academiei Române. (Paranteza 
se deschide doar pentru a-mi cere să caut la 
Suceava, în Leca Morariu, cărturarul exagerat 
nu o dată în aprobări şi respingeri, amănunte 
despre acordarea acestui premiu). În încheiere, 
Raluca Dimian observă că „traducerea lui 
Eminescu în germană merge în paralel cu 
relaţiile româno-germane”.
Prof. univ. dr. Enrique NOGUERAS 
(Granada, Spania): În Portugalia, Eminescu 
a fost transpus în limba portugheză doar de 
români

Cu mult interes este ascultat şi la această 
ediţie a mesei rotunde prof. univ. dr. Enrique 
Nogueras de la Universitatea din Granada, 
traducător al prozei lui Eminescu, venit special 
din Spania pentru manifestarea ştiinţifică 
iniţiată şi animată de universitara suceveană 
Gina Puică, de trei ori între semnatarii ei de 
comunicări şi pentru a patra oară la Cernăuţi, 

„care mi se pare un oraş superb”. Bun 
cunoscător nu numai al limbii noastre, ci şi al 
limbii portugheze, Enrique Nogueras a ales să 
se oprească de această dată la traducerile din 
Eminescu în Portugalia. În mod paradoxal, 
aflăm cu toţii din comunicarea profesorului şi 
poetului spaniol, în Portugalia Eminescu a fost 
transpus în limba portugheză doar de români. 
Paradoxal, dată fiind înrudirea limbii române 
cu limba portugheză, mai puternică, şi după 
părerea mea, decât cu celelalte limbi romanice. 
Pus în lumină de studiile lui Mircea Eliade, 
„Camões e Eminescu” (Camões şi Eminescu) 
şi „Eminescu – O poeta da raça romena” 
(Eminescu – poetul neamului român) din 
1942, pe când se afla în misiune diplomatică la 
Lisabona, Eminescu a fost tradus în portugheză 
în 1950 de Victor Buescu împreună cu Carlos 
Queiroz. Enrique Nogueras menţionează că, 
deşi nu se încadrează temei alese, nu poate să 
nu pomenească şi de traducerea lui Eminescu 
în portugheză de către poetul brazilian 
Luciano Maia (Mihai Eminescu & Lucian 
Blaga, „Dois poetas do espaço mioritico”, 
1998), apărută în Brazilia. De asemenea, se 
referă la traducerea „Luceafărului” de către 
Dan Caragea, pe care universitarul şi istoricul 
literar Mihai Zamfir, vorbitor de portugheză 
și lusitanist, „o consideră foarte bună”. Ca 
şi acela al exegezei, câmpul traducerilor din 
Eminescu, inclusiv în diversele spaţii în care 
portugheza continuă să fie vorbită, se deschide 
larg, cu atât mai larg în lunga zi a Solstiţiului 
de Vară. Nu am avut când să-i mărturisesc 
universitarului, traducătorului şi poetului 
spaniol cu câtă răscolire sufletească i-am 
ascultat comunicarea, exact la 40 de zile de la 
trecerea la Domnul a extraordinarei scriitoare 
şi traducătoare din literaturile de expresie 
portugheză, Micaela Ghiţescu, director al 
„Memoriei. Revista gândirii arestate”, despre 
care am vorbit la ediţia din 2017 a acestei mese 
rotunde. O fac acum, ca să-i spun lui Enrique 
Nogueras că pomenirea cuiva în ritualul 
creştin-ortodox la 40 de zile de la stingerea 
sa din viaţă este cea mai importantă în spiritul 
credinţei că atunci i se arată, i se judecă 
sufletul, înaintea marii Judecăţi de Apoi, şi că 
l-am urmărit cu o incredibilă, stranie senzaţie 

Eminesciana



116                   Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019 Mesager bucovinean, Anul XVІ, nr. 3-4 (63-64), 2019                  117                   

de palmă uşoară atingându-mi când tâmpla, 
când obrazul, o atingere identică celei aplecate 
de tâmplă, de obraz peste catifeaua copertelor 
ediţiei bilingve româno-portugheze Mihai 
Eminescu, „Poezii / Poesias” (Libra, 2000), 
traduceri de Victor Buescu – Carlos Queiroz, 
Luciano Maia şi prefaţă şi postfaţă de Mircea 
Eliade, ediţie îngrijită de Micaela Ghiţescu.
Scritoare Doina CERNICA (Suceava): 
În opinia traducătoarei Elisabeta Isanos, 
Eminescu nu e imposibil de tradus, însă 
foarte dificil

Da… Nu-mi este uşor, în continuare, nici 
să prezint schiţa de portret a traducătoarei 
Elisabeta Isanos, să vorbesc despre 
traducătoarea rasată, extrem de selectivă care 
a fost Elisabeta Isanos, plecată dintre noi la 
începutul anului trecut şi care îndată, pe 8 
iulie, şi-ar fi sărbătorit ziua naşterii. Poetă şi 
prozatoare deopotrivă, Elisabeta Isanos este 
legată de Bucovina prin tatăl său, Eusebiu 
Camilar, care a fost unul din marii tălmăcitori 
şi povestitori ai acestui plai, după părerea mea 
chiar cel mai mare. Perfecţionistă, lucrând 
parcă la nesfârşit la transpunerea în franceză 
a unei poezii, a publicat volume de traduceri 
doar din lirica mamei sale, Magda Isanos, 
şi din Eminescu (premiat în 1994 la Salonul 
Naţional de Carte şi Publicaţie Culturală din 
Cluj), deoarece propriile cărţi cu texte în limba 
română şi în limba franceză nu pot fi parcurse 
ca ediţii bilingve, ci îţi dau sentimentul rar, 
fantastic, al unei concreşteri literare. Într-
un interviu pe care l-am realizat împreună în 
ianuarie 2013, spunea: „La ideea de a traduce 
din poeziile lui Eminescu am ajuns dintr-un 
elan, în multe privinţe inexplicabil şi, ca orice 
entuziasm, cu o doză iniţială de absurd. La baza 
acestei porniri a stat o frază citită nu mai ştiu în 
ce ziar, pe la începutul anilor ’90, în care unii 
specialişti afirmau că poeziile lui Eminescu 
sunt intraductibile. Atunci s-a declanşat în 
mine ceva, un fel de revoltă: dacă vocea celui 
mai mare şi mai pur poet al nostru nu poate fi 
auzită, atunci nu ne mai rămâne nicio speranţă 
de a fi ascultaţi! Deci, oricât de greu ar fi, 
trebuie tradus! După mai bine de douăzeci de 
ani, am ajuns la concluzia că intuiţia mea de-

atunci era corectă: Eminescu nu e imposibil de 
tradus, însă foarte dificil (…) Cu toate astea, 
nu trebuie să renunţăm la proiectul acesta, 
la ideea de a-l face pe Eminescu inteligibil 
străinilor în toată splendoarea lui. Nu e o 
muncă pentru un singur om, ci pentru generaţii 
întregi”.
Cercetător științific Mihaela TOADER 
(București): În exil, dorul de Țară era 
asociat cu dorul de Eminescu

Sunând mai aparte, comunicarea expertei/
cercetătoarei Mihaela Toader de la Institutul 
de Investigare a Crimelor Comunismului şi 
Memoria Exilului Românesc din Bucureşti, 
„Istoria poeziei lui Eminescu în exil şi 
diaspora”, a captivat publicul cu imaginea 
lui Eminescu şi a manuscrisului poeziei 
„Criticilor mei”, la loc de cinste pe peretele 
Bibliotecii din Freiburg, acolo unde exilul 
românesc postbelic a adunat valorile spirituale 
şi culturale vitale pentru existenţa membrilor 
săi în continuare, existenţă în care, lipsindu-
le la început cărţile liricii eminesciene, dorul 
de Ţară era asociat cu dorul de Eminescu. Dar 
intrând Eminescu în Biblioteca din Freiburg, 
Biblioteca, spaţiu al „libertăţii şi democraţiei”, 
le-a oferit chiar mai mult celor departe de țară, 
le-a oferit şi creaţii neretipărite, nerecitate în 
țară, ca „Doina” şi „Rugăciune”. În ceea ce 
priveşte Cernăuţiul, Mihaela Toader, prima 
data aici astă toamnă, a revenit o dată, şi acum 
încă o dată, într-o permanentă „întărire a 
conştiinţei eminesciene”.
Publicistă Maria TOACĂ (Cernăuți): 
Cine poate cunoaşte mai îndeaproape 
rezistenţa prin Eminescu decât românii din 
ţinutul Cernăuţiului?

Dar cine poate şti şi cunoaşte mai 
îndeaproape exilul şi rezistenţa prin Eminescu 
decât românii din ţinutul Cernăuţiului? a 
intervenit Maria Toacă. „Mama ne cânta, după 
rugăciunea de seară, «De ce nu-mi vii…», 
«Mai am un singur dor», cânta şi plângea, iar 
eu cu frăţiorul, prea mic să înţeleagă ceva, 
adormeam cu gândul la tata…, îmi povestea 
Aurora Bujeniţă din Mahala”. „Prelegerea 
Mihaelei Toader, avea să scrie cunoscuta 
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ziaristă cernăuţeană, mi-a răscolit prin 
memorie şi alte mărturii ale copiilor exilului 
din Mahala, din Herţa, de pe plaiul nostru de 
martiri, pentru care Eminescu a fost şi rămâne 
scut de apărare, veşnic 
adăpost pentru suflet”.

Limba este pământul 
de sub picioarele noastre 

(Paul Celan)
Din celelalte intervenţii, 

îmi rămâne subliniată în 
carnetul de notiţe şi în 
memorie surpriza de care a 
povestit că a avut parte acad. 
Alexandrina Cernov, titulara 
unui curs universitar de 
teoria şi practica traducerii, 
cunoscută autoare de 
manuale de literatură română 
şi universală pentru nordul 
Bucovinei, atunci când, la 
puţină vreme după trecerea de la scrisul cu 
caractere slave la scrisul cu caractere latine, 
a văzut că în textele scrise după dictare cu 
caractere latine ale elevilor erau mai puţine 
greşeli decât în cele scrise cu caractere slave. 
Explicaţia? Bunicii, părinţii nu încetaseră să 
le păstreze amintirea şi să le predea în familie, 
în secret, copiilor şi nepoţilor. Tăcerea care 
a urmat acestei destăinuiri a fost adâncită de 
remarca visătoare a Ralucăi Dimian despre 
Celan afirmând că limba este pământul de sub 
picioarele noastre şi despre convingerea lui 
Thomas Mann că unde este el e Germania.

Atunci, ţâşnind ca o săgeată, ridicându-
se impetuos în picioare şi oprind cu o 
microsecundă înainte de a fi exprimat cuvântul 
moderatoarei, profesorul de limba franceză 
şi traducătorul Dorin Misichevici şi-a întors 
spre noi cu tărie convingerea că pentru omul 
simplu, pentru românul din nordul Bucovinei, 
Luceafărul lui Eminescu, Eminescu însuşi este 
însuşi Mântuitorul.

În spaţiul magic 
al Solstiţiului totul este posibil

Tăcerea instaurată şi de această intervenţie 
a durat până ce prăbuşirea ploii peste Cernăuţi 

şi-a trimis aburul cald cu mireasmă de flori 
de tei prin uşa deschisă a Sălii Verzi. Atunci 
participanţii au renunţat la câte vor mai fi 
avut de spus (multe, când românii se adună 

să vorbească şi să asculte 
vorbindu-se despre Eminescu), 
s-au adunat în jurul Ginei Puică, 
toţi cu felicitări, mulţumiri, 
îmbrăţişări. „Doamne, cât de 
frumos a fost!” a zis cineva, dar 
a mai curs o vreme până când 
unii să se îndure să-şi deschidă 
umbrelele, oaspeţii din depărtări 
să pună la punct programul 
vizitei pe urmele lui Eminescu 
în oraş după-amiază, iar Maria 
Toacă şi cu mine să urcăm într-
un taxi pentru autogară, acolo 
unde, dacă are cerere pentru 
Bucureşti şi locuri libere, 
o rutieră sau un autocar cu 
destinaţia Capitala României, te 

poate lăsa la Suceava.
Taxiul în care ne-am suit a pornit alene, 

încasând din plin fiecare ropot, însoţită de 
reculul lor de pe capotă şi de pe caldarâm 
ca de nişte fulgerătoare arteziene şi am 
mers atât de lung, atât de nesfârşit printr-un 
Cernăuţi mai mult închipuit decât văzut prin 
geamurile incontinuu spălate şi matisate de 
pulberile de apă, încât Maria l-a întrebat dacă 
ne duce la Suceava ori chiar mai departe, un 
„mai departe”, sunt sigură, nu cu aluzie la 
Bucureşti, ci la alt timp, la o clipă distanţă 
înainte de Sânziene sau înapoi de Rusalii – în 
spaţiul magic al Solstiţiului de Vară totul este 
posibil! Şoferul nu a răspuns, însă maşina s-a 
oprit în aceeaşi secundă cu ploaia. Iar noi am 
ieşit din ea punând piciorul într-un Cernăuţi 
poleit cu mierea ramurilor de tei în floare, în 
care Apostolii predicau învăţătura lui Iisus 
în limba Sa şi toate neamurile pământului îi 
înţelegeau, şi în care traducătorii lui Eminescu 
şi cercetătorii lor nu încetau să spere într-o zi 
asemenea.

Eminesciana
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Străbătând pământul românesc

Cheorghe DOLINSKI

Note de călătorie

Nici nu se punea problema să treacă vara 
fără ca noi, cei din cadrul Clubului 

Pensionarilor din cadrul CARP „Speranța” din 
Rădăuți să mai participăm la o nouă excursie. 
Așa stând lucrurile, după ce a cântărit bine 
toate propunerile noastre, doamna președintă 
Ana Marcu a ales varianta cu itinerariul cel mai 
interesant și dorit de majoritatea membrilor 
clubului: „Mergem în Basarabia”. A fixat 
obiectivele ce urmau a fi vizitate și, împreună 
cu doamna contabilă-șef Alexandrina Puha, a 
și făcut, prin email, comandă la hotelurile cele 
mai convenabile de pe traseu, pentru rezervarea 
locurilor de cazare. Excursia era prevăzută 
pentru trei zile, așa că aveam nevoie de cazare 
pentru două nopți. Și, cum vremea era foarte 
bună, în unele zile soarele încălzind chiar ca în 
toiul verii, am hotărât să plecăm la drum fără 
întârziere.

Cu autocarul, spre inima Basarabiei

Vineri, 6 septembrie, înainte de răsăritul 
soarelui, eram prezenți cu toții la sediul unității, 
unde ne aștepta autocarul. Mai în glumă, mai în 
serios, doamna președintă nu a pregetat să ne 
asigure chiar de la început că Dumnezeu ține cu 
noi și dânsa a comandat vreme bună.

Prima zi am petrecut-o pe drumuri, după o 
călătorie de peste douăsprezece ore ajungând 
la hotel în jurul orelor 19. Cazare foarte bună, 
condiții excelente, numai bune pentru o odihnă 
confortabilă după unu drum destul de lung. 
Dar, sincer să fiu, puțini dintre noi erau obosiți 
pentru că ne-am distrat copios pe drum. Ne-a 
ajutat foarte mult și tânărul Stelică, simpaticul 
nostru șofer, care ne-a delectat cu muzică din 
vremea tinereții noastre. A fost un gest foarte 
măgulitor din partea lui. În plus, un băiat de 

viață. Și asta, tocmai când avea de furcă cu 
orientarea pe drumurile Basarabiei, care nu 
abundă de semne de circulație. La intersecții 
era nevoit că conducă pe ghicite că nu putea 
să-și dea seama pe care drum s-o ia. Nu ne-am 
plictisit și pentru că am fost cu ochii mereu la 
peisajul minunat al Moldovei de ambele laturi 
ale Prutului despărțitor de țară. În Basarabia, 
ogoarele arătau foarte bine, iar drumurile erau 
mărginite de un număr infinit de nuci, între ei 
intercalându-se tufe de diferiți arbuști. Ce bine 
ar fi arătat aceste excelente șosele, dacă ar fi 
beneficiat și de o semnalizare corespunzătoare! 
Erau și porțiuni cu castani sau meri, deci tot felul 
de arbori fructiferi, foarte folositori omului.

La Chișinău n-am avut timp să ne plimbăm 
pe „Aleea clasicilor”. Iar statuia măritului Ștefan 
cel Mare și Sfânt am admirat-o din mersul 
autocarului. Păcat ! Tot un timp foarte scurt am 
acordat și vizitării Catedralei metropolitane, 
căreia unii i-au dat doar ocolul, iar alții i-au 
admirat în mare grabă interiorul.

La Mileștii Mici

Ziua a doua am consacrat-o vizitării vestitei 
crame „Mileștii Mici”. Se spune că „drumul în 
lumea vinului trece prin colecția de aur de la 
crama Mileștii Mici”. Dar noi n-am fost de acord 
în totalitate cu această afirmație. Ni s-a spus că 
Moldova are o istorie a viticulturii foarte veche, 
ea fiind supranumită „Țara cu porțile deschise 
spre împărăția vinurilor”. Basarabeanul, care 
a dobândit acest nume de la invadatorii ruși, 
cultivă tradițional vița de vie de la Hotin (care 
acum e în Ucraina) până la mare (care tot e în 
Ucraina). Dar cele mai bune vinuri sunt cele din 
centrul și sudul țării. O bună parte din ele sunt 
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stocate în subteranele acestui combinat de vinuri 
de calitate.

Povestea care stă în spatele celui mai mare 
oraș vinicol începe din anul 1969. Tunelurile 
sunt de mărimi fără precedent și se află la 
adâncimi care variază între 30 și 85 de metri. 
Aici, vinurile așteaptă să fie puse pe masă, la 
umiditate relativă de 85-90% și temperatura 
constantă de la plus 12 până la plus 14 grade. 
Mândria acestei imense crame este „Colecția de 
Aur”, în care sunt păstrate circa „1,5 milioane 
de sticle. Vinurile magnifice, pentru că sunt și de 
acestea, au o vechime de peste 20 de ani (mărcile 
„Codru”, „Negru de Milești”, „Trandafirul 
Moldovei”  „Auriu” și multe altele, fiecare cu 
specificul și farmecul său). Ni s-a precizat că 
aceste sticle nu pot fi deschise decât cu mănuși 
albe, la lumina lumânărilor, iar , în timp ce le 
savurăm, să avem sufletul deschis, pentru că 
„vinul este o lumină fără de foc și un suflet fără de 
trup”. Iar fascinația din urma artei vinificatorilor 
poate fi simțită cu adevărat numai în sălile de 
degustare ale împărăției subterane. Dar noi, 
pentru a degusta vinul, am fost îndrumați spre… 
magazinul de la intrare. Așa am și făcut, ne-am 
procurat ce ne-a dorit inimioara și în cantitate 
ceva mai mare decât ne-am planificat să ducem 
acasă, pentru că la hotel am avut grijă să ne 
„întovărășim” (camerele nefiind erau prea mari) 
și să degustăm din toate soiurile procurate. Nu 
numai că am degustat, dar am golit și sticlele.

Din Soroca la Orhei
Apoi  ne-am îndreptat spre cetatea Soroca. 

Aici am avut și norocul de a ne fi întâlnit cu 
trei nunți, fotografiindu-ne cu mirii. Ne-am 
convins că și acolo sunt mirese foarte frumoase 
ca pe la noi, doar sunt româncuțe de-ale noastre 
și vorbesc în dulcele grai moldovenesc. Iar 
cetatea este într-o stare bună. Câțiva dintre noi 
au avut curajul și s-au urcat până pe crenelurile 
cetății, de unde au avut o panoramă grozavă 
a împrejurimilor. Că doar de acolo vegheau 
moldovenii noștri hotarele țării.

A urmat vizitarea  Orheiului Vechi, care este, 
într-adevăr, foarte vechi. Această vechime o 
confirmă și chiliile de călugări săpate în malul 
unui munte. Așezarea este într-un defileu sălbatic 
dintre doi munți, unul aflat la sud, altul la nord, 
străbătut de un firicel de apă. Pe versantul sudic 

este cuibărită o mică localitate, formată, după 
ce ne-a spus un localnic, din câteva zeci de case 
unde-și duc veacul aproximativ 200 de oameni, 
departe de lumea dezlănțuită. Aici nu se practică 
agricultură nici măcar pe suprafețe mici, terenul 
fiind foarte pietros. Cei buni de muncă pleacă în 
orașele mai apropiate, pentru a-și câștiga pâine 
de toate zilele.

În coasta muntelui din stânga defileului se 
vede mult steril, rezultat din săpăturile făcute 
pentru a scoate aur și argint. Pe coama muntelui 
se află o cruce mare și o biserică în care nu se 
slujește. În schimb, se slujește în mănăstirea 
Peștera, din măruntaiele muntelui. Cu foarte 
mulți ani în urmă, spun localnicii, prin munte a 
fost săpat un tunel care „răsufla” în localitatea din 
cealaltă parte a muntelui. Mulți dintre orheeni 
trăiesc din suvenirele pe care le vând turiștilor.

În Orheiul vechi se  află un muzeu arheologic, 
un centru de expoziții arheologice, un muzeu 
etnografic, Mănăstirea Peștera, cu Biserica 
„Nașterea Maicii Domnului.”

Excursie pritr-un oraș subteran
Părăsim Orheiul și iată-ne în drum spre 

Cramele Cricova. Aici se află cel mai mare 
complex subteran cunoscut în întreaga lume 
datotită labirinturilor sale și vinurilor excelente. 
Istora acestui loc uimitor datează din anul 1952.

Am fost primiți repede pentru vizitare, ne-
am îmbarcat în micul trenuleț și am plecat  
prin galeriile combinatului viticol. Ghid pentru 
excursia noastră prin galerii am avut un…
fotomodel. Cunoștea absolut totul. Am avut ce 
afla. Primul popas l-am făcut în sala de proiecții, 
unde am vizionat un documentar despre istoria 
combinatului. Și cum ecranul era foarte mare, 
aveam impresia că ne plimbăm și noi prin 
combinat și pe podgoriile acestuia. Aici am 
degustat câte un pahar de vin foarte bun.

Ne-am îmbarcat din nou în trenulețul cu două 
vagoane și…iar la drum. Ne-am oprit în câteva 
stații, apoi am poposit în sala de degustări. Aici 
…surpriză mare ! În dreptul fiecărui fotoliu se 
aflau trei pahare, din care unul cu vin roșu și unul 
cu vin alb. Alături, pe o tăviță se găsea miez de 
nucă, biscuiți și grisine. Domnișoara ne-a invitat 
să luăm în mână primul pahar cu vin alb, să-l 
rotim, apoi să-l mirosim pentru a-i simți savoarea. 
În acest timp ne explica și care sunt calitățile 
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acestui vin. A repetat același ceremonial și cu 
vinul cel roșu. Apoi am trecut pe la fiecare din 
chelneri, care ne-au pus în pahare șampanie, iar 
domnișoara a continuat cu explicațiile și despre 
acest soi de vin. Încetinel-încetinel ne-am sculat 
de pe fotolii și ne-am îndreptat spre camera cu 
acustică specială. Testându-i calitățile, ne-am 
convins de rezonanța ei deosebită.

În continuare, am vizitat mai multe colecții 
de vinuri speciale ale unor personalități  politice 
(și nu numai) din întreaga lume, inclusiv din 
România. Am trecut și prin stația în care erau 
afișate portretele unor notabilități de pe glob.

Nu mai spun cu cât interes și plăcere am intrat 
în magazinul de vinuri de tot soiul produse la acest 
combinat. Înghesuială mare la rafturi. Colegii 
mei au primit explicații de la domnișoara-ghid și 
de la personalul magazinului despre fiecare soi 
de vin pe care vroiau să-l cumpere. Și s-au făcut 
ceva cumpărături, pentru că ieșind din magazin, 
domnii și doamnele noastre de abia își duceau 
gențile. Doar ne așteaptă atât de mulți prieteni 
în România!

Combinatul de vinuri Cricova
După ce v-am povestit atâtea lucruri despre 

excursie, consider că este necesar să vă spun 
câteva cuvinte și despre acest combinat. Că 
doar am fost numai ochi și urechi, ținându-mă 
mereu în preajma domnișoarei ghid, făcând la 
tot pasul fotografii (unde era permis acest lucru). 
Din câte am putut să aflu, combinatul deține cele 
mai vaste podgorii din întreaga țară. Ele ocupă o 
suprafață de 600 ha, dintre care 135 ha în raionul 
Cahul (din partea de sud a Moldovei), 200 de ha 
în raionul Criuleni (din regiunea centrală a țării), 
circa 130 ha în preajma orașului Cricova și 90 ha 
la Găvănoasa. Datorită controlului strict în toate 
etapele procesului de producere, de la plantarea 
butașilor și până la livrarea producției finite la 
punctele de comercializare, compania Cricova 
asigură vinurilor sale o calitate superioară, 
garantându-le autenticitatea și originalitatea. 
Soiurile de vinuri produse aici sunt: Pinot Noir, 
Cabernet-Sauvignon, Pinot Meunier, Sauvignon, 
Chardonnay, Fetească Albă, Fetească Regală, 
Fetească Neagră, Muscat, Merlot Shiraz, Rară 
Neagră, Rcațiteli și poate or mai fi și altele, dar 
eu am reținut numai atâtea. Începând cu anii 
70 ai secolului trecut, combinatul a fost mereu 
modernizat, fiind echipat cu utilaje performante. 

În jurul anului 1970, producția de vinuri 
spumante era de circa 250.000 de sticle, iar 
tirajul anual, de peste un milion de sticle. Calea 
de la strugure la cupa cu licoare miraculoasă este 
anevoioasă, însă se poate afirma cu certitudine 
că șampania de Cricova este una specială.

Beciurile de la Cricova sunt cum nu există 
altele în lume. Aici istoria, arheologia și arta 
vinificației, unite într-un întreg, au născut un 
astfel de miracol ca galeriile subterane. Ele 
sunt amplasate sub orașul Cricova, formând un 
adevărat burg subteran. În el sunt străzi, stradele 
și bulevarde, purtând nume  puțin obișnuite: 
Cabernet, Dionis, Aligote, Sauvignon etc. 
Fiecărei străzi îi corespunde numele vinului care 
este păstrat în nișele de pe acea stradă. Galeriile 
au o lungime de 80 km, un adevărat labirint, 
cu un microclimat unic. Aici temperatura se 
păstrează mereu aceeași de plus 10-12 grade C, 
iar umiditatea relativă a aerului este de 97-98 
%. Lățimea galeriilor este de 6-7,5 m, înălțimea 
lor de 3-3,5 m. Adâncimea la care  sunt situate 
beciurile, în funcție de relief, variază de la 35 m 
la intrare, până la 80 m.

Despre importanța combinatului de vinuri 
de la Cricova ne spun și cele scrise la intrare: 
„Prin Legea 322 din 18 iulie 2003, Combinatul 
de vinuri Cricova S.A. este un complex cultural 
peisagistic unic, o mărturie a dezvoltării 
spirituale, economice și sociale a țării. ”

Cu cântece, înapoi spre Rădăuți
Ar fi imposibil să vă expun tot ce ni s-a spus, 

dară-mi-te ceea ce se poate afla din diferite surse 
bibliografice. Dar cel mai bine este să vizitați 
aceste două combinate de producere a vinurilor 
și o să vă convingeți ce poate zămisli sfântul 
pământ românesc.

Întoarcerea spre țară parcă a fost și mai 
veselă. S-a cântat foarte mult, nu numai datorită 
lui Stelică, ci și celor din autocar. S-a cântat mult, 
mult de tot. Și cum să nu cânți dacă în autocar 
o aveam pe Maricica Pașcaniuc și în acea zi 
se sărbătorea „Ziua Sfintei Maria”?! S-au spus 
glume, s-au recitat poezii, s-au cântat romanțe, 
cântece de petrecere, doar n-aveam s-o păsuim 
pe Florița Abageru, artista noastră.  Și chiar la 
miezul nopții am ajuns, bine dispuși, în inima 
Rădăuțiului, de unde, hai fiecare pe la casa cui 
ne are.

                     

Note de călătorie
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Date noi despre 
preotul Vasile Mandicevschi, 

tatăl compozitorului Eusebie Mandicevschi

Vladimir ACATRINI

Analize culturale 

Referitor la originea familiei 
Mandicevschi se poartă discuţii 

aprinse atât în mass-media ucraineană, cât 
și în cea românească. Obiectul discuțiilor e 
mereu același: apartenența etnică, originea, 
proveniența, locul de naștere al strămoșilor. Și 
nu e de mirare că există un atât de mare interes 
pentru această familie, câtă vreme ea a data 
tâtea personalități: compozitori, profesori, 
preoți, bibliotecari, care, prin valoarea lor 
deosebită, fac cinste nu doar Bucovinei, ci 
întregii națiuni pe care o reprezintă. Din păcate, 
foarte mulți autori care iau în discuție istoria 
acestei distinse familii nu fac altceva decât să 
repete mereu aceleași informații preluate din 
surse de îndoielnică veridicitate. Astfel se face 
că până și dicționarele, care sunt lucrări de 
referință, conțin foartre multe inexactități în 
articolele dedicate celor mai cunoscuți membri 
ai acestei familii. Pentru a lămuri lucrurile, 
am decis să recurgem la cercetării de arhivă, 
astfel încât să demontăm afirmațiile care, fie 
din ignoranță, fie din fals patriotism, induc în 
eroare publicul cititor.

Despre Vasile Mandicevschi, tatăl 
renumiților compozitori și pedagogi, am mai 
vorbit și în alte rânduri. Cine a fost şi unde s-a 
născut? Unii cred că ar fi fost un preot uniat 
din Galiţia. Dar documente care să confirme 
această presupusă calitate a sa nu există. În 
schimb, există documente care atestă că s-a 
născut în Bucovina, la Bahrinești, județul 
Rădăuți, în 1824, şi a murit la 7 noiembrie 
1896, în Cernăuţi. A urmat studiile teologice 
în capitala Bucovinei, unde a mai învăţat și 
să cânte la flaut. După absolvirea Institutului 
Teologic, între anii 1847-1850, a fost hirotonit 
preot, apoi, în anul 1880, a fost numit exarh. 

S-a căsătorit cu Veronica Popovici (1834 
-1881), descendentă dintr-o veche familie 
de boieri din Moldova (Baloşescu). Tatăl 
Veronicei, Constantin Popovici, a fost profesor 
la Institutul Teologic din Cernăuţi. Tot 
profesori la acest Institut, transformat ulterior 
în Facultate de Teologie în cadrul Universității 
francisco-josefine înființate în 1875, au fost 
și frații ei, Eusebie Popovici, care a predat 
istoria biseriii și a scris lucrări de referință pe 
această temă, și Clement Constantin Popovici, 
venerabil arhimandrit. Veronica era o mare 
amatoare de muzică şi o bună pianistă. 

Vasile și Veronica au avut opt copii: 
Aurora, Virginia, Maria, Ecaterina, Eusebie, 
Constantin, Erast şi Gheorghe. Din actele de 
naștere păstrate în Arhiva de Stat din Cernăuți 
aflăm că Aurora, Virginia, Maria, Ecaterina, 
Constantin și Erast s-au născut în satul 
Bahrinești, iar Eusebie – la Cernăuți (și nu la 
Molodia, cum afirmă majoritatea cercetătorilor 
ucraineni și chiar români), unde a și fost 
botezat, la vechea biserica cu hramul Sfântul 
Nicolae de pe fosta stradă Mitropolit Silvestru 
Morariu Andrievici (azi str. Sahaidacinîi). 
Dintre toți frații lui Eusebie, doar Gheorghe 
s-a născut în satul Molodia1. 

Vasile Mansicevschi a fost paroh ortodox 
mai întâi în satul Bahrinești, un sat românesc 
cu o vechime de aproape 600 de ani, apoi și 
în alte două sate românești din Bucovina: 
Molodia și Voloca-pe-Derelui. În vechiul 
cimitir din satul Bahrinești, există mormântul 
bunicul renumitului compozitor, preotul 
ortodox Ioan Mandicevschi (1779 - 1853), 
tatăl lui Vasile. Din fondurile Arhivei de Stat 
din Cernăuţi aflăm că părintele Ioan s-a născut 
şi a murit în satul Bahrineşti. Deocamdată 
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nu se cunoaște ziua și luna în care s-a născut 
părintele Ioan. Doar despre data morții avem 
informații exacte, rezultate din înscrisul din 
Condica morților de la Biserica din Băhrineşti 
din perioada anilor 1843–1890, unde la pagina 
96 s-a consemnat, sub numărul 57, faptul că 
parohul Iwan (Ioan) Mandicevschi a murit la 
18 iunie 1853 şi a fost înmormântat la 20 iunie 
la vârsta de 72 de ani. Iar în cimitirul vechi 
din satul Bahrineşti, unde este înmormântat 
părintele, pe crucea de la mormânt stă scris 
în limba română (cu caractere chirilice veshi) 
că parohul Ioan Mandicevschi a trecut la cele 
veşnice la vârsta de 75 de ani2. 

În catalogul performanțelor elevilor 
(Liber calculorum) de la gimnaziul german 
din Cernăuți (Ober-Gymnazium) pe anii de 
studii 1843-1846 îl găsim ca elev pe „Basil 
Mandaczewski, de 18 ani” (F-228, Liceul 
„Aron Pumnul”, inventar 3, dosar 8, fila 19). 
La rubrica „Fatherland” (Patria) este înregistrat 
satul Băhrinești din Bucovina, iar la rubrica 
„Părinți” este scris numai prenumele „Iohann”. 
Notele obținute sunt următoarele: purtarea - 1, 
frecvența - 2, religia - 1, explicarea clasificării 
(?) - 3, limba greacă - 2, geografia și istoria 
- 2, algebra - 2. (În sistemul de învățământ 
austriac, nota cea mai mare era „1”, iar cea mai 
mică „5”). Documentul descoperit este încă 
o dovadă că Vasile Mandicevdchi era fiul lui 
Ion Mandicevschi, născut în satul Băhrinești 
din Bucovina și că la gimnaziul din Cernăuți, 
unde a studiat, a avut note bunișoare la toate 
obiectele3.

Din revista bilingvă, „Candela”, a 
Mitropoliei Bucovinei, din anul 1896, aflăm 
că Vasile Mandicevschi a oficiat serviciul 
divin în satele Bahrineşti şi Molodia timp de 
46 de ani4. În anul 1873, arhiepiscopul Teofil 
Bendella îl distinge cu Brâul Roşu, iar în 
anul 1880, arhiepiscopul Silivestru Morariu 
Andrievicii acordă titlul de exarh.

Aceeași revistă bilingvă a Mitropoliei 
Bucovinei, „Candela”, publică în anul 1888, 
la rubrica „Cronică”, un articol privind 
„conscripciunea din urmă din anul 1880”, 
în care se arată că la acea dată, în comuna 
poliglotă Molodia (Mologhia) locuiau 4192 
suflete, inclusiv 2814 ortodocși, 1149 catolici, 
167 mozaici și 62 persoane de alte confesiuni5. 

În deceniul următor, germanii catolici și 
mozaici (evreii) se înmulțesc, iar ortodocșii își 
vând resturile de gospodărie din vatra satului 
– cum fac și alți conaționali din comunele 
din ducat amestecate etnic – și se retrag 
pe de lături, mai ales în râpele Cosminului 
și ale Nevolniței, până în Franzthal (Valea 
Cozminului).„Dar ortodocsii, retrăgându-se 
astu-feliu, mai suferiau și altă scădere; ei nu-
şi mai vedeau sfânta biserică decât numai din 
Paschi în Paschi, adică numai atunci când se 
aducea la sfinţit pasca. Și chiar de aceea s-au 
hotarât Franzthal (Valea Cozminului), sub 
conducerea prea venerabilului paroch, păr. 
Vasile Mandicevschi, și a agerului primariu 
din comună, Ioan Verboschi, a-și lua biserica 
cea vechia din Ceahor, cu care i-au îmbiatu 
creștinii din Ceahor mai de înainte, și a și-o 
muta la locu îndemânatecu, în Franzthal.”5

Pentru a realiza acest proiect, creștinii 
aveau nevoie de bani. Astfel, au pus mână 
de la mână de au adunat suma de 80 florini. 
După mai bine de o jumătate de an, biserica 
din Ceahor a fost transferată la Mologhia, 
între Valea Cozminului și Hliboca. (În 
Bucovina, mai mult de 40 de biserici de lemn 
au fost strămutate dintr-un loc în altul. Unele 
„Biserici călătoare” au fost strămutate chiar 
de două ori, donate de unele sate către alte 
sate. La Bahrinești se mai păstrează biserica 
veche din lemn construită în 1779 în Vicovu 
de Jos și dăruită în 1884 de credincioșii de 
acolo credincioșilor din Băhrinești. Vicovu de 
Jos a mai dăruit și satului Bilca, în anul 1818, 
o biserică de lemn și mai veche, construită 
tocmai în 1744.).

În ziarul crenauțean, „Gazeta Bucovinei”, 
din anul 1891, găsim informații privind 
sfințirea fundației unei biserici, la care a 
participat și preotul Vasile Mandicevschi. 
Ziarul informează că, la data de 11/23 Iunie 
1891, în satul Ostrița, învecinat cu Mologhia, 
a avut loc o ceremonie religioasă: s-a sfințit 
festiv fundația pentru viitoarea biserică de 
piatră. Soborul de preoți care a oficiat slujba a 
fost alcătuit din următorii preoți:arhipresbiterul 
stavrofor Ioan Olinschi (protopresbiterul 
ținutului), protepresbiterul Art. Berariu, 
exarchul Georgiu Andronic (parohul din 
Ostrița), exarchul Vasile Mandicevschi, 
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exarchul Teodor Calinciuc, preoții de ajutor 
Ioan Dihon și Ioan Bucevschi. Au mai fost de 
față căpitanul de district Barleon, inginerul 
gubernial Beil. La sărbătoare au participat 
foarte mulți credincioși din Ostrița și din 
comunele vecine. Predica a fost rostită de 
protopresbiterul Art. Berariu, după care un 
cor de elevi din localitate dirijat de învățătorul 
Cazievici a interpretat imnul popular6.

„Gazeta Bucovinei” anunță în 1892 
realizarea unei colecte pentru construcția 
bisericii ortodoxe din localitatea montană 
Cacica. În lista donatorilor, sub nr. 23, îl 
aflăm pe Preacucernicul părinte Vasile 
Mandicesvchi, exarh și preot din Molodia, 
cu suma de 15 florini. În listă se află și fiul 
părintelui, Erast Mandicveschi, cu suma de 1 
florin7.

La 14 februarie 1893, în satul Lucavița 
a avut loc înmormântarea parohului din 
localitate, exarhul Teodor Calinciuc. Să 
facă ultimele onoruri regretatului defunct, la 
înmormântare a venit o mulțime de oameni 
din localitățile învecinate în frunte cu vornicii. 
Slujba de pomenire a fost condusă de părintele 
arhimandrit-mitrofor Miron Călinescu, asistat 
de arhiprezbiterul-stravrofor George Reus de 
Mârza, protoprezbiterul districtului Artemie 
Berariu, și de mulți alți preoți și diaconi. Corul 
seminariului din Cernăuți a interpretat cântările 
funerare. La mormântul decedatului, preotul 
Vasile Mandicevschi, a rostit o cuvântare 
în limba ruteană, „relevând activitatea 
rodnică și lungă a regretatului defunct”, 
iar protoprezbiterul districtului, Artemie 

Berariu,a rostit o cuvântare în 
limba română, „mulțumind în 
numele mortului pentru iubirea 
și binele ce le avuse în viață din 
partea poporenilor și amicilor”. 
Ultimul a vorbit exarhul Ioan 
Marco din Cuciurul Mare8.

Pe Vasile Mandicevschi îl 
găsim și la conferința pastorală 
a protoprezbiterilor, carea avut 
loc la 13 decembrie (12 ianuarie) 
1885 la Cernăuți. După oficierea 
sfintei liturghii în biserica Sf. 
Paraschiva, archipresviterul Ioan 
Olinschi a deschis, în cancelaria 
protoprezbiterală, ședința la 

care au participat următorii părinți ce purtau 
acest titlu: Artemie Berariu, Leon Popescu, 
Vasile Mandicevschi, Artemie Cărage, 
Ioan Medvighiu, Alexandru Alexieviciu, 
Simion Cobilanschi, Vasile Iliuț, Vasile 
Calancea, Georghiu de Volcinschi, Constantin 
Nichitoviciu, Georgriu Boca, Constantin 
Gramatoviciu, Nicolai Mitrofanoviciu, Teodor 
Polonicu, George Berariu, Dionisiu Ilasieviciu, 
George Gorașu și Alexandru Popșoru9. 

Din „Schematismus der Bucovinaer gr.-or. 
Archiepiscopal-Diöcese” (Anuarul ortodox 
bisericesc) pe anii 1847-1897 aflăm că 
părintele Vasile Mandicevschi a slujit în satele 
Bahrineşti (1850-1867) şi Molodia (1868-
1891). La 1896, Vasile Mandicevschi este 
egumen la Mănăstirea Putna, dar moare subit 
fără să reușească să dețină această funcție.

Ziarul cernăuţean „Deștepatarea” din 13 
ianuarie 1897 anunță strângerea unui ajutor 
material „pentru internatul sau gazda de 
școlari români în Cernăuți”10, prezentând 
lista contribuabililor, între care se află și 
numele preotului Vasile Mandicevschi cu o 
sumă de 10 florini. Ziarul specifică faptul că 
această donație a fost făcută post-mortem 
de profesorul universitar Eusebie Popovici, 
în memoria reposatului paroh, la un an de la 
moarte. Eusebie Popovici era rudă cu Vasile 
Mandicevschi.

Uitarea s-a lăsat, totuși, peste numele 
acestui vrednic părinte și, abia după mai 
bine de o sută de ani de zbuciumată istorie a 
Bucovinei și a bisericii acesteia, segmentate 
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și trecute prin mai multe stăpâniri laice 
și ecleziastice, ea a fost spulberată prin 
cercetările și acțiunile noastre de pioasă 
recunoștință pentru cel ce i-a dat viață 
celebrului compozitor Eusebie Mandicevschi. 
Astfel, în anul 2018 am renovat mormintele 
membrilor familiei Mandicevschi, părăsite 
și aflate până atunci în paragină în vechiul 
cimitir din satul Bahrinești, dând altă înfățișare 
mormintelor preotului Ioan Mandicevschi a 
celorlalte rude ale sale. Proiectul a fost realizat 
de Societatea Bibliotecarilor Bucovineni, 
condusă de subsemnatul (care scrie și o teză 
de doctorat despre familia Mandicevschi), 
cu sprijinul financiar și material al familiei 
Acatrini și a altor două familii de creștini-
ortodocși români din Țară. Scopul renovării 
este de a păstra în memoria satului Bahrinești 
acest simbol important al istoriei satului și 
a demonstra că familia Mandicevschi este 
originară din satul Bahrinești și nu este 
venită din alte părți. Lângă mormântul lui 
Ioan Mandicevschi, se mai păstrează o cruce 
veche cu inscripția în limba română:„Această 
sfântă cruce s-au făcut și s-au așezat aice 
prin osârdia și cheltuiala Sf. Sale p. Ioan 
Mandicevschi, paroh din Bahrinești, care este 
pomenire a tot neamul”. E încă o dovadă că 
familia Mandicevschi își are originile în satul 
Bahrinești din Bucovina. 

Mormintele membrilor acestei vechi familii 
bahriniștene au fost descoperite de prof. Mihai 
Acatrini în anii 1988 - 1990, când fusese 
numit profesor de fizică la școala din satul 
Bahrinești. Incitat de această descoperire, 
el își pune în gând să afle mai multe despre 
persoanele înhumate acolo, al căror nume e 
scris pe cruce în vechea chirilică. Până atunci 
aceste morminte zăceau în uitare, fără să fi 
știut cineva de existența lor.

În 2015 am publicat un articol în limba 
ucraineană în care, pentru prima dată, se aduc 
dovezi că această familie își are obârșia în 
satul românesc Bahrinești și nu este venită 
din Galiția și stabilită, cum se afirma până 
atunci în diverse dicționare, în Molodia, lângă 
Cernăuți. Nici istoriografia românească nu 
avea date concrete despre obârșia românească 
a familiei Mandicevschi.

La rândul său, profesorul Mihai Acatrini, 

devenit între timp directorul școlii din 
localitate, nu s-a mulțumit doar cu identificarea 
mormântului celui ce a pus, practic, începutul 
acestei dinastii de intelectuali bucovineni, ci, 
captivat de istoria satului, a înființat la școală 
un muzeu istorico-etnografic, rezervând, în 
2017, o sală familiei Mandicevschi.
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Nina Cionca
(1926-2019)

In memoriam

Încet, încet, an de an, rămânem tot mai 
puţini…Seniorii noştri, mari personalităţi 

ale culturii naţionale, cei care au păstrat viu 
spiritul Bucovinei româneşti în anii dictaturii 
comuniste, se retrag pe rând în lumea 
umbrelor şi amintirilor. În octombrie 2016, 
scriitorul şi eseistul Vasile Andru, şase luni 
mai târziu Marin Gherasim, unul dintre cei 
mai importanţi pictori români contemporani, 
în septembrie 2018 academicianul D. 
Vatamaniuc, în ianuarie trecut Nina Cionca, 
astă-vară muzicologul Florin Bucescu. Toţi 
au fost şi sunt omagiaţi cum se cuvine pentru 
operele lor, pentru conduitele lor civice, pentru 
felul în care au iubit şi promovat Bucovina, 
suferinţele şi necazurile ei. În rândurile de faţă 
cinstim amintirea şi memoria celei care a fost 
strănepoata preotului şi scriitorului patriot 
Iraclie Porumbescu, profesoara Nina Cionca.  

Cel mai longeviv dintre copiii părintelui 
patriot Iraclie Porumbescu, Mărioara (1860-
1932), s-a căsătorit în Transilvania, cu Liviu 
Raţiu, înrudit cu familia memorandistului 
Ion Raţiu. A avut doi copii, cărturarul jurist 
Ciprian Raţiu şi Livia. Primul, stabilit în 
Bucureşti, intelectual veritabil, este cel care 
a moştenit şi gestionat cum se cuvine două 
valoroase fonduri documentare: unul privitor 
la familia Porumbescu, păstrat şi format de 
mama sa, iar celălalt, privitor la activitatea 
bucovineanului I. E. Torouţiu, format şi donat 
chiar de acesta  (170 manuscrise, peste 10000 
de scrisori, documente, mii de cărţi şi sute 
de periodice). Livia, la rândul ei căsătorită 
cu Romulus Cionca, violonist şi profesor de 
muzică în capitala Ardealului, este mama 
profesoarei Nina Cionca, atât de regretată de 
toţi cei care au cunoscut-o. 

Nina Cionca s-a născut la 4 ianuarie 1926 
în Cluj. A avut parte de o copilărie fericită şi 
de o educaţie aleasă. Dumnezeu a făcut să fie 
urmaşa a două familii care au lăsat notabile 
contribuţii la istoria culturală a provinciilor 

în care au trăit. Prin bunica sa dinspre mamă, 
avea legătură cu trecutul zbuciumat al 
Bucovinei habsburgice, iar familia tatălui său 
era, în multe feluri, tipică mediului intelectual 
românesc transilvănean de dinainte şi după 
Marea Unire de la 1918. Pentru argumentare, 
este destul să amintim numele compozitorului 
bucovinean Ciprian Porumbescu, frate al 
bunicii sale, şi cel al profesoarei şi pianistei 
Aurelia Cionca (1888-1962), soră a tatălui ei, 
amândoi consideraţii copii minune ai muzicii 
româneşti.

Studiază limbi străine moderne la Facultatea 
de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj 
(franceză, engleză şi italiană). S-a stabilit în 
Bucureşti, iar în ultima parte a activităţii sale 
profesionale a lucrat ca lector la Academia 
Militară din Bucureşti. 

Opera Ninei Cionca este legată de obligaţiile 
sale morale de a valorifica contribuţiile 
culturale şi documentare legate de iluştrii ei 
antecesori şi de a păstra vie amintirea lor. 
Moştenind de la unchiul său, Ciprian Raţiu, 
arhiva despre familia Porumbescu, a cercetat, 
a adunat şi a editat lucrări care o califică drept 
o autoritate în domeniu. În anul 1974 publică 
prima sa monografie: Ciprian Porumbescu. O 
viaţă. O epocă. Un ideal (Bucureşti, Editura 
Muzicală), urmată de volumele Ciprian 
Porumbescu. Album ilustrat comemorativ 
1883-1983 (Bucureşti, Editura Muzicală, 
1984) şi Ciprian Porumbescu (Bucureşti, 
Editura Anima, 2011). La acestea trebuie 
adăugate monografia Aurelia Cionca 
(Bucureşti, Editura Muzicală, 1986) şi lucrarea 
dedicată activităţii epistolare a străbunicului 
Iraclie Porumbescu: Scrisorile lui Iraclie 
Porumbescu (Bucureşti, Editura Ars Docendi, 
1999). De asemenea, în colaborare cu Ion 
Drăguşanul), sub titlul Puneţi un pahar de 
vin şi pentru mine (Suceava, 2003), a editat 
jurnalul lui Ciprian Porumbescu. 
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Pe lângă volumele tipărite, Nina Cionca a 
depus o notabilă activitate publicistică, de la 
textele de debut (traduceri în revista „Scrisul 
bănăţean”), la contribuţiile valoroase din 
colaborările la „Suceava. Anuarul Muzeului 
Judeţean” şi la alte publicaţii bucovinene 
apărute începând din 1990.

Om activ prin însăşi firea sa, Nina Cionca 
este prezentă la multe dintre manifestările 
culturale din ultima jumătate de veac ale 
bucovinenilor în rândurile cărora s-a simţit 
ca acasă. În timpul dictaturii comuniste 
participă la comemorările lui C. Porumbescu 
de la Biserica Precupeţii Noi din Bucureşti 
(semiclandestine, ascunzând şi sărbătorirea 
Unirii de la 28 noiembrie 1918, iniţiate 
de Ionel Negură) şi conferenţiază în 
cadrul cunoscutelor „Seri sucevene”, 
organizate de Universitatea Populară 
din Suceava. După 1990, face parte din 
grupul intelectualilor bucovineni care 
reactivează Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina şi susţine 
prelegeri în cadrul Universităţii Populare 
a acestei prestigioase asociaţii. De multe 
ori a pus la bătaie elocinţa şi farmecul 
ei personal de intelectual de rasă pentru 
a determina implicarea autorităţilor 
judeţene în chestiunile bucovinene.

Dar, poate, cea mai importantă 
realizare în Bucovina a Ninei Cionca este 
organizarea, la Stupca, a comemorării lui 
Ciprian Porumbescu şi a familiei sale. În 
fiecare an, în prima duminică din iunie, 
sub falnicul tei înflorit al cimitirului 
sătesc, la mormintele Porumbeştilor, 
vreme de decenii, mulţimi de oameni au 
asistat la ceremonii religioase şi culturale 
care au produs emoţii ce nu se pot uita.  

Nina Cionca a fost o gazdă primitoare 
şi o ferventă sprijinitoare a românilor 
din nordul Bucovinei. Pragul casei 
sale din Bucureşti a fost trecut adesea 
de cernăuţeni, care s-au bucurat de 
ospitalitatea sa caldă. Cred că nimeni nu 
poate uita atmosfera intelectuală, rafinată 
şi aristocrată, a locuinţei situate în unul 

dintre cele mai selecte cartiere ale capitalei 
României. 

A murit la  20 ianuarie 2019, în oraşul în 
care trăia de mulţi ani, şi vestea trecerii ei în 
nefiinţă a produs vii emoţii în rândurile celor 
care au cunoscut-o. Dumnezeu să o ierte şi să 
o primească în rândurile celor drepţi şi să ne 
dea nouă, celor ce moştenim şi celor ce vor 
moşteni roadele vieţii ei pilduitoare muncii 
ei spirituale, puterea şi înţelepciunea să o 
pomenim cum se cuvine în veacurile ce vor 
veni.

Mircea IRIMESCU

In memoriam

Nina Cionca, la Stupca. Foto: Doina CERNICA
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In memoriam

Vasile Huţuleac
(1935-2019)

La 17 septembrie a.c. a încetat să bată inima 
profesorului Vasile Huţuleac, colegul și 

prietenul nostru drag, care va rămâne viu în 
amintirea noastră și a multor generaţii de studenţi 
de la Facultatea de Geografie a 
Universității din Cernăuți. Născut 
într-un sat pe jumătate ucrainizat, 
Corceşti, din plasa Flondoreni 
a județului Storojineț (astăzi 
raionul Hliboca), Vasile Guţuleac, 
nu a uitat nicio clipă că e român, 
cinstindu-și cu demnitate obârșia. 
A fost primul născut din cei zece 
copii ai soţilor Nicolae şi Domnica 
Huţuleac. Părinților nu le-a fost 
ușor să-l poarte prin școli înalte, 
având o gospodărie modestă și 
multe greutăți de înfruntat în anii 
de după război. Dar l-au susținut cum au putut cât 
timp a urmat cursurile Facultății de Geografie a 
Universității de Stat din Cernăuți, au fost alături 
de el sufletește, cât au fost în viață, oriunde s-a 
aflat, ca cercetător-geograf - la Kiev, Moscova, 
Bucureşti sau în alte mari centre universitare şi 
academice.
Familia şi geografia au fost sensul vieţii sale. Cu 
aceste două mari iubiri, contopite într-o unică 
şi inseparabilă dragoste, a atins culmile ştiinţei, 
susținând două doctorate, devenind profesor 
notoriu la Universitatea Naţională din Cernăuţi, 
şef de catedră la Facultatea de Geografie, pionier 
al unei noi direcţii de cercetare ştiinţifică în 
domeniul ecologiei landşafto-geochimice 
din Ucraina. El a fost primul geograf care a 
cartografiat o serie de hărţi geoecologice pe 
teritoriul Bucovinei şi în zona limitrofă din 
nordul Republicii Moldova. Pentru contribuţia 
sa la dezvoltarea ecologiei formelor de relief, în 
2006 i s-a acordat titlul de Membru de Onoare 
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
din Bucureşti. Numărul şi titlurile lucrărilor 
ştiinţifice, ale monografiilor, precum şi meritele 
sale impresionează. După cei 46 de ani de 
activitate la universitatea cernăuţeană, a lăsat o 
avere de 200 de lucrări ştiinţifice şi manuale de 
valoare. 
L-am cunoscut mereu pus pe treabă, i-am admirat 
puterea de muncă și optimismul inepuizabil, 

am învăţat de la el că există soluţii pentru orice 
situaţie grea, preluându-i zicala: „Încetişor, 
încetişor, vom trece şi peste asta”. Rămânând 
fidel gliei natale, profesorul şi-a axat întreaga 

activitate ştiinţifică pe studierea 
laborioasă a tainelor pământului. 
După cursurile de specializare 
în geochimia landşafturilor şi 
geografia solurilor, a înfiinţat la 
alma mater din Cernăuţi, printre 
primii în Ucraina, un laborator de 
studiere a solurilor. Rezultatele 
cercetărilor sale au fost expuse la 
diverse simpozioane şi congrese 
internaţionale din Moscova, 
Sofia, Praga, Bucureşti, Bonn, 
Toronto, Seul, etc. Manualul său, 
„Geochimia landşafturilor”, este 

prima lucrare de acest gen editată în Ucraina. În 
1999, a fost recunoscut ca cel mai bun profesor 
de la Facultatea de Geografie, întrecându-i pe 
ceilalți colegi de aproape două ori după numărul 
de puncte acumulate în sondaj. Ca şef al Catedrei 
de Geografie Fizică şi Utilizare Raţională a 
Resurselor Naturale, a ținut cursuri de geografie 
fizică, pedologie, landşaftologie, geoecologie, 
hidrologie. În ultimii ani de activitate și-a 
descoperit o pasiune specială pentru geografia 
medicală, editând şi un manual pentru studenţi 
pe această temă. 
Am putea să spunem încă multe lucruri frumoase 
privind prestanța sa științifică și profesorală, dar 
vom lăsa această dorință pentru o evocare mai 
detaiată pe care o vom face cu o altă ocazie, 
acum mulțumindu-ne să remarcăm calitatea 
sa de bun român nu numai acasă, în familie, ci 
mai cu seamă în mediul academic, unde nu și-a 
ascuns niciodată, ci dimpotrivă și-a etalat mereu 
identitatea națională. Profesorul Vasile Huţuleac 
ne va rămâne ca model de rezistenţă contra 
valului de asimilare. Să-i urmăm exemplu şi să 
ne rugăm pentru veşnica-i odihnă într-o lume 
mai bună. 

Conf. univ. dr. Veronica HRIŢCU, 
Universitatea Naţională „Iuri Fedkovici” din 

Cernăuţi
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