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Editorial

Societatea civilă și mass-media românească
din Ucraina, în fața unui dur examen 

de rezistență

Ștefan HOSTIUC

Mediul asociativ românesc din Ucraina 
este împărțit, la fel ca și comunitatea pe 

care o reprezintă, în trei regiuni: Cernăuți, Odesa, 
Transcarpatia. În toată Ucraina funcționează 
peste 40 de asociații românești. Dacă e să ne luăm 
după numărul acestora, am putea să credem că 
societatea civilă românească este cea mai activă 
din Ucraina. Din păcate, nu este tocmai așa. 
Spre exemplu, în Consiliul consultativ pentru 
minorități care funcționează în cadrul Ministerului 
Educației și Științei al Ucrainei, ungurii (de 3 ori 
mai puțini, localizați compact doar într-o singură 
regiune, Transcarpatia, cu ONG-uri numărate pe 
degete) au 5 reprezentanți, pe când românii, până 
vara aceasta, au avut doar unul singur. 

Datorită acumulării în Ucraina a unui număr 
impresionant de asociații românești, la Cernăuți, 
unde se află concentrate cele mai multe dintre 
ele, s-a încercat în mai multe rânduri o coalizare 
a acestor asociații în vederea coordonării acțiunii 
lor în chestiuni de importanță majoră pentru 
comunitatea pe care o reprezintă: apărarea 
drepturilor constituționale la educație în limba 
maternă, editarea periodicelor românești în 
condiții democratice, protejarea culturii și limbii 
materne, întărirea conștiinței naționale și a 
sentimentului identitar, păstrarea și promovarea 
tradițiilor populare, luarea de atitudine față de 
politicile eclesiastice ucrainene de ultimă oră 
etc. După câteva ședințe comune, s-a văzut că o 
asemenea ligă nu poate fi creată din lipsa unității 
de opinii în anumite chestiuni organizatorice, 
inclusiv financiar-bancare. Dar clivajul  a arătat că 
și în plan ideologic liderii principalelor societăți 
se află pe poziții diferite. Astfel, mediul asociativ 
românesc din Ucraina s-a polarizat, formându-
se două suprastructuri: Consiliul Național al 
Românilor din Ucraina (20 de asociații) și Alianța 
Societăților Național-Culturale a Românilor din 
Ucraina (8 asociații). A rămas neafiliată Uniunea 

Interregională „Comunitatea Românească din 
Ucraina”, fondată în același scop încă în 2005, la 
Hliboca, și încă vreo câteva mici asociații. 

Un mediu asociativ sănătos comunică 
direct cu comunitatea pe care o reprezintă prin 
organe de presă proprii. În anii 90 ai secolului 
trecut au apărut asemenea publicații și în mediul 
lingvistic românesc din Ucraina, toate cu 
difuzare gratuită. Din păcate, unele din ele nu 
mai există astăzi sau există doar simbolic, cu o 
apariție sporadică, ocazională, evenimențială 
(„Codrii Cosminului”, „Arcașul”, „Curierul 
de Cernăuți”, „Plan românesc” ș.a.). Dar rolul 
lor și l-au asumat periodicele independente 
de limbă română, „Zorile Bucovinei” și 
„Libertatea cuvântului”, săptămânalul republican 
„Concordia”, ziarele raionale „Gazeta de Herța”, 
„Monitorul de Hliboca” ș.a. – toate difuzate pe 
bază de abonamente. Din păcate, în ultima vreme, 
acestor publicații li s-au creat astfel de condiții de 
funcționare încât săptămânalul republican și unele 
ziare raionale și-au încetat apariția la începutul 
anului 2019, iar cele două ziare independente 
s-au retras din catalogul de abonare pe anul 2020, 
anunțându-și apariția doar pe internet (online). 
Mari dificultăți a întâmpinat în ultimii doi ani și 
audio-vizualul de limbă română din Ucraina. 

În aceste condiții, asigurarea celor aproape 
o jumătate de milion de români din Ucraina cu 
presă în limba maternă (scrisă și audio-vizuală), a 
devenit o problemă. În regiunea Cernăuți, cititorii 
români nu se mai pot abona decât la două publicații 
în limba română, „Monitorul bucovinean” (fostul 
„Monitorul de Hliboca”) și „Gazeta de Herța”, iar 
în celelalte două regiuni – Odesa și Transcarpatia 
– la niciunul. Rămân doar publicațiile cu difuzare 
gratuită, editate în baza unor proiecte realizate cu 
sprijin din patria istorică. 
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Problemele comunității românești din Ucraina
pe agenda de lucru a ONG-urilor și a mass-mediei 

de limbă română din regiunile Cernăuți, 
Odesa și Transcarpatia

(Masă rotundă)

PARTICIPĂ: dr. Marin GHERMAN, Agenția 
BucPress, Cernăuți, Consiliul Național al Românilor 
din Ucraina;
dr. Eugen PATRAȘ, Centrul Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Cernăuți, Consiliul Național al 
Românilor din Ucraina;
editor Nicolae ȘAPCĂ, ziarul regional „Monitorul 
bucovinean” cu sediul în Hliboca (succesor al ziarului 
raional „Monitorul de Hliboca”, de la 1 ianuarie 2020), 
Societatea pentru Cultura și Literatura Română în 
Bucovina „Mihai Eminescu” din Cernăuți, Consiliul 
Național al Românilor din Ucraina;
publicista Maria TOACĂ din Cernăuți, membră în 
Uniunea Ziariștilor din Ucraina, Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România și Societatea Scriitorilor 
Bucovineni;
prof. Mihai MECINEANU, Asociația Cadrelor 
Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa, 
Consiliul Național al Românilor din Ucraina;
doctor Nicolae MOȘU, Asociaţia Naţional-culturală 
„Valul lui Traian” a Românilor  din Raionul Tatarbunar, 
Consiliul Național al Românilor din Ucraina;
prof. Ion HUZĂU, jurnalist, Slatina, Transcarpatia, 
reporter special pentru Transcarpatia al postului de 
radio Cluj).

MODERATOR: Ștefan HOSTIUC, scriitor, 
redactor-șef al revistei „Mesager bucovinean”

Marin GHERMAN, politolog, jurnalist, 
scriitor. Născut la 1 octombrie 1987, în satul Buda 
Mare, raionul Herța, regiunea Cernăuți. Absolvent al 
Universității Naționale „Iuri Fedkovci” din Cernăuți 
(2010). Doctorat în științe politice (2014). Colaborator 
științific la Universitatea Naţională „Iuri Fedkovici” 
din Cernăuţi (din 2018). Director al Institutului de 
Studii Politice și Capital Social (Cernăuți, Ucraina), 
președinte-fondator și redactor-șef al Centrului 
Media BucPress – asociație a jurnaliștilor români din 
Ucraina, care include patru organe de presă de limba 
română: Agenția de știri BucPress, Radio Cernăuți, 
BucPress TV și revista BucPress. Este redactor-
șef adjunct la revista de istorie și cultură „Glasul 

Bucovinei” (Cernăuți - București), redactor la Radio 
Ucraina Internațional. Membru al Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova (din 2010). Membru fondator 
al Institutului de Studii Politice și Capital Social 
(instituție de expertiză politologică și sociologică) 
din Cernăuți (2019). Expert în mai multe proiecte de 
cercetare și analiză, finanțate de MAE al Germaniei, 
Ministerul Educației din Finlanda, ICR București etc. 
Autor a două cărți de versuri și a peste 100 de studii 
și articole în reviste de specialitate din România, 
Republica Moldova, Germania și Ucraina. Coautor 
al lucrărilor de sociologie și geopolitică: Instituțiile 
societății civile şi capitalul social în noile state membre 
UE (Cernăuți, Editura Universității Naționale „Iuri 
Fedkovici”, 2015) și Sprache Politik und Konflikte in 
der Ukraine, Republik Moldau und Georgien (Politici 
și conflicte lingvistice în Ucraina, Republica Moldova 
și Georgia) (Leipzig, 2017), „Peisajul etnocultural 
și etnopolitic al regiunilor de frontieră din Ucraina, 
R. Moldova și România. Retrospectivă istorică și 
actualitate” (Cernăuți, Editura Tehnodruc, 2018), 
„Intersecții educative: dialog cu minoritățile naționale 
din regiunile Cernăuți și Transcarpatia” (Drogobici, 
Editura Trek,  2020), „Covid-19. Dimensiuni ale 
gestionării pandemiei” (Iași, Editura Junimea, 2020).

Ștefan HOSTIUC, poet, critic literar, redactor-
șef al revistei „Mesager bucovinean”. Născut la 
28.12.1951, în comuna Mahala, regiunea Cernăuţi. 
Școala secundară în comuna Mahala (1959-1969). 
Studii superioare: Universitatea de Stat din Cernăuţi, 
Facultatea de Filologie – Secţia română (1969-1976). 
Crainic la Radio Kiev – Redacția emisiunilor în limba 
română (1975-1985). Lector de limba română la 
Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității 
de Stat din Cernăuţi (1985-1990). Redactor la revista 
„Glasul Bucovinei”, Bucureşti-Cernăuţi, editată de 
Fundaţia Culturală Română (1994-1999), redactor-
şef adjunct al revistei „Septentrion literar”, editată de 
Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi (1999-
2008), redactor-şef al revistei „Mesager bucovinean”, 
editată de Societatea pentru Cultura şi Literatura 

Asociaționism si implicare civică: obiective, inițiative, tatonări
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Română în Bucovina (din 2003). Membru al Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova (din 1995) și 
din România (din 1998). Membru al grupului de 
inițiativă, membru fondator (1989), secretar (1989-
1990) şi vicepreşedinte (1990) al Societăţii pentru 
Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, 
membru fondator și membru al Consiliului director 
al Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi 
din Cernăuti (2013). Autor al volumului de versuri 
„Clepsidra reveriei” (ed. Alexandru cel Bun, Cernăuți, 
1996), al volumului de critică literară „Scriitori români 
din Nordul Bucovinei” (Editura ICR, București, 2005) 
și a peste 100 de articole, cronici literare, studii și 
eseuri publicate în presa din Ucraina, R. Moldova și 
România.

Ion HUZĂU, profesor, ziarist. Născut la  
1 ianuarie 1951 în orașul Slatina, raionul Teceu, 
regiunea Transcarpatică. Absolvă școala medie de 
cultură generală din orașul Slatina (1967). Studii 
superioare la Chișinău: Facultatea de Istorie a 
Universității de Stat „V. I. Lenin” (1967-1972). 
Invitat să lucreze în cercetare, în mediul academic 
din Chișinău, este respins de Secția de cadre pe motiv 
că e român în pașaport. Se întoarce în Transcarpatia 
unde funcționează 26 de ani profesor de istorie, mai 
întâi la Școala de cultură generală de opt clase din 
satul Strâmtura /Gluboki Potoc (1972-1980), apoi la 
Școala din Biserica Albă, raionul Rahău (1980-1982), 
de unde se transferă la Școala medie nr.2 cu predare 
în limba „moldovenească” din Slanina. Ofițer de 
poliție, sectorist (1983-1986). Revine în învățământ, 
profesor la școala din Slatina (1986-2001). Din 
1996 face jurnalism, mai întâi ca reporter special al 
săptămânalului republican „Concordia” al românilor 
din Ucraina, finanțat de Rada Supremă a Ucrainei, cu 
redacția la Cernăuți (1996-2004), apoi ca secretar de 
redacție  (2001-2005) și redactor-șef (2005-2010) la 
ziarul regional de limbă română „Maramureșenii”, 
de la înființare până la desființare, ziar finanțat de 
Administrația Regională Stat din Transcarpatia (50%), 
Administrația raională Teceu (33%) și Administrația 
raională Rahău (17%). Din 2013 este reporter special 
pentru Transcarpatia la postul de radio Cluj, cu o 
emisiune zilnică de 20 de minute, intitulată „Dincolo 
de Tisa” – cultură, politică, civilizație (în afară de 
zilele de sâmbătă și duminică). Publică articole de 
publicistică în „Gazeta de Maramureș”, „Graiul 
Maramureșului” (Baia Mare), „Adevărul” (București), 
„Agenția Regională de Știri Inter Regio News. Stiri 
din Satu Mare si Transcarpatia” ș.a. 

Mihai MECINEANU, profesor, inginer. Născut 
la 10 iulie 1966 în satul Orlovca (Kartal), raionul Reni, 
regiunea Odesa, Ucraina. Școala medie în satul natal. 
Sturii superioare: Universitatea Agrară din Moldova – 
Facultatea de Îmbunătățiri Funciare (Hidroameliorări), 
Chișinău (1986-1992); Universitatea Pedagogică de 

Stat din Tiraspol – Facultatea de fizică și matematică, 
Chișinău (1995-2001). Profesor de matematică și 
fizică la Școala medie de cultură generală din Orlovca, 
raionul Reni, regiunea Odesa. Stagiu pedagogic – 
26 ani. Președinte fondator al Asociației Cadrelor 
Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa, 
Ucraina (266 membri) și președinte executiv din anul 
2018.

Nicolae MOȘU, născut la 12 martie 1968 în satul 
Manta, raionul Cahul, Republica Moldova. Studii 
medii de cultură generală la Tatarbunar, regiunea 
Odesa (1975-1985). Studii superioare la Chilinău – 
Universitatea Agricolă din Moldova, Facultatea de 
Medicină Veterinară (1989-1993). Medic veterinar 
de sector,  Serviciul Veterinar de Stat din raionul 
Tatarbunar (1993-2004). Președinte al Asociaţiei 
Naţional-culturale „Valul lui Traian” a Românilor  din 
Raionul Tatarbunar (întemeiată 1999), din  2002.

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 Medie Generală din Bahrinești 
(1966-1976), Universitatea de Stat din Cernăuţi, 
Facultatea de Istorie (1977-1982), Universitatea de 
Stat din Chişinău, Facultatea de Drept (1988-1993), 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
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 UTCLP - 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, unicul angajat cu carte 
de muncă din istoria Societății care pe atunci nu era 
subvenționată de stat), doctorand bursier al Statului 
Român la Universitatea București și Universitatea 
Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept 
(1993-1998), traducător autorizat de Ministerul 
Justiției din România (din 1998), avocat în Baroul 
București (din 2002). Membru fondator (în 2013) și 
vicepreședinte al Centrului Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Cernăuți, căruia îi pune la dispoziție 
gratuit sediul din str. Kobileanska nr.9, inaugurat în 
2015. Tipărește la Cernăuți pe cheltuială proprie mai 
multe lucrări importante privind istoria Bucovinei. 
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 
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și al Fundației Răsăritul Românesc pentru contribuția 
constantă la păstrarea și revigorarea identității 
românești din regiunea Cernăuți.

Nicolae ŞAPCĂ, publicist, editor, poet.  Născut 
la 25 martie 1968 în comuna Iordăneşti, raionul 
Hliboca, regiunea Cernăuţi, în familia Anei şi a lui 
Aurel Şapcă. Studii de opt clase în Iordăneși, studii 
medii în școala din Carapciu, studii superioare la 
Universitatea de Stat din Cernăuți, Facultatea de 
Filologie, secția română (1992). Traducător (1989-
1991) și reporter (1991-1992) la ziarul raional „Novyi 
Den” din Hliboca, redactor al emisiunilor în limba 
română a postului de radio Hliboca și adjunct al 
șefului Serviciului de presă al Administrației raionale 
de stat Hliboca (1992-1998), reporter pentru regiunea 
Cernăuţi al ziarul parlamentar de limbă română 
„Concordia” (prin cumul, din1995), redactor-şef  al 
ziarului bilingv ucraineano-român „Novyi den”/
„Timp nou” (din 1998),  care din 1 ianuarie 2000 apare 
ca „Monitorul de Hliboca”, iar din 1 ianuarie 2020 ca 
„Monitorul bucovinean”. Fondator al ziarului bilingv 
„Lumea satului” / „Svit sela”. Locuieşte în Iordăneşti. 
Membru al Uniunii Naţionale a Jurnaliştilor din 
Ucraina (din 1992), membru al Societăţii culturale 
„Arboroasa”, vicepreşedinte al Societăţii pentru 
cultură românească „Mihai Eminescu” din regiunea 
Cernăuţi (din 2010). Debut ediotorial: „Sculaţi, 
gazde, nu dormiţi!” (colinde şi urături de pe Valea 
Siretului) (coautor, alături de Dumitru Covalciuc), 
Hliboca, 1993. Urmează volumele: Iordăneşti: istorie 
şi destine (1997), Roua sărutului versuri (1998), 
Colinde şi urături pentru copii şi maturi, în colaborare 
cu D. Covalciuc (2000), Trei ipostaze ale lui Nicolae 
Mintencu, ediție bilingvă (Cernăuți, Zelena Bucovina, 
2007), Aici e inima mea, versuri (2009), pusă pe note 
şi cântată de compozitorul Dumitru Ignat, cu CD 
alăturat, Teatrul popular de Crăciun la Iordăneşti 
(2012), File din istoria satului Iordăneşti, coautor, 
alături de Dumitru Covalciuc şi Ciprian Bojescu 
(2013. - 600 p.), Eternul dor, publicistică (2018). Ca 
unic editor de carte românească în nordul Bucovinei, 
scoate de sub tipar, în perioada 1993-2003, în jur de 
100 de titluri de carte de autori locali și din România. 
Editează anual, din 1994, sub egida Societăţii culturale 
„Arboroasa”, Calendarul creştin ortodox, în limba 
română. În anul 2012, telejurnalistul Leonid Părpăuţ şi 
regizoarea Iulia Toderean de la Canalul de televiziune 
„Bucovina” toarnă un film de scurt metraj întitulat 
„Dorul limbii de al ei veşmânt” privind activitatea 
editorială a lui Nicolae Şapcă, cu o distincţie specială 
la Concursul internaţional de film scurt al minorităţilor 
naţionale, de la Ujgorod. Distincții: Diploma de 
Onoare a Comitetului de Stat al Ucrainei pentru 
Televiziune şi radiodifuziune (2004), Premiul raional 
pentru literatură „O. Kobîleanska” (2007), Diploma 

de Onoare a Uniunii Naţionale a Jurnaliştilor din 
Ucraina (2010 şi 2011), Distincția Onorifică „Pentru 
merite față de Bucovina” (2018).

Maria TOACĂ, publicistă, scriitoare. Născută 
3 decembrie 1955 în Lehuceni-Boian, regiunea 
Cernăuţi, Ucraina. Studii secundare în comuna 
Boian. Studii superioare: Facultatea de Jurnalism a 
Universităţii din Chişinău (1973-1978).  Reporter 
la ziarul „Zorile Bucovinei” din Cernăuţi (1978-
2019). Membru al Uniunii Ziariştilor din Ucraina 
şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România 
(UZPR), membru al Societății Scriitorilor Bucovineni. 
Vicepreşedinte al Societății ”Golgota” a Românilor 
din Ucraina, președinte al filialei „Redacţia Zorile 
Bucovinei” a Societăţii pentru Cultura Românească 
„Mihai Eminescu”, secretar al Societăţii Jurnaliştilor 
Români Independenţi (SJRI) din regiunea Cernăuţi. 
Autoare a peste 500 de articole în ziarele „Zorile 
Bucovinei”, „Concordia”, „Plai Românesc”, 
„Arcaşul”, în revistele „Glasul Bucovinei” şi „Mesager 
bucovinean”, în almanahul „Ţara Fagilor” (Cernăuți), 
în cotidianul „Crai nou” (Suceava), revistele 
„Memoria” (București), „Spații Culturale” (Râmnicu 
Sărat), „Literatura şi arta”, „Biblio Polis” (Chișinău) 
ș.a. Prefațează cărți, semnează cronici de întâmpinare 
la volume de autori bucovineni. În colaborare cu 
scriitoarea și publicista suceveană Doina Cernica 
publică două cărți de publicistică, apărute la Editura 
Mușatinii din Suceava: volumul „Dulce de Suceava, 
amar de Cernăuţi” (2014, 525 p.) – Premiul UZP din 
România (secţiunea Cartea de presă), Marele Premiu al 
Societăţii Scriitorilor Bucovineni, și volumul „Dulce-
amar de Bucovina” (2018, 785 p.) – Cartea Salonului 
– carte românească la Salonul de Carte Alma Mater 
Librorum, ed. a VI-a, Suceava. Autoare a volumelor 
de publicistică: „Drumuri de dor prin țara dragă” 
(Cernăuți, Misto, 2018. – 128 p.); „Martiri români 
din infernul foametei” (Сernăuți, DrukArt, 2018) – 
Premiul  „Cărțile Centenarului” al Fundației Culturale 
a Bucovinei; „Din toată inima, pentru Voroneț” 
(Cernăuți, Misto, 2020). Alte premii, diplome, titluri: 
Premiul Eminescu „Teiul de Aur”, pentru publicistică, 
ediţia a XIII-a, acordat de Editura Geea, Botoşani 
(2014); Diploma de excelență a UZPR acordată cu 
ocazia aniversării a 75-a a ziarului „Zorile Bucovinei” 
pentru viața dedicată scrisului și destinului românesc 
în nordul Bucovinei și pentru talentul condeiului 
(2016); Premiul Societății Scriitorilor Bucovineni 
pentru susținerea românismului în nordul Bucovinei 
(2019), Titlul de excelență „pentru merite deosebite 
în promovarea spiritualității românești, a culturii, 
tradițiilor și limbii române”, acordat de Consulatul 
General al României la Cernăuți cu ocazia Zilei 
Naționale a României (2019). 
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Ștefan HOSTIUC: Se împlinesc 80 de 
ani de la ocuparea prin ultimatum (numită 
„eliberare” de istoriografia sovietică), 
în baza unui pact odios dintre Stalin și 
Hitler, a Basarabiei și nordului Bucovinei, 
de către „victorioasa” armată roșie care, 
fără să tragă un foc de pușcă, a înaintat 
ca în brânză în teritoriile anexate. Într-un 
fel, istoriografia sovietică a avut dreptate, 
câtă vreme bucovinenii și basarabenii chiar 
fuseseră eliberați de drepturile reale de care 
s-au bucurat efectiv, timp de două decenii, 
sub atât de mult hulitul „jug burghezo-
moșieresc român”, obținând în schimb, sub 
„eliberatori”, o puzderie de drepturi fictive 
și un singur drept real: dreptul la gulag și 
la muncă de iobag pe nesfârșitele lanuri 
colhoznice, în fabrici și uzine, spre înflorirea 
„patriei socialismului” și construirea 
utopicului rai comunist. O jumătate de secol 
de „democrație” sovietică  a șters orice 
urmă de gândire liberă din mentalul colectiv 
al poporului „eliberat”. Pentru comunitatea 
românească din Ucraina Sovietică această 
perioadă a însemnat o muțenie colectivă 
totală. Perestroika lui Gorbaciov a dat un 
semnal de trezire a conștiinței adormite, iar 
destrămarea URSS-ului le-a dat cetățenilor 
noului stat ucrainean, inclusiv celor de 
etnie română, mari speranțe într-un viitor 
mai bun, mai cu dreptate. Și într-adevăr, pe 
moment, românii au scăpat de așa-zisa „limbă 
moldovenească” (ministerul ucrainean al 
învățământului recunoscându-i acesteia 
denumirea unică, de limbă română), și-au 
fondat primele asociații culturale, au început 
să tipărească ziare și reviste independente... 
Acest început promițător de democrație urma 
să fie consolidat, în timp, de așa manieră încât 

românii să uite, o dată și pentru totdeauna, 
de vechile opreliști identitare, de așa-zisa 
„limbă moldovenească” inventată de sovietici 
în scopuri politice, de restricții educaționale, 
de deznaționalizare... Dar iată că au trecut 
aproape treizeci de ani de independență 
a Ucrainei și comunitatea românească se 
confruntă cu greutăți și mai mari decât acelea 
de la finele perioadei sovietice: educația 
în limba maternă e pe cale de dispariție, în 
unele școli e reintrodusă defuncta „limbă 
moldovenească”, ziarele românești sunt 
amenințate cu obligativitatea traducerii 
articolelor în limba ucraineannă, unele 
deja retrăgându-se de pe piață, asociațiile 
care s-au încumetat să protesteze împotriva 
adoptării legilor cu articole discrimitatorii 
la adresa comunității sunt huiduite, li se mai 
deschid și câte un dosar penal, iar liderii 
sunt amenințați cu răfuiala fizică...  De ce, 
credeți, că se întâmplă toate acestea după trei 
decenii de speranță spre mai bine? Are vreo 
șansă societatea civică pe care o reprezintă 
asociațiile românești din Ucraina să îndrepte 
lucrurile? 

Marin GHERMAN: Societatea civilă 
– și insist pe utilizarea în continuare a 
acestei noțiuni, însemnând forța societală, 
non-politică, și nu doar una cetățenească – 
are întotdeauna șansa să schimbe situația. 
Chiar și atunci când cuțitul se apropie de 
gâtul victimei, pot să apară factori favorabili 
salvării. Cine ar fi crezut la începutul anilor 
’80 că URSS se va destrăma în câțiva ani? 
Totul a fost posibil în urma consolidării 
instituțiilor societății civile care au început 
să înlocuiască, treptat, autoritățile statului 
totalitarist, rămase  fără substrat social. 
Ne aflăm în pragul unor schimbări mari: 

Marin GHERMAN: „Avem nevoie 
de o regândire a tot ceea ce înseamnă 
reprezentare asociativă directă”
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1) apare o nouă legislație în Ucraina privind 
minoritățile, care nu prea concordă cu 
Legea Fundamentală; 2) se conturează o altă 
configurație geopolitică prielnică unui stat 
ucrainean bazat pe ideea de „națiune etnică”, 
și nu doar pe cea politică (cetățenească); 3) 
există o comunitate românească care nu are, 
deocamdată, capacitatea instituțională și 
financiară (o are doar pe cea internă nefolosită 
– a oamenilor de afaceri români) de a se adapta 
la noile realități macrosociale; 4) există un stat 
român preocupat prioritar și legitim de teme 
securitare, și mai puțin de teme identitare; 5) 
tot mai neînsemnat devine rolul românilor 
din Ucraina sub aspect electoral; 6) subiectul 
drepturilor comunității românești din Ucraina 
nu este o temă de top pe agenda procesului 
politic din România.

În pofida acestei situații, încă mai cred în 
capacitatea de redefinire a ideii de comunitate 
românească din Ucraina. Subliniez că la nivelul 
mentalului colectiv, comunitatea românească 
trebuie să se reinventeze. Poziționările 
vechi, după modelul Jeanne d’Arc, sunt deja 
anacronisme. Purtătorii acestor poziționări 
continuă să dicteze agenda dezbaterilor elitiste 
din comunitatea românească, însă nu și a celor 
din comunitățile rurale, care timp de 30 de ani 
au fost acaparate de alte viziuni și priorități 
vitale, deseori de sorginte economică. Kievul 
știe acest lucru și din acest motiv ignoră tot 
mai des demersurile societăților culturale care 
pun accent pe latura cultural-identitară.

Majoritatea tinerilor români din Ucraina 
muncesc în statele Uniunii Europene, alții în 
Rusia sau în Israel. Din această cauză, devine 
problematică întinerirea intelectualității 
românești locale. Asociațiile românești 
conservatoare au ignorat noile tendințe 
ca digitizarea, piețele electronice, presa 
online, creșterea consumului și a cerințelor 
economice, care pentru cei mai mulți tineri 
sunt, la ora aceasta, mai importante decât 
discuțiile identitare (ce li se par vechi și sterile). 
Muntele, însă, nu a venit la Mohamed. A 
apărut marea ruptură, care, din păcate, nu se va 
rezolva de la sine. Colacul de salvare ar putea 
fi adoptarea unei strategii multidimensionale, 
cu garanții din partea Bucureștiului, care 
să includă, în afară de activități culturale, 
elemente de afaceri, granturi, infrastructură, 
autoadministrare, comerț, medicină, biserică, 
magazine și cluburi sportive românești. Mai 
mult, avem nevoie de o regândire a tot ceea 
ce înseamnă reprezentare asociativă directă. 

Ne trezim deseori în situația când un om 
cu o ștampilă, fără activități culturale sau 
de altă natură în ultimii 10 ani, în baza unor 
presupuneri, și nu a unor studii sociologice 
sau de statistică, conturează prioritățile 
comunității românești și le prezintă în anumite 
formate de discuții. Din această perspectivă, 
sunt necesare coalizări și mai ales fuziuni în 
mediul asociativ românesc, astfel încât să nu 
fie 20 de căpitani de navă și un singur vâslaș, 
ci un căpitan și 20 de vâslași, în asociațiile 
noastre. Avem nevoie de o specializare mai 
aprofundată a mediului asociativ pentru ca 
fiecare să-și cunoască bine meseria și rolul în 
comunitate.

Dacă discutăm despre presă, de 
exemplu, timp de 30 de ani au fost ignorate 
aspecte fundamentale în funcționarea ei: 
managementul, marketingul, accesarea de 
fonduri europene, educarea unor specialiști 
care să sondeze website-urile de finanțări 
nerambursabile și să le obțină. Nu mai 
vorbesc despre posibilitățile de monetizare 
în regim online a activității mass-media sau 
despre reclama economică și/sau politică. 
Presa românească din Ucraina s-a trezit cu 
mulți jurnaliști buni, mulți scriitori și eseiști, 
filologi de excepție, dar fără manageri. Presa 
nu a reușit să învețe modelele occidentale, 
în care se oferă cititorilor / ascultătorilor / 
telespectatorilor prioritar ceea ce ei își doresc. 
Printre rânduri, contextual, dacă este necesar, 
opinia publică poate fi formată și educată în 
spirit național. Dar ce se întâmplă? O serie 
de organe de presă (atât românești, cât și 
ucrainene), continuă tradițiile vechi, când 
publicul trebuia să laude și să citească cu 
orice preț ceea ce scrie jurnalistul, chiar dacă 
subiectul nu mai interesează pe nimeni. Este 
o problemă despre care nu s-a discutat până 
acum. Chiar ne gândim, la nivelul Centrului 
Media BucPress, să realizăm în 2021, în 
colaborare cu ICR, o serie de training-uri în 
cadrul Școlii jurnalistului român (ediția III) 
dedicată în exclusivitate managementului de 
presă, la care vom avea ca lectori pe directori 
de publicații românești și europene de succes. 

Eugen PATRAȘ: Colegul Marin Gherman 
are dreptate. Viața e în plină schimbare și 
societatea civilă trebuie să răspundă prompt 
noilor provocări. De regulă, schimbările în 
politică și chiar în economie o iau înaintea 
schimbărilor în mentalul colectiv. Noi nu de 
azi și nici de ieri, ci de un secol ne aflăm într-
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un război informațional, fiind bombardați 
cu dogme, doctrine, concepte și câte alte 
minciuni propagandistice, fără posibilitatea 
de a ridica capul din tranșee. Sistemul totalitar 
sovietic ne-a schilodit nu doar fizic (prin 
GULAG-uri), ci și structural: moral, psihic, 
sufletește. Ucraina este una dinte succesoarele 
URSS-ului, iar în această calitate a moștenit 
multe metehne ale trecutului. Întârzierea 
în istorie se reflectă atât asupra mentalității 
colective cât și asupra reflexelor autorităților. 
Lipsa unei tradiții de guvernare independentă 
generează complexe, complexele generează 
nemulțumiri, iar refularea acestora se 
transformă în maidanuri politice și sociale. Ai 
sentimentul că țara în întregime e debusolată, 
iar dezamăgirea societății a atins cote maxime.

În ce privește „eliberarea” din ʼ40, modul 
în care încearcă reprezentanții clasei politice 
ucrainene să interpreteze evenimentele de 
atunci mă amuză. Ei înțeleg bine că a fost un 
rapt samavolnic stalinist, dar n-au curajul să-l 
recunoască. Interpretat propagandistic, cazul 
anului ʼ40 este poate cel mai ilustrativ dintre 
toate cazurile de „eliberări” practicate în stil 
rusesc până acum, care demonstrează cât de 
strânsă poate fi legătura ombilicală dintre 
politică, istorie și ideologie. Raționamentul 
celor ce interpretează raptul drept „eliberare”, 
având conștiința raptului, dar nu și dorința 
de a-l recunoaște, ar fi următoarea: Știm că-i 
agresiune și ocupare de teritorii străine, dar, 
scuzați-ne, nu putem să recunoaștem, căci 
nu ne convine. Dar, domnii mei, adevărul 
istoric e deasupra oricărei conveniențe! 
Exista și la nivelul anului ’40 un sistem de 
drept internațional care asigura integritatea 
teritorială și suveranitatea statelor. Voi aminti 
doar două documente în acest sens: Pactul 
Kellogg-Briand, tratat internațional care 
prevedea renunțarea la război ca instrument 
al politicii naționale (1928), și Convenția de 
la Londra de definire a agresiunii, din 1933, 
prin care era recunoscut ca agresor statul 
care invada cu forțele sale armate, chiar fără 
declarație de război, teritorii aparținătoare 
altui stat (art.2). Ambele acte internaționale 
au fost recunoscute, la timpul lor, de către 
URSS. Dar litera lor nu mai contează azi 
pentru cei ce doresc să demonstreze cu orice 

preț legitimitatea, fie și aparentă, a ocupării 
teritoriului altui stat. În timpul sovieticilor 
se sărbătorea la Cernăuți, cu mare fast, ziua 
de 28 iunie. Acum această dată s-a înlocuit 
cu 7 august, ziua înființării regiunii Cernăuți. 
Atragem atenția asupra faptului că, având 
în vedere condițiile de drept internațional în 
care s-au produs „eliberările” staliniste din 
1939 și 1940, sărbătorirea înființării regiunii 
Cernăuți este, dacă atât de mult țin autoritățile 
cernăuțene la ea, volens-nolens, echivalentul 
unei potențiale sărbătoriri a ceea ce rușii 
numesc „reunificare” – iar noi știm că este răpire 
curată, în virtutea aceluiași drept internațional 
– a Crimeii cu Rusia, în 2014. Diferența e doar 
că în 1940 „eliberatoare” era armata roșie, iar 
în 2014 – „omuleții verzi”. Am fi bucuroși 
dacă organizatorii sărbătoririi „eliberării 
regiunii Cernăuți” ne-ar explica și nouă care 
este diferența între armata roșie și „omuleții 
verzi”. Omologia nu este însă deplină. Căci, 
formal, în Crimeea a fost și un referendum, 
ceea ce n-a fost în regiunea Cernăuți.  Cum să 
nu-ți amintești aici de vorba proverbială a lui 
Bismark: voi, militarii, ocupați, că se vor găsi 
istorici care să vă justifice acțiunile. Și cum să 
nu le atragi atenția sărbătoritorilor cernăuțeni 
că nu se admite evaluarea evenimentelor 
istorice după standarde duble?!

Este regretabil că după trei decenii 
de la declararea independenței, observăm 
constrângeri majore asupra drepturilor 
minorităților naționale, pe care nici măcar 
URSS-ul nu și le-a permis. Restrângerea 
drastică a dreptului la învățământ este 
incompatibilă cu modul de a fi al unei 
societăți democratice. Faptul că în 30 de 
ani s-a înjumătățit numărul de școli din 
Ucraina cu limba română de predare este 
dovada clară a unei anumite politici, numite 
azi, în mod cinic, „integrare socială”. Un 
asemenea fenomen este exclus într-un stat 
democratic în care drepturile minorităților 
sunt respectate. Constituția, Declarația 
drepturilor naționalităților din Ucraina, 
Legea minorităților naționale, angajamentele 
internaționale ale Ucrainei (inclusiv art.13 
din tratatul ucraineano-român) au rămas literă 
moartă. Un naționalism exacerbat a cuprins 
aproape întreaga verticală de putere. Evident, 
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în joc e și geopolitica unor actori globali care, 
în numele propriilor interese, uitând lecțiile 
istoriei nu prea îndepărtate, iartă orice derapaj. 
Pentru noi însă „integrarea” nu devine astfel 
mai ușoară. Deci, nu e simplu. Însă coeziunea 
societății civile poate să salveze, adevărat că 
doar parțial, valorile noastre identitare. Până 
la urmă, Dumnezeu e mare și are grijă de 
toți. Miracole au mai fost în istoria neamului 
nostru.

Maria TOACĂ: Când nu puteam schimba 
nimic în viața noastră nu aveam altă soluție 
decât să credem în miracole. După ce s-a 
săvârșit minunea și am scăpat de comunism, 
am crezut că am scăpat de greutăți și ne-am 
pus mari speranțe în noua formă de guvernare. 
Ultimele trei decenii s-au perindat doar în 
speranţe. Îmi place să evadez în „nirvana” 
de la începutul anilor ’90. Şi nu doar pentru 
că atunci eram şi eu o luptătoare, ci pentru 
că trăiam într-un spaţiu de sinceritate, pentru 
că patriotismul încă nu devenise un fel de 
profesie, îndeletnicire (în majoritatea cazurilor 
profitabilă). Nici prin cap nu ne trecea de aşa 
ceva. Ne bucuram unii de alţii, ne strângeam cu 
dragoste mare, nu aveam pentru ce ne invidia 
sau, şi mai grav, a ne duşmăni. Orice român de 
bună credinţă era important şi preţuit, nu doar 
liderii de societăţii, cum se întâmplă în ziua de 
azi. Orice pelerinaj, orice trecere a frontierei se 
transformau în sărbători sufleteşti, ne dăruiau 
bucurii de nedescris. De partea noastră era 
şi situaţia precară a statului ucrainean abia 

pornit pe drumul cuceririi 
independenţei, care în 
acele momente avea mare 
nevoie de susţinerea etniilor 
conlocuitoare pentru a se 
elibera de fratele mai mare. 
Nici în cele mai pesimiste 
prognosticuri nu ne trecea 
prin gând că vom ajunge la 
teroarea de astăzi. Puterea 
ucraineană, prinzând seu, a 
adoptat la început o tactică 
blândă, încetul cu încetul 
ne-am tot lăsat jefuiţi şi 
înjosiţi până ne-am trezit 
că aproape nu mai avem ce 
pierde. Am strâns ziarele  
(„Zorile Bucovinei”) din 
acei ani, recitesc cronicile 
de la întrunirile noastre 
naţionale – congrese ale 
intelectualităţii, zilele 

limbii materne... Sunt ca o maşină a timpului, 
care mă transpune într-un „secol de minuni”. 
Şi mă conving pentru a câta oară că e mai uşor 
să cucereşti o culme decât să te menţii acolo 
sus, să-ţi aperi înălţimea. 

Nicolae ȘAPCĂ: Haideți să facem un 
exercițiu de memorie, ca să înțelegem mai 
bine ce se întâmplă. În urmă cu treizeci de 
ani, când toți eram egali ca naționalitate în 
fața Rusiei, frații ucraineni ne-au rugat mult 
să participăm la referendum și să sprijinim 
independența Ucrainei. Frați români, ziceau ei 
atunci, împreună am suferit de pe urma politicii 
de deznaționalizare a Uniunii Sovietice, votați 
pentru independența Ucrainei și veți avea 
drepturi mult mai mari la renașterea spirituală 
și culturală. Am votat. În scurt timp Ucraina 
a devenit independentă. Am devenit liberi 
de comunism. Steaua cu cinci colțuri de pe 
Kremlin a încetat să ne mai  lumineze calea 
spre viitor. Împreună cu frații noștri am început 
să construim o viață nouă. La început a mai 
fost cum a fost, dar cu anii frații ucraineni, din 
„frați egali” s-au transformat, după modelul 
moștenit de la muscali, în „frați mai mari”. Și a 
început aceeași politică de deznaționalizare pe 
care am cunoscut-o pe timpul Austro-Ungariei, 
pe timpul Uniunii Sovietice și care, din păcate, 
continuă și astăzi, în timpul Ucrainei. 

Aflându-se în primele decenii de existență 
sub infuența tacită a noii Rusii, Ucraina păstra 
destul de multe metehne moștenite de la vechea 
Rusie. Am sperat că, odată cu schimbarea 

Adunarea Constitutivă  a Consiliului Național al Românilor din Ucraina. Ia cuvântul prof. Elena Piligaci, 
președinta Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți. 22 februarie 2020,  
or. Cernăuți, Sala de conferințe a Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți. 
Foto: Vitalie ZÂGREA
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vectorilor politici și reorientarea țării spre 
Occident, aceste metehne se vor mai împuțina. 
Dar, în mod paradoxal, unele din ele nu numai 
că n-au dispărut, ci s-au făcut mai vizibile, au 
căpătat un caracter mai pronunțat, întrecând 
în anumite cazuri orice măsură. Astfel, în 
privința protejării minorităților naționale, frații 
noștri, cu care am luptat odinioară împotriva 
comunismului, sunt acum mai porniți în a 
ne deznaționaliza prin diverse metode, mai 
îndârjiți în a ne marginaliza și a ne asimila, 
decât erau, pe vremuri, comuniștii. De ce cred 
așa? Pentru că am trăit în ambele regimuri și 
cunosc situația nu din cărți, ci din viață. 

Nu sunt un nostalgic, mă bucur că am 
scăpat de totalitarism. Dar cu tot totalitarismul 
lor, sovieticii nu ne-au desființat școlile decât, 
la început, imediat după război, în câteva sate 
în care au mai găsit și localnici ucraineni sau 
în care nu le-a convenit să păstreze școala 
românească pentru că erau nevoiți să înființeze 
și câteva funcții de inspectori raionali cu limba 
română pentru o singră școală românească 
din raion. Cunosc două cazuri de acest fel în 
regiune: școala din satul Colincăuți din raionul 
Hotin și școala din satul Romancăuți din raionul 
Secureni. Alte cazuri nu cunosc. Da, sovieticii 
au schimbat denumirea limbii, din română în 
„moldovenească”, i-au schimbat și alfabetul, 
din latin în chirilic, dar limba a rămas, practic, 
aceeași. Am continuat să vorbim cum am mai 
vorbit: românește. Bineînțeles, sovieticii au 
făcut o prostie atunci, n-ar fi trebuit să-i schimbe 
nici denumirea, nici alfabetul. Sau vor fi avut 
un plan ascuns dacă au procedat astfel. Un 
plan politic cu bătaie lungă. Și totuși, din toată 
geostrategia lor a ieșit un fâs până la urmă. Dar 
trebuie să recunoaștem că, redenumind politc 
limba noastră, sovieticii nu ne-au interzis-o în 
școli, ba au investit-o și cu unele drepturi la 
examenele de admitere în facultăți. Dacă ne-
ar fi înlocut-o în școli cu limba de stat, nu știu 
dacă mai vorbeam azi românește. Sau, dacă 
mai vorbeam, ne-am fi rușinat de felul cum 
vorbim, cum se rușinează conaționalii noștri 
din Corovia sau Molodia când discută cu alți 
români în limba maternă. 

A mai existat și un alt factor care a favorizat 
păstrarea și dezvoltarea limbii române într-o 
formă literară cât de cât acceptabilă. Faptul 
că ne-am menținut ca români în Ucraina se 
datorează în mare parte și existenței, în cadrul 
URSS-ului a RSS Moldovenești. Acum, 
închipuiți-vă, că Uniunea Sovietică ar fi 
aplicat din 1945 legile lingvistice ale Ucrainei 

de astăzi! Nu cred că, în regiunea Cernăuți, 
mai vorbeau astăzi mulți dintre noi în limba 
română. Drept exemplu ne pot servi un șir 
de localități ca Valea Cosminului, Corcești, 
Corovia, Ceahor, Colincăuți, Dumbrava 
Roșie, etc, etc... Așa că, într-un fel, „defuncta 
limbă moldovenească”, pe care o condamn și 
eu desigur, ca denumire improrie limbii mele 
materne, ne-a salvat în mare măsură...

Întrebarea e dacă mai avem vre-o șansă 
de a îndrepta lucrurile? Eu cred că da. Noi am 
fost 144 de ani sub Austria și tot ne-am păstrat 
identitar, iar din 1945 până în 2020 au trecut 
numai 75 de ani. Totul depinde de noi înșine. 
Dar, cu părere de rău, încă nu ne-am debarasat 
de prostul obicei de a deplasa povara de pe 
umerii noștri pe umerii altora. Pentru mulți 
dintre noi dorința de a-i scuipa cuiva în ochi și 
ai spune că plouă e mai puternică decât dorința 
de a se înhăma la plug. Nu vedeți ce se face pe 
Facebook?..

Nicolae MOȘU: Noi, și în primul 
rând mă gândesc la românii din Basarabia 
istorică, cei mai mulți declarându-de români 
la recensăminte, nu ne facem mari iluzii în 
bunăvoința guvernanților noștri de azi. Din 
păcate, nici istoria noastră din secolul trecut nu 
cunoaște prea multe acte de bunăvoință. Hai să 
ne aducem aminte de cele întâmplate cu o sută 
de ani în urmă. Prima Republică Ucraineană, 
în frunte cu Grușevski, nu a recunoscut Unirea 
din 1918, a Basarabiei cu România. În 1924, 
din Ucraina, condusă deja de bolșevici, trec 
Nistrul în sudul Basarabiei teroriștii care 
pun la cale dezordini în Tatarbunar. În 1940, 
după anexarea Basarabiei prin ultimatum, ca 
urmare a pactului Ribbentrop-Molotov, sudul 
Basarabiei, fără niciun fel de consultare a 
populației, e desprins de restul provinciei și 
trecut la RSS Ucraineană. În 1992, bande 
național-șovine ucrainene luptă  împotriva 
armatei moldovenești în Transnistria. Ce 
să mai vorbim de politicile demografice, de 
schimbările de denumiri de localități (rar 
localitate de români din sudul Basarabiei care 
să-și fi păstrat denumirea istorică seculară) sau 
de numele proprii ale cetățenilor transcrise 
slavizat în acte de stare civilă?! Dar parcă 
toate acestea nu erau suficiente de s-au pus 
la cale, la cel mai înalt nivel, fel de fel de 
strategii educaționale spre dărâmarea totală a 
învățământului nostru în limba maternă și deci 
a ne zdruncina puternic ființa națională...
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Mihai MECINEANU: Dacă am rămas 
doar cu o singură școală moldovenească, vă 
dați seama în ce hal am ajuns! Suntem săpați 
la rădăcină din toate părțile: și educațional, 
și identitar. Moldovenismul, resuscitat la 
sfârșitul ultimului deceniu al secolului trecut, 
a devenit chiar mai agresiv decât în perioada 
sovietică, scopul său unic fiind acela de a grăbi 
deznaționalizarea noastră. Fără susținerea 
fermă, cu continuitate, a României nu avem 
nicio șansă să pastrăm școlile care au mai rămas 
cu predare integrală în limba română. Iar dacă 
pierdem școala, ne pierdem și noi, ca etnie.

Ion HUZĂU: Dați-mi voie să revin puțin 
la cele întâmplate în anul 1940, în intervalul 
dintre 26 și 28 iunie. După mine – și nu sunt 
unicul care gândesc așa – România ar fi trebuit 
să se apere, totuși, cu arma în mână. Chiar dacă 
pierdea – și cu siguranță ar fi pierdut – războiul 
cu rușii, mult mai pregătiți și mai numeroși, ea 
ar fi fost socotită din acel moment, ca Finlanda, 
o jertfă, iar, mai pe urmă, ar fi fost eliberată 
de către americani și britanici în condițiile în 
care iugoslavii, dar și grecii, se împotriveau 
Wermahtului. Așa însă, după ce și-a dat seama 
că va fi zdrobită definitiv de ruși, în ’44, ca 
aliată a Germaniei, a trebuit să întoarcă armele 
ca să poată ieși cât de cât onorabil din război. 
Teritoriile vestice, totuși, le-a pierdut. Dar 
dacă se împotrivea chiar de la început, poate 
că poporul român avea șansa să rămână întreg, 
ajutat de forțele vestice, fără statul stalinist. Așa 
cred. Dar e doar o părere. O versiune pe care o 
mai discută și alții... Istoria însă nu poate fi dată 
înapoi. Mergem înainte cum putem și cu ceea 
ce avem. Iar probleme avem multe. Și e peste 
puterile mediului asociativ să le rezolve pe 
toate de unul singur. El poate doar să contribuie 
la soluționarea lor, prin demersuri către 
oficialități, prin organizarea unor evenimente, 
prin sensibilizarea membrilor comunității, 
prin sprijinul punctual acordat școlilor aflate 
în dificultate sau prin alte mijloace legale. 
Dar dacă e să fac o apreciere, pot spune fără 
să trișez: mediul nostru asociativ e, din păcate, 
destul de leneș. Trebuie să fie mult mai activ. 
Și mai unit în acțiuni. Dar și calitatea liderilor 
lasă, de multe ori, de dorit. Nu puține asociații 
culturale sunt conduse de persoane mercantile, 
care se gândesc mai degrabă la interesele 

personale decât la cele naționale, iar când ajung 
în patria mamă încep să se plângă (unii chiar 
să se bocească) în stânga și în dreapta că nu 
le ajung bani ca să poată lupta „cu eficiență” 
pentru continuitatea neamului românesc în 
Ucraina. Ce să mai vorbesc de liderii controlați 
și dirijați din umbră de conducătorii raionali 
sau regionali sau de organe specializate în 
asemenea treburi... 

Cât despre reformele din învățământ, 
eu personal le socot discriminatorii față de 
minoritățile naționale, dar nu și față de ruși, 
care, de fapt, o merită. Ce nu-i convine Rusiei, 
că încolțește mereu Ucraina? Nu-i place de 
Ucraina, că aceasta a ales să se alăture țărilor 
europene, să adere la Uniunea Europeană. 
Ce poate să-i facă rău Rusiei această treabă? 
Cândva Ucraina lui Hmelnițchi a ales Rusia. 
Și vecinii vestici i-au respectat opțiunea. 
Acum dacă Ucraina post-maidaniană a ales 
Uniunea Europeană, de ce Rusia ar trebui să 
se împotrivească? Nu, Rusia nu s-a lecuit de 
boala kominternistă a imperialismului proletar, 
provocată de un virus nou, mutant al politicii 
expansioniste țariste. Rusia s-a învățat să 
pună juvățul pe alte națiuni și dacă Ucraina 
a scăpat din acest juvăț, vrea să i-l pună din 
nou. Și Moldovei ex-sovietice, la fel. Nu e în 
regulă. Iar politicile acestea educaționale ale 
statului ucrainean sunt parte a războiului hibrid 
în care Ucraina a fost implicată fără voia ei. 
Lucrul acesta trebuie avut în vedere. Dar, spun 
încă odată, aplicarea acelorași reguli față de 
comunitățile naționale istorice de la frontiera 
de vest nu numai că e nepotrivită, dar creează 
și disconfort statului ucrainean. În primul rând 
trezește nemulțumirea minorităților maghiară 
și română, dar și zgândărește statele înrudite 
ale acestor minorități, pe care și le dorește 
nu doar simple vecine, ci și bune prietene. În 
asemenea condiții nu poate să existe decât 
prietenie cu năbădăi. După ce că nu poate scăpa 
de problemele din est, își creează probleme în 
vest. Și asta dintr-un elan naționalist exacerbat 
care nu se justifică nici într-un fel și poate 
avea repercusiuni nedorite, pe termen lung. 
Cu minoritățile loiale, statul trebuie să fie mai 
mult decât tolerant și să le lase în pace școlile, 
limba, identitatea.
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Ștefan HOSTIUC: Anul acesta, în Ucraina 
s-a încheiat ultima etapă a reformei teritorial-
administrative. Regionalizarea a îngrijorat 
profund comunitatea românească. Planul 
inițial de împărțire teritorial-administrativă 
a regiunii Cernăuți punea în primejdie 
integritatea comunității românești. Bulgarii 
din regiunea Odesa, amenințați cu pericolul 
dezbinării, și-au rezolvat repede problema. 
Mediul lor asociativ, sprijinit cu promptitudine 
de vârfurile conducătoare ale țării înrudite, 
a cerut cu fermitate păstrarea unității 
administrativ-teritoriale a comunității. La fel 
au procedat și maghiarii din Transcarpatia. 
Nici ei nu au fost diseminați în mai multe 
raioane. Românii maramureșeni, împărțiți 
până la reformă în două raioane, Teceu și 
Rahău, au stat cu sufletul la gură, așteptând 
soluția. Satele românești din sudul Basarabiei, 
foarte răzlețe, nu au avut nicio șansă să se țină 
alături într-o singură structură raională, deși, 
cu mai multă bunăvoință, noile hotare puteau 
fi stabilite și altfel. Mai complicată a fost  
problema românilor din regiunea Cernăuți. 
Dacă s-ar fi adoptat proiectul inițial, trimis 
la Kiev de către autoritățile locale, românii 
bucovineni, împărțiți până atunci în patru 
raioane adminnistrative, s-ar fi regăsit, în 
trei megaraioane: în megaraioanele Cernăuți 
și Storijineț, în proporție de până în 10 la 
sută,  și în raionul Hotin, în proporție de până 
în 5 la sută. Dar planul inițial al Kievului a 
fost schimbat în urma intervenției MAE al 
României, la câteva zile după depunerea 
de către CNRU a unui memoriu în acest 
sens. Integritatea comunității a fost salvată, 
parțial, dar reprezentativitatea românilor, 
diminuată substanțial. Ce i-a împiedică pe 
oficialii ucraineni să accepte unirea celor 
patru raioane românești, în unul singur, cu 

respectarea art. 132 din Constituția Ucrainei 
și prevederilor internaționale în domeniu, fără 
adăugarea celor două raioane dintre Prut 
și Nistru, Cițmani și Zastavna, care parcă 
se cereau de la sine să fie unite cu raionul 
Nistrean, al cărui centru administrativ s-ar fi 
potrivit mai mult la Hotin decât la Celmeneț? 

Eugen PATRAȘ: Răul deja s-a produs. În 
noul macroraion Cernăuți, românii reprezintă 
cca. 24 % din totalul populației, în timp ce 
ungurii și bulgarii au reușit să-și asigure în 
noile macroraione o pondere de 43 %. Ce 
am câștigat noi și ce au pierdut ei, aș vrea 
să-l întreb pe editorialistul de la Historia, 
care tocmai astfel vedea, la sfârșitul lunii 
iulie curent, prin ochelarii săi roz, situația. 
Comunitatea românească din regiunea 
Cernăuți, prin vocea Consiliului Național al 
Românilor din Ucraina (CNRU), care a trimis 
nenumărate demersuri forurilor superioare din 
Kiev și din București, a cerut ca, la împărțirea 
regiunii în macroraioane, să-i fie păstrată 
unitatea astfel încât cele patru raioane cu 
populație românească, existente la acea dată, 
Storojineț, Hliboca, Herța și Noua Suliță 
(românii fiind majoritari în ele, cu excepția 
raionului Storojineț, unde erau puțin sub 50 la 
sută) să formeze un singur macroraion. Ar fi 
fost un macroraion în care proporția etnică ar 
fi fost echitabilă:  în jur de 50 la sută ucraineni 
și tot în jur de 50 la sută români (ucrainenii 
având șansa să fie chiar puțin mai numeroși). 
Mai mult, în cadrul acestui perimetru oamenii 
se cunoșteau bine unii pe alții, fiind împreună 
în toată perioada de după 1944. Chiar și centrul 
noului macroraion, cu o mare probabilitate, 
putea să fie Hliboca, orășel cu o populație 
majoritară ucraineană. Deci, nici vorbă de 
ceva excentric, după cum au încercat unele 
forțe politice să prezinte lucrurile. De altfel, 

Eugen PATRAȘ: „În noul macroraion 
Cernăuți, românii reprezintă cca. 24 % 
din totalul populației, în timp ce ungu-
rii și bulgarii au reușit să-și asigure în 
noile macroraione o pondere de 43 %”

Asociaționism si implicare civică: obiective, inițiative, tatonări



12                   Mesager bucovinean, Anul XVІІ, nr. 1-2 (65-66), 2020 

și Constituția (prin art.132) ne era favorabilă, 
obligând autoritățile să țină cont de factorul 
etnic, istoric, tradiții etc. Ne erau favorabile 
și prevederile internaționale în domeniu. N-a 
fost nici Kievul mai înțelegător și tolerant, dar 
nici Bucureștiul mai insistent. Așa, avem un 
megaraion Cernăuți, colos format din 9 raioane 
(3 urbane și 6 rurale) cu o pondere de cca.  
80 % din populația regiunii. E normal? Cred 
că procentajul acesta spune ceva, și anume: 
las’ să fie dezechilibru la nivel de regiune, dar 
nici românii să nu aibă reprezentativitatea pe 
care au avut-o până acum! Timpul va arăta 
cât de rațională este o asemenea împărțeală 
părtinitoare. Pe deasupra, ne-am mai ales și cu 
decuparea megacomunei Mămăliga (cu 5 sate 
românești și unul ucrainean) din corpul noului 
macroraion Cernăuți și cu transferul acesteia 
către macroraionul Nistrean, cu populație 
majoritară ucraineană și cu centrul tocmai la 
Celmeneț. Și asta fără voia locuitorilor din 
această comună. Primăria mai face și acum 
demersuri disperate „să revină la ai săi”. Să 
vedem cu ce se va alege. 

Nicolae ȘAPCĂ: Era de așteptat ca în 
organele administrative să fie destui decidenți 
care să nu dorească un (mega)raion în care 
românii să fie mai mulți sau chiar la egalitate 
cu ucrainenii. În asemenea cazuri, Legea 
Fundamentală a statului permite crearea nu 
doar a unui echilbru etnic, ci chiar a unei 
majorități a comunității naționale. Mi-aduc 
aminte ce frumos a vorbit, la 28 iunie, de Ziua 
Constituției Ucrainei, garantul Constituției, 
Președintele Zelenski, despre drepturile 
constituționale ale tuturor cetățenilor țării! 

Nu văd de ce ar fi trebuit să aibă motive 
de îngrijorare autoritățile de pe urma alcătuirii 
unui raion cu un număr aproximativ egal 
de români și ucraineni. Ba, ele ar fi trebuit 
să se bucure că un asemenea raion e posibil 
în regiunea Cernăuți. Ar fi fost avantajate 
dacă optau pentru această variantă! Crearea 
unui asemenea raion, nici prea mare, nici 
prea mic, tocmai potrivit din punt de vedere 
al teritoriului și al numărului de locuitori, 
în care comunitatea românească rămânea 
unitară, ar fi adus beneficii enorme regiunii 
Cernăuți, oferind posibilități deosebite 
de colaborare transfrontalieră cu unitățile 
teritorial-administrative alăturate din țările 
vecine, România și Republica Moldova, 

astfel înlesnind în mare măsură soluționarea 
problemelor de infrastructură, de conlucrare 
economică și câte altele!... Aceasta, și 
nu ambiția de a fragmenta cu orice preț 
comunitatea românească sau a-i deminua 
reprezentativitatea într-un raion lăbărțat 
de la Siret până la Nistru, ar fi trebuit să fie 
principala platformă de discuție pentru crearea 
unei macrostructuri adecvate prin unirea 
raioanelor  Storijineț, Hliboca, Herța și Noua 
Suliță. 

Chiar eu, în calitate de consilier raional, 
am făcut, la o ședință a Consiliului raional 
Hliboca, o propunere de unire într-un singur 
raion a celor patru raioane cu populație 
compactă românească. Am făcut această 
propunere nu de unul singur, ci împreună cu un 
coleg ucrainean, consilierul Vasile Samușco. 
Propunerea a fost votată unanim, și de români, 
și de ucraineni. Primarul Hlibocii, ucraineanul 
Grigore Vanzureac, a spus direct la sesiune că 
un megaraion alcătuit pe principii etnice, în 
cazul dat românesc, ar corespunde principiilor 
proeuropene ale statului ucrainean. Numai că 
noi nu știm să folosim asemenea nuanțe în 
folosul nostru. La noi, se găsesc destui inși care 
se întrec în a striga fel de fel de lozinci ieftine 
care, dând apă la moară autorităților, strică 
totul! Și culmea, tocmai ei, după înfrângerea 
suferită, îi găsesc vinovați pe cei care au 
luptat efectiv pentru idee. Iar eu subliniez încă 
odată: Cu menageri buni, proiectul nostru de 
megaraion Storojineț-Hliboca-Herța-Noua 
Suliță, cu centrul raional la Hliboca și cu 
număr aproape egal de locuitori ucraineni și 
români ar fi avut mari perspective economice. 
Dar n-am fost ascultați și acum avem ceea ce 
avem.

Maria TOACĂ: E clar ca „bună ziua” că 
se urmăreşte scopul de a ne asimila, ca să nu se 
mai întrebe nimeni de unde s-au luat românii 
la graniţă cu România. Mai ales raionul 
Herţa le stă ca un spin în ochi. Acum s-a ivit 
prilej legitim de a-l desfiinţa, ca să nu-şi mai 
amintească cineva că Herţa n-a aparţinut 
nicicând până în 1940 unor state străine. Pe 
de altă parte, nu suntem recunoscuţi drept 
popor autohton (aşa ca tătarii din Crimeea), 
iar limba română este scoasă din învăţământ, 
pentru că avem România alături. Adică, dacă 
n-ar exista România, am avea dreptul la limba 
noastră maternă – limba română. O enormitate 
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inexplicabilă, imposibil a fi acceptată şi 
înţeleasă! 

Mihai MECINEANU: Clasa birocratică 
și-a tras – pentru ea, nu pentru popor – o 
regionalizare pe sprânceană, cum nici nu 
putea visa pe timpul guvernului Groisman, 
care făcuse niște planuri cât de cât echitabile 
pentru țară. A ieșit o regionalizare pentru 
șefi, nu pentru lumea de rând. Și-apoi, a mai 
creat și premize pentru distrugerea totală a 
învățământului, a deschis calea închiderii 
școlilor sătești, o portiță care mai înainte 
le era închisă edililor hrăpăreți. Crearea 
de megacomune îi îndeamnă pe primari să 
economisească fonduri pe seama educației. 
Unii primari ar fi de acord că înghesuie câte 
30-40 de elevi într-o clasă, ca să plătească un 
învățător, într-o școală de bază (de reper, cum 
i se mai spune), lichidând școlile din satele 
comunei sau transformâdu-le în filiale ale 
școlii de bază, decât să plătească trei învățători, 
în trei școli, spre exemplu. A face economii pe 
contul educației școlare e o crimă împotriva 
viitoarelor generații de cetățeni. Tehnica 
avansează, apar noi tehnologii informaționale, 
lumea se globalizează, copiii trebuie să fie cât 
mai bine școliți, pentru ca să poată asigura 
funcționarea unei societăți civilizate. La noi 
ce se întâmplă? Ne-am regionalizat pentru a 
distruge școli și a slăbi sistemul de învățământ. 
Nici noi, românii, n-am câștigat nimic din 
regionalizare, dar nici frații noștri de alte 
etnii din regiunea Odesa, inclusiv ucrainenii. 
Bulgarii doar pot să se mândrească de pe 
urma faptului că au rămas uniți într-un raion. 
Cei din jurul Bolgradului. Dar au mai rămas 
sate bulgare și în afara acelui raion. Noi aici, 
în Bugeac, suntem amestecați, și nu de azi de 
ieri, ci de secole. Așa-i soarta acestui pământ. 
Așa că regionalizați, neregionalizați, noi tot 
împrăștiați rămânem. În comune mai putem fi 
la un loc, dar în megaraioane suntem la zeci de 
kilometri distanță unii de alții.

Nicolae MOȘU: : S-au creat megaraioane 
ca să înghită megacomunele. Regionalizarea a 
pornit bine dar a sfârșit rău. Nu regiunile, nu 
raioanele, ci comunele trebuie să fie stăpâne 
pe soarta lor. Așa rezultă că în loc de niște 
raioane mici cu comune mici avem acum 
raioane mari cu comune mari. Comunele cum 
n-au avut autonomie suficientă, nu vor avea 

nici de acum înainte. Vor avea deasupra lor 
un șef de administrație raională și unul de 
administrație regională. Cei de la raion vor 
ca ei și nu edilii comunelor să administreze 
banii adunați în comune, că unde sunt bani 
acolo e bine de trăit. Pe timpul sovieticilor am 
avut doar birocrație, acum avem birocrație și 
corupție la un loc. Una pe alta se potențează. 

Ion HUZĂU: Din noua reformă teritorial-
administrativă, nu toate comunitățile istorice 
românești s-au ales cu cele mai bune rezultate. 
Au existat soluții mult mai rezonabile, care 
puteau să mulțumească pe toată lumea. Numai 
că unii „strategi” au crezut, probabil, că dacă 
s-au fript în est cu regiuni separatiste, în vest 
trebuie să sufle și în iaurt. Dacă e să judecăm 
reforma în acești termeni, atunci n-ar mai 
trebui să existe comunități etnice compacte, 
ci doar bucăți din ele în diverse unități 
administrative. Așa s-a încercat, la început a 
se face regionalizarea în regiunea Cernăuți. Iar 
dacă țara înrudită a dat semnale de îngrijorare 
că acestei comunități i se știrbește integritatea, 
reformatorii noștri au înțeles să rezolve 
problema altfel: să creeze un megaraion în 
care elementul ucrainean să copleșească 
numeric elementul românesc, reducându-l 
pe acesta la o pătrime din totalul locuitorilor. 
Așa s-a întâmplat în regiunea Cernăuți. 
În Bugeac a fost și mai ușor de realizat o 
proporție și mai insignifiantă, căci acolo 
satele românilor sunt mult mai împrăștiate 
și amestecate cu ale altor etnii. Aici, în 
Transcarpatia, noi n-ar trebui să avem motiv 
de nemulțumire. Eu sunt foarte mulțumit, că, 
în sfârșit, practic toate localitățile românești 
din vechile raioanele Teceu și Răhău au fost 
incluse în comuna Slatina. Odată unite într-o 
singură megacomună („comunitate teritorial-
admnistrativă”), localitățile românești de pe 
malul Tisei și de pe Apșa (afluent al Tisei), nu 
au mai putut fi incluse în raioane distincte. Așa 
ne-am adunat toți laolaltă în raionul Teceu. 
Și nu e rău deloc. Rămânând puțini pe malul 
drept al Tisei, căci vremurile lui Dragoș din 
Bedeu, când eram mulți, au apus demult, noi, 
românii, nu am fost niciodată majoritari în 
raioanele din care făcuserăm parte până acum. 
În Bucovina, românii și-au pierdut majoritatea 
avută în trei din patru raioane, Herța, Hliboca 
și Noua Suliță, și ponderea considerabilă în 

Profesorul octogenar Vasile Amari din Roșa, în rând cu generația tânără la Parada Portului Popular
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celălalt raion, Storojineț, pe când noi, cum am 
fost neînsemnați ca număr în vechile raioane, 
așa am rămas și în noul macroraion. Ce să ne 
mai împartă, dacă nu mai au ce împărți... Dar 
să nu cobim. Har domnului, că ne-am adunat 
laolaltă în noua comună Slatina. Dacă mai 
alegem și un primar de treabă, e foarte bine.

Marin GHERMAN: Sunt dezamăgit 
de reforma administrativ-teritorială din mai 
multe motive. Primul motiv nu are legătură 
cu interesele minorității românești, deși 
neglijarea acestora se vede de la o poștă, ci 
vizează deformarea ideii înseși de reformă, așa 
cum a fost preconizată de Guvernul Groisman, 
unica corectă, din punctul meu de vedere. 
Sistemul vechi, inventat de URSS, era unul 
rudimentar și însemna transformarea Ucrainei 
într-un stat asiatic. Din păcate, cel nou în loc 
să elimine sistemul vechi, îi păstrează cele 
mai rele caracteristici. În 2020, după o serie de 
modificări aduse concepției de reformă, mai 
ales de Guvernele Gonciaruk și Șmigal (din 
perioada președintelui Volodimir Zelenski), 
ultima formulă a Ucrainei regionalizate pare 
a fi un monstru cu mai multe capete. În locul 
optimizării rețelei de instituții de reprezentare 
locală observăm o suprapunere instituțională 
și o serie de colizii juridice. Pe de o parte vor 
exista consilii ale comunelor, care, potrivit 
concepției de reformă trebuiau să fie vioara 
numărul nr. 1 în democrația locală. Apar ca 
din senin, în această ecuație, consilii raionale 
(considerate anacronism), care nu prea se 
știe ce împuterniciri vor avea, ce buget și cu 
ce se vor ocupa și, cel mai importat, nu va fi 
lichidată instituția de Administrație raională 
(care de fapt era considerată de guvernul 
anterior inamicul reformei).

Întreținerea consiliilor și administrațiilor 
reprezintă costuri din buget, iar aceste structuri 
ar putea diminua substanțial libertățile 
financiare și administrative ale comunelor. 
Marele risc al acestei reforme, care pare a 
fi neterminată, este că primarii de comune 
se vor trezi cu „mâinile legate” și cu bugete 
locale mici, ceea ce va bloca perspectivele 
de dezvoltare locală. Din start observăm 
că regula de aur a fost încălcată – acest risc 
trebuia evitat, or el zădărnicește în mare 
parte orice alte intenții bune. Marea frustrare 
a populației este că se va păstra sistemul 
informal vechi, când „omul din raion” va dicta 

regulile jocului. În acest mod, dacă în 2015 
reforma descentralizării prevedea eliberarea 
comunelor din pușcăria administrațiilor 
centralizate, în 2020 deja rezultatul acestei 
reforme este eliberarea comunelor mai curând 
pe hârtie decât pe bune: mâinile consilierilor 
locali rămân în continuare încătușate (de 
raion, de partide, de regiune, de Kiev etc.) pe 
zeci de ani înainte. Fără a analiza reforma în 
ansamblu și carențele ei mari, nu pot fi deduse 
nici riscurile pe care descentralizarea le aduce 
etnicilor români.

Dacă reforma era realizată potrivit 
concepției inițiale, iar comunele deveneau 
centre de decizii privind învățământul, știința, 
cultura, economia, mediul de afaceri ș.a., 
raionarea ar fi fost obiectul unor discuții 
formale. Sediul centrului de pompieri, a 
judecătorului și a procuratorii sau a serviciului 
de transportare a gazelor naturale nu contează 
atât de mult pentru păstrarea identității 
naționale românești din Ucraina. Din păcate, 
raioanele mari vor avea consilii și administrații, 
deci vor fi și consilieri raionali, ceea ce vine în 
contradicție cu principiul subsidiarității. Dacă 
reforma era realizată corect, cu descentralizare 
maximă, nu mai conta numărul de români (15, 
20, 80 la sută) în cadrul unui raion, pentru 
că raioanele ar fi fost niște structuri formale, 
iar epicentrul vieții social-politice rămâneau 
comunele.

Este foarte importantă lupta civilizată ce 
se va duce în viitor pentru libertatea financiară 
și administrativă a comunelor, dar și pentru 
capitalul uman al primăriilor. Lupta zilei de 
mâine nu este modificarea raioanelor, ceea 
ce pare a fi un război cu morile de vânt, ci 
aprofundarea descentralizării. Cu cât „mai 
puțin raion” va fi în viața comunelor, cu atât 
această împărțire administrativă nefirească 
va influența mai puțin viața românilor din 
Ucraina. În caz contrar, o serie de localități 
și ținuturi românești își vor pierde specificul 
cultural-istoric, iar primăriile vor fi nevoite să 
adopte decizii greșite, dictate de sus, privind 
instituțiile de învățământ și de cultură din 
comune. Această idee se referă la toate cele 
3 regiuni în care locuiesc etnicii români din 
Ucraina – Cernăuți, Transcarpatia și Odesa.
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Ștefan HOSTIUC: În ultimul timp, 
mediul asociativ românesc din Ucraina are 
tendința de a se uni într-o structură colectivă 
(colegială, consultativă, nepiramidală) 
prin care să-și coordoneze activitatea și să 
urgenteze luarea de hotărâri ce nu suportă 
amânare. Astfel unite, ONG-urile se pot 
pune mai ușor de acord, în situații care cer 
soluționarea operativă a problemelor de 
interes comunitar major, cum ar fi educația 
școlară, divizarea lingvistică și identitară, 
regionalizarea teritorial-administrativă, 
schisma bisericească care s-a mai potolit după 
pierderea alegerilor de către președintele 
Poroșenko dar care oricând se poate acutiza 
în ortodoxia ucraineană, etc. Dar în loc să 
apară o singură structură, au apărut tocmai 
trei: Consiliul Național al Românilor din 
Ucraina, Alianța Societăților Național-
Culturale a Românilor din Ucraina și, rămasă 
din anii precedenți în ringul competiției pentru 
lideranța comunitară, Uniunea Interregională 
„Comunitatea românească din Ucraina”. 
Cum vă explicați această diseminare a 
mediului asociativ românesc din Ucraina? 
E la mijloc o neînțelegere doctrinară, o 
nepotrivire de interese, o luptă de ambiții între 
lideri, o dihonie a dezbinării dirijată abil de 
„patronii” neafișați care se pare că au ajuns 
să controleze anumite societăți? 

Nicolae MOȘU: Despărțește și domină! 
– aceasta e deviza neafișată a celor care, într-
un stat de drept, ar trebui să favorizeze tocmai 
tendința inversă. Asociația noastră a răspuns 
inițiativei mediului asociativ cernăuțean de 
a ne uni într-un consiliu pe țară. În februarie 
curent am participat la Adunarea generală de 
constituire legală a acestui consiliu, configurat 
încă din vara anului trecut, dar fără statut 

juridic până în martie curent, când am fost 
înregistrați oficial ca organism coordonator 
al societăților, asociațiilor, organizațiilor non-
guvernamentale românești din Ucraina. Noi 
nu vom obține mare lucru dacă nu vom fi uniți. 

Eugen PATRAȘ: Este mai mult decât 
evidentă nevoia de unitate în mediul asociativ 
românesc din Ucraina. A vorbi pe o singură 
voce (constructivă) contează atât în relația 
comunității cu Kievul, cât și în relația cu 
Bucureștiul. Și, de ce să nu recunoaștem, 
chiar pentru comunitate, pe care toți spun că 
o reprezintă, este un factor sănătos. Ei, tocmai 
aici lucrurile se complică. De ceva vreme, 
se constată o criză acută de lideri la nivel de 
comunitate. Și când spun „lideri” îi am în 
vedere pe liderii adevărați, nu pe cei de carton, 
de care n-am dus niciodată lipsă. Or, nu știu 
cum se întâmplă că tocmai dintre aceștia din 
urmă, dar nu din categoria celor ordinari, șterși, 
ci dintre cei mai gălăgioși, mai îmburicați, 
cu îmbățoșare pantagruelică, cu pretenții 
extraordinare, cu emfază nemaiîntâlnită în 
mediul nostru asociativ, au început, dintr-o 
dată, să apară în mijlocul nostru. De fapt, ne 
dăm noi seama de ce! Unde nu există lideri 
înnăscuți și cu bună pregătire intelectuală, 
apar dintre cei făcuți, nepregătiți, agramați, 
infatuați. Nu știu să lege două propoziții 
coerente nici în română, nici în ucraineană, 
dar se erijează să reprezinte comunitatea la 
întâlniri interguvernamentale. O asemenea 
impertinență nu s-a mai întâlnit niciodată în 
mediul nostru asociativ. Deosebirea dintre 
asemenea lideri trași de păr și liderii care-și 
merită denumirea, nu știu dacă mai e necesar 
să o arăt, pentru că este evidentă, dar nu strică, 
totuși, să o punctez în două cuvinte. Liderii 
adevărați lucrează pentru comunitate, pe când 

Nicolae MOȘU: „Nu vom obține mare 
lucru dacă nu vom fi uniți”
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liderii de carton lucrează pentru imagine. 
Liderii adevărați sunt oamenii faptelor, 
liderii de carton sunt oamenii vorbelor. Unii 
lucrează pe teren, alții pe facebook. Unii 
fac treabă, alții fac zarvă, răspândind colb, 
mult colb în jurul lor. Unii apără interesele 
comunității, alții le uzurpă. Unii acționează 
după Constituție, alții după „procentaje” 
(poate se aleg și ei cu ceva din ele!). Cred 
că v-ați dat seama deja că, vorbind la modul 
general, n-am putut să-l ocolesc pe un proaspăt 
„lider” care, răsărind așa, dintr-o dată, cu un 
măturoi în mână, printre noi, nici n-a reușit 
bine să-și înregistreze ONG-ul la finele anului 
trecut, că a și început „jihadul” și „curățenia” 
(termenii îî aparțin) împotriva „nemernicilor”, 
„securiștilor”, „hoților” (și acești termeni îi 
aparțin). Cine credeți că au fost în perioada 
imediat următoare “nemernicii”? Paradoxal, 
cei doi membri de onoare ai Academiei 
Române, câțiva scriitori, care de 30 de ani 
apără interesele comunității, jurnaliști care și-
ar fi „cumpărat”, vezi Doamne!, doctoratul la 
„biata universitate cernăuțeană” etc. Iar mai 
nou, pretinsul „lider” al românilor, campion la 
măturat „gunoaie” pe Facebook, s-a aruncat cu 
mătură cu tot în brațele unui partid naționalist 
ucrainean... Poate mai face și acolo puțină 
„curățenie”, exercitându-și vocația de gunoier.

Iată de ce avem nevoie să strângem 
rândurile. Consiliul Național al Românilor 
din Ucraina încearcă să facă acest lucru, iar 

rezultatele se văd, chiar dacă 
unii încearcă să le minimizeze 
sau să le renege. Suntem la 
început de drum (înregistrați 
la 17 martie 2020). Avem 
obiective clare, stabilite prin 
Regulamentul de funcționare 
adoptat prin vot democratic la 
Adunarea constitutivă din 22 
februarie curent. Sper ca toți 
colegii care au votat înființarea 
CNRU să fie la înălțimea 
cerințelor momentului istoric 
pe care îl traversăm.

Ion HUZĂU: Cred  că 
a venit timpul ca toate 
asociațiile să creeze un front 
comun, pentru a pleda cu mai 
multă eficiență în favoarea 

intereselor comunității și să putem cere cu mai 
multă insistență conducerii statului ucrainean 
să respecte concluziile și să implementeze 
recomandările Comisiei de la Veneția, înțelese 
de unii guvernanți de la noi în sensul de sfaturi 
frivole, deloc obligatorii, neesențiale, de 
neluat în seamă. Ucraina, ca stat ce năzuiește 
să devină membru UE, trebuie să înțeleagă că 
aceste recomandări nu sunt niște țâfne ale unor 
occidentali imberbi care nu au altceva de făcut 
decât să-și dea cu părerea despre niște devieri 
ale unor democrații mai năzdrăvane care, 
Hélas!, (nu am ȋnţeles!) cred că pot guverna 
autoritar fără să fie puse la punct.  Dacă 
mai există în conducerea noastră superioară 
oameni care cred că orice ar face li se iartă pe 
motiv că „țara e în război”, aceștia ar trebui 
ori să se retragă din funcții sau dregătorii, ori 
să-și schimbe imediat ideile, renunțând la o 
asemenea percepere nefirească a lucrurilor. A 
persista în această înțelegere deloc normală 
a democrației mi se pare cel puțin straniu, ca 
să nu spun iresponsabil. Iar societatea civilă 
a minorității românești, în solidaritate cu 
societatea civilă a minorității maghiare și a 
celorlalte minorități din Ucraina, trebuie să nu 
doarmă, ci să aducă mereu aminte guvernanților 
și legiuitorilor că există o Constituție în 
țara aceasta, care trebuie respectată, și mai 
există niște norme internaționale care trebuie 
îndeplinite. 

Adunarea Constitutivă a Consiliului Național al Românilor din Ucraina. Intervine din sală  
acad. Alexandrina Cernov, editura „Alexandrul cel Bun” din Cernăuți. Foto: Vitalie ZÂGREA
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Nicolae ȘAPCĂ: Nu cred că aceste trei 
structuri reprezintă cea mai rea variantă de 
coalizare a mediului asociativ din Ucraina. Din 
Societatea „Mihai Eminescu” s-au desprins 
cândva zeci de alte societăți numele unora nici 
nu se cunosc. Este o metodă bună de a dispersa 
obștea. Dacă ar fi fost un singur organism 
condus de o persoană, „patronii neafișați” ar 
fi dirijat și mai ușor toate ONG-urile. Așa, 
mai au bătaie de cap cu ele. Important e ca 
aceste trei structuri să aibă interese și intenții 
comune spre binele etnicilor români din 
regiune. Să nu se scuipe, să nu se pieptească 
la direct sau la figurat. Unii cred că, cu cât mai 
multă zoaie toarnă în capul cuiva, cu atât mai 
mare autoritate câștigă. Părere total greșită! 
Polemicile au și ele niște reguli, niște limite. Or, 
când sfârșesc argumentele, începe „folclorul și 
literatura artistică”. Comunitatea nu duce lipsă 
de culegători zeloși de folclor denigrător și nici 
de autori harnici de bârfe. Cu părere de rău, 
sunt și din aceștia...

Mihai MECINEANU: Păcat că unele 
asociații, din fericire doar câteva pe care poți 
să le numeri pe degetele de la o mână, înțeleg 
unirea în stil autoritar, pe principii piramidale, 
unde toți membrii sunt egali, dar unii sunt 
mai egali decât alții. Pe aceste principii 
am înțeles că și-au creat propria structură 
colectivă. E treaba lor dacă cred că așa trebuie 
să acționeze. Dar nu-i văd eficiența acestui 

mod de asociere. Multă vorbă, în special pe 
Facebook, ciorovăială ieftină, dar muncă 
pe teren, demersuri îndrăznețe, rezultate 
palpabile – zero. Noi trebuie să ne coordonăm 
acțiunile în afara luptelor politice de partid, 
nu să amestecăm activitatea asociației, ca 
reprezentantă a societății civile, cu activitatea 
politică de partid. Societatea civilă tocmai de 
aceea există într-un stat democratic, ca să țină 
sub control politicul, nu să se lase guvernată de 
acesta. Cine nu înțelege asta, nu are ce căuta, 
în genere, în societatea civilă, darmite să fie și 
lider de asociație, cu atât mai mult de organism 
colectiv ce adună mai multe asociații.  

Maria TOACĂ: E bine când fiecare 
contribuie cu ceva bun şi de folos la consolidarea 
comunităţii, indiferent de societatea, alianţa sau 
consiliul din care face parte. M-am învăţat să mă 
uit şi să apreciez activităţile, faptele concrete, 
dar nu de la cine vin acestea. Din păcate, nu 
prea am ce aprecia în ultima vreme. Poate 
cineva să mă privească dezaprobator chiar şi 
pentru răspunsurile la aceste întrebări, pentru 
colaborarea cu o revistă, o publicaţie editată de 
persoane din „altă tabără”. E o prostie, o boală 
a copilăriei de care ar fi trebuit să ne vaccinăm 
demult. E firesc să existe mai multe societăţi, 
asociaţii, însă nu e din domeniul fantasticului 
o oarecare înţelegere, măcar respectarea 
bunului simţ în relaţiile dintre ele, dacă nu şi o 
colaborare constructivă.

Miting de protest la Cernăuți împotriva prevederilor discriminatorii ale art.7 din noua Lege a Educației. Sursa: Zorile Bucovinei
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Ștefan HOSTIUC: Când dispare de pe 
piață un ziar, o anumită categorie de cititori 
are motive să se alarmeze. Dar, până la urmă, 
înțelege că e o problemă de „bucătărie” a 
societății editoare și se împacă cu acest gând. 
Iar când dispar tocmai trei periodice, și toate 
importante, într-un singur an, oricine își poate 
da seama că la mijloc e deja o problemă de 
sistem care ține de managementul politic al 
sectorului mediatic sau că e o subtilă manevră de 
suprimare a publicațiilor indezirabile. Ce părere 
aveți despre dispariția aproape concomitentă 
a celor trei periodice de bază, pe suport de 
hârtie, a mass-mediei românești din Ucraina: 
săptămânalul republican „Concordia”, ziarul 
bisăptămânal „Zorile Bucovinei” al românilor 
din Ucraina și  hebdomadarul cernăuțean 
„Libertatea cuvântului”?

Maria TOACĂ: E o pierdere de care 
românii noşti încă nu-şi dau seama. Mulţi români 
nici până astăzi nu cred că „Zorile Bucovinei”, 
un ziar cu o tradiția de peste o jumătate de 
secol, nu le va intra din nou într-o bună zi în 
case. Statul ar trebui să susţină financiar, cât de 
cât, publicaţiile în limbile minorităţilor. Dar în 
Ucraina de astăzi există doar un singur tip de 
politică identitară: politica de deznaţionalizare 
a minorităţilor etnice. E mult mai simplu când 
toţi vorbesc, scriu, citesc, gândesc în aceeaşi 

limbă. Lăsat la voia întâmplării, ziarul „Zorile 
Bucovinei” a rezistat un timp cu ajutorul Patriei 
istorice, însă nici în România nu s-a manifestat 
destul interes pentru ca „Zorile Bucovinei” să 
apară, în continuare, pe hârtie, aşa cum s-au 
obişnuit să-l citească generaţii de români de la 
noi.

Eugen PATRAȘ: Înțeleg bine importanța 
presei scrise. Iar dispariția unor publicații cu 
care ne-am obișnuit este un motiv în plus de 
îngrijorare. Confortul de altădată al redactorilor-
șefi, care conduceau periodicele fără a avea prea 
mari dureri de cap cu finanțarea, a dispărut. Piața 
e dură. Iar pentru publicațiile cu un bazin de 
cititori restrâns, cum sunt acelea ale minoritarilor, 
legile pieței sunt de două ori mai aspre. Dacă la 
acestea se mai adaogă managamentul defectuos, 
avem buchetul întreg. Rămân două variante 
de salvare a publicației: sau prin binefaceri 
din partea noilor îmbogățiți sau prin sprijin 
din partea Patriei istorice. Asta doar pentru a 
supraviețui. Dar pentru a prospera, mai trebuie 
să fii și performant, altfel nu vei reuși să-l ții 
aproape pe cititor. Iar dacă l-ai depărtat, „кажи 
пропало!”, cum zic frații noștri ucraineni. A te 
limita (chiar și în online) la câte o știre o dată la 
câteva zile, a transforma publicația în platformă 
de atac la adresa unor ONG-uri neagreate 
personal, sau la reportaje care se învârt în jurul 

a 4-5 personaje de-a lungul anilor, crezând 
că nimeni nu vede, nimeni nu observă, 
înseamnă a te descalifica completamente 
sau, mai exact, a-ți semna cu mâna proprie 
obștescul prohod ziaristic. Îmi pare rău că 
trebuie s-o spun, dar n-am încotro, derapajul 
e prea primejdios, și mașina văd că a intrat 
urât pe contrasens.

Ion HUZĂU: Spun cu durere în suflet că 
dispariția, la Cernăuți, a celor trei publicații 
românești este rezultatul politicilor actuale 

Maria TOACĂ: „Mulţi români nici până 
astăzi nu cred că „Zorile Bucovinei”, un 
ziar cu o tradiția de peste o jumătate de 
secol, nu le va intra din nou, într-o bună 
zi, în case”
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ale autorităților privind crearea de „condiții” 
pentru dezvoltarea culturală a minorității 
românești. Dacă prin crearea acestor „condiții” 
dispar publicațiile noastre, vă dați seama cât de 
eficiente sunt aceste politici! Ori ele sunt gândite 
special ca publicațiile să dispară? Azi dispar 
publicațiile, mâine școlile, poimâine dispare și 
comunitatea. Sunt foarte trist și totodată revoltat 
că a dispărut săptămânalul panucrainean în 
limba română, ,,Concordia”, căreia i-am fost mai 
mulți ani reporter pentru regiunea Transcarpatia, 
cum i-a fost și colegul meu, Vadim Bacinschi, 
reporter pentru regiunea Odesa. După ce am 
plecat din redacție, am rămas legat afectiv 
de această publicație. Românii din cele trei 
regiuni risipite pe linia frontierei cu România, 
de la Marea Neagră până dincolo de Carpații 
Păduroși au rămas fără niciun mijloc ziaristic de 
comunicare, odată cu dispariția acestui ziar. 

Nicolae ȘAPCĂ: În primul rând, la cele 
trei ziare „de bază” pe care le-ați nominalizat 
aș mai adăuga încă două: „Meleag natal” și 
„Cuvântul adevărului”, care, timp de peste 
șase decenii, nu au fost mai puțin „de bază” în 
raioanele Storojineț și Noua Suliță. Am spus 
acest lucru nu odată: până în 2018, în regiunea 
Cernăuți apăreau săptămânal șapte publicații 
periodice în limba română. Pe lângă cele trei 
enumerate de dvs., domnule moderator, două le-
am numit deja, iar altele două le numesc acum: 
„Gazeta de Herța” și „Monitorul bucovinean” 
(fostul „Monitorul de Hliboca”). „Gazeta de 
Herța” și „Monitorul de Hliboca” de vreo 15 ani 
se difuzează în întreaga regiune Cernăuți, cum 
s-au difuzat și „Zorile Bucovinei”, și „Libertatea 
cuvântului”. Doar „Concordia” a avut o sferă de 
difuzare mai largă, panucraineană. 

Se vorbește mult despre dispariția a cinci 
ziare de limbă română din Ucraina, aproape 
concomitent. La acest capitol eu nu aș face atâta 
politică. Hai să facem mai puțină politică și mai 
mult management.  Să spunem lucrurilor pe 
nume, că atâta se mai umblă cu chila în ciubotă 
că, de la o bucată de vreme, ți se face lehamite. 

În Ucraina a avut loc dezetatizarea mass-
mediei. Aici, la noi, și-a încetat activitatea ziarul 
„Concordia”, al cărui corespondent am fost din 
prima zi de apariție. Câțiva ani am colaborat 
la acest ziar. Îi mulțumesc și acum domnului 
Simion Gociu că a avut încredere în mine și cred 
că i-am îndreptățit așteptările. 

Din lipsă de finanțare din partea statului 
ucrainean, săptămânalul nu a mai putut să 

apară. Din lipsă de finanțare de la bugetele 
locale Storojineț și Noua Suliță, au încetat să se 
tipărească și edițiile în limba română a ziarelor 
Consiliilor raionale. Redactorii acestor ziare 
au păstrat doar ediția ucraineană, renunțând 
la ediția în limba română. Reporterii români 
pierzându-și locul de muncă și lichidându-se 
tirajul pentru cititorii români, cheltuielile pentru 
ziar s-au redus la jumătate. 

„Libertatea cuvântului”, din Cernăuți, a 
încetat, la un moment dat, să mai fie finanțată 
de patron. Acesta pur și simplu a încetat să mai 
scoată ziarul care, trebuie să recunoaștem, avea 
popularitate. De ce n-a continuat? Pentru că n-a 
vrut! De ce n-a vrut? De unde să știm noi? Știe 
dânsul! 

„Zorile Bucovinei”, care a intrat în 
casa noastră încă din copilărie, alături de 
„Constructorul Comunismului” de la Hliboca, 
și-a încetat activitatea pe suport de hârtie tot din 
lipsă de finanțe. Și îmi pare rău că și-a încetat 
apariția, o spun pentru a câta oară! Chiar dacă 
iarna trecută, cineva căuta, nu fără oarecare 
răutate, să explice câtorva cetățeni că „în loc de 
Zorile voastre iubite îți citi un Monitor nu știu 
ce...”, nu m-am supărat. Un ziarist adevărat nu 
pune astfel problema. Cunoaște cineva vreun 
caz ca să fi venit la vreuna din redacții vreun om 
de stat  și să zică: „Închideți ziarul!”? Nu cred că 
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a existat un asemenea caz! Eu înțeleg foarte bine 
că statul ucrainean ar trebui să aibă programe 
de finanțare pentru minoritățile naționale, să 
sprijine apariția lor, așa cum, de exemplu, 
procedează România cu etnicii săi ucraineni. 
E corect, e frumos! În Ucraina nu-i așa! Dar 
aceasta-i altă temă de discuție.

Colegii și prietenii de la „Gazeta de Herța” 
și-au editat ziarul întotdeauna doar în limba 
română și aici au avut mai mult noroc decât cei 
de la ziarele bilingve din celelalte trei raioane 
cu populație română compactă, Noua Suliță, 
Hliboca și Storojineț. Dar nu cred să nu se fi 
confruntat și ei cu probleme financiare.

Săptămânalul „Monitorul bucovinean” 
a avut toate șansele să aibă aceeași soartă 
de dispariție ca și majoritatea periodicelor 
supuse dezetatizării. Cheltuielile pentru a edita 
două ziare – „Novyi den”, în ucraineană, și 
„Monitorul...”, în română, nu puteau fi suportate 
de redacție. Ca și la Storojineț sau la Noua Suliță, 
în alte împrejurări, se putea întâmpla să dispară și 
ediția noastră românească. Ambele ziare apăreau 
pe câte 12 pagini. Odată cu încetarea finanțării 
de la buget, jumătate de volum se impunea a fi 
redus. Atunci, ca să nu dispară ziarul în limba 
română, am decis: îmbinăm „Novyi den” cu 
„Monitorul...”, facem 4 pagini în ucraineană, 4 

pagini în română și 4 pagini mixte, cu programe 
TV, plus mica publicitate, după cum ne solicită 
clientul. Credem că pentru situația creată a fost 
o idee bună. Ca să salvăm ziarul, o parte din 
colaboratori au stat în șomaj tehnic, dar și-au 
făcut datoria. Nu am căzut în panică, fără salarii 
de... zeci de mii de grivne. Care sunt minusurile 
acestei soluții? Am pierdut cititorul ucrainean 
care nu vrea să vadă, intercalate în ziar, paginile 
în limba română. Am pierdut câțiva cititori 
români, pe care îi deranjează paginile ucrainene. 
Mă rog, e dreptul lor. Care sunt părțile bune? Nu 
am închis ziarul românesc. În satele ucrainizate, 
mulți cititori sunt bucuroși că primesc, odată cu 
ziarul ucrainean, și ziarul românesc, că altfel nu 
se abonau la el, așa cum nu se abonează nici la 
alte ziare românești. Generația mai tânără, care, 
de regulă, se abonează la ziarul ucrainean, pentru 
„că-i mai ușor de citit”, sunt mulțumiți că îl 
primesc și pe cel românesc fără eforturi financiare 
suplimentare. Dar nu ne este ușor. Salariile sunt 
minime.

În 2019 și 2020, am depus proiecte la 
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni din 
cadrul guvernului României, pe care le-am 
câștigat. Nici nu îndrăznesc să comentez sumele. 
Le mulțumesc mult pentru sprijinul financiar 
nerambursabil și, ca să nu fie multă vorbă, am 
hotărât să nu folosim pentru salarii banii statului 
român, ci doar pentru tipar, iar salarizarea s-o 
facem din contribuția proprie.

În Proiectul cu DRP am inclus și revista 
pentru școlari, „Recreația mare”, editarea căreia 
am reluat-o după o pauză de câțiva ani din lipsă de 
finanțe. Întreprinderea privată „Redacția ziarului 
Novyi den” s-a angajat să editeze această revistă. 
O facem cu sprijinul acordat de DRP, căruia îi 
suntem recunoscători pentru sprijin. Dacă pe 
cineva îl furnică să afle ce salarii primim, îi pot 
spune că, cel puțin deocamdată, munca de creație 
și partea tehnică la „Recreația mare” le facem 
absolut gratuit.

Aș vrea să închei cu următoarea informație: 
În ultimii doi ani, în Ucraina și-au suspendat 
apariția pe suport de hârtie astfel de branduri ca 
„Segodnea”, „Vecirni visti”, „Dzerkalo tîjnea”, 
„Sport-Expres v Ukraini”, cu o popularitate 
sporită, care aveau tirajuri de multe zeci de mii 
de exemplare. Au ajuns să fie nerentabile. Au 
dispărut zeci de ziare locale de limbă ucraineană 
și rusă. Dar ce să zicem noi, românii, cu miiuțele 
noastre de abonați, cărora poștașii deseori „uită” 
să le aducă ziarele la timp! Să știți că și felul cum 
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lucrează poșta contribuie efectiv la distrugerea 
ziarelor pe suport de hârtie... 

Am auzit undeva o poveste cu un student 
din China care, absolvind facultatea de jurnalism 
din Kiev, se întorcea acasă. La întrebarea cu ce 
se va ocupa în China a răspuns: nu cred că mi-oi 
găsi imediat un serviciu de prestigiu. Tatăl meu e 
proprietarul unui mic ziar local, cu un tiraj mic, 
doar de două milioane de exemplare. Până una-
alta lucrez la el...

Nicolae MOȘU: Dacă la Cernăuți dispar în 
ritmul acesta ziarele românești, peste puțin timp, 
dumneavoatră, bucovinenii, s-ar putea să ne 
ajungeți din urmă pe noi, cei din regiunea Odesa, 
care nu mai avem niciunul. Atunci s-or găsi imediat 
bani din buget să se înființeze un ziar moldovenist 
de tipul celui de la Odesa, care până a-și fi schimbat 
orientarea și a fi devenit o fițuică antiromânească, 
promovase românismul, în deplină concordanță 
cu denumirea sa eminesciană, „Luceafărul”. Căci, 
dragii mei, cine a luptat mai tare pentru întărirea 
limbii românești în toate provinciile locuite de 
români, dar mai cu seamă în cele rămase în afara 
țării, ca Ardealul, Bucovina și Basarabia, decât 
marele nostru poet și publicist, Mihai Eminescu. 
Dar asta prea puțin îi doare pe moldoveniștii din 
Odesa. Prin conținutul gazetei pe care o scot ei 
acum, pângăresc numele lui Eminescu și deci 
însuși titlul gazetei. Uite așa am ajuns noi românii 
basarabeni din Bugeac să fim îndoctrinați de o 
publicație cu spirit antiromânesc finanțată din bani 
publici. Așa răspundem noi românilor de dincolo 
de apă pentru susținerea sinceră și necondiționată 
pe care ne-o acordă în structurile Uniunii Europene 
și euro-atlantice. Așa prieteni să-i caute românii cu 
lumânarea pe tot globul pământesc că nu vor găsi 
nicăieri! Doar la noi și în Transnistria vecină.

Mihai MECINEANU: Până a fi acaparat 
de moldoveniști în frunte cu agronomul 
Fetescu, „Luceafărul” a fost condus de 
un ziarist de meserie, Vadim Bacinschi, 
un vrednic român basarabean care acum 
editează cu sprijinul Astrei Despărțământul 
Iași unica publicație în limba română de la 
noi din regiune, Sud-vest, almanah istorico-
cultural în limba română pentru cititorii 
din sudul Basarabiei, fondat și condus de 
același neobosit jurnalist Vadim Bacinschi 
din Odesa. Dar din lipsă de fonduri, apare 
cu intermitențe. Ar fi bine dacă publicația și-
ar găsi o sursă de finanțare sigură și de lungă 
durată. 

Marin GHERMAN: Cauzele dispariției 
periodicelor sunt diferite de la un caz la altul: 
deficiențe de management, interese economice, 
factori politici, lenevia ș.a. Am vorbit mai 
adineauri despre problemele de sorginte 
managerială, aici aș menționa că în pofida 
dificultăților de funcționare a presei românești 
în condițiile economiei de piață, Kievul nu își 
onorează un angajament internațional. Dacă 
Bucureștiul finanțează 5 publicații pe suport de 
hârtie în limba ucraineană, atunci Kievul nici 
una. Nu mi se pare o situație corectă. În altă 
ordine de idei, ziarele pe suport de hârtie nu 
mai au farmecul de odinioară, iar majoritatea 
cititorilor au trecut în mediul online. În urmă cu 
3 ani întrebarea era dacă va rezista presa scrisă 
în lupta cu presa electronică. Acum se vede clar 
că acest clivaj este un anacronism. Întrebarea 
zilei de azi este dacă vor rezista portalurile de 
știri în format extins pe calculator în lupta cu 
versiunile mobile ale acestor website-uri. Doar 
Agenția BucPress a cunoscut o creștere foarte 
mare a numărului de cititori de pe telefoanele 
mobile. 85% din cititori deschid website-ul de pe 
telefoane mobile. Cifrele în cazul altor portaluri 
sunt și mai mari. Cresc și se dezvoltă canalele 
de informare Telegram, pe care-l dezvoltăm și 
noi deja de 2 ani. Un alt exemplu este aplicația 
Radio Cernăuți, pe care am dezvoltat-o acum 4 
ani. Dacă nu ne vom adapta la aceste realități, 
riscăm să ne trezim cu ziare sau reviste frumoase 
necitite de nimeni. Mai mult decât atât, avem 
nevoie de o digitizare urgentă a fondului presei 
scrise care a apărut în trecut. Mă bucur în acest 
context că am reușit în 2020 să digitizăm toate 
cele peste 100 de numere ale revistei de istorie 
și cultură „Glasul Bucovinei”, pe  care le vom 
publica pe site-ul nostru.
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Ștefan HOSTIUC: Anul acesta, la 1 
septembrie, școlile cu așa-zisa „limbă 
moldovenească” de educație au fost în 
pericol să se rupă în totalitate de școlile cu 
limba română de educație. Oficialii ucraineni 
refuză în continuare să accepte că pretinsa 
„limbă moldovenească” este aceeași cu limba 
română, doar că poartă o altă denumire. 
Comisia de la Veneția, în recomandările sale 
către autorii noii legi ucrainene a educației, 
o consideră identică cu limba română. 
Nerecunoasterea, din rațiuni politice, de către 
statul ucrainean, a acestei identități atrage 
automat după sine aplicarea art. 5, pct.6, 
al.2 din noua Lege ucraineană cu privire la 
învățământul mediu general, grăbind cu trei 
ani implementarea legii și înăsprind cu cel 
puțin 20 la sută deznaționalizarea școlilor 
cu limba „moldovenească” de instrucție, în 
școlile din regiunea Odesa, față de școlile cu 
limba română de predare, aflate din regiunile 
Cernăuți și Transcarpatia. Or, pentru școlile 
naționale a căror limbă de educație nu se 
regăsește în lista limbilor Uniunii Europene, 
implementarea legii începe la 1 septembrie 
anul curent, iar condițile sunt cele prevăzute 
în nefastul art.5, pct.6, al.2, care prevede 
predarea în limba ucraineană a materiilor 
școlare în proporție de cel puțin 80 la sută, 
din clasa a 5-a până în clasa a 12-a. Câtă 
vreme în regiunea Odesa școlile continuă 
să funcționeze în baza așa-zisei limbi 
„moldovenești”, situația lor rămâne ambiguă. 
Școlile cu educația în limba română pot, 
deocamdată, să răsufle mai ușor, întrucât 
capătă un răgaz de încă trei ani, după care vor 
trece treptat la predarea în limba ucraineană 
în proporție de „cel puțin” 20 la sută în prima 
clasă gimnazială (clasa a V-a), ajungând 

până la „cel puțin” 60 la sută, în clasele de 
liceu. Vă dați seama ce prăpastie se cască, 
în cazul nerecunoasterii oficiale a identității 
celor două limbi, între școlile românești și 
cele „moldovenești” din Ucraina, în care 
elevii învață materiile după aceleași manuale 
redactate în una și aceeași limbă, denumită pe 
foaia de titlu: „română/moldovenească”, dar 
după programe diferite?! Nu-i aceasta oare o 
sfidare a bunului simț? Cum să nu protestezi 
când vezi o asemenea nedreptate?! Imediat 
după adoptarea legii cu pricina, serviciul de 
presă al Ministerului Educației și Științei al 
Ucrainei a declarat că art.5, care stabilește 
respectivele norme, cu procentajul lor aberant, 
a fost convenit cu reprezentanții minorităților 
naționale, și redactat sub această formă în 
urma „numeroaselor consultări” cu aceștia. 
Dumneavoastră personal sau asociația pe 
care o reprezentați ați participat la asemenea 
consultări, v-ați dat consimțământul pentru 
clauzele acestui articol din lege? Cunoașteți 
pe cineva care să fi participat la asemenea 
consultări între minister și comunitate?

Ion HUZĂU: Nu ne-a consultat nimeni 
niciodată în privința oportunității trecerii de la 
învățământul în limba maternă la învățământul 
în limba de stat. Alții, mai sus, hotărăsc în 
birourile lor asemenea chestiuni. Iar noi, aici, în 
teren, asistăm la dezastrul pe care îl provoacă, 
de multe ori nu fără complicitatea unora dintre 
oamenii noștri. În ultimul timp se constată o 
campanie de șubrezire a elementului românesc 
în teritoriile în care el a fost dintotdeauna 
foarte puternic și de neclintit. De exemplu, în 
Apsa de Jos, școala, încet, dar sigur, devine 
doar ucraineană, căci de câțiva ani încoace 
toate clasele mici sunt neromânești, si – să te 
crucești, nu alta! – liderii de acolo se laudă cu 
o asemenea ,,performanță”, neînțelegând că 

Ion HUZĂU: „Făuritorii Legii cu privire la învățământul 
mediu general au stabilit în modul cel mai lax cotele pen-
tru limba ucraineană la orele de clasă: „...nu mai puțin 
de 20%...”, „...nu mai puțin de 40%...”, „...nu mai puțin 
de 60%...”. Nicăieri legea nu prevede: „dar nu mai mult 
de 25% sau 45% sau 65%”, iar asta înseamnă: „dar nu 
mai mult de 100%” în toate cazurile. Ei cred că noi nu le 
înțelegem viclenia, ne consideră proști...”
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odraslele lor se transformă văzând cu ochii în 
„mancurți”, căci deja uită cine sunt, vorbesc 
într-o română aproximativă, în care nu pot 
lega două cuvinte în scris. Să vedem după 
alegerile noului primar al comunei Slatina 
cum vor evolua lucrurile. Sper să mai rămână 
o sămânță de limbă română prin școlile 
noastre. Că dacă se pierde, ne pierdem și noi 
ca români. Și nu cred că acesta e obiectivul 
nostru. Iar dacă ne pierdem școlile, iar odată 
cu ele, ne pierdem și noi, ca români, pentru ce 
ne mai trebuie asociații, societăți, ONG-uri?..

Dar să revenim la legea care prevede 
trecerea, în școlile românești, de la limba 
minorității naționale la limba majorității. 
În afară de faptul că au zăpăcit lumea cu 
procentele și cu matematica lor aberantă, 
făuritorii legii au sucit în așa fel lucrurile și 
au definit în așa fel cotele pentru cele două 
limbi, încât lanțul indestructibil „Minister-
Ispectorat-Director” să aibă mâinile 
dezlegate să poată să treacă întregul proces 
de învățământ dintr-odată, adică dintr-un foc, 
la limba ucraineană de educație. Făuritorii 
Legii cu privire la învățământul mediu general 
au stabilit în modul cel mai lax cotele pentru 
limba ucraineană la orele de clasă: „...nu mai 
puțin de 20%...”, „...nu mai puțin de 40%...”, 
„...nu mai puțin de 60%...”. Nicăieri legea nu 
predede: „dar nu mai mult de 25% sau 45% 
sau 65%”, iar asta însemnă: „dar nu mai mult 
de 100%” în toate cazurile. Ei cred că noi nu 
le înțelegem viclenia; ne consideră proști. 
Cum ne consideră și în cazul în care păstrează 
denumirea politică a limbii române – „limba 
moldovenească” – mai curând transnistreană 
decât europeană – stabilindu-i termenul de 
implementare și condițiile implementării ca 
limbă a Uniunii Europene. Da, ea într-adevăr 
este limbă a Uniunii Europene, dar figurează 
în lista limbilor uniunii nu cu denumirea falsă 
de „limbă moldovenească”, ci cu denumirea 
adevărată de „limbă română”. Iar domnii de 
la Kiev ce fac? O scaldă, cum li-i obiceiul, 
în două ape. Nici laie, nici bălaie. Și noi, ca 
întotdeauna, înghițim gălușca. Cine sunt 
acești „noi”? Noi toți, și cei din sătucurile de 
dincoace, și cei din înaltele birouri de peste 
apă. Iar ucrainenii râd de noi pe sub mustață. 
Aceeași mustață pe sub care s-a băut șampanie 
după parafarea Pactului Ribbentrop-Molotov.

Mihai MECINEANU: Despre ce 
consultări vorbiți? Cine cu cine se consultă 
în țara asta? Șefi cu șefi. Pe linie ierarhică. 
Atât. Cât despre noi, asociațiile românilor, 

ne mai ia cineva în seamă? În timpul 
sovietelor, asociaționismul era interzis, nu 
existau asociații de niciun fel, poate doar 
cele strict profesionale, spre exemplul 
asociația apicultorilor. Știu asta, pentru că 
eu însuși sunt apicultor amator. Asociații 
cu caracter cultural național nu existau pe 
timpul comuniștilor, nu era permisă înființarea 
lor. Acum, poftim, înființează oricâte vrei, 
dar ce-i din asta. Nimeni nu le ia în seamă. 
Autoritățile, dacă au nevoie să se consulte cu 
vreo asociație cultural-națională, o înființează 
imediat. Cum s-a întîmplat cu asociația 
moldoveniștilor. Dacă au avut nevoie să 
reintroducă limba moldovenească în școli, în 
locul limbii române, care funcționa în școli 
de la destrămarea URSS-ului, fără ca cineva 
dintre moldovenii din Bugeac să fi protestat 
împotriva folosirii ei în școli, au înființat 
peste noapte Asociația cultural-națională 
moldovenească din întreagă Ucraină, care a 
făcut imediat pui, la comandă, prin raioanele 
din regiune unde locuiesc moldoveni. Cu 
societățile moldoveniste care în 2011 erau 
vreo zece, acum sunt mai multe, poate se 
vor fi consultat domnii de la minister privind 
art.7. Dar eu sunt convins că nici cu ele nu 
s-au consultat, pentru că părerea lor e și 
părerea creatorilor lor. Unde mai există limba 
moldovenească decât în sistemul școlar? 
Numiți o altă instituție, măcar una, în care să 
mai funcționeze limba moldovenească. Nu o 
veți putea numi, pentru că nu există. Așa că 
pretinsele consultări cu societățile românești 
sunt o minciună sfruntată. Când noi, asociațiile 
culturale, am cerut cu vreo câțiva ani în urmă 
reintroducerea limbii române în școli, de la 
minister ni s-a răspuns că e în competența 
directorilor de școală se ia o asemenea 
hotărâre, dar numai la cererea expresă a 
părinților. Atunci ministerul era convins că 
astfel de cereri nu vor veni niciodată din 
partea părinților. Logica ministerului era 
următoarea: bolșevicii au lucrat zeci de ani la 
întărirea în mentalul colectiv al moldovenilor 
a ideii că ei nu sunt români, iar limba lor nu 
e limba română, ci limba moldovenească. 
Așa că niciodată părinții elevilor nu vor face 
asemenea cereri. Dar s-au înșelat. Pentru că 
iată, anul acesta, șase directori școlari din 
regiunea Odesa au primit asemenea cereri. 
Puși în încurcătură, ca să nu-și piardă posturile, 
directorii au trimis cererile la raion, raionul nu 
avea ce să facă cu ele și le-a întors directorilor, 
iar aceștia le-au răspuns părinților că nu e de 
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competența lor schimbarea limbii de educație 
în școală, ci a ministerului din Kiev. Deci 
ministerul ne trimite la directorii de școală, iar 
directorii de școală, la minister. Cerc vicios. 
Trebuie de acționat în judecată și pe directori 
și pe minister, să hotărască instanța cine are 
competența necesară ca să îndeplinească 
cererile părinților. Va trebui să ne ocupăm și 
de treaba aceasta. Dacă minciuna consultărilor 
le-a fost iertată, pentru minciuna aceasta 
trebuie dă dea socoteală. Dacă nu-și pot 
împărți între ei competențele, să stabilească 
instanța cine este îndrituit să satisfacă cererea 
părinților.

Nicolae MOȘU: Pe mine personal nu m-a 
consultat nimeni și nici nu cunosc pe altcineva 
din mediul  nostru asociativ din sudul 
Basarabiei căruia să i se fi solicitat vreo părere 
în acest sens. Din păcate, părerea noastră nu 
contează. Dacă ar conta, fiți siguri că am fi 
mereu contactați de autorități. 

Maria TOACĂ: Părerea mea e că purtăm 
şi noi o parte de vină, noi, cei care luptăm atât 
de aprig pentru limba română, pe care, iată, 
o pierdem în pofida eforturilor sisifice. Am 
spus nu o dată că sub regimul sovietic am 
rezistat cu limba „moldovenească”, iar sub 
cel democratic de acum ne pierdem cu limba 
română. Am învăţat la şcoală şi la facultate 
într-o perioadă când neamului nostru, rămas 
în afara României, i se impunea ca maternă 
„limba moldovenească”. Însă de acasă, de 
la părinţi, de la bătrânii satului, ştiam că, de 
fapt, „moldoveneasca” este româna cu care ei 
s-au născut şi ne-au transmis-o nouă, limba 
vechilor cronici, a lui Făt-Frumos din poveşti, 
a poeziilor lui Eminescu... Părinţii ne insuflau 
acest adevăr în mod firesc, aşa cum respirau 
sau cum îşi potoleau setea cu apă de izvor 
într-o zi toridă de vară. La şcoală, învăţătorii 
/ profesorii nu insistau să le spunem ce auzim 
acasă despre Dumnezeu, România sau limba 
ce-o vorbim. Pe lângă părinţi, am mai avut 
noroc şi de profesori buni, care m-au învăţat că 
„limba noastră-i o comoară”, fără a accentua 
că există două limbi diferite – moldoveneasca 
şi româna. Eram instruiţi în şcoli cu predarea 
în „limba moldovenească”, dar nu ni se 
îndoctrinau aberaţii de tipul că suntem lipsiţi 
de viitor, că nu ne vom integra în societate, 
aşa cum se procedează astăzi în Ucraina. Deşi 
nu era numită română, în şcoli (mai mult de-o 
sută la număr doar în regiunea Cernăuţi!) 
se vorbea curat „limba noastră”, în clasele 

superioare examenele de bază erau la limba 
şi literatura „moldovenească”. Memorizam 
cu nespusă dragoste versurile lui Alexe 
Mateevici, dar şi ale lui Nicolai Costenco: 
„Limba mea sfătoasă, /Creangă ce-a iubit-o /
şi-a înaripat-o-n vers Alecsandri, /Eminescu 
forma ţi-a desăvârşit-o /în cultura lumii /
spre a ne mândri”. Oare ce altă limbă dacă 
nu limba română e cea pe care o preamăreşte 
poetul? Putem spune că s-a schimbat ceva 
astăzi în Ucraina, dacă, deşi recunoscută şi 
permisă în şcoli, limba română este exclusă 
din învăţământ, și nici de cea moldovenească 
n-am scăpat?! Sub regimul sovietic totalitar 
am rezistat cu limba „moldovenească” (graiul 
moldovenesc), sub cel democratic ucrainean 
ne pierdem şi cu limba română.

Nicolae ȘAPCĂ: Întotdeauna mi-am 
exprimat ferm poziția vis-a-vis de noua 
lege a educației din Ucraina. Eu cred că 
față de minoritățile naționale această lege 
este discriminatorie. Această poziție mi-am 
exprimat-o și la întâlnirea cu ex-ministra 
învățământului, Lilia Grinevici, la Cernăuți, 
când a venit să ne „fericească” și să ne explice 
cât „de bună” e legea nouă. Toți cei patru 
români care am fost admiși la întâlnire, cu 
permisiune să intervenim în dezbateri, am 
protestat vehement contra noii legi. Mai mult, 
a trebuit să insistăm să ni se ofere cuvântul, că 
nici asta nu prea vroiau domnii moderatori. 
Doamna s-ar fi bucurat numai să ascultăm, nu 
să mai vorbim. Au mai fost întruniri la nivel de 
guvernator și ministerial, la care am protestat 
categoric și întotdeauna am adus argumente în 
favoarea învățământului în limba maternă. 

Reiterez: limba maternă este chezășia 
succesului în școala noastră! Oricare 
intelectual treaz la minte înțelege acest lucru. 
Să nu credeți că autorii legii nu știu aceasta. 
Știu și încă foarte bine! De aceea, o fac 
intenționat. Cine vrea să distrugă un popor îi 
ia școala. Scurt pe doi. Slava Domnului nu 
am fost singur care gândesc așa, prezent la 
asemenea întâlniri. Întotdeauna am protestat 
solidar contra art.7 al controversatei legi. Dacă 
vrem, putem fi uniți... Eu și așa nu înțeleg de 
ce n-am avea voie să iubim Ucraina în limba 
română? De fapt, această întrebare pentru 
prima dată am pus-o, foarte oficial, încă prin 
2014, cu mult timp înainte de apariția noii Legi 
a educației, care conține dezastruosul art.7.

Eugen PATRAȘ: Ne aflăm, din păcate, 
într-o situație aproape penibilă și trebuie să 
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spunem clar și răspicat lucrurilor pe nume: 
există în Ucraina forțe politice care nu s-au 
debarasat încă de tarele trecutului, inclusiv de 
tarele trecutului stalinist. S-au adus suficiente 
dovezi că fantomatica „limbă moldovenească” 
este produsul minții lui Stalin, iar dacă nu a 
lui Stalin personal, cu siguranță a acoliților 
săi, în scopul vădit de a inventa și a justifica 
„națiunea moldovenească”, devenită mai 
recent și „națiune civică”, în orice caz alta 
decât cea română. Caracterul geopolitic al 
termenilor „națiune moldovenească” și „limbă 
moldovenească” e cât se poate de transparent, 
De aici până la arogarea dreptului de reluare 
în stăpânire a unor teritorii ocupate în ʼ40 e 
un singur pas. Ca să-și justifice existența, 
„națiunea moldovenească” are nevoie de 
legitimitate, fie și aparentă. Cântec vechi, 
interpreți noi! Jocuri politice murdare. Oricum 
statuarea „limbii moldovenești” nu a fost 
treabă de lingviști, ci de politicieni. Ca și 
statuarea „națiunii moldovenești”, care nu a 
fost treabă de etnologi, ci tot de politicieni. La 
fel, și introducerea acestor concepte false în 
circuitul științelor limbii și societății nu a fost 
treabă științifică, ci pur politică. De aceea, noi 
credem că nu e cinstit ca un stat democratic 
care se decomunizează, care caută solidaritatea 
Bucureștiului pentru integrare euroatlantică 
și o găsește cu vârf și îndesat, să accepte, ba 
chiar să promoveze cu ostentație, un concept 
fals, cum e „limba moldovenească”, introdus 
din considerente pur politice, de Moscova 
cea hrăpăreață, care abia așteaptă un nou 
prilej de a-l strânge „frățește” în brațe, ca pe 
un frate mai mic, cu aceeași ardoare cu care 
a îmbrățișat și Moldova dintre Prut și Nistru, 
inventând, spre justificare, așa-zisa „națiune 
și limbă moldovenească” în baza cărora să 
facă o republică sovietică, iar mai apoi și un 
stat moldovenesc. Rușinică, pan ministru al 
educației, rușinică pani sfetnici ai ministrului, 
pentru un atât de neașteptat cadou făcut 
românilor, inclusiv celor de la Academia 
Română care au arătat clar că ardelenii, 
muntenii și moldovenii vorbesc aceeași limbă 
și sunt același popor, răbdător și înțelegător, 
care sprijină Ucraina necondiționat, iar drept 
răsplată primesc, tot necondiționat, asemenea 
scumpe daruri.

Dar să vedem care este totuși aria de 
răspândire a acestei fantomatice „limbi 
moldovenești”? Că în România nu se 
vorbește o asemenea limbă, deși e plină de 
moldoveni de la Prut până la Milcov și nici 
în R. Moldova nu se face școală în limba 
„moldovenească”, ci doar în limba română. În 
Ucraina, har Domnului!, în regiunile Cernăuți 
și Transcarpatia, limba română a rămas în școli 
cu numele ei adevărat. Atunci unde se vorbești 
și se predă în școală „limba moldovenească”? 
În „Pridnestrovskaia Respublica” și în 
„Odesska oblast”. În republica separatistă 
transnistreană, „limba moldovenească” 
este limbă oficială, alături de limbile rusă și 
ucraineană. Acest voazinaj, limba ucraineană/
limba modovenească, îl vom întâlni și în 
regiunea Odesa din Ucraina. În alte părți, 
„limba moldovenească” nu există. Dacă luăm 
în calcul faptul că jumătate din regiunea Odesa 
e alcătuită din sate care, până la „eliberarea” 
Basarabiei de sub „jugul României”, făceau 
parte din Republica Autonomă Sovietică 
Socialistă Moldovenească (Transnistria 
istorică), atunci ne dăm mai bine seama de 
logica acestei apropieri. În satele moldovenilor 
din partea sudică a Transnistriei care, începând 
cu anul 1940, face parte din regiunea Odesa, 
demult nu mai există școli în limba maternă a 
localnicilor. 

Deși trecute la limba română din oficiu 
în 1992, școlile din partea sudică a regiunii 
Odesa (Basarabia istorică, cunoscută și sub 
numele de Bugeac) au revenit, tot din oficiu 
(adică din ordinul autorităților) în 1998 la 
așa-zisa „limbă moldovenească”. Revenirea 
s-a făcut la un an după ratificarea tratatului 
de bază ucraineano-român, ca un fel de dar în 
amintirea acestui eveniment, oferit oficialilor 
români, în semn de mulțumire pentru 
semnarea tratatului. Interesant de remarcat 
faptul că, atunci când limba română a fost 
schimbată în școlile din Bugeac cu așa-zisa 
„limbă moldovenească”, nu s-a cerut niciun 
fel de acord din partea părinților. Cei care au 
decis această revenire au respins argumentele 
științifice privind existența unei singure 
limbi literare a romanicilor sud-est europeni 
aduse de instituțiile academice din România, 
și s-au aliniat, culmea ironiei, la ideologia 
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separatiștilor din Tiraspol. S-au aliniat tacit, 
fără multă publicitate, lăsându-i doar pe cei 
câțiva „moldoveniști” deșteptați din „rătăcirea” 
lor românească de până atunci (și aici mă refer 
în primul rând la agronomul Fetescu și la soția 
dânsului care până atunci inspecta școlile cu 
limba română de educație din regiunea Odesa), 
să toarne lături peste limba română pe care o 
cinstiseră până atunci și să-i înfiereze cu mânie 
proletară pe „românizatorii” de la București 
care sapă la rădăcina „limbii și naționalității 
moldovenești”. Rădăcina acestei inventate 
limbi și acestei iluzorii naționalități fiind prea 
adâncă, „românizatorii” din București nu au 
reușit (încă) să o scoată. Ura!  Iată așa ne-am 
pricopsit, domnii mei, cu aceste „mori de vânt” 
ale trecutului bolșevic. Dar să mergem mai 
departe. Câtă vreme limba „moldovenească” 
nu există decât politic, recunoașterea ei de 
Transnistria și de Ucraina, ca limbă de educație 
școlară în regiuni geografice învecinate, ne 
duc cu gândul la o, probabil întâmplătoare, 
dar deloc îmbucurătoare, coincidență de 
interese geopolitice. Să dea Dumnezeu să nu 
fie o coincidență prestabilită. Căci altfel e greu 
să explici respingerea denumirii firești a limbii 
literare a românilor basarabeni și încurajarea 
atacurilor moldoveniștilor împotriva așa-zisei 
„românizări forțate a moldovenilor basarabeni”. 
Buboiul transnistrean nu poate fi veșnic. Dar 
nici nu e încă îndeajuns de copt, ca să crape. Și 
nu dă doamne să crape vreodată, apăsat de mâna 
lungă a Rusiei. Ar face mult necaz în jur, căci 
e sub coasta Moldovei și a Ucrainei. Ne pare 
rău că frații noștri ucraineni nici înainte n-au 
înțeles, nici acum nu prea înțeleg acest lucru. 
Participarea activă a formațiunilor paramilitare 
UNA-UNSO, alături de separatiștii din Tiraspol 
și armata a 14-a a Moscovei în lupta împotriva 
integrității teritoriale și suveranității R. Moldova 
în 1992, nu a trecut neobservată de vecini. Din 
ea ar fi cazul să tragă unele învățăminte cei care, 
luptând pentru separatism pe teritorii străine, 
condamnă acum separatismul pe propriile 
teritorii. Reintroducerea așa-zisei limbi 
moldovenești în Ucraina poate fi interpretată 
și ca un gest de susținere și promovare a unui 
separatism lingvistic. 

Oricât de paradoxal ar putea să pară la 
prima vedere, poziția Moscovei și poziția 

Kievului referitoare la „limba moldovenească” 
coincid întru totul. Pentru cele două capitale nu 
contează falsitatea acestui concept și nici faptul 
că, la 5 decembrie 2013, Curtea Constituțională 
a R. Moldova s-a pronunțat asupra limbii 
române ca limbă oficială în R. Moldova, că 
întreg procesul de învățământ din R. Moldova 
se desfășoară în limba română, că temuta 
Comisie de la Veneția s-a pronunțat în sensul 
identității absolute a „limbii moldovenești” 
cu limba română (deci s-a pronunțat în sensul 
recunoașterii unei singure limbi vorbite și 
la București, și la Chișinău, și în  regiunea 
Odesa). Dar se pare că nu acestea sunt reperele 
și documentele de referință ale oficialilor de la 
Kiev. Ministerul ucrainean al educației (oare 
doar acest minister?) ignoră punctul de vedere 
al Academiei Române și al Academiei de 
Științe a R. Moldova, foruri științifice supreme 
din cele două țări, dar cred orbește în punctul 
de vedere al unui agronom, specialist în „limba 
moldovenească”, Anatoliy Fetescu, liderul 
moldovenist din zonă, răsplătit pentru meritele 
sale de „moldovenizare” a sistemului școlar, 
cu funcția grasă de viceguvernator al regiunii 
Odesa pe timpurile când isteria antiromânească 
defila cu nerușinare prin fața Consulatului țării 
prietene.

Acum, despre „numeroasele consultări” 
ale Ministerul Educației de la Kiev cu mediul 
asociativ românesc. Din câte știu, ele nu au avut 
loc decât o singură dată, și anume în ziua de 13 
mai 2018, când a fost organizată o întâlnire cu 
viceministrul Hobzei, la care toți, dar absolut toți 
cei prezenți în sală, reprezentanți ai asociațiilor 
românești, au cerut respectarea Constituției 
(art.22, 53), și a obligațiilor internaționale ale 
Ucrainei, care asigură dreptul la învățământ în 
limba maternă. Toți colegii noștri au avut aceeași 
impresie de pe urma întâlnirii: voi vorbiți ce 
vreți, iar noi (autoritățile) facem ce „trebuie”. 
Dar și aceste pretinse „consultări”, apreciate 
de minister drept numeroase, pentru că așa dă 
bine într-un raport oficial, dar inexistente în 
realitate, au avut loc... după aprobarea legii. 
A le prezenta la plural, cu dată anterioară, ca 
pe un vot pozitiv pentru Legea Educației din 
partea comunității românești din Ucraina, este 
cel puțin nedemn din partea autorităților.
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Ștefan HOSTIUC: În al 12-lea ceas, 
profesorii din majoritatea școlilor cu limba 
„moldovenească” de educație din regiunea 
Odesa și părinții mai multor elevi, sprijiniți 
de medul asociativ românesc (atâta cât a 
mai rămas în urma hărțuielilor la care este 
supus), au trimis petiții  conducerii de stat și 
guvernului Ucrainei prin care cer ca limba de 
educație în școlile lor să fie, ca mai înainte, 
în primul deceniu de suveranitate ucraineană, 
limba română. Asociația „Basarabia”, 
condusă de Anatol Popescu, a trimis și în 
anii trecuți, când toți tăceau de spaimă să nu 
li se întâmple ceva rău, numeroase petiții în 
acest sens. Dar, ca și mai înainte, de la Kiev 
au venit răspunsuri în doi peri. Ministerialii 
care au decis – pe cale administrativă! – 
cu trei decenii în urmă înlocuirea, în toate 
școlile românilor/moldovenilor din Ucraina, 
a limbii „moldovenești” cu limba română, 
iar cu două decenii în urmă, reînlocurirea, 
în școlile moldovenilor din Odesa, a limbii 
române cu dublura sa, numită politic 
„limba moldovenească”, se declară acum, 
vezi doamne!, incompetenți să decidă 
revenirea la normalitate. Și-o fi pierdut brusc 
plenipotența? Chiar să nu existe în Ucraina 
foruri competente să corecteze o eroare? Sau 
nu există voință politică pentru aceasta?

Mihai MECINEANU: Ministerul 
Educației din Ucraina declară că nu are 
competențe să schimbe limba de educație din 
școlile moldovenești, iar directorii de școli 
spun că numai ministerul este competent 
să facă acest lucru. Prin recenta decizie, 
el rezolvă într-un fel problema școlilor cu 
limba „moldovenească” de instrucție, nu 
problema denumirii limbii. Aici e buba. 
Ministerul  face momentan un favor școlilor 

din regiunea Odesa, un favor de scurtă durată, 
pentru a le potoli elanul în lupta lor legitimă 
pentru recunoasterea limbii române ca limbă 
de educație în procesul de învățământ și 
pentru renunțarea la sosia ei politică, „limba 
moldovenească”, odată și pentru totdeauna. 
Ministerul se cramponează de „limba 
moldovenească”, pentru că mai are nevoie 
de ea ca instrument de deznaționalizare. Până 
când Ucraina nu va recunoaște limba română 
ca fiind unica pentru toți românii din țară – 
bucovineni, maramureșeni, basarabeni, ca să-i 
enumăr aici doar pe cei mai numeroși dintre 
conaționalii noștri din teritoriul acestei țări –, 
problema statutului limbii române, denumită și 
„limbă moldovenească” în Ucraina, va rămâne 
în coadă de pește. Neprotestând nu vom obține 
niciodată recunoașterea expresă a limbii 
române. Petițiile noastre trimise către Kiev, 
scrisorile prin care elevii, părinții, profesorii 
etc. își revendică dreptul la limba română, 
trebuie să aibă un răspuns. Dacă dreptatea este 
de partea noastră, iar oficialitățile nu recunosc 
acest lucru, ele trebuie să fie acționate în 
judecată. Dacă ne vom resemna, limba română 
va rămâne încă pentru mult timp cu numele ei 
inadecvat de „limba moldovenească”. Trebuie 
să o scoatem odată și odată la capăt. Iar pentru 
asta sunt necesare măsuri concrete, bani pentru 
avocați și multe alte cheltuieli, nu gargară și 
buricări gratuite pe Facebook.

Nicolae MOȘU: Aici nu e vorba de 
oameni competenți, ci de organe competente. 
Competența oamenilor ține de știință, pe 
când organele nu pot fi decât competente 
politic. În virtutea acestei competențe politice, 
Ministerul Educației din Ucraina răspunde 
Consiliului Național al Românilor din Ucraina 
să nu-și facă griji în legătură cu eventuala 
trecere a școlilor cu limba „moldovenească” 
de educație la împărțirea pe procente a 
orelor de predare a materiilor în cele două 

Mihai MECINEANU: „Ministerul Educației din 
Ucraina declară că nu are competențe să schimbe 
limba de educație din școlile moldovenești decla-
rând că o asemenea schimbare e de competența 
directorilor, iar directorii de școli spun că numai 
ministerul este competent să facă acest lucru”
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limbi preconizate de lege: ucraineană și 
maternă. Noua Lege a educației, spun cei 
de la minister, va intra în vigoare, pentru 
școlile „moldovenești”, nu anul acesta, ci 
peste trei ani, căci, zic ei mult prea pe ocolite 
(mai curând sugerând decât afirmând), limba 
„moldovenească” se asociază cu limbiile 
Uniunii Europene, deci și cu limba română. 
Păi, domnii mei, o femeie dacă e gravidă nu 
poate fi doar puțin gravidă sau foarte gravidă 
și nici nu poate fi gravidă prin asociere cu 
alte gravide, ci este, pur și simplu, gravidă. 
Așa și limba „moldovenească” nu poate să 
fie mai mult sau mai puțin română, sau să 
se asocieze cu limba română, pentru că ea 
e chiar sută la sută limba română. Deci, sub 
presiunea opiniei publice, a învățătorilor, 
profesorilor, elevilor, părinților, asociațiilor 
obștești, răspunzând  Consiliului Național al 
Românilor din Ucraina, ministerul spune că 
problema e rezolvată. O fi ea rezolvată, dar nu 
în mod cinstit, ci șmecherește. Ce face de fapt 
onoratul minister? Prin amânarea termenului 
de implementare și prin modificarea condițiilor 
de implementare a Legii educației în școlile 
cu limbă „moldovenească”, ministerul 
nostru încearcă din nou să ne păcălească, 
pentru că în definitiv, nu recunoaște că limba 
moldovenească e aceeași cu limba română 
numai cu alte nume și că a sosit momentul să 
fie denumită normal: limba română. 

Eugen PATRAȘ: Până acum, Ministerul 
Educației de la Kiev ne tot spunea că părinții 
elevilor sunt în drept să se pronunțe asupra 
limbii predate în școală, iar în august curent, 
când părinții elevilor din școlile regiunii 
Odesa și-au manifestat dorința să se revină 
la predarea materiilor școlare în limba 
română, cererile acestora au fost transmise 
autorităților... raionale, ca ele să decidă asupra 
denumirii limbii (!?), iar organizatorii acțiunii 
de colectare a semnăturilor depuse pe aceste 
cereri au fost, așa cum ne așteptam cu toții, 
batjocoriți și intimidați.

Când s-a revenit la limba “moldovenească”, 
în 1998, nu s-a cerut părerea părinților, iar 
acum, când părinții s-au pronunțat pentru 
limba română, părerea lor nu mai contează. 
Cum vine asta?

Deși, deocamdată, școlile din Odesa 
au scăpat de sperietoarea cu numărătoarea 
„procentelor” (atâtea ore în ucraineană, atâtea 
în română, în ucraineană mult peste 50 la sută, 

în română mult sub 50 la sută, și tot așa până 
la dispariția completă a orelor de română), 
cererea făcută de CNRU și de părinți, către 
Ministerul Educației de la Kiev, ca educația 
în școlile din regiunea Odesa să treacă de la 
fantomatica limbă „moldovenească” la limba 
română și ca programele de învățământ să fie 
unice pentru toate școlile cu limba română 
de predare din Ucraina, n-a fost admisă. Din 
acrobația verbală a unui recent răspuns venit 
de la Ministerul Educației de la Kiev poate 
să rezulte orice vrei, numai nu opțiunea de 
a se reveni la denumirea firească a limbii. Și 
asta se numește colaborare, înțelegere, bună 
vecinătate și prietenie... exact în spiritul și 
litera tratatului. Păcat.

Maria TOACĂ: La această întrebare 
a dumneavoastră, domnule Ștefan Hostiuc, 
ca şi la cea anterioară, mai bine ar răspunde 
tatăl meu, Gheorghe Toacă din Lehucenii 
Boianului, care toată viaţa a suferit din cauza 
cuvântului „moldovean” în buletinul de 
identitate. Dar au trecut 22 de ani de când a 
plecat din această lume tot mai nefavorabilă 
românilor. Eu revin la ideile mele că în timpul 
de faţă nu moldovenismul este pericolul cel 
mai mare pentru noi. Pe la sfârșitul anilor 
’70, când am venit cu serviciul şi cu traiul 
din Chișinău la Cernăuţi, îmi purtam colegii 
şi prietenii din Moldova pe strada cu numele 
lui Eminescu, le arătam clădirea şcolii nr. 1, 
unde Poetul şi-a făcut studiile gimnaziale și 
liceale, mândră că la intrarea ei este şi o placă 
comemorativă, ca semn că Luceafărul a pornit 
spre înălţimi astrale anume din aceste locuri. 
Atunci nu mă deranjau cuvintele incrustate 
pe acea placă, cuvinte ce-l defineau pe 
Eminescu drept scriitor clasic a două popoare 
– moldovenesc şi român. Faptul că exista acea 
placă şi strada se numea „Eminescu” era mult 
mai important decât întrebarea de ce s-a scris 
așa, într-o formulă denaturată. Doar pe atunci 
acestea erau unicele simboluri oficiale, care 
atestau paşii Poetului în citadela Bucovinei.

Mai târziu pe aceeași clădire a fost 
instalată o placă nouă, cu chipul romantic al 
tânărului Eminescu în basorelief, conţinutul 
inscripţiei însă a rămas neschimbat, păstrându-
şi tenta propagandei comuniste. Nu-mi plăcea 
să trec pe acolo aşa ca mai înainte, semnul 
comemorativ amintindu-mi de fiecare dată 
de cretinizarea la care încă mai este supus 
neamul nostru. Probabil, astăzi numai cei 
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rău intenţionaţi sau absolut ignoranţi pot să-l 
împartă pe Eminescu în român şi moldovean. 
Şi nici nu face să intrăm în polemică cu exegeţi 
sau „învăţaţi” de acest soi, ca să le aducem 
argumente că geniul poporului nostru a fost 
român, aşa cum şi noi toţi avem acelaşi suflet 
şi aceeaşi inimă românească.

Când mă gândesc, însă, la cataclismele 
spirituale prin care ne-a fost dat să trecem 
de la 1940 încoace, mă încearcă un sentiment 
contradictoriu faţă de cei care au reuşit să-l 
împartă pe Eminescu la două popoare. Dacă îl 
lăsau numai român, când şi de la cine aveam 
să aud de acest nume? Pe la începutul anilor 
’60, când am mers în clasa întâi, i-am văzut 
în abecedar chipul de Luceafăr, i-am învăţat 
poeziile din cartea de citire. Mi-i îngrozitor 
să-mi imaginez ce literatură naţională aveau 
să studieze câteva generaţii în şcoli şi pe la 
facultăţi, dacă nu se puneau luntre şi punte 
intelectuali dintre cei mai elevaţi din Basarabia 
sovietică să le dovedească „nacialnicilor” de 
la CC că Eminescu, Creangă, Alecsandri sunt 
ai moldovenilor, iar românii i-au luat „de-
ai lor”. În primul număr din 2007 al revistei 
„Destin românesc”, care apare la Chişinău 
cu sprijinul Institutului Cultural Român, 
a fost publicată stenograma unei întruniri 
organizate de Comisariatul Poporului pentru 
Învăţământ din R.S.S. Moldovenească pe data 
de 10 martie 1941. Obiectivul consfătuirii era 
de a confirma planurile iniţiate în R.A.S.S. 
Moldovenească privind crearea unei „limbi 
moldoveneşti”, care urma să fie impusă şi 
românilor din Basarabia ocupată de U.R.S.S. 
la 28 iunie 1940. Acest document, care reflectă 
planurile bolşevice de extindere a politicii de 
rusificare, prezintă un subiect aparte de studiu. 

Aici, însă, mă voi opri doar la momentele care 
arată încercările disperate ale unor intelectuali 
chemaţi la reuniune de a revendica dreptul la 
Mihai Eminescu şi Ion Creangă ca exponenţi ai 
poporului moldovenesc şi limbii moldoveneşti. 
Fără îndoială, oameni de aleasă cultură, ca 
Nicolae Costenco, Emilian Bucov şi alţii, cu 
studii făcute la Iaşi sau Bucureşti, ştiau cine-i 
Eminescu şi vorbeau o limbă corectă. Însă din 
stenogramă se intuieşte că stâlceau intenţionat 
cuvintele, probabil, ca să nu fie învinuiţi că 
vorbesc limba burgheză de cafenea, ca la 
Bucureşti. La consfătuire au fost invitaţi şi 
învăţători de la sate, mai curând ca să-i depisteze 
pe disidenţi decât să le solicite părerile. 
Interesant e faptul că aceştia au vorbit cu mai 
mult curaj decât elita intelectuală din capitală. 
Ori poate erau mai naivi şi mai puţin precauţi. 
Bunăoară, pledând pentru o limbă unică pe 
ambele maluri ale Nistrului, un oarecare tov. 
Cernat a opinat: „Apoi noi nu trebuie să ne 
înlăturăm de la limba lui Creangă şi Eminescu, 
nu trebuie să ne îndepărtăm de dânşii pentru 
ca ceilalţi moldoveni când or vedea cărţile 
noastre să râdă de noi. ...Dacă ne oprim la limba 
iui Creangă, apoi nu mai putem vorbi nici de 
dincolo, nici de dincoace. Om avea o singură 
limbă cu care om putea să ne mândrim. Dacă 
aceşti scriitori ai noştri sunt şi în literatura 
românească – nu e nici o piedică, pentru că 
şi Tolstoi care-i rus este în literatura străină 
şi aceasta nu înseamnă că el e străin, după 
cum nici Creangă, nici Eminescu nu sunt ai 
românilor”. Din cuvântarea altui învăţător, tov. 
Corcinschi, reţinem: „Sunt scriitori moldoveni 
şi Creangă, şi Eminescu, şi Alecsandri, şi 
Vlahuţă, şi Sadoveanu, şi Neculcea şi alţii. 
Se întreabă: aişti scriitori au scris într-o limbă 
cunoscută de noi, noi cunoaştem limba lor, o 
înţelegem şi dacă o înţelegem această limbă, 
vra să zică e limba noastră. Dacă ei îs scriitorii 
norodului moldovenesc or intra în literatura 
moldovenească şi noi om spune că aceşti 
scriitori sunt ai norodului moldovenesc şi om 
publica lucrările lor”. Cu aceeaşi pledoarie 
intervine şi prozatorul Lev Barschi, născut în 
Transnistria, care a spus: „Aci a fost o tradiţie 
de cultură moldovenească. Au fost răspândite 
lucrările scriitorilor clasici moldoveni din 
sec. XIX Creangă, Eminescu, Alecsandri 
şi alţii, cari au o limbă îndrăgită, mai cultă şi 
noi nu trebuie să facem aşa ca să dăm înapoi, 
dar dimpotrivă trebuie să ne ridicăm la limba 
aceasta şi s-o îmbogăţim şi mai mult, s-o luăm 
ca bază a limbii literare”.

Profesori români participanţi la Forumul Cadrelor Didactice de Limbă 
Română din regiunea Odesa, la uşa larg ÎNCHISĂ a Centrului de 
Informare al României din Ismail. Universitatea Umanistă de Stat din 
Ismail, 25 martie 2018. Fotografie și comentariu: Asociația Național-
culturală „Basarabia”  a românilor din regiunea Odesa
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Să fi fost o luptă conştientă pentru Eminescu 
în acel dramatic an 1941? Cert este că l-am avut 
în manuale, că la Chişinău s-a editat din opera 
Poetului, fie chiar şi cu caractere slavone şi 
cenzurat.

Ion HUZĂU: Limba „moldovenească” a 
ajuns și la noi, în Maramureș, limbă de educație 
în școli. După ce voievodul maramureșean 
Dragoș din Bedeu (localitate ucrainizată 
aflată la vreo zece kilometri distanță de unde 
vă vorbesc eu acum) a descălecat cu mai 
bine de șase secole și jumătate în urmă în 
țara pe care a numit-o Moldova, iată că ne-
am trezit la mijlocul secolului XX cu „limba 
moldovenească” descălecând în Maramureș. 
Probabil să ne apropie și mai mult de Bedeul 
actual. A existat o logică sovietică în această 
„suveică”. Acum, teoria sovieticilor cum că 
moldovenii nu sunt români a fost preluată nu 
puzderia de ultranaționaliști ucraineni și foști 
propagandiști ruși din regiunea Odesa vopsiți 
de curând în altă culoare politică. 

Mă nemulțumește foarte tare faptul că 
în guvern nimeresc destui analfabeți care 
pedalează pe ideea că moldovenii nu sunt 
români, că aceștia aparțin unor națiuni diferite. 
Dar tot ei fac spume la gura când rusinii (rutenii) 
transcarpatici susțin că nu sunt ucraineni. Într-
un caz, parcă ar fi reduși la minte, iar în celălalt 
caz înțeleg prea bine situația. De aceea, stau și 
mă gândesc: ce o fi cu ei, n-au școală destulă, 
de ne separă în halul acesta, sau nu au interes 
să recunoască artificialitatea împărțirii națiunii 
noastre în români și moldoveni? Dumneavoastră 
întrebați dacă nu cumva nerecunoașterea 
acestui adevăr are în spate lipsa de voință 
politică a celor care ne stau în frunte. Sunt sigur 
că nu există o asemenea voință, nici din partea 
aripii naționaliste a clasei noastre politice, nici 
din partea aripii „internaționaliste” de sorginte 
sovietică, care, se întrec în a striga la tribună 
că fac totul pentru a întări țara, iar în realitate 
o destabilizează prin acțiunile lor. Asta fac. Și 
asta în condițiile în care Ucraina tinde spre UE 
și NATO. Acești politicieni iresponsabili uită că 
țara poate să intre în aceste structuri occidentale 
doar dacă îndeplinește niște condiții. Protejarea 
minorităților este doar una din condiții. Dar, 
curios lucru, aripa naționalistă și, în genere, 
toți cei care dețin puterea în Ucraina după 
maidan fac tot posibilul să scape de minorități, 
adoptând legi care faptic le dărâmă, și totodată 
măresc numărul minorităților cu o minoritate 
care nu există: minoritatea moldovenească, 
desprinsă intempestiv din minoritatea română. 

Cum vine asta? De aici și problema „limbii 
moldovenești”. E sau nu e aceiași cu limba 
română? Iată o întrebare la care toți știu 
răspunsul corect, dar nimeni nu vrea să-l 
recunoască. 

Dacă distinșilor pani și distinselor panove 
de la minister nici măcar recomandările 
Comisiei de la Veneția nu le sunt pe plac, 
atunci cum pot ei/ele să creadă că mai agreează 
cineva în apus o asemenea democrație vestică? 
Ungaria a luat o poziție fermă și pune condiții 
dure în acest sens, pe care Ucraina nu le prea 
ia în seamă, dar cu maghiarii din Transcarpatia 
se poartă mai atent și parcă mai înțelegător 
decât cu românii, a căror țară înrudită sprijină 
necondiționat Ucraina în demersurile acesteia 
de aderare la UE și NATO. Asta despre ce 
vorbește?

Nicolae ȘAPCĂ: Dacă dorește, Ministerul 
învățământului din Ucraina poate să rezolve 
problema celor „două” limbi în două zile. 
Solicită Academiei de Științe a Ucrainei o 
concluzie privind statutul științific al limbii 
„moldovenești”. Academia solicită Catedrei de 
română de la Universitatea „Taras Șevcenko” 
din Kiev și, dacă dorește, Catedrei de filologie 
română de la Universitatea din Cernăuți, un 
raport în care să explice din punct de vedere 
științific care este deosebirea dintre cele două 
limbi (ca fond lexical de bază și ca structură 
gramaticală), iar dacă o asemenea deosebire 
nu există, atunci să se oprească la o singură 
denumire, cea consacrată în mediile științifie 
internaționale, făcând referire, prin asterisc, 
într-o notă de subsol: Limba română. În 
perioada comunistă, a fost denumită impropiu, 
din motive politice, în RSSM și RSSU, „limba 
moldovenească”.  Există în Ucraina o lege 
foarte bună, Legea decomunizării, dar ea, din 
păcate, se implementează selectiv. „Limba 
moldovenească” cade sub incidența acestei 
legi, ca limbă inventată de acoliții lui Stalin în 
scopuri politice. Nu trebuie s-o dărâmi, trăgând 
cu funia litera ei chirilică de pe postament. E 
suficientă o hotărâre de guvern și problema 
s-a rezolvat. Nimic complicat, în această 
recunoaștere lingvistică. Dorință să fie. Dar nu e. 

Recent Consiliul Național al Românilor din 
Ucraina a primit un răspuns de la Ministerul 
educației al Ucrainei că acesta recunoaște 
„limba moldovenească” în lista limbilor UE, 
fără să o numească însă cu numele ei adevărat: 
limba română, cum a arătat și un antevorbitor.
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Ștefan HOSTIUC: Ce ar trebui să 
întreprindă societatea civilă (asociațiile culturale 
și celelalte organizații nonguvernamentale) 
care reprezintă comunitatea românească din 
Ucraina, și presa independentă care mai apare, 
de bine de rău, în limba română, pentru a 
convinge factorii de putere să țină seama, până 
la urmă, de necesitățile și cerințele legitime ale 
minorității etnice românești?

Maria TOACĂ: Îi doare într-un loc pe 
factorii puterii din Ucraina că românii critică 
legile care le distrug identitatea. „Toate-s vechi 
şi nouă toate”, vorba Poetului nostru vizionar... 
De aproape trei decenii, de când s-a declanşat 
catastrofala reducere a şcolilor cu predarea în 
limba română, facem unul şi acelaşi lucru: ne 
revoltăm oral (vorbind, polemizând, certându-
ne între noi), ne exprimăm nemulţumirea 
în scris (expediind adresări, demersuri 
şefilor locali, celor din capitală, structurilor 
internaţionale). Şi tot de atâta timp n-am 
obţinut nici o iotă din cele cerute, nu se simte 
nici un rezultat favorabil. Dimpotrivă, pe an ce 
trece, condiţia românilor din Ucraina e tot mai 
nesatisfăcătoare, ajungând la starea actuală, 
când cerinţele spirituale ne sunt totalmente 
ignorate. S-au schimbat câţiva conducători 
ai statului (avem deja al şaselea preşedinte), 
s-au perindat la conducere partide de diverse 
orientări ideologice, însă nici cele cu faţa spre 
Kremlin, nici cele avântate spre Washington 
şi Bruxelles nu ne-au făcut dreptate. Oare nu 
e clar pentru liderii comunităţii româneşti din 
Ucraina că aceste metode de „a milita” pentru 
apărarea drepturilor şi „a critica” legile ce 
ne distrug identitatea sunt perimate, absolut 
insuficiente! În colecţiile „Zorilor Bucovinei”, 
la care am lucrat o viaţă, se depune praful peste 

zeci şi sute de asemenea declaraţii, tipărite 
în paginile ziarului. Am scris şi eu zeci de 
articole pe această temă, pe care încerc să le 
adun ca dovadă a unei munci sisifice. Am tot 
bătut alarma fără a fi auziţi. Cred că e de-ajuns 
pentru a ne convinge de oportunitatea unor noi 
modalităţi de a ne revendica drepturile. Într-o 
lume unde toate merg pe dos, ar trebui să uităm 
de postulatul biblic: „Cereţi, şi vi se va da;... 
bateţi, şi vi se va deschide”. Ar trebui să nu 
uităm pentru ce au mers la moarte sute de tineri 
români din satele din jurul Cernăuţiului, în 
februarie 1941, şi românii de pe Valea Siretului 
– la 1 aprilie acelaşi an, dreptul nostru la limba 
maternă fiind plătit cu viaţa lor.

Eugen PATRAȘ: La prima vedere, nu se 
cer prea multe: unitatea comunității, înțelegerea 
și toleranța Kievului și susținerea Bucureștiului. 
Însă fiecare luată în parte lasă de dorit. Încercăm 
să facem față și vom persevera. Pe alocuri vom 
apela și la justiție. Ar fi bine ca cei care sunt azi 
titulari ai națiunii să-și amintească de răul care 
le-a fost făcut, în trecut, de „frații mai mari” și 
să nu facă astăzi același rău „fraților mai mici”. 
Cine știe, istoria mai are și calitatea de a se 
repeta.

Mihai MECINEANU: Aici, în Ucraina, 
din păcate, lucrurile nu merg spre mai bine, 
lipsuri peste lipsuri, și printre ele lipsa de 
respect față de o comunitate națională care, 
mai mult decât tolerantă, din moși-strămoși 
răbdătoare, de la sine lăsătoare, se lasă de foarte 
multe ori, pur și simplu, călcată în picioare. Noi, 
asociațiile, tocmai de aceea ne-am înființat ca 
să nu o lăsăm să fie zdrobită chiar devinitiv, și 
economic, și lingvistic, și identitar. Sub aspect 

Maria TOACĂ: „Am tot bătut alarma fără a fi auziţi. Cred 
că e de-ajuns pentru a ne convinge de oportunitatea unor 
noi modalităţi de a ne revendica drepturile”
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economic, comunitatea națională mai poate să-
și revină, dar sub aspect lingvistic și identitar, 
niciodată. Colac și lumânare! – cum se spune 
în popor. Societatea civilă de aceea și există ca 
să găsească soluții salvatoare. Una din aceste 
soluții a fost că ne-am unit, ca asociații răzlețe 
din Cernăuți, sudul Basarabiei, Transcarpatia, 
într-un consiliu și acum putem să acționăm 
împreună, coordonându-ne activitatea. Dar 
unirea asta i-a cam deranjat pe unii.

Nicolae MOȘU: S-au trimis, dar unde 
numai nu s-au trimis, adresări, petiții, 
monitorizări și câte altele de acest fel, mape 
întregi, și către autoritățile regionale din Odesa, 
și către cele republicane din Kiev, și tot am 
rămas neauziți,  cu răspunsuri supte din deget,  
sau intenționat ignorați. Totuși, nu trebuie 
să disperăm. Trebuie să fim activi, pentru că 
altfel nu vom fi luați în seamă niciodată.

Nicolae ȘAPCĂ: În ultimii treizeci de 
ani, ONG-urile și presa de limbă română 
din Ucraina au făcut sute de adresări și 
memorii în ce privește respectarea drepturilor 
minorităților naționale. Și continuă să mai 
facă. Dar clasa politică din Ucraina, construind 
tânărul stat ucrainean, nu vrea să țină cont de 
drepturile minorităților naționale. Se vrea un 

stat unitar. Parcă noi am fi contra. Să fie unitar, 
dar cu respect pentru cetățenii de altă limbă, de 
altă etnie. E urât când vaca uită că a fost vițică. 
Au uitat, panii care elaborează, vis-a-vis de 
minoritari, proiecte de legi discriminatorii, 
că în urmă cu doar trei decenii ucrainenii 
erau „frați mai mici” ai rușilor. Acuma ei 
dictează rușilor condițiile de frate mai mare. 
Poate vor să le-o întoarcă... (Deși rușii din 
Ucraina nu au nicio vină că statul rus a devenit 
agresorul statului ucrainean) Dar ce treabă 
au cu noi, românii, sau cu maghiarii? Dacă 
noi, societatea civilă, am putea să convingem 
populația românească de unele lucruri, ar fi 
mai ușor de convins și factorii de putere.

Ion HUZĂU: Ce ar trebui să întreprindă 
mediul nostru asociativ? Să arate că există. 
Acum, cele mai multe asociații doar se fac că 
există. Asta-i buba! În Ucraina sunt înregistrate 
peste patruzeci de asociații ale românilor, dar 
numai una sau două din ele strânge cotizații 
și face adunări generale la timp, cum prevede 
statutul. Majoritatea covârșitoare dormitează, 
în frunte cu câte un lider care, din când în 
când, își mai pune semnătura pe vreun demers 
scris de alții, unii rău huliți de „beneficiari”, 
prin interpuși, pentru inițiative deranjante.

Atelier de creație la Centrul de Informare al României la Ismail
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Ștefan HOSTIUC: Ați putea să apreciați 
în ce măsură comunitatea românească din 
Ucraina simte sprijinul patriei istorice în 
păstrarea identității naționale, în apărarea 
limbii române în școli și în alte instituții 
comunitare, în dezvoltarea culturală și, nu 
în ultimul rând, în ridicarea moralului ei din 
ce în ce mai scăzut ca urmare a recentelor 
politici educaționale, lingvistice și identitare 
care o șubrezesc catastrofal, fără a-i lăsa vreo 
speranță de refacere? 

Ion HUZĂU: Susținere există. Ea vine 
mereu din partea patriei istorice. Există proiecte 
finanțate, unele poate nu îndestulător, altele 
poate cu asupra de măsură. Dar faptul că ele 
există, e un lucru pozitiv. Activitatea culturală 
și cea jurnalistică ar arăta mult mai palid și cu 
impact mult mai redus asupra comunității fără 
aceste proiecte. Spun încă o dată, comunitatea 
românească din Ucraina are mult de câștigat 
de pe urma proiectelor culturale, a burselor 
pentru elevi, și a altor forme de sprijin financiar 
din partea țării înrudite. Totodată, în paralel, 
ea are mare nevoie de un sprijin puternic și 
constant la nivel diplomatic. Atunci când 
la nivel de comunitate se simte acest lucru, 
curajul românilor de a rezista tăvălugului 
deznaționalizării crește. Din păcate, în ultimii 
treizeci de ani, sentimentul de abandon în loc 
să scadă, a crescut la foarte mulți români. De 
ce spun lucrul acesta? Pentru că minoritatea 
românească a devenit mai șubredă, a pierdut 
multe școli, aproape o jumătate din cele 
moștenite de la sovietici; imediat după Tratatul 
din 1997 a reapărut și își intensifică activitatea 
în Ucraina mișcarea „moldovenistă” cu vădită 
orientare antiromânească, limba română de 
educație din școlile din regiunea Odesa a fost 
înlocuită cu așa-zisa „limbă moldovenească”, 

au fost elaborate pentru școlile românilor / 
moldovenilor din Ucraina două programe diferite 
de studiere a limbii române / moldovenești, au 
dispărut practic toate ziarele în limba română 
finanțate de stat, cu excepția periodicului 
moldovenist „Luceafărul” din Odesa, au apărut 
noi legi educaționale și lingvistice care dărâmă 
identitar comunitatea. Dacă cineva consideră 
aceste înfrângeri succese, ori nu știe pe ce lume 
trăiește, ori înțelegând gravitatea situației se 
justifică, de ochii lumii, cu micile izbânzi care 
nu însemnă nimic pe fondul marilor pierderi. 
E ca pe câmpul de asalt – degeaba câștigi o 
redută, dacă pierzi cetatea.  Pentru a îndrepta 
lucrurile trebuie luate măsuri. Urmașii noștri nu 
ne vor ierta dacă vom lăsa de izbeliște soarta 
comunității românești care, fără acțiuni energice 
în sprijinul ei, se va topi în scurt timp în masa 
etnică a națiunii titulare din țara în care trăim. 
Există o comisie interguvernamentală mixtă, de 
activitatea căreia nu prea avem știre și de ale cărei 
foloase nu țin minte să ne fi bucurat vreodată. 
Ceea ce auzim mereu la radio și la televizor 
e sprijinul necondiționat pe care România îl 
acordă Ucrainei în eforturile acesteia de a adera 
la NATO și UE. Ne bucurăm și de atâta. Cu cât 
mai repede Ucraina va deveni membră a UE, cu 
atât mai bine pentru comunitatea noastră. Atunci 
poate nu vor fi adoptate legi care să impieteze 
asupra educației în limba maternă și a statutului 
identitar al comunității. Că dacă se lungește 
la infinit această perioadă de preaderare, noi 
nu mai prindem momentul să ne bucurăm de 
ea, pentru că nu vom mai exista la nivel de 
comunitate. Atunci ni se vor da toate drepturile, 
dar nu va avea cine să se bucure de ele.

Maria TOACĂ: Domnilor, nu putem 
spune că suntem lăsaţi de izbelişte. Însă ajutorul 
nu întotdeauna este orietat către obiective 

Ion HUZĂU: „Comunitatea românească din Ucraina are mult de câștigat 
de pe urma burselor pentru elevi, a proiectelor culturale și altor forme 
de sprijin financiar din partea țării înrudite. Totodată, în paralel, ea are 
mare nevoie de un sprijin puternic și constant la nivel diplomatic”
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prioritare. Mă voi referi doar la acordarea 
burselor pentru elevii din clasele primare 
care învaţă în limba română. Criteriile de 
acordare sunt prost stabilite, după părerea mea. 
Sunt direcţionate mijloace substanţiale, care 
nicidecum nu contribuie la menţinerea limbii 
române în învăţământ sau la cultivarea simţului 
naţional.  

Mihai MECINEANU: De treizeci de ani 
ne tot luptăm cu nedreptățile. De treizeci de 
ani ni se tot bagă în cap că nu suntem români, 
că suntem moldoveni. Ca și cum moldovenii 
nu ar fi și ei români, ca și ceilalți regionali – 
munteni, ardeleni, bănățeni, dobrogeni etc. 
Eu consider asta drept o jignire națională. 
Și statul român ar trebui să ia atitudine față 
de această jignire națională. Doar se știe că 
nu există națiune moldovenească, cum nu 
există nici limbă moldovenească. Moldovenii, 
muntenii, ardelenii și ceilalți vorbitori de 
limbă română alcătuiesc o singură națiune, 
națiunea română. Bolșevicii au inventat 
„naționalitatea moldovenească” și au băgat-o 
în cap moldovenilor din Basarabia, folosind în 
acest scop cea mai performantă mașină de tocat 
creierii din toate timpurile. Această mașină de 
tocat creieri, a cărei coarbă o învârt acum cu 
sârg moldoveniștii aflați în solda puterii, macină 
neîntrerupt, cu un randament sporit  – mai cu 
seamă după semnarea Tratatului din 1997 cu 
România – conștiița națională a basarabenilor 
români din sudul Basarabiei, îndemnându-i 
să se declare moldoveni la recensăminte. Eu 
cred că statul român ar trebui să ia nu numai 
act, ci și atitudne față de această anomalie. 
Vă închipuiți ce scandal ar face Ungaria dacă 
România ar avea în recensămintele ei ceangăi, 
secui și unguri separat. Acum, să nu mă ia în 
furci domnul Georgescu de la „Historia” din 
București că aș ține partea ungurilor. Nu. Eu 
vorbesc la modul prezumtiv. 

După spălarea bolșevică a creierilor și 
implantarea ideii de naționalitate moldoveană, 
mentalul colectiv al moldovenilor basarabeni 
din sudul Basarabiei, rupți și de Republica 
Moldova, și de România, și de celelate regiuni 
cu populație românească din Ucraina (Cernăuți 
și Transcarpatia), a rămas nu doar cu sechele 
ale acestei propagande ostile românismului, 
dar chiar cu însăși ideea că moldovenii sunt 

de altă națiune decât românii. Și ca această 
idee să se fixeze și mai bine în creierii 
conaționalilor mancurtizați, în Ucraina a fost 
scoasă de la naftalină, în 1998-1999, „limba 
moldovenească”. Pentru omul cu bun simț 
e o neghiobie, iar pentru politica ucraineană 
e un atu în sprijinul conceptului bolșevic de 
„naționalitate moldovenească”. Și ceea ce mă 
miră foarte tare e tăcerea țării noastre înrudite. 
Nu zic mai mult pentru că dacă zic ceva mai 
apăsat îndată se găsește vreun ziarist prin 
București, care să mă ia în furci și mă facă prorus, 
Gică-contra, detunător de idei constructive 
etc., cum a făcut astă vară cu Consiliul nostru, 
al românilor din Ucraina, pentru o sintagmă 
dintr-un memoriu către guvern, care a ajuns 
să fie comentată pe larg în presă. Ați văzut și 
dumneavoastră ce-a scris. Și de ar fi scris așa 
cum este, dar a prezentat totul pe dos. Domnia 
sa crede că noi aici trebuie să stăm cu capul 
plecat și să așteptăm mană cerească. Dacă ar 
fi să acționăm după principiul „Pară mălăiață 
în gura lui nătăfleață” n-am obține nimic. Din 
cauză că suntem activi, autoritățile din țara 
înrudită nu trebuie să se supere, ci dimpotrivă,  
nemulțumirile noastre trebuie să le pună pe 
gânduri. Pentru că sunt întemeiate.

Nicolae MOȘU: Putem să înțelegem de ce 
Kievului nu-i place să fie deranjat cu memorii 
și scrisori din partea noastră. Dar pe frații de la 
București n-ar trebui să-i supere nemulțumirile 
noastre?!... Și totuși pe unii dinte ei îi supără. 
Căci în loc să aprecieze că mai mișcă cineva 
pe aicea, se crispează apreciind că acel cineva 
mișcă în front. 

Eugen PATRAȘ: Este loc de mai bine și 
de mai mult.

Nicolae ȘAPCĂ: Întotdeauna va fi loc 
de mai bine și de mai multl. Dar când vorbim 
de susținere din partea patriei istorice, trebuie 
să avem în vedere nu doar sprijinul din partea 
autorităților statului. Avem prieteni adevărați 
la nivel de societate civică, de ONG-uri, de 
primării, consilii locale etc, cu care colaborăm 
și care ne sprijină, ne ajută. De cele mai multe 
ori moral, dar și aceasta înseamnă ceva. 
Totodată, Guvernul Român merită cuvinte de 
recunoștință pentru bursele pe care le primesc 
școlarii. Eu cred că ar trebui să fie stimulați și 
studenții de la Catedra de română a Universității 
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din Cernăuți și nu numai. Mă gândesc la 
colegii lor de la Universitatea din Ujgorod 
sau din Ismail. Și învățătorii, și profesorii din 
învățământul secundar, și universitarii noștri 
ar trebui luați în seamă. Încă odată, DRP-ului 
mulțumiri pentru sprijin. Știu că unii dintre 
noi au nemulțumiri în legătură cu cuantumul 
acestui sprijin. Dar toți mulțumiți nu vor fi 
niciodată! Așa-i firea omului, mai ales când e 
vorba de bani. Totodată, trebuie să recunoaștem 
că proiectele implementate cu sprijin din afară 
reprezintă doar o parte din activitatea mediului 
asociativ. Există un front larg de acțiune care nu 
poate fi acoperit doar cu aceste proiecte. Și doar 
prin eforturi comune, bine coodonate la nivelul 
Consiliului Național al Românilor din Ucraina 
și al celorlalte uniuni și alianțe din cadru 
mediului asociativ românesc, dacă există voință 
de colaborare din partea lor, putem fi eficienți în 
rezolvarea multiplelor probleme care apar la tot 
pasul în viața comunității noastre.

Marin GHERMAN: România sprijină 
comunitatea românească din Ucraina în diferite 
moduri. Ce-i drept, acest sprijin ar fi putut să 
aibă un impact mai mare dacă ar fi fost gândite 
strategii multianuale. Sunt mai mult decât 
necesare metode alternative de susținere a 
românității, că despre stat și diplomați s-a tot 
vorbit în spațiul public. Limba română trebuie 
transformată dintr-o limbă a martirilor într-o 
limbă a prosperității și a europenității. 

Din păcate, nu s-a încercat până acum 
să fie utilizat potențialul economic al limbii 
române. De fapt, trăim într-un cerc vicios. Avem 
nevoie de investiții din România (mă refer la 
instituții, organizații, companii etc. din statul 
ucrainean), cu angajarea la firme românești a 
unor etnici români, care să cunoască foarte 
bine limba maternă. Tinerii să rămână acasă, 
să fie interesați economic să învețe bine limba 
română. În acest mod, limba română ar deveni 
instrument economic de păstrare a identității. 
Dar pentru investiții mai e nevoie și de o mare 
dezghețare a relațiilor bilaterale. Acest proces 
este blocat de reticențe și de dosarul nerezolvat 
al drepturilor românilor din Ucraina, iar o 
prietenie cu orice preț nu este acceptată de 
mediul asociativ românesc. În acest mod, nu 
prea putem conta pe elementele informale ale 
diplomației economice. 

O altă problemă este etichetarea sistematică 
a etnicilor români de către opinia publică 
ucraineană ca fiind una pro-rusă, iar votarea 
în masă a partidelor apropiate de Kremlin 
de către români este o constantă politică. 
Și asta din cauza politicilor de tot soiul pe 
care clasa politică ucraineană, în special din 
ultima vreme, le promovează de așa manieră 
încât aceste politici sunt percepute de români 
ca fiindu-le potrivnice. În această privință, 
politica ucraineană ar trebui să-și revadă 
atitudinea, ca să-i câștige pe români. Românii 
din Ucraina ar trebui să fie percepuți în viitor 
ca avocați ai progresului european, ai securității 
euroatlantice,  și nu ai regimurilor autoritare. 

Aici se suprapun o sumedenie de factori 
politici, clericali și ideologici care sunt o 
demonstrare a faptului că românii din Ucraina 
trăiesc într-o realitate hibridă, care necesită 
soluții netradiționale atât din partea Kievului, 
cât și din partea Bucureștiului. Deocamdată 
aceste soluții nu au fost puse nici măcar pe 
hârtie, nu ca să mai fie și aplicate.   

Ștefan HOSTIUC: Discuțiile la masa 
noastră rotundă se încheie aici. Subiectele 
dezbătute la această masă rotundă au fost 
trimise tuturor liderilor de asociații și publicații 
românești din Ucraina. Unii ne-au promis că 
vor participa și nu și-au onorat promisiunea, 
alții ne-au pus anumite condiții de participare, 
cu care noi nu întotdeauna am fost de acord. 
Cu o seamă dintre invitați am negociat aceste 
condiții și parcă ne-am înțeles, dar până la urmă 
domniile lor așa și nu au răspuns invitației 
noastre. 

Revista „Mesager bucovinean” rămâne 
în continuare deschisă tuturor doritorilor să-
și exprime punctul de vedere asupra gradului 
de implicare a mediului asociativ românesc 
din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia 
în apărarea intereselor comunității, a limbii 
materne în sistemul de învățământ, a școlilor 
în rețelele școlare comunale, a culturii în sensul 
cel mai larg al termenului și a identității național 
ca obiectiv final.

Vom continua să discutăm în acest format și 
în alte ediții ale revistei, spre a nu lăsa să treacă 
neatinsă nicio temă de actualitate privind viața 
comunității istorice românești din Ucraina. Vă 
mulțumesc pentru participare. 
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Instituții asociative bucovinene: pagini de istorie

Societatea pentru Cultura
și Literatura Română în Bucovina

(1862-1944)

Valoarea istorică a Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în 

Bucovina, impactul ei asupra evenimentelor din 
perioada sa de glorie și de mari realizări, unele 
de importanță majoră pentru soarta provinciei 
și pentru întregirea națiunii, e încă prea puțin 
înțeleasă  și conștientizată de conaționalii 
noștri, în special de cei aflați în emisfera 
nordică a Țării Fagilor. De aceea, chiar dacă 
s-au scris monografii despre ea, chiar dacă s-au 
ținut conferințe științifice pe tema rolului ei în 
istorie, nu prisosește niciodată să ne întoarcem 
privirile spre trecutul ei și să extragem de 
acolo învățămintele necesare. Am scris despre 
această primă societate românească din 
Bucovina mai multe studii, am vorbit despre 
ea în cadrul mai multor simpozioane și sesiuni 
de comunicări, iar acum voi face o sinteză a 
acestor materiale, unele publicate în reviste 
de istorie1,  în speranța că ea va fi de folos 
cititorilor revistei „Mesager bucovinean” al 
cărei public țintă este comunitatea românească 
din Ucraina. Acolo, necesitatea unui mediu 
asociativ sănătos este de mare actualitate, 
iar construirea lui pe baze sănătoase nu se 
poate face decât luând ca model moral și 
organizatoric vechile soceități cernăuțene 
și în primul rând, cea mai însemnată dinte 
ele – ctitorie a hurmuzăcheștilor și pavăză și 
scut societății românești din vremuri grele, 
similare, într-o mare măsură, celor de azi.  

Înfiinţarea Societății pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina

În timpul revoluţiei din 1848, bucovinenii 
au reuşit să obţină separarea de Galiţia. Prin 
Constituţia din 7 martie 1849, Bucovina a 
fost proclamată „ţară a coroanei austriece” cu 
statut de ducat autonom. Românii bucovineni 

au obţinut atunci şi alte succese de mare 
importanţă naţională. Astfel, în septembrie 
1848 s-a creat o Catedră pentru limba şi 
literatura română la Gimnaziul german din 
Cernăuţi, al cărei titular a fost numit prin 
concurs profesorul ardelean Aron Pumnul. În 
martie 1849, limba română a fost introdusă ca 
obiect obligatoriu în şcolile din Cernăuţi, iar 
în februarie 1850, printr-un decret imperial, 
sistemul de învăţământ din Bucovina a fost 
scos de sub jurisdicţia autorităţilor galiţiene. 
Cu sprijinul revoluţionarilor moldoveni şi 
ardeleni, la Cernăuţi a fost publicat primul 
ziar cu text bilingv român-german, intitulat 
„Bucovina”. Ziarul a apărut, cu unele 
întreruperi, timp de aproape doi ani, din 
octombrie 1848 până în septembrie 1850.

Însă, după abrogarea, la 31 decembrie 
1851, a Constituţiei din 1849, şi instalarea unui 
regim neoabsolutist în Imperiul Habsburgic, 
multe reforme progresiste, iniţiate în timpul 
revoluţiei, fie au fost stopate, fie au fost 
implementate doar parţial. Abia la 26 februarie 
1861 a fost adoptată o nouă Constituţie, care a 
consfinţit definitiv autonomia Bucovinei. 

În același an (1861), românii ardeleni 
au înfiinţat Asociaţiunea Transilvană pentru 
Literatura Românească şi Cultura Poporului 
Român (ASTRA), care a fost, până la 
izbucnirea Primului Război Mondial, cea mai 
importantă societate culturală a românilor din 
Regatul Ungariei. În 1863, la Iași, a luat fiinţă 
Societatea „Junimea”, iar peste 3 ani, în 1866, 
la Bucureşti se constituia „Societatea Literară 
Română”, care în 1879 se va transforma în 
Academia Română2.     

La începutul anilor ’60 ai sec. al XIX-
lea, şi românii bucovineni și-au dat silința să 
înființeze prima lor societate naţional-culturală. 

Constantin UNGUREANU
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Un grup de tineri intelectuali români, printre 
care Nicolae Vasilco, Leon Popescu, Orest 
Reni-Herşeni, Leon Ciupercovici, Mihai Zotta 
ş.a. au înfiinţat, la 1 mai 1862, „Reuniunea 
Română de Leptură”. Iniţiativa creării acestei 
societăţi culturale a aparţinut profesorului 
Ioan Sbiera. În fruntea „Reuniunii Române de 
Leptură” au fost aleşi Mihai Zotta, preşedinte, 
şi Alexandru Hurmuzachi, vicepreşedinte. 
Din conducerea societăţii mai făceau parte 
Aron Pumnul, Ioan Sbiera, Ion Calinciuc şi 
Alexandru Costin3. 

Scopul acestei societăţi era mai buna 
cunoaştere a culturii poporului român, citirea 
revistelor şi gazetelor româneşti editate sau 
aduse în Bucovina, menţinerea conştiinţei 
naţionale şi sprijinirea învăţământului în 
limba română. La momentul înfiinţării, 
„Reuniunea Română de Leptură” număra 
183 de membri, iar până la sfârşitul anului, 
numărul acestora a crescut la 2214. În primul 
an de activitate, această asociaţie a organizat 
diferite manifestări, a deschis o sală de citire 
şi o bibliotecă cu cărţi româneşti, a stabilit 
legături cu societăţi culturale şi oameni 
de cultură din România şi Transilvania. 
Activitatea „Reuniunii” se desfăşura în limba 
română, folosindu-se scrisul cu alfabetul latin. 

La adunarea generală din mai 1863, 
„Reuniunea Română de Leptură” şi-a schimbat 
denumirea în „Societatea bucovineană pentru 
literatura şi cultura poporului român”, dar 
această denumire a fost respinsă de autorităţile 
austriece. După îndelungate negocieri, 

autorităţile au aprobat denumirea de 
„Societatea pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina” (SCLRB) şi au 
modificat unele prevederi din statutul 
societăţii cu referire la naţionalitate, 
cultură, ştiinţă şi poporul român. În varianta 
aprobată de autorităţi, textul statutului 
societăţii cuprindea astfel de atribuții ca 
răspândirea şi întărirea culturii naţionale; 
editarea de studii şi tratate ştiinţifice; 
acordarea de burse şi premii pentru tinerii 
români din şcoli medii şi din universităţi; 
susţinerea învăţământului în limba română 
etc. Membri a SCLRB puteau deveni 
persoane, indiferent de naţionalitate, 
confesiune şi cetăţenie, ceea ce a permis 
conducerii societăţii să-şi aprofundeze 
relaţiile cu românii din alte provincii 
istorice5. Acest statut al societăţii a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1865, când SCLRB a 

fost autorizată oficial să-şi înceapă activitatea. 
Statutul societăţii reglementa de asemenea: 

îndatoririle membrilor şi modalitatea lor de 
alegere; rolul adunării generale; activitatea 
conducerii societăţii; mijloacele materiale şi 
sursele de venituri. Potrivit statutului, membrii 
SCLRB erau împărţiţi în: membri fondatori 
(care donau suma de 200 de florini), membri 
ordinari (care plăteau anual o cotizaţie de 
12 florini), membri corespondenţi (care erau 
propuşi la adunările generale de un membru 
ordinar sau fondator şi care nu plăteau 
cotizaţii) și membri de onoare (care aveau 
merite personale recunoscute şi erau validaţi 
de adunarea generală). Conducerea Societăţii 
era constituită dintr-un comitet format din 15 
membri. O treime din membrii comitetului erau 
desemnaţi anual, prin tragere la sorţi. Dintre 
membrii comitetului erau aleşi: bibliotecarul, 
arhivarul, casierul şi controlorul. Comitetul 
trebuia să se convoace în şedinţă lunar. Data, 
locul şi ordinea de zi a adunărilor generale a 
SCLRB trebuiau să fie cunoscute autorităţilor 
austriece cu 14 zile înainte. Sediul Societăţii 
era în oraşul Cernăuţi6. 

Şedinţa festivă de inaugurare a noii 
societăţi a avut loc la Cernăuţi, în ziua de 11/23 
ianuarie 1865. Prima adunare generală a SCLRB 
l-a ales preşedinte pe Gheorghe Hurmuzachi. 
În aceeaşi şedinţă au fost proclamaţi membri 
de onoare ai Societăţii: bucovinenii Doxache 
Hurmuzachi, Constantin Hurmuzachi şi Eugen 
Hacman; cetățenii români Vasile Alecsandri 

Instituții asociative bucovinene: pagini de istorie

Diplomă din 31 decembrie 1870 a „Soțietății pentru Literatura și Cultura 
Română în Bucovina” acordată  maramureșeanului Vasile Costinescu, „membru 
fundatoriu”. Sursa: arhiva familiei pictorului Radu Costinescu
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şi Dimitrie Bolintineanu; ardelenii Andrei 
Şaguna, Alexandru Sterca-Şuluţiu, Timotei 
Cipariu, George Bariţiu, August Treboniu 
Laurian, Al. Papiu Ilarian şi Aron Pumnul7.

  Până la izbucnirea Primului Război 
Mondial, în fruntea SCLRB s-au aflat 
reprezentanţi ai românilor bucovineni bine 
cunoscuţi nu numai în Bucovina, dar şi peste 
hotarele provinciei. În perioada 1862-1920, 
preşedinţi ai SCLRB au fost: Mihai Zotta 
(1862-1863), Eugen Hacman (1863-1864), 
Gheorghe Hurmuzachi (1865-1882), Victor 
Stârcea (1882-1887), Iancu Zotta (1888), 
Eudoxiu Hurmuzachi (1889-1899) şi Dionisie 
Bejan (1900-1920), iar vicepreşedinţi: 
Alexandru Hurmuzachi (1862-1863), Ion 
Calinciuc (1864-1874), Silvestru Morariu 
(1874-1880), Miron Călinescu (1880-1889), 
Vladimir Repta (1889-1896), Iancu Flondor 
(1896-1909), Sextil Puşcariu (1909-1910) şi 
Tudor Ştefanelli (1910-1920)8. 

Foaia Societăţii
După inchiderea ziarului „Bucovina” în 

1851, timp de 15 ani în Bucovina nu a existat 
nicio publicaţie periodică în limba română. 
Unele articole, semnate de bucovineni, au 
fost publicate în această perioadă în ziare 
din România sau Transilvania, precum 
„Albina”, „Concordia”, „Telegraful Român”, 
„Observatorul” ş.a. De asemenea, în ziarul 
german „Bukowina” din Cernăuţi apăreau 
uneori şi articole în limba română.

Lipsa unei publicaţii periodice în limba 
română la momentul înfiinţării SCLRB a 
determinat conducerea societăţii să urgenteze 
apariţia unei astfel de publicaţii. La 1 martie 
1865 a apărut la Cernăuţi primul număr al 
Foii Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina. Redactor responsabil 
şi editor al Foii era Ambrosie Dimitroviţă, 
doctor în drept şi autorul lucrării Catehismul 
constituţional. La 15 iulie 1866 Dimitroviţă 
a decedat din cauza holerei, iar conducerea 
redacţională a Foii a fost preluată de Ioan 
Sbiera. Foaia Societăţii a apărut lunar, în 
perioada 1865-1869.

Pe parcursul a 5 ani, Foaia Societăţii 
a fost principala publicaţie românească din 
Bucovina. În paginile acestei reviste au 
fost tipărite un şir de materiale cu caracter 
istoric, cultural, literar. Printre cei mai activi 
colaboratori ai Foii au fost fraţii Gheorghe 

şi Alecu Hurmuzachi, Ion şi Vasile Bumbac, 
preoţii Vasile Ianovici şi Constantin Morariu, 
poetul Dimitrie Petrino ş.a. 

Foaia Societăţii conţinea informaţii 
valoroase despre activitatea SCLRB în 
perioada respectivă. La adunările generale şi la 
şedinţele comitetului Societăţii erau dezbătute 
probleme arzătoare ale românilor bucovineni, 
precum ortografia limbii române, dezvoltarea 
învăţământului în limba română, stimularea 
creaţiei ştiinţifice şi artistice, legăturile cu 
românii din alte provincii. Începând cu luna 
ianuarie 1867, redacţia Foii a iniţiat ciclul 
de studii istorice literare, care conţinea 
diferite informaţii despre istoria pământurilor 
româneşti. Au fost publicate materiale 
despre războaiele daco-romane şi vitejia lui 
Decebal, despre Dacia romană şi încreştinarea 
românilor, despre Ştefan cel Mare, despre 
românii din Transilvania şi Banat etc9. 

O altă temă importantă din Foaia 
Societăţii era situația învăţământului 
primar din Bucovina. Articole despre starea 
învățământului au apărut sub semnătura lui 
Alexandru Hurmuzachi, Ioan Drogli ș.a. În 
articolul „Şcolile poporale din Bucovina” s-a 
publicat o statistică din anul 1867, potrivit 
căreea atunci în Bucovina erau 45.054 copii 
de vârstă şcolară, dar numai 3.073 frecventau 
o şcoală.

În paginile Foii Societăţii au fost reflectate 
și problemele existente în cadrul Eparhiei 
ortodoxe din Bucovina. În acea perioadă, 
episcopul Eugen Hacman s-a împotrivit 
nenumăratelor solicitări ale românilor 
bucovineni de a înfiinţa o mitropolie pentru toţi 
românii ortodocşi din Monarhia Habsburgică. 
Episcopul Hacman a optat pentru crearea 
unei mitropolii a Bucovinei, separată de cea 
a Transilvaniei. Fraţii Hurmuzachi şi alţi 
reprezentanţi ai românilor bucovineni au optat 
pentru caracterul naţional al Bisericii ortodoxe 
din Bucovina. În Foaia Societăţii au fost 
publicate mai multe articole despre biserica 
ortodoxă, semnate de fraţii Hurmuzachi sau 
de unii clerici ca Vasile Mitrofanovici, Ion 
Stefaniuc ş.a10. 

În acea perioadă, discuţii aprinse aveau 
loc și în privinţa ortografiei limbii române. 
Gheorghe Hurmuzachi a optat pentru 
unificarea scrisului limbii române. Ioan Sbiera, 
însă, a fost un adept al ideilor fonetismului 
lui Aron Pumnul. În primii ani de apariţie, 
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Foaia Societăţii, fiind sub influenţa directă a 
fraţilor Hurmuzachi, a fost redactată în limba 
română literară adoptată în România. Însă, 
după ce redacţia Foii a fost încredinţată lui 
Ioan Sbiera, revista a început să fie puternic 
influenţată de sistemul ortografic fonetic al lui 
Aron Pumnul. În acest stil publicau şi mulţi 
clerici, colaboratori ai revistei, precum Vasile 
Mitrofanovici, Samuil Morariu (viitorul 
mitropolit Silvestru), Constantin Morariu. 
Dintre colaboratorii bucovineni, în principal 
fraţii Alecu şi Gheorghe Hurmuzachi scriau 
într-o limbă română curată11. 

Discuţiile despre ortografia limbii române, 
neînţelese simplilor cititori, au abătut tot mai 
mult revista de la misiunea sa principală de 
culturalizare a maselor. S-a ajuns până acolo, 
încât redacţia Foii şi-a permis să intervină 
în textul poeziilor şi prozelor lui Vasile 
Alecsandri, ceea ce a provocat nemulțumirea 
autorului. Stilul redacţional al revistei a fost 
de asemenea criticat de poetul bucovinean 
Dimitrie Petrino, dar şi de Titu Maiorescu, într-
un articol din revista „Convorbiri Literare”. 
Nemulţumit de situaţia creată, la începutul 
anului 1869 Vasile Alecsandri şi-a întrerupt 
colaborarea cu Foaia Societăţii, urmat şi de 
alţi colaboratori fideli ai revistei12. În aceste 
împrejurări, Ioan Sbiera şi-a prezentat demisia 
din funcţia de redactor al revistei. Odată cu 
plecarea lui Ioan Sbiera, a încetat să mai apară 
şi Foaia Societăţii.

Activitatea SCLRB
Până la sfârşitul stăpânirii austriece, 

SCLRB a fost cea mai importantă şi influentă 
societate culturală a românilor bucovineni. 
Chiar din primii ani de activitate, Societatea 
a invitat la Cernăuţi trupe de teatru din 
România. Faptul că aceste reprezentări teatrale 
s-au bucurat de mare succes se datorează lui 
Alexandru Hurmuzachi şi fraţilor Emanuel 
Costin (din Moldova) şi Alexandru Costin 
(din Cernăuţi). Prima stagiune a trupei teatrale 
Fani Tardini din Bucureşti a început în martie 
1864 la Cernăuţi. A doua stagiune a trupei 
a început în noiembrie 1864 şi a continuat 
până în martie 1865, fiind prezentate peste 50 
de spectacole în săli arhipline. În anii 1866-
1868, în Bucovina stagiunile teatrale au lipsit 
din două cauze principale: războiul Austriei 
cu Prusia şi Italia și groaznica epidemie de 
holeră din Bucovina. Ele au fost reluate în anii 

1869-1871, sub conducerea lui Matei Milo şi 
Mihail Pascali13. Aceste reprezentări teatrale 
în Bucovina au avut un ecou extraordinal în 
rândul românilor bucovineni, contribuind la 
trezirea conştiinţei naţionale. Însă, după un 
început promiţător, stagiunile teatrelor din 
România în Bucovina au fost întrerupe. Abia 
în ajunul Primului Război Mondial au fost 
invitate noi trupe de teatru din România, în 
special trupele lui Petre Liciu (în 1910) şi 
Cazimir Belcot (în 1912)14. 

La 15 august 1869 se împlineau 400 
de ani de la fondarea mănăstirii Putna. Cu 
această ocazie s-a decis sărbătorirea solemnă 
a personalităţii lui Ştefan cel Mare. Serbarea, 
însă, a fost amânată cu doi ani şi a avut loc în 
zilele de 14-16 august 1871. Pentru organizarea 
acestei manifestări a fost creat un comitet de 
acţiune, în frunte cu Ioan Slavici (preşedinte), 
Mihai Eminescu şi Vasile Morariu (secretari) 
şi Pamfil Dan (casier). La această sărbătoare 
au sosit peste 3.000 de invitaţi şi vizitatori, 
atât din Bucovina şi Transilvania, cât şi din 
România, inclusiv membri ai Academiei 
Române şi Mitropoliei Moldovei15. Mulţi 
reprezentanţi de marcă ai SCLRB au fost la 
Putna şi au contribuit la buna desfăşurare a 
manifestării. Ioan Sbiera, unul din fruntaşii 
SCLRB, a prezentat o cuvântare la Putna, 
inclusiv în numele Academiei Române, ca 
membru fondator.

În 1875 se împlineau 100 de ani de la 
răpirea Bucovinei. Autorităţile au sărbătorit 
cu mare fast evenimentul, iar la Cernăuţi a 
fost înfiinţată o universitate, cu limba germană 
de instruire. SCLRB practic a boicotat aceste 
manifestări, iar o delegaţie a românilor 
bucovineni a participat la o manifestare de 
doliu, la Iaşi. 

Încă în 1848, liderii românilor bucovineni 
au cerut înfiinţarea unei universităţi la Cernăuţi, 
la care să se ţină şi cursuri în limba română. 
Această iniţiativă a fost susţinută şi de SCLRB, 
dar şi de deputaţii români în Parlamentul de 
la Viena, în special de Gheorghe Hurmuzachi 
şi Constantin Tomasciuc. Fraţii Hurmuzachi 
au insistat şi în privinţa predării unui curs 
de istorie a românilor la universitatea din 
capitala Bucovinei. Autorităţile austriece 
însă au neglijat aceste revendicări, satisfăcute 
parţial mult mai târziu. La insistenţa SCLRB, 
la Facultatea de Filosofie a fost înfiinţată o 
Catedră de limbă şi literatură română, al cărei 
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titular, până în 1906, a fost bucovineanul Ioan 
G. Sbiera, urmat în acest post de ardeleanul 
Sextil Puşcariu.

  După o activitate fructuoasă în primii ani 
de la înfiinţare, SCLRB şi-a restrâns activitatea 
în următoarele decenii, limitându-se la unele 
manifestări cu un cerc mai redus de persoane. 
După dispariţia Foii Societăţii, în 1869, SCLRB 
a început să editeze, din 1873, un „Calendar” 
care cuprindea şi o rubrică literar-culturală. Au 
fost publicate şi două „Calendare” care erau 
difuzate mai ales în zona rurală a Bucovinei. 
În anii 1881-1884, Societatea a editat revista 
„Aurora Română”. De asemenea, au fost 
editate 14 broşuri din colecţia „Biblioteca 
pentru tinerimea română” (1886) şi 4 broşuri 
din colecţia „Biblioteca pentru tinerimea 
adultă” (1890), care au fost răspândite în tiraje 
mari, şi distribuite gratuit16. În 1897, Societatea 
a achiziționat o tipografie la care, până în 
1916, au fost scoase aproximativ 9 reviste, 20 
de ziare și peste 150 de broșuri și cărți, toate 
în limba română17. Pentru expoziția generală 
din București, organizată în 1906, Societatea a 
tipărit un volum important, intitulat „Românii 
din Bucovina”.

În noiembrie 1909, la adunarea generală 
a SCLRB, a fost ales un nou comitet (Dionisie 
Bejan – preşedinte, Iancu Flondor şi Sextil 
Puşcariu – vicepreşedinţi, George Tofan – 
secretar general), iar peste câţiva ani, în 1913, 
în comitetul de conducere al Societăţii a fost 
ales şi istoricul Ion Nistor18. Această întinerire 
a conducerii SCLRB a impulsionat activitatea 
ei, în anii din ajunul Primului Război Mondial. 
Noul comitet al Societăţii şi-a propus să-şi 
extindă sfera de activitate în toată provincia, 

să organizeze congrese anuale şi serbări 
naţionale, să stimuleze activitatea cabinetelor 
de lectură, să susţină învăţământul în limba 
română. În 1912, SCLRB a iniţiat şi a susţinut 
zborul cu avionul a lui Aurel Vlaicu deasupra 
Cernăuţilor, zbor la care au asistat cca. 30.000 
de spectatori, inclusiv foarte mulţi români 
bucovineni19. Până la izbucnirea Primului 
Război Mondial, Societatea a administrat 
peste 30 de fundații, înființate mai ales cu 
scopul de a acorda burse pentru tinerii români 
din Bucovina. Prin intermediul Societății s-au 
acordat și burse, înființate în acest scop de 
diferite organe administrative din România20. 

În ajunul recensământului din 1910, 
elitele politice şi culturale ale românilor 
bucovineni au efectuat o amplă campanie de 
iluminare în zona rurală, pentru a-i convinge 
pe ţăranii români din satele cu populaţie mixtă 
să se înscrie ca vorbitori de limbă română, 
deşi mulţi dintre ei cunoşteau bine şi limba 
ucraineană şi se foloseau frecvent de această 
limbă în conversaţie cu ucrainenii. În timpul 
acestei campanii explicative s-au remarcat 
mai ales SCLRB şi Societatea Mazililor 
şi Răzeşilor din Bucovina. Pentru a stopa 
procesul de rutenizare a Bucovinei, SCLRB s-a 
adresar preoţilor, învăţătorilor, descendenţilor 
de mazili şi răzeşi, să explice ţăranilor 
din satele rutenizate importanţa politică 
a rezultatelor recensământului. Dionisie 
Bejan şi George Tofan, împreună cu studenţi 
români, au cutreierat satele Bucovinei, iar 
rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate. În 
multe sate ucrainizate din nordul Bucovinei 
s-a produs o adevărată redeşteptare naţională. 
La recensământul din 1910 au fost înregistraţi 
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273.216 (34,4%) vorbitori de limbă română 
faţă de 305.222 (38,4%) vorbitori de ruteană. 
Comparativ cu recensământul din 1900, sporul 
populaţiei româneşti a fost de 44.198 persoane 
faţă de numai 7.424 al ucrainenilor21. 

La 26 ianuarie 1907 a fost adoptată 
o nouă lege electorală imperială, care 
prevedea crearea unor circumscripţii 
electorale naţionale. Atunci s-a introdus 
votul universal, direct şi secret, la care aveau 
dreptul să participe bărbaţii de la 24 de ani 
în sus. Pentru completarea listelor electorale, 
locuitorii trebuiau singuri să se decidă din 
care curie electorală vor face parte: germană, 
română, ucraineană sau polonă. Evreii au 
fost înscrişi în listele alegătorilor germani, 
maghiarii – în curiile româneşti, iar lipovenii 
– în circumscripţiile ucrainene. 

În timpul desfăşurării campaniei de 
întocmire a listelor electorale, societăţile 
culturale româneşti, în special SCLRB, s-au 
implicat activ şi au explicat, mai ales în zona 
rurală, importanţa ţăranilor de a se înscrie în 
listele electorale româneşti. La 23 octombrie 
1910, în ziarul Czernowitzer Zeitung au fost 
publicate listele complete ale alegătorilor din 
toate localităţile. Au fost înregistraţi în total 
180.414 alegători, inclusiv 66.569 (36,9%) 
în listele româneşti, 64.673 (35,8%) în cele 
ucrainene, 39.492 (21,9%) în cele germane şi 
9.680 (5,4%) în cele polone. Astfel, numărul 
alegătorilor români şi ucraineni era, în 1910, 
aproximativ egal, dacă ţinem cont că în 
listele româneşti au fost înscrişi şi cca. 2.000 
de alegători maghiari22. 

Pe parcursul ultimelor decenii de 
stăpânire austriacă, în comitetul de conducere 
al SCLRB s-au aflat reprezentanţii cei mai 
cunoscuţi şi mai valoroşi ai românilor 
bucovineni, iar câţiva dintre ei au fost aleşi 
şi membri ai Academiei Române. În ajunul 
înfiinţării Societăţii Academice Române, au 
fost invitaţi şi doi bucovineni (Alexandru 
Hurmuzachi, vicepreşedintele SCLRB, şi 
Ambrosie Dimitroviţă, redactorul Foii 
Societăţii) să devină membri fondatori. 
Deoarece Ambrosie Dimitroviţă a încetat din 
viaţă în iulie 1866, în locul lui a fost invitat 
ca membru fondator Ioan Sbiera, un alt 
membru marcant al SCLRB. După moartea lui 
Alexandru Hurmuzachi, în 1871, Academia 
Română l-a ales pe fratele său, Eudoxiu 
Hurmuzachi, membru titular la 2 august 

1872. Alţi doi membri ai familiei Hurmuzachi 
au fost aleși, în timp, membri de onoare ai 
Academiei Române: Nicolae Hurmuzachi, la 
2 aprilie 1883, şi Constantin Hurmuzachi, la 7 
iunie 1919. De asemenea istoricul Ion Nistor 
a devenit membru corespondent al Academiei 
Române, la 18 mai 1911, şi membru titular, la 
19 mai 191523. 

Susţinerea învăţământului în limba 
română

La momentul înfiinţării SCLRB, sistemul 
de învăţământ din Bucovina era încă slab 
dezvoltat, iar majoritatea covârşitoare a 
românilor şi ucrainenilor erau neştiutori 
de carte. Adoptarea, la 14 mai 1869, a unei 
legi imperiale a învăţământului, a contribuit 
la îmbunătăţirea rapidă a sistemului de 
învăţământ în Bucovina. Frecvenţa şcolară 
a crescut de la doar cca. 12-13%, în 1871, la 
cca. 96%, în anul şcolar 1912/13. În ultimele 
decenii de stăpânire austriacă, a crescut foarte 
rapid numărul elevilor de etnie română şi 
ucraineană. În anul şcolar 1912/13, în Bucovina 
funcționau 564 de şcoli primare oficiale, dintre 
care 219 rutene, 190 româneşti, 97 germane, 15 
poloneze, 4 maghiare şi 39 mixte. La sfârşitul 
anului 1913, şcolile primare oficiale şi private 
din Bucovina erau frecventate de 109.441 de 
elevi, inclusiv 41.635 (38%) români, 38.081 
(34,8%) ucraineni, 23.072 (21,1%) germani 
şi evrei, 4.791 (4,4%) polonezi, 1.510 (1,4%) 
maghiari24.      

Pentru învăţământul primar din Bucovina, 
problema cea mai delicată era alegerea 
limbii de predare în şcoli, mai ales în satele 
cu populaţie mixtă, română şi ucraineană. În 
multe cazuri au fost neglijate revendicările 
românilor de a deschide clase paralele cu 
limba română de instruire. Din această cauză, 
în multe sate, copiii români au fost nevoiţi să 
frecventeze şcoli ucrainene. 

Românii din Bucovina, prin intermediul 
diferitor societăţi culturale, au luptat şi au 
susţinut învăţământul românesc, în special în 
partea nordică a provinciei, unde constituiau 
o minoritate. O amplă activitate culturală au 
efectuat SCLRB, societatea Şcoala Română 
și Societatea Mazililor şi Răzeşilor din 
Bucovina. Din 1907, sub redacţia lui George 
Tofan a început să apară o dată în lună revista 
Şcoala, organ al Reuniunii şcolare române 
din Bucovina, prin intermediul căreia se 
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încerca de a sensibiliza şi rezolva problemele 
învăţământului românesc din Bucovina. 

Datorită spijinului activ din partea diferitor 
societăţi culturale, în primul rând al SCLRB, 
în deceniul premergător declanşării războiului 
s-a îmbunătăţit semnificativ învăţământul în 
limba română, iar numărul elevilor români a 
depăşit pe cel al ucrainenilor. Astfel, dacă în 
1900, şcolile primare publice şi private erau 
frecventate de 70.953 elevi, inclusiv 26.350 
(37,4%) ucraineni și 23.391 (33,2%) români, 
atunci în 1913, din totalul de 109.441 elevi, 
deja 41.635 (38%) erau români și numai 
38.081 (34,8%) ucraineni. Într-un răstimp de 
13 ani, numărul elevilor români a crescut cu 
18.244 de persoane, iar a celor ucraineni – 
doar cu 11.73125. 

Până în 1914, autorităţile şcolare din 
Bucovina au înfiinţat şcoli sau clase paralele 
româneşti şi ucrainene în mai multe sate mixte, 
precum Cuciurul Mare, Banila Moldovenească, 
Broscăuţii Noi, Davideni, Camenca, Corceşti, 
Ceahor, Molodia, Volcineţ, în suburbiile 
Cernăuţiului. În Bucovina însă existau şi alte 

sate cu populaţie mixtă, unde către anul 1910, 
fie erau doar şcoli primare publice ucrainene, 
fie nu existau, în genere, şcoli. Pentru a-i 
susţine pe românii din aceste sate, SCLRB şi 
alte societăţi culturale i-a ajutat să înfiinţeze 
şcoli particulare româneşti. Pentru susţinerea 
financiară a acestor şcoli, a fost înfiinţat un 
fond şcolar, iar mulţi români bucovineni au 
donat sume importante de bani. Graţie acestor 
eforturi, după 1910 au fost deschise 14 şcoli 
particulare româneşti în satele Breaza, Carapciu 
pe Ceremuş, Călineşti Cuparencu, Călineşti 
Ienachi, Comareşti, Costeşti, Cotul Bainschi, 
Gemene, Hliboca, Mărăţei, Mihalcea, Panca 
şi Şerbăuţi. În ajunul războiului, în aceste 14 
şcoli particulare româneşti erau instruiţi cca. 
1.400 de elevi. Potrivit statisticii şcolare din 
anul 1913, în Bucovina funcționau 12 şcoli 
private româneşti, cu 23 de clase, frecventate 
de 1.274 de elevi, adică la o şcoală reveneau în 
medie câte 106 elevi26. 

SCLRB a contribuit substanţial şi la 
susţinerea învăţământului secundar în limba 
română. La 4 septembrie 1860 a fost inaugurat 
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Gimnaziul greco-oriental din Suceava, însă 
abia în 1881 au fost deschise primele clase 
paralele româneşti. Lipsa manualelor şcolare 
în limba română şi a secţiilor româneşti în 
clasele superioare a pus în pericol şi secţiile 
din clasele inferioare ale gimnaziului. Pentru a 
rezolva această problemă, mai mulţi profesori 
români de la Gimnaziul din Suceava s-au 
implicat în elaborarea sau traducerea unor 
manuale şcolare. S-au remarcat în mod special 
profesorii Samuil Isopescul, Ştefan Ştefureac, 
Constantin Cosovici, Gherasim Buliga, 
Dimitrie Isopescul ş.a. Secţiile româneşti de 
la Gimnaziul din Suceava au fost susţinute 
foarte activ de Societatea „Şcoala Română” 
din Suceava, înfiinţată în 1883. SCLRB a 
alocat suma de 3.000 de florini pentru editarea 
manualelor în limba română şi a acordat 
burse şi subvenţii mai multor elevi de la acest 
gimnaziu27. 

SCLRB în perioada interbelică
În timpul Primului Război Mondial, 

SCLRB şi-a sistat activitatea, iar mulţi 
membri marcanţi ai Societăţii, în frunte cu 
Ion Nistor şi George Tofan, s-au refugiat în 
România. În toamna anului 1918, SCLRB a 
avut un rol primordial în înfăptuirea unirii 
Bucovinei cu România. La sediul Societăţii, 
în Palatul Naţional din Cernăuţi, a avut loc, la 
27 octombrie 1918, Adunarea Constituantă a 
Bucovinei, avându-l ca preşedinte pe Dionisie 
Bejan. Liderii principali ai SCLRB, precum 
Dionisie Bejan, Iancu Flondor, Ion Nistor, 
Sextil Puşcariu, George Tofan ş.a., au fost şi 
cei mai activi promotori ai unirii Bucovinei 
cu România.   

După 1918, SCLRB cunoaşte o nouă 
etapă de activitate şi afirmare, datorate noilor 
condiţii politice, în cadrul României întregite. 
Însă, din cauza implicării factorului politic, 
în primul deceniu din perioada interbelică, 
SCLRB a avut o activitate redusă. Conflictul 
politic dintre Ion Nistor cu Iancu Flondor s-a 
răsfrânt negativ şi asupra SCLRB. În 1919, 
Sextil Puşcariu, unul din membrii marcanţi 
al Societăţii, a părăsit Bucovina şi a plecat 
la Cluj. În acelaş an, Ion Nistor a părăsit 
demonstrativ SCLRB, iar peste un an, în 
1920, şi Iancu Flondor s-a retras atât din viaţa 
politică, cât şi din conducerea Societăţii. În 
1920, din cauza unei boli incurabile, a decedat 
George Tofan. 

După unirea Bucovinei cu România, 
membrii marcanţi ai SCLRB au aderat, unii la 
Partidul Poporului, alții la Partidul Naţional 
Liberal. Rivalitatea dintre cele două partide 
a dezbinat şi Societatea. În ianuarie 1921 a 
avut loc prima adunare generală a Societăţii, 
adepţii Partidului Poporului obținând 
principalele funcţii de conducere. Liderul local 
al Partidului Poporului, Nicu Vasilovschi, şi 
Vasile Gheorghiu au fost aleşi vicepreşedinţi, 
Dionisie Bejan – preşedinte de onoare. 
Membrii PNL nu au fost aleşi în conducerea 
Societăţii, ceea ce a declanşat o luptă aprigă 
împotriva SCLRB. Din cauza acestei atmosferi 
tensionate, Comitetul ales în 1921 a activat 
până în 1929 fără a convoca adunări generale 
care, conform statutului, trebuiau să se ţină 
anual. În această perioadă, SCLRB a reuşit să 
organizeze doar puţine manifestări culturale, 
cu un număr restrâns de persoane28.

În mai 1929, a fost ales un nou comitet 
al SCLRB, în frunte cu Grigore Nandriş 
(preşedinte), Ion Brăteanu şi Alexandru 
Vitencu (vicepreşedinţi) şi Constantin Loghin 
(secretar general). Cu mici excepţii, acest 
comitet a condus Societatea până la tragicul an 
1940. În această perioadă, SCLRB s-a afirmat 
ca cea mai importantă asociaţie culturală a 
românilor bucovineni. Societatea a ținut cu 
regularitate adunări generale, a renovat şi a 
redeschis internatul de băieţi din Cernăuţi, 
a creat 15 burse de câte 10.000 de lei anual 
pentru elevii de la internat, a reorganizat 
societatea din punct de vedere financiar şi 
şi-a extins activitatea în diferite zone ale 
Bucovinei, a desfăşurat diferite manifestări 
culturale, artistice sau jubiliare, a organizat 
expoziţii de pictură şi artă. În 1930, a deschis 
la Cernăuţi o Universitate liberă, la care au 
fost prezentate comunicări pe teme de ştiinţă, 
literatură şi istorie, au fost înfiinţate 20 de 
biblioteci populare. Tot în 1930 a fost construit 
Ateneul popular din Storojineţ, care a purtat 
numele lui Iancu Flondor29. 

Una din cele mai mari realizări ale SCLRB 
din această perioadă a fost şi construcţia, la 
Cernăuţi, a Palatului Culturii, unde a avut 
loc adunarea generală a societăţii cu prilejul 
împlinirii a 10 ani de activitate a comitetului 
condus de Grigore Nandriş. Atunci activau 
în Bucovina 25 de filiale şi 179 de secţii ale 
Societăţii, unele în sate din afara Bucovinei, în 
special în judeţul Hotin din nordul Basarabiei. 
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Pentru a asigura o activitate 
culturală mai eficientă în zona 
rurală, s-a mers pe principiul ca 
un sat să aibă o singură societate 
culturală, iar cele existente 
urmau să se afilieze SCLRB. 
Astfel, în 1933-1934 s-au afiliat 
patru societăţi, iar în 1934-1935 
– alte cinci (Ateneul Român din 
Ciudei, Societatea „Constantin 
cel Mare” din Volovăţ, Societatea 
„Mitropolit Silvestru” din 
Frătăuţii Vechi, Cabinetul de 
citire „Stânca” şi Societatea „Trei 
culori” din suburbia Clocucica). 
În noiembrie 1938 s-a constituit 
Societatea Scriitorilor 
Bucovineni, ca secţie a SCLRB, în frunte 
cu Constantin Loghin (preşedinte), Mircea 
Streinul (vicepreşedinte), Traian Chelariu 
(secretar). În această perioadă a crescut 
constant şi numărul membrilor SCLRB: în 
1933/1934 – 605 membri, în 1934/1935 – 760, 
1936 – 873, 1937 – 857, 1939/1941 – 875, 
1942/1943 – 926 membri30. 

În aprilie 1939 a avut loc ultima adunare 
generală a Societăţii înainte de ocuparea 
nordului Bucovinei de către URSS. În ajunul 
celui de al Doilea Război Mondial, Societatea 
număra 876 de membri, întreținea o sală de 
lectură cu 25 de ziare și 35 de reviste și dispunea 
de o bibliotecă de peste 15.000 de volume. 
La sediul Societății au fost adăpostite și alte 
asociații culturale sau economice, precum 
și fostele societăți studențești românești din 
Bucovina31.  

După 1940, Palatul Cultural din Cernăuţi a 
fost transformat în Casa Armatei Sovietice, iar 
Palatul Naţional – în Curte de apel, biblioteca 
a fost transportată într-un loc necunoscut 
şi tipografia închisă, iar internatul devenise 
sediul unei cazărmi militare. Cei mai mulți 
membri de conducere ai Societăţii au reuşit să 
se refugieze în România. 

După eliberarea nordului Bucovinei, 
în vara anului 1941, membrii comitetului 
s-au întors la Cernăuţi, iar SCLRB şi-a 
reluat activitatea. În scurt timp, a fost pusă 
în funcţiune tipografia, au fost inventariate 
bunurile existente şi a fost reparat internatul, a 
fost reorganizată arhiva Societăţii, a fost găsită 
şi transportată în sediul Palatului Cultural 
biblioteca Societăţii. În urma inventarierii 

au fost înregistrate cca. 80.000 
de volume şi s-a constatat lipsa 
a cca. 6.000 de cărţi. Până la 1 
aprilie 1942 Comitetul a ţinut 32 
de şedinţe, iar în anii 1942-1944 
au mai avut loc 50 de şedinţe de 
comitet şi o adunare generală a 
Societăţii32. În timpul războiului, 
SCLRB a fost susţinută activ, 
inclusiv financiar, de către 
autorităţile statului. Tot în această 
perioadă (în anii 1942-1944), 
Societatea a editat „Revista 
Bucovinei”. 

În primăvara anului 1944, 
în nordul Bucovinei au revenit 
din nou autorităţile sovietice, iar 

SCLRB şi-a suspendat activitatea. După 1944, 
Societatea a reuşit să-şi continue activitatea în 
exil. În 1862, cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la înfiinţarea SCLRB, a avut loc în SUA 
o manifestare jubiliară. Cu acest prilej a fost 
publicată lucrarea lui Grigore Nandriş, „Din 
istoria Societăţii pentru Cultură. Centenarul. 
Cernăuţi 1862-1962”. 

În 1990, Societatea și-a reluat activitatea 
la Rădăuți, unde funcționează până în ziua de 
astăzi.
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Naționalizarea 
patrimoniului Societății pentru 

Cultura și Literatura Română în Bucovina

Activitatea societăţilor culturale 
româneşti din Cernăuți a fost interzisă 

chiar din primele zile de instaurare a dictaturii 
staliniste în regiune. Ele au fost calificate drept 
„organizaţii naţionaliste”, ostile regimului. La 
sfârșitul verii anului 1940, în baza Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
din 15 august 1940, a început naţionalizarea, 
jefuirea şi nimicirea bunurilor acestor centre 
de cultură şi de studiere a istoriei ţinutului şi 
a neamului.

Conform documentelor păstrate în 
fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuţi, 
Societatea pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina, constituită la 1862, 
dispunea în oraşul Cernăuţi de o parcelă de 
pământ cuprinsă între Piaţa Unirii (azi Piaţa 
Centrală) şi strada Generalul Zadic (azi strada 
Stepan Bandera) cu o suprafaţă de 8.139 
metri pătraţi. Pe acest teren se află o clădire 
cu faţada în actuala stradă Stepan Bandera, 
unde funcționa restaurantul „Drăguleanu”, 
care aducea Societăţii un venit anual de 84 mii 
de lei. Pe amintita parcelă de pământ se află 
fostul Palat Naţional al Românilor, o clădire 
cu două etaje, cumpărată de Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina în 
1897 cu o sumă, care echivala atunci cu 20 
milioane de lei românești. În Palatul Naţional 
aveau sediu societățile românești „Armonia”, 
„Junimea”, „Dacia”, „Arboroasa”, „Societatea 
scriitorilor bucovineni”. Tot aici funcționa și 
Tipografia „Mitropolitul Silvestru”, dotată 
cu echipament modern pentru acele timpuri, 
capabil să culeagă texte în mai multe limbi. 

În Piaţa Vasile Alecsandri (azi Piaţa 
Teatrului), Societatea deținea o parcelă de 
de 5.750 m.p., pe care a fost ridicat Palatul 
Cultural al Românilor, cu o suprafață utilă de 
4.640 m.p. Edificiul cuprindea paisprezece 
camere pentru birouri, o sală de conferinţe, o 
sală de lectură, o sală pentru depozitul de cărţi 
al bibliotecii, o sală festivă. Numai mobila din 
aceste spații a costat un milion de lei. Palatul 
Cultural al Românilor mai conţinea un hotel 
cu 120 de camere, o terasă extinsă în lungul 
întregii clădiri, cu încăperi destinate pentru 
bucătărie. În clădire avea sediul și „Banca de 
Nord”, care aducea Societăţii un venit anual 
de 360 mii de lei. 

Societatea pentru Cultură mai deținea în 
Cernăuţi și un teren de 4.730 m.p. în strada 
Mărăşeşti nr. 24 (azi strada Şevcenko). Aici 
ea a deschis un internat pentru băieți, care 
adăpostea anual 200 elevi. La începutul lunii 
iunie 1940, cu doar câteva săptămâni până la 
„eliberare”, Societatea mai adăugase la acest 
teren o grădină pentru care plătise 500 mii de 
lei, destinată odihnei elevilor din internat.

Tot în Cernăuţi, Societăţii i-a aparţinut o 
parcelă de pământ în strada Banatului nr. 1 
(azi strada Tobilevyci), unde se afla clădirea 
Internatului pentru meseriaşi. 

În comuna Mahala, fostul judeţ Cernăuţi, 
Societatea pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina deținea un teren de 
600 m.p., pe care ridicase o Casă Naţională, 
cheltuind în acest scop 500 mii de lei. Această 
Casă Națională era împrejmuită de un muzeu, 
o uzină electrică, un atelier de tâmplărie, un 

G. PETRE
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atelier de fierărie, un atelier de ţesut covoare 
persane. Ei îi aparținea și o fabrică de cărămidă 
situată la hotarul dintre satul Mahala și Cotul 
Ostriței.

O altă Casă Naţională a Societății pentru 
Cultură se afla în Cuciurul Mare, cea mai 
întinsă localitate rurală din Bucovina. 

În orăşelul Vijniţa, Societatea dispunea 
de un teren de 400 m.p., pe care ridicase, de 
asemenea, o Casă Naţională, cheltuind în acest 
scop în jur de două milioane de lei.

În comuna Broscăuţii Noi, fostul judeţ 
Storojineţ, Societăţii îi aparțineau trei hectare 
de pădure. 

Patrimoniul filialelor Societăţii din 
suburbia Caliceanca a oraşului Cernăuţi, 
precum şi din localităţile Ceahor, Cernauca, 
Cozmeni, Cuciurul Mare, Cuciurul Mic, 
Ivancăuţi, Jucica Veche, Mahala, Sadagura, 
Toporăuţi (fostul judeţ Cernăuţi), Colencăuţi, 
Grimeşti (fostul judeţ Hotin) Oprişeni, 
Sinăuţii de Sus (fostul judeţ Rădăuţi), Budineţ, 
Carapciu, Căbeşti (azi Iaseni), Ropcea (fostul 
judeţ Storojineţ), era în valoare de 1 600 000 
lei. 

Pe lângă toate aceste bunuri materiale, 
Societatea mai dispunea și de o colecţie de 
manuscrise, rămase de la personalităţi de seamă 
ale neamului românesc (Mihai Eminescu, 

Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, 
Iancu Flondor, Hurmuzăcheştii, Alexandru 
Odobescu, Ion Heliade-Rădulescu ș.a.), o 
colecţie de cărţi şi publicaţii vechi, unele 
foarte rare sau chiar unice (de o importanţă 
inestimabilă pentru trecutul zbuciumat 
al Bucovinei), o colecţie de tablouri ale 
pictorilor Bucevschi, Troteanu, Iser, Tarasov, 
Maximovici, Roşca, Zagorodnikov. 

Din tezaurul Societăţii mai făcea parte și 
Biblioteca gimnaziştilor români din Cernăuţi, 
creată de marele cărturar Aron Pumnul şi 
îngrijită de Luceafărul poeziei româneşti.

Toate aceste bunuri au fost naționalizate 
și transformate în sedii ale diverselor instituții 
sovietice (Curtea de Apel, Casa Ofițerilor, 
şcoli profesionale, cluburi etc.) sau distruse 
(manuscrise, cărți etc.). Continuatoare ale 
Societății pentru cultură s-au declarat două 
societăți înființate după căderea comunismului: 
Societatea pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina, reactivată în 1990, cu 
sediul în Rădăuți, și Societatea pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina „Mihai 
Eminescu”, cu sediul în Cernăuți, care până 
anul trecut s-a numit Societatea pentru Cultura 
Românească „Mihai Eminescu” din regiunea 
Cernăuți, înființată în 1989 în or. Cernăuți.

Din istoria mediului asociativ bucovinean

Palatal Cultural al Românior din Cernăuți, Piața Vasile Alexandri (acum Piața Teatrului), în perioada celui de al Doilea război mondial. Vedere de epocă
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Timp de mai multe veacuri, locuitorii 
satelor sud-basarabene își duc viața 

comunicând între ei în limba maternă, fără ca 
acest lucru să fi încurcat pe cineva, vreodată. 
Până în anii ’90 ai secolului XX, nu interesa pe 
nimeni, cu excepția unor intelectuali mai curioși 
sau mai rebeli, porniți împotriva dogmelor 
științei lingvistice moldovenești, aflate sub 
capacul conducerii de partid de la Moscova și 
Chișinău, care este denumirea corectă a limbii 
materne, deoarece unica problemă era de a 
păstra această limbă, a nu o lăsa să se piardă, să 
dispară. N-am avut, de când mă țin minte, vreo 
conducere de partid sau de stat care să nu-și 
pună în gând să  lichideze cât mai grabnic graiul 
matern al populației băștinașe. Iar mijloacele 
folosite în acest scop au fost întotdeauna 
aceleași sau aproape aceleași: de la schilodirea 
limbii, până la schimbarea denumirii ei, de 
la poluarea ei cu barbarisme dintre cele mai 
năstrușnice, până la modificarea sistemului ei 
grafic. Numai în interbelic, ea s-a simțit liberă 
la ea acasă, numindu-se pe numele ei adevărat: 
limba română. După cel de-al Doilea război 
mondial, în localitățile cu populație majoritară 
românească din sudul Basarabiei, dar și din 
nordul Bucovinei, nordul Basarabiei (mă 
refer la raionul Noua Suliță), Ținutul Herței, 
Maramureșul din dreapta Tisei, s-a trecut la 
limba moldovenească cu alfabet chirilic.

O limbă artificială 
pentru o republică artificială

Nemaifolosită practic de la mijlocul 
secolului XIX de către moldovenii dintre Prut și 
Milcov, denumirea de „limba moldovenească” 
s-a mai păstrat doar în uzul vorbitorilor din 
gubernia rusească Basarabia. Există suficiente 
dovezi scriptice că în cercurile academice de la 

Petersburg identitatea de limbă a moldovenilor 
de pe ambele maluri ale Prutului era unanim 
recunoscută. Abia după ce Moscova a luat locul 
Petersburgului, din motive pur politice sau, mai 
bine zis, geopolitice, această identitate a limbii 
moldovenilor cu limba română a încetat să mai 
fie recunoscută. 

Oficial, „limba moldovenească” a apărut 
după complotul bolșevic din octombrie 1917, 
rebotezat de bolșevici drept „Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie”, la numai doi ani 
de la formarea URSS-ului. Pierzând gubernia 
Basarabia și nerecunoscând, în vâltoarea 
războiului civil, dreptul la independență al 
Republicii Democratice Moldovenești�, 
Kremlinul începe să pritocească planuri 
de readucere în „închisoarea popoarelor”1, 
vopsită în roșu, a fostelor teritorii periferice 
care aparținuseră până la revoluție imperiului 
țarist. Atributele „naționalității moldovenești” 
intră în vizorul Kominternului. În 1924, în 
stânga Nistrului, e creată Republica Autonomă 
Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM), 
spre a fi folosită drept pretext de „reunire” a 
Basarabiei cu o fâșie de sate  transnistrene unde 
se mai vorbea un grai neaoș al limbii române 
amestecat cu vocabule rusești și ucrainene. După 
crearea acestei RASSM, unii kominterniști, în 
special cei veniți din România, au încercat să 
convingă conducerea stalinistă că minuscula 
republică, creată artificial, trebuie să fie folosită 
ca o platformă de lansare a bolșevismului în 
România. De aceea, cei mai mulți dintre ei 
erau de părere că în RASSM n-ar strica să fie 
introdusă limba română2. În schimb, bolșevicii 
transnistreni locali, necunoscători ai limbii 
române literare, erau de părere tocmai inversă, 
susținând că limba republicii lor trebuie să  fie 
„limba moldovenească”, nu limba română, 

În apărarea limbii române 

Zinaida PINTEAC
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pentru că folosirea acesteia din urmă ar 
demonstra că în Transnistria locuiesc români, 
iar aceasta ar provoca revendicări teritoriale 
din partea României3. Or, scopul URSS-ului, 
ziceau ei, nu este să pună dintr-odată mâna pe 
toată România, ci să înainteze treptat, mai întâi 
să ia Basarabia, după care să facă joncțiunea cu 
restul Moldovei (până la Milcov), și abia după 
aceea să ia în primire România întreagă, până 
la Dunăre. Comitetul central al partidului, în 
diverse perioade, a îmbrățișat ambele propuneri, 
astfel încât în RASSM, limba republicii a 
fost ba „limba moldovenească” în varianta 
transnistreană, (cum o vorbea cel care inițiase 
înființarea republicii transnistrene, Grigorii 
Kotovski, în visul său de viitor lider al Basarabiei 
„recuperate”, sprijinit de conaționalul Mihail 
Frunze, voce puternică în Biroul Politic, la data 
înființării republicii), ba limba română, cum și-o 
doreau, mai pe urmă, kominterniștii în lupta lor 
acerbă pentru „revoluția mondială”, cu RASSM 
ca bastion excelent de propagandă comunistă, 
la granița cu România, pentru românii de 
dincolo de Nistru. După experimentarea celor 
două variante de limbă oficială a RASSM, 
Stalin se hotărăște, în fatidicul an 1937, să 
pună punctul pe „i”, oprindu-se definitiv asupra 
„limbii moldovenești” în versiune transistreană. 
RASSM, cu poporul său „moldovenesc” și cu 
limba sa „moldovenească”, va fi atuul principal al 
dictatorului în încercarea de a justifica  pretențiile 
URSS asupra Basarabiei, ca provincie „furată” 
de români, populată de moldoveni și vorbitoare 
de „limbă moldovenească” – două elemente 
esențiale în definirea stalinistă a „naționalității 
moldovenești”, alta decât cea română. Astfel 
motivată politic, limba moldovenească devine 
pentru mai bine de o jumătate de secol limba 
oficială a Basarabiei și a Transnistriei, special 
adunate laolaltă, după 1940/1944, în Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), 
spre a fi unite „pe vecie”4. 

Moldovenizare & rusificare 
în perioada sovietică

Așadar, după cel de-al Doilea război 
mondial, sovieticii deveniți stăpâni peste 
aceste meleaguri au dispus ca în localitățile 
cu populație românească să se treacă de la 
denumirea de „Limba română” scrisă cu 

alfabet latin, folosită în interbelicul românesc, 
la denumirea de „Limba moldovenească” scrisă 
cu alfabetul chirilic, folosită până la război 
în Transnistria sovietică. Astfel, a început 
moldovenizarea limbii române în Basarabia și în 
celelalte teritorii sovietice populate de români, 
un proces lung și complicat, în care intelectualii 
basarabeni, formați la școala românească, au 
trebuit să înfrunte neghiobiile lingvistice ale 
unor „savanți” transnistreni, formați la școala 
sovietică a „limbii moldovenești”. Paralel 
cu această politică de deznaționalizare prin 
„moldovenizare”, s-a desfășurat și politica 
de deznaționalizare prin rusificare. Mai la 
începuturi, aici, în școlile băștinașilor din 
Basarabia istorică, s-a încercat și trecerea la 
limba ucraineană de predare. Dar prin anii ’80 
s-a revenit la vechea politică țaristă: de trecere 
la predarea în limba rusă a tuturor materiilor 
școlare. Cu toate că presiunile au fost foarte 
puternice, unele școli au rezistat. Școala din 
Starosillea (Frumușica Veche), spre exemplu, 
a funcționat în noul regim doar o jumătate de 
an, după care a renunțat la această practică 
păguboasă și copiii și-au putut continua 
învățământul în limba maternă. Preconizata 
rusificare a școlii a dat chix. Școala a rămas 
în continuare să funcționeze cu limba maternă 
de predare. Că-i spunea moldovenească sau 
română, nu avea, atunci, prea mare importanță. 
Important era că era limba noastră și nu limba 
rusă, ca la bulgari, sau ucraineană ca la unii 
transnistreni de aceeași limbă cu noi, aflați în 
nord-vestul regiunii Odesa.

 În anii ’80, denumirea oficială a limbii 
materne încă mai era „Limba moldovenească”. 
Dar trebuie să recunoaștem meritele unor 
scriitori basarabeni cu școală veche românească, 
de a fi convins conducerea de partid din 
republică să nu mai sprijine schingiuirea limbii 
de către dogmaticii „doctrinei” lingvistice 
transnistrene, care ducea la degradarea totală 
a așa-zisei limbi moldovenești. Până la urmă, 
„limba moldovenească” folosită în Basarabia 
s-a apropiat foarte tare de limba română 
standard. De fapt, unicul lucru care mai făcea 
diferența între limba română și așa-zisa limbă 
„moldovenească” era alfabetul.  Credeam că 
trecându-se de la grafia chirilică la cea latină 
s-a demonstrat definitiv că există o singură 
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limbă. Dar și după această trecere, denumirea 
de „limbă moldovenească” n-a dispărut. Ea 
cum a existat politic, așa continuă să existe. Un 
politician, oricât de mărginit ar fi în științele 
limbii, întotdeauna va fi deasupra lingvistului, 
oricât de doct ar fi acesta. Pentru că în țări 
ca Republica Moldova și Ucraina, natura și 
denumirea limbii noastre se hotărăște nu în 
academii sau universități, ci în parlament, 
în ministere, în birourile politicienilor. 
Într-o societate totalitaristă, la fel ca și într-o 
democrație de carton, politicul va dori să țină 
mereu sub control științele sociale, istoriografia 
și toate celelalte științe cu profil umanist, 
categorie din care face parte și știința limbii. 
Așa că, și cu grafie latină, și cu grafie chirilică, 
limba moldovenească va continua să existe 
atâta timp cât va exista interes politic pentru 
aceasta. Iar în ce privește alfabetul chirilic, aici 
aș vrea să fac o precizare. Alfabetul chirilic, 
stricto senso, a rămas demult în istorie. Sub 
forma lui originară, el nu se mai folosește în 
scrisul modern nici măcar în limbile slave. Așa-
zisa „limbă moldovenească”, în versiunea ei 
sovietică sau în actuala versiune transnistreană, 
stâlcită de-a binelea de separatiști, folosește 
alfabetul rusesc ușor adaptat particularităților 
fonetice ale limbii române. 

Când a fost să se decidă soarta limbii 
noastre, revenirea la arhaica denumire „limba 
moldovenească” nu au făcut-o moldovenii, 
indiferent pe ce mal al Nistrului s-ar fi aflat – 
la Balta, la Tiraspol sau la Chișinău. Aceste 

capitale de republici create de sovietici 
au acceptat ceea ce le-a dictat Moscova. 
Au acceptat și au dezvoltat până la absurd 
conceptul de „limbă moldovenească”. 
Căci ce altceva a dorit să ne demonstreze 
„marele lingvist moldovan” Vasile Stati 
alcătuind năstrușnicul său „Dicționar 
moldovenesc-român” decât că în 
materie de limbă moldovenească se 
poate ajunge până la limita absurdului.

Reintroducerea 
„limbii moldovenești”  

în Ucraina independentă. Prigoana 
Abia prin Declarația de 

independență a Republicii Moldova 
din 27 august 1991, limba română 
și-a recăpătat numele său adevărat în 

Republica suverană Moldova. Dar bătălia 
pentru denumirea limbii se reia în scurt timp 
după declararea independenței republicii și nu 
se mai potolește până astăzi. Și totuși, chiar 
dacă denumirea ei s-a schimbat de câteva ori, 
alfabetul a rămas același: românesc. Înainte 
de anii ’90 am avut o limbă românească 
scrisă cu alfabet rusesc, acum avem o limbă 
moldovenească scrisă cu alfabet românesc. 
Oricât de mult am dorit să restabilim adevărul, 
tot n-am scăpat de această nălucă cameleonică!

Din 1992 și până în 1998 statul ucrainean 
n-a văzut niciun pericol în numirea corectă a 
limbii materne, acceptând limba română de 
educație în școlile moldovenilor. Nici Stalin 
nu văzuse niciun pericol pentru statul sovietic 
când a acceptat în școlile din RASSM limba 
română în anii 1932-1937. Dar s-a răzgândit în 
1937. La fel s-au răzgândit și guvernanții noștri 
după semnarea tratatului cu România în 1997, 
iar la 1 septembrie 1999 au început prigoana: 
limba română a început să fie scoasă din școlile 
naționale din regiunea Odesa, iar în locul ei, 
să fie introdusă „limba moldovenească”. Din 
partea părinților n-a existat nicio cerere de 
trecere la limba moldovenească. A venit de sus 
ordin și atât. Iar directorii care s-au opus au fost 
fie eliberați din funcție, fie ținuți sub presiunea 
de a recunoaște „limba moldovenească”. Eu 
am fost eliberată din funcția de director la 
19 noiembrie 1999. În prezent, în regiunea 
Odesa, avem limba moldovenească sută la 
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sută identică cu limba română din Republica 
Moldova și România. Și ar mai fi cum ar fi, dacă 
totul s-ar limita doar la o simplă denumire. Dar 
nu e așa. Împărțirea în două a limbii materne, 
chiar dacă e doar nominală, ne depărtează 
instituțional de conaționalii noștri vorbitori 
de limbă română din regiunile Cernăuți și 
Transcarpatia. Oficial, din 1990 până în 1999 
am vorbit aceeași limbă. Și toată lumea era 
mulțumită. Dar a trebuit să se semneze în 1997 
Tratatul româno-ucrainean ca după doi ani de 
la semnarea lui să avem surpriza. În 1999 ne-
am trezit vorbitori de „altă” limbă. Și de atunci 
încoace suntem iarăși, ca pe timpul defunctei 
Uniuni Sovietice, un popor moldovenesc 
cu o limbă moldovenească pe care nu o mai 
vorbește nimeni în lume în afară de noi, 
locuitorii câtorva sate din regiunea Odesa și 
încă din vreo două-trei sate din Transnistria 
separatistă. Regiunea Odesa se mărginește 
cu Transnistria separatistă așa că, geografic 
constituim un areal lingvistic „moldovenesc” 
comun. O fi oare vreo strategie comună la 
mijloc? Că parcă prea bate la ochi... Diferența 
este, că noi folosim alfabetul latin, iar 
Transnistria folosește alfabetul chirilic pentru 
limba moldovenească de acolo.

În anii ’90 ai secolului XX, în 18 școli 
din regiunea Odesa limba de studiu era limba 
română. În Nadrecinoie (Cioara-Murza), 
raionul Tarutino, și Glubocoie (Eschipolos), 
raionul Tatarbunar, se trecuse mai demult la 
limba rusă de predare. Din anii ’90 încoace 
este deznaționalizată școala din Cervonîi Iar 
(Chitai), raionul Chilia. Pe aceeași cale a pornit 
și școala din Furatovca (Anești, cunoscută și 
sub denumirea Furatu), raionul Sarata, care de 
trei ani are clase primare ucrainene. Asupra 
directorilor se face o foarte mare presiune 
spre a-i determina să transforme școala cu 
limba moldovenească de educație în școală 
ucraineană. Din cele 17 școli naționale5 a mai 
rămas una singură în care învățământul se 
face în întregime în limba română. Aceasta 
este școala din Borisovca (Borisăuca), raionul 
Tatarbunar. Toate celelalte școli sunt mixte, 
ucraineano-moldovenești sau ucraineano-
ruso-moldovenești. Și școala din Plavni 
(Barta), raionul Reni, are din anul acesta o 
clasă ucraineană. 

„Optimizarea”, o nouă metodă
de desființare a școlilor românești

În ultima vreme au apărut noi metode, 
foarte interesante, de deznaționalizare a 
școlilor românești/moldovenești. De un timp 
încoace e la modă „optimizarea” rețelelor 
școlare. Mai înainte existau școli și atât. 
Acum, de când cu reformele de regionalizare 
și înființarea de megacomune, există rețele de 
școli în cadrul comunelor. Pentru a „optimiza” 
procesul de învățământ se prevede închiderea 
școlilor „ineficiente” și transportarea copiilor 
la alte școli, la o distanță de până la 20 km. 
Cu totul recent, școala din Starosilla, care 
numai ineficientă nu este, a căzut victima 
unei asemenea „optimizări”. Ea, care este o 
școală mixtă moldovenească-ucrainenă, va fi 
filiala unei școli de bază ucrainene, aflată la o 
distanță de 21 de kilometri. Vă închipuiți ce 
drum lung și cu hopuri vor trebui să facă elevii 
din clasele superioare, cu autobuzul,  iarna, 
până la școala de bază!

Sub pretextul „optimizării”, sunt închise 
școli sau, în cel mai „fericit” caz, sunt 
degradate, adică sunt coborâte cu o treaptă 
mai jos6 și transformate în filiale ale unor 
școli de bază, care, cam toate, de regulă, sunt 
cu limba ucraineană de educație. Ca să se 
poată face „optimizarea” trebuie să fie pus la 
dispoziția elevilor un autobuz special care să-i 
transporte dintr-un sat în altul. Acest autobuz 
nu întotdeauna este încălzit. Și nu întotdeauna 
e folosit doar pentru transportul elevilor. De 
regulă, e o rablă în care copiii răcesc și nu se 
alege nimic din această navetă. O asemenea 
soartă îi așteaptă pe elevii din satul Furatovca, 
care vor fi nevoiți să meargă la Faraonovca 
pentru studii gimnaziale, căci școala generală 
de treapta I-II din Furatovca a fost transformată 
în scoală primară. Că drumul este rău, nu 
interesează pe nimeni. 

Moldovenizarea învățământului,
catalizator al deznaționalizării

Se pune întrebarea: dacă statul găsește 
bani pentru transportul copiilor de la o 
școală la alta, de ce n-ar găsi bani și pentru 
a transporta 5-6 copii ucraineni sau doritori 
să frecventeze clase cu limba ucraineană de 
educațite, din Plavni, la o școală ucraineană 
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megieșă și să lase școala românească în pace, 
să n-o transforme în școală mixtă. Dar cum 
să facă asta, când scopul nu e să întărească 
o școală națională, ci să o transforme cât 
mai repede într-o școală mixtă, cu cât mai 
multe clase ucrainene, care cu timpul să 
înghită în totalitate clasele „moldovenești”. 
În toate școlile noastre s-a procedat așa: s-au 
găsit câțiva părinți, care și-au dorit clasă 
rusă ori ucraineană și pentru ei s-au deschis 
clase ucrainești în școlile naționale. Nu are 
nimeni nici o grijă de nivelul cunoștințelor 
acestor copii. Important este că studiază în 
limba ucraineană. Aceasta s-a dorit. Scopul 
deznaționalizării este nu ridicarea nivelului de 
cunoștințe al elevilor, ci dispariția completă a 
limbii materne ca limbă de instruire. 

Pentru regiunea Odesa, înlocuirea limbii 
române cu limba moldovenească a fost acel 
catalizator care a intensificat deznaționalizarea 
sistemului de învățământ în limba maternă. 
Odată pornit acest proces, el nu mai poate fi 
oprit. Ruperea de matca limbii din România și 
Republica Moldova, editarea manualelor slabe 
pentru cursul primar și introducerea limbii 
moldovenești în ciclul gimnazial și-au făcut 
efectul. Părinții și copiii sunt dezorientați. 
Neavând limba română ca obiect de studiu, 
profesorii nu pot folosi în școli manuale de 
limba română. În anul 2000, un camion de 
manuale din România și Republica Moldova 
au fost date la maculatură de către directoarea 
școlii din Starosillea, care m-a înlocuit pe 
mine în funcția de director.  Apar o mulțime de 
probleme la examenele de admitere. De pildă, 
unele universități din România și Republica 
Moldova cer adeverință de cunoaștere a limbii 
române.

Mediul asociativ, în lupta 
pentru păstrarea limbii materne

Pe fonul acestui dezastru, munca 
asociațiilor obștești care vin în apărarea limbii 
materne în școală e o luptă cu morile de vânt. 
Și totuși mulți dintre noi mai au curajul să lupte 
și vor să creadă că lupta lor pentru dreptate 
nu este zadarnică. Mediul nostru asociativ 
este împărțit în două. Vorbesc de regiunea 
Odesa. O parte luptă pentru limba română, 
altă parte, pentru limba moldovenească. Noi, 

cei care luptăm pentru repunerea în drepturi 
a limbii române în școlile noastre din regiune 
nu avem niciun sprijin din partea autorităților, 
dimpotrivă ni se pun bețe în roate la tot pasul, 
pe când cei care luptă pentru moldovenism 
și consolidarea rolului limbii moldovenești 
în educație au toată susținerea oficialilor, de 
la cel mai mărunt funcționar până la cel mai 
de sus demnitar al statului. Toată verticala 
puterii e cu ei și împotriva noastră. Raportat 
la populația autohtonă din partea sudică a 
regiunii Odesa, cuvântul „român” le provoacă 
alergie, în schimb, raportat la susținătorii de 
la București ai cursului ucrainean de integrare 
în structurile europene și euro-atlantice, 
îi unge la inimă. În toate celelalte cazuri, 
în lexiconul oficial din regiune, cuvântul 
„român” e mai degrabă un cuvânt de ocară 
decât de apreciere. Niciodată Bucureștiul nu a 
spus că moldovenii din sudul Basarabiei sunt 
altceva decât români. Dimpotrivă au afirmat 
întotdeauna opusul. Dar oficialii ucraineni nu 
au vrut niciodată să audă acest lucru. De când 
a început să fiarbă naționalismul în ei, n-a 
rămas nici umbră de limbă română, declarată 
ca atare, în regiunea Odesa. Suverană aici e 
limba „moldovenească”, o clonă ex-sovietică 
a limbii române, care se pliază tocmai bine 
pe procesul de deznaționalizare a românilor 
basarabeni care, din inerție, se mai declară 
de naționalitate moldovenească. A-i trezi din 
această somnolență identitară e misiunea cea 
mai importantă a mediului asociativ românesc 
din sudul Basarabiei.

De la începutul anilor ’90 și până în prezent 
Alianța Creștin-Democrată a Românilor din 
regiunea Odesa a făcut tot posibilul să păstreze 
limba română în școlile sud-basarabene. 
Împreună cu alte asociații ale românilor din 
regiunea Odesa, Alianța a ținut piept atacurilor 
antiromânești și continuă să facă acest lucru. 
Ea face tot ce-i stă în puteri pentru a stopa 
deznaționalizarea în școlile naționale. ACDR 
a susținut proiectele Asociației  Național-
Culturale  ”Basarabia” a Românilor din 
regiunea Odesa (președinte Anatol Popescu) 
prin care s-au organizat excursii la Cetatea 
Albă în scopul mai bunei cunoașteri a istoriei 
ținutului natal. Împreună cu alte asociații 
românești, am luat parte la dezbaterile legate 
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de sprijinul acordat elevilor din școlile 
naționale. Aceste dezbateri au ridicat moralul 
elevilor din clasele românești. La solicitarea 
asociațiilor românești din Ucraina, guvernul 
României a demarat proiectul de susținere 
cu burse a  elevilor claselor românești și a 
cadrelor didactice ce au ore în aceste clase. Din 
bugetul prevăzut pentru susținerea românilor 
din comunitățile istorice, au primit burse 
elevii claselor I-II. Anul acesta, urmează să 
primească burse și elevii din clasa a III-a. Pe 
parcurs vor fi susținuți financiar și învățătorii 
acestor școli. Mai greu a fost la început, până 
a pornit procesul. Cu timpul, lucrurile s-au 
așezat.

Acum, optăm pentru organizarea de 
cursuri de specializare, în România, pentru 
cadrele didactice. E un punct important pe 
lista de activități ale unora dinte universitățile 
românești. Se preconizează semnarea unui 
acord între ministerele educației din ambele 
state privind recunoașterea certificatelor de 
absolvire a acestor cursuri.

ACDR din raionul Sarata, partener 
de proiecte cu Asociația Danubiană Galați

La ridicarea moralului și a nivelului de 
cunoștințe al învățătorilor și profesorilor, un 
rol important îl au excursiile din perioada 
vacanțelor și frecventarea școlilor de vară din 
România. Oamenii se întorc acasă cu impresii 
și emoții de neuitat. De câțiva ani, cadrele 
didactice din regiunea Odesa sunt invitate să 
participe la proiectele Asociației Danubiene 
Galați, foarte bine gândite și cu un impact 
deosebit asupra învățământului în limba 
maternă a invitaților din Bugeac. Asociația  
ACDR din regiunea Odesa (președinte Petru 
Șchiopu) a fost printre primele care a organizat 
plecarea cadrelor didactice la Galați. ACDR 
din regiunea Odesa - filiala raionului Sarata 
a organizat anul trecut un grup de 11 cadre 
didactice care au participat la Școala de vară 
de la Galați, la invitația Asociației Danubiene 
Galați (președinte Antoaneta Crudu). 
Întrunirile de acest fel ne fac mai apropiați de 
frații noștri români de peste Prut de care am 
fost rupți după cel de-al doilea război mondial.

Pe 14 octombrie 2019, Asociația Danubiană 
Galați a organizat o  donație de jucării și cărți 

cu povești pentru copiii din școlile românești 
din regiunea Odesa. Cu ajutorul Asociației 
ACDR din raionul Sarata, parteneră de proiect 
a Asociației Danubiene Galați, donația a 
fost direcționată către copiii din Starosillea. 
Coletele cu jucării și cărți au fost aduse în 
localitate de către vice-președintele Asociației 
Danubiene Galați, Marius Crudu, însoțit 
de istoricul gălățean Tudose Tatu. Bucuria 
copiilor a fost extraordinară. Ochișorii radiau 
de bucurie că, din grămada de jucării și lotul 
de carte, fiecare dintre ei și-a putut alege câte o 
jucărie și  o carte cu povești. Un act de caritate 
frumos și binevenit.

În 2020 am primit din partea copiilor din 
București o donație de carte românească. A 
fost o idee foarte bună a doamnei învățătoare 
Mariana Ioniță din Voluntari, ca aceste cărți să 
ajungă acasă la copiii noștri. În bibliotecă, am 
adus și mai înainte cărți, dar copiilor, pentru 
bibliotecile lor personale, nu prea am avut 
de unde să le dăm. La sfârșitul anului școlar 
2019/2020, doamna Mariana Ionița ne-a mai 
trimis un lot de carte pentru bibliotecă, din 
partea elevilor din Voluntari. Mulțumim mult 
copiilor și cadrelor didactice pentru acest gest 
mărinimos. 

Activități cu copii
Mult așteptate de copiii români din Ucraina 

sunt și taberele de odihnă din România. În 2018 
la tabăra Oglinzi s-a odihnit un grup de copii 
din Starosillea/Frumușica Veche. În 2019, alți 
9 copii din Starosillea și Meneailovca (Manja), 
raionul Sarata, s-au odihnit în taberele Oglinzi 
și Săcelu. În raionul Sarata activează filiala 
raională a ACDR și locurile pentru taberele 
de odihnă sunt repartizate de către această 
asociație. 

Mai mulți ani la rând, copiii din satele 
Starosillea și Meneailovca participă la 
serbarea Zilei Culturii Naționale și depun flori 
la bustul poetului Mihai Eminescu din Odesa. 
Copiii școlilor noastre aduc limba română în 
fața publicului din capitala regiunii.  Sunt și 
alte proiecte în care sunt implicați copiii din 
Starosillea și satele românești megieșe. În luna 
mai a anului 2019, elevii noștri au participat la 
”Gala micilor talente” organizată de Institutul 
Cultural Român, în parteneriat cu CIRI. La 
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Serbarea Zilei Limbii Române, la Ismail, copiii 
au mers cu cântece și poezii patriotice, care 
au fost aplaudate de publicul spectator. Copiii 
din satele românești din raionul Sarata sunt 
implicați în mai multe proiecte internaționale, 
concursuri de eseuri, concursuri de desene, 
concursuri de poezii. Avem mulți copii laureați 
ai acestor concursuri. 

Despre limba română, 
la forumuri științifice 

De la înființarea sa, ACDR  din regiunea 
Odesa și-a stabilit ca scop prioritar păstrarea 
limbii materne și promovarea ei în școală 
și biserică. La toate adunările, ședințele, 
conferințele, la alte întruniri, noi am ridicat 
întotdeauna problema păstrării limbii române 
în școlile naționale. 

În iunie 2017, la Chișinău a avut loc 
Conferința  internațională „Comunități etnice 
și Diaspora – în timp și spațiu”, organizată 
de domnul dr. Dorin Lozovanu, unde am 
prezentat și eu o comunicare pe tema: 
„Școala românească din regiunea Odesa în 
secolul XXI”. Puțini oameni de știință din 
republica Moldova cunosc situația din școlile 
naționale din regiunea Odesa. Ascultându-
mi comunicarea, mai mulți participanți și-au 
exprimat nedumerirea cum de noi, românii 
din sudul Basarabiei, mai studiem în școli 
limba moldovenească, care nici în republica 
Moldova nu mai există. Mare le-a fost mirarea 
că la Odesa se produc, special pentru școlile 
noastre, manuale în această pretinsă limbă. 

La 8 septembrie 2018, Centrul de 
Informare al României din Ismail a organizat,  
împreună cu institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” 
din București, în cadrul proiectului comun 
„Ziua Limbii Române la Ismail”, conferința 
”Limba și identitatea românească”. La acea 
conferință am vorbit despre starea limbii și 
identității românești în comunitățile istorice. 
Ce s-a schimbat din 2018 până în prezent? 
S-au schimbat multe, dar nu în folosul nostru. 
În regiunea Odesa, a mai rămas doar o singură 
școală națională. Inspectoratul școlar insistă 
ca și această scoală să treacă la studierea mai 
multor obiecte în limba ucraineană, începând 
din clasa a V-a până în clasa a XI-a, terminală. 
Cei de la inspectorat știu prea bine că aici, 

ca și în celelalte școli din satele populate de 
moldoveni, elevii nu sunt vorbitori nativi de 
ucraineană și ai forța să-și însușească materia 
într-o limbă pe care ei practic nu o vorbesc este 
antipedagogic. Dar prea puțin le pasă. Pe de o 
parte limba română este înlocuită, în procesul 
de învățământ, cu limba moldovenească, iar 
pe de altă parte limba moldovenească este 
înlăturată din școli pentru a-i lua locul limba 
ucraineană.

Unificarea programelor școlare – 
o prioritate a mediului asociativ românesc

În asemenea condiții, mediului asociativ 
nu-i este ușor să activeze, dar nici nu se poate 
plânge că nu are nimic de făcut. Probleme sunt 
multe, iar cea mai importantă e să înlăturăm 
clivajul lingvistic, creat artificial. De aceea, am 
venit cu propunerea să se unifice programele 
pentru toate școlile românești/moldovenești 
din Ucraina și să se trimită la Kiev un memoriu 
prin care să se ceară trecerea oficială de la 
limba moldovenească de instruire în școlile 
noastre din regiunea Odesa la limba română, 
precizând că limba moldovenească nu a 
existat nici în timpul URSS-ului și nu există 
nici în timpul de față decât politic, în realitate 
existând o singură limbă: limba română, cu 
mai multe graiuri – moldovenesc, muntenesc, 
ardelenesc, bănățean etc. Propunerea mea a 
fost susținută unanim și cu timpul, în sprijinul 
ei, au fost strânse semnături de la președinții 
asociațiilor românești și susținătorii acestora. 

La memoriul asociațiilor românești din 
regiunea Odesa din 12 decembrie 2019, 
trimis către instanțele de la Kiev cu cerința de 
unificare a programelor școlilor naționale din 
regiunea Odesa cu cele ale școlilor naționale 
din regiunile Cernăuți și Transcarpatică și 
reîntoarcerea la limba de studiu română, cum 
a fost până în 1998, Ministerul învățământului 
de la Kiev ne-a trimis un răspuns negativ, 
prin care ne anunță că cererea noastră a fost 
respinsă. După acel memoriu, Asociația 
Cadrelor Didactice de Etnie Română din 
regiunea Odesa (președinte Mihai Mecineanu) 
a venit cu ideea de a  trimite la  Kiev 
memorii din partea colectivelor pedagogice. 
Conducerea Asociației Creștin-Democrate a 
Românilor din regiunea Odesa a îmbrățișat 
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această idee și, împreună cu conducerea 
celorlalte două organizații prietene, Asociația 
Cadrelor Didactice și Asociația „Basarabia”, 
i-am sprijinit pe profesori și învățători în 
adunarea de semnături pentru unificarea 
programei de învățământ și pentru revenirea 
la limba română în școlile noastre din 
regiunea Odesa. Au avut curajul să adune 
semnături 10 colective pedagogice, iar școala 
din Dimitrevca/Dumitrești, raionul Chilia, a 
mai strâns semnături și de la părinți. Petiția 
de  la Dumitrești către Kiev a avut cel mai 
mare număr de semnături. Organele de resort 
din Kiev au trimis răspuns școlilor, în care 
menționează că denumirea limbii de predare 
este în competența părinților. Deoarece 
memoriul din partea școlii din Dimitrevca 
avea semnături și din partea unor părinți, 
semnatarii au mai putut să adune în timp 
util și alte semnături de la alți părinți și au 
toate șansele să schimbe statutul școlii și să 
înlocuiască limba „moldovenească” cu limba 
română. Dar, din păcate, lucrul acesta nu s-a 
întâmplat la 1 septembrie 2020. Și școala 
din Borisovca a procedat la fel ca școala din 
Dimitrevca, iar rezultatul a fost același: la 
1 septembrie 2020 elevii au început anul de 
învățământ tot în limba moldovenească. La 
fel au pățit și celelalte școli. Tacit, autoritățile 
au recunoscut, așa cum cerea și Comisia de 
la Veneția, identitatea dintre limba română 
și așa-zisa limbă moldovenească, dar nu au 
catadicsit să renunțe la denumirea „limba 
moldovenească” ca fiind nefirească și inutilă 
și să accepte denumirea firească și recunoscută 
științific în plan internațional: limba română. 

Avantajele trecerii 
școlilor din sudul Basarabiei

la învățământul în limba română
Ce au de  câștigat școlile, colectivele 

pedagogice, părinții, elevii prin revenirea la 
denumirea normală a limbii? Multe au de 
câștigat.

1. În primul rând, cadrele didactice 
nu vor mai fi silite să vină în fața elevilor 
cu denumirea falsă a limbii, nu se vor mai 
simți stânjenite și impuse de împrejurări să 
dea explicații în doi peri elevilor că limba în 
care vorbesc, citesc cărți și fac studii nu este 
română, ci moldovenească. 

2. Școala va putea să folosească manuale 
mai ieftine, editate la Cernăuți, nu la Odesa. 
Acum, când vor fi numărați toți bănuții, 
fiecare școală va fi nevoită să facă economie. 
Aceasta va fi și din punct de vedere economic 
partea pozitivă a introducerii limbii române în 
procesul de educație școlară. Un tiraj mai mare 
înseamnă, automat, manuale mai ieftine. La 
ora actuală, manualele pentru școlile naționale 
din regiunea Odesa costă 600 grivne și chiar 
mai mult.

3. Școlile vor putea folosi și manuale din 
Republica Moldova sau din România, care, 
știe toată lumea, sunt de mai bună calitate, mai 
ales pentru ciclul primar, care duce mare lipsă 
de manuale calitative. 

4. Admiterea la studii în România și 
Republica Moldova va fi mai liberă, nu va mai 
fi nevoie să se susțină un examen suplimentar 
de cunoaștere a limbii române. 

5. Vor exista mai multe posibilități de 
participare a cadrelor didactice la cursuri 
în limba română în România și Republica 
Moldova.

6. La fel, vor apărea oportunități de 
participare a cadrelor didactice din regiunea 
Odesa la seminare și cursuri de limba română, 
la Cernăuți. 

7. Cadrele didactice vor putea să participe 
la simpozioane, conferințe, concursuri 
republicane legate de limba și literatura 
română. 

8. Elevii din regiunea Odesa vor putea 
să participe la olimpiadele republicane de 
limbă și literatură română, la care astăzi le este 
îngrădită participarea.

9. Școlile noastre din Odesa, Cernăuți 
și Transcarpatia nu vor mai fi dezbinate pe 
criterii lingvistice. 

10. Revenirea la denumirea firească 
a limbii de educație în școlile noastre va 
contribui esențialmente la consolidarea și 
unirea noastră ca neam.

Începând cu anii de răscruce 1998-1999, 
când în școlile naționale din regiunea Odesa a 
fost introdusă „limba moldovenească” în locul 
limbii române, statul ucrainean a înțeles să 
pună la îndoială identitatea noastră de neam și 
de limbă, să ne rupă de la neamul românesc, pe 
motiv că n-am fi români, ci moldoveni, deși toți 
cei de la conducere știu prea bine că moldovenii 
sunt parte integrantă a națiunii române, dar se 
fac a nu înțelege. Nu poți dezbina un neam care 
s-a format timp de mii de ani. 
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Satele noastre sunt lăsate special să 
moară. Suntem lăsați fără drumuri normale, 
fără infrastructură modernă și, pe deasupra, 
fără limba maternă în școli. Dar în pofida 
acestor nedreptăți, românii basarabeni, cu 
rădăcini istorice deopotrivă de adânci în 
Țara Românească  și Țara Moldovei, nu vor 
dispărea. Urmași ai lui Basarab I, întemeietorul 
voievodatului al cărui nume îl moștenim noi 
astăzi, și ai lui Ștefan cel Mare, care a dus 
lupte crâncene cu dușmanii pe meleagurile 
noastre, și cu ale cărui fapte de eroism ne 
mândrim, vom dăinui oricât de vitrege vor fi 
vremurile ce ne așteaptă. Cum am locuit pe 
acest mult pătimit pământ secole de-a rândul, 
așa vom locui și de acum înainte, păstrându-ne 
datinile și limba strămoșească. „Nu mor caii 
când vor câinii...”  Vom trăi și ne vom bucura 
de supraviețuirea noastră, trecând cu capul sus 
prin destinul crud al istoriei.

Note
1 Recunoașterea dreptului la independență, 

moldovenii l-ar fi putut obține de la Lenin, în acele 
momente complicate pentru Rusia revoluționară, 
dacă o delegație a Republicii Democratice 
Moldovenești s-ar fi deplasat la Petrograd și i-ar fi 
cerut expres acest lucru, cum au făcut-o finlandezii, 
cu atât mai mult că exista lucrarea lui Marx care 

demonstra identitatea de neam a basarabenilor din 
Rusia țaristă și a românilor de dincolo de Prut. 
Există dovezi că Lenin însuși recunoștea această 
identitate de neam și de limbă a moldovenilor din 
Basarabia cu toți ceilalți români.

2 Expresia aparține lui Lenin și se referă la fostul 
Imperiu țarist.

3 Reușind, până la urmă, să introducă în 
RASSM, în perioada 1932-1937, pentru „limba 
moldovenească”, alfabetul și normele literare ale 
limbii române, cei mai activi dintre ei au plătit cu 
viața, învinuiți de spionaj în favoarea României.

4 Acesta a fost și motivul împotrivirii lui G. Cicerin, 
comisarul poporului pentru externe al URSS, 
în dezbaterile din1924, care au precedat crearea 
republicii autonome moldovenești în stânga 
Nistrului.

5 Deși separatistă, Republica Transnistreană 
Moldovenească rămâne „ombilical” legată de 
Republica Moldova, al cărei președinte e la fel de 
moldovenist ca și cel transnistrean, ambii apărători 
fervenți ai „limbii moldovenești”.

6 Termenul de școală națională a rămas încă din 
vremea sovieticilor, însemnând școală cu educație 
în una din limbile minorităților etnice.

7  Dintr-o școală medie se face o școală de nouă clase, 
iar dintr-o școală de nouă clase, o școală primară 
(de patru clase).
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în realitate), ba ar cânta în drâmba Moscovei, ba 
ar face jocurile inteligentelor organe ucrainene, 
camuflându-se – nici mai mult, nici mai puțin 
– în apărători ai intereselor comunității, dar 
de fapt luptând (pe ascuns) împotriva ei, 
căci modul „agresiv” în care o reprezintă în 
fața autorităților din cele două țări ar fi total 
inadecvat. Oare chiar așa să fie? Este oare 
Consiliul Național al Românilor din Ucraina 
o organizație de intriganți iresponsabili sau de 
subversioniști camuflați care, „cumpărați” de 
Moscova sau „șantajați” de Kiev prin te miri 
ce suspecte și compromițătoare (?!) „anchete”,  
„aleg să dinamiteze orice demers pe care statul 
român îl face pentru soluționarea cerințelor 
congenerilor din Ucraina”?  De unde a scos-o 
domnul Georgescu că  „reprezentanții acestei 
organizații... aleg să acuze autoritățile de la 
București”, când ei doar le semnalează, cu 
îngrijorare pentru soarta comunității, dar în 
modul cel mai respectuos și civilizat, prin 
memorii depuse oficial la registratură sau 
transmise prin poșta electronică în cadrul unei 
corespondențe (strict!) instituționale, gravele 
probleme (lingvistice, educaționale, identitare, 
teritorial-administrative) cu care se confruntă 
efectiv comunitatea pe care o reprezintă?!..

Sursa acestor acuze, din câte înțelegem 
de la autor, ar fi mass-media românească. Dar, 
din câte știm, CNRU nu a ieșit niciodată în 
presă cu critici la adresa autorităților statului 
român. Pentru a crea, totuși, o asemenea 
impresie, editorialistul construiește fraza de 
așa manieră încât cititorul să muște momeala, 
lăsându-se prins în plasele unei false idei, 
foarte subtil sugerată: „În ultima perioadă, în 
mass-media din România au apărut o serie de 
acuze ale Consiliului Național al Românilor 
din Ucraina, denumit pe scurt CNRU, privind 

E de necrezut că o revistă respectabilă 
ca „Historia” care și-a câștigat cititorii 

prin reflectarea onestă a realităților istorice, 
atacă pe nedrept, în editorialul ultimei ediții de 
luna trecută, memoriile depuse anul acesta la 
președinția, guvernul și parlamentul României 
de către Consiliul Național al Românilor din 
Ucraina, cel mai reprezentativ organ colectiv 
(20 de asociații)  al mediului asociativ 
românesc din țara vecină. Prin prezentarea 
contorsionată a faptelor, prin lipsa de probe 
plauzibile, prin aluziile răutăcioase și chiar 
prin însuși titlul său, „Soarta românilor din 
Ucraina – între fake news și realitate”, acest 
text se întoarce ca un bumerang împotriva 
autorului. Postat la 30 iulie curent pe www.
historia.ro și reluat în aceeași zi de adevărul.
ro, „site-ul de știri numărul unu din România”  
(Wikipedia), editorialul domnului Remus 
Georgescu țintește, prin criticile sale acide și 
neîntemeiate, în creștetul mediului asociativ 
românesc din Ucraina, nedumerind cititorul 
român din țară și bulversându-l pe cel de 
dincolo de sârma ghimpată. 

După ce își dojenește colegii de breaslă 
de la alte publicații, punându-le în cârcă 
„lipsa de expertiză” și faptul de a se fi lăsați 
păcăliți, în naivitatea lor credulă, de către un 
„dubios” consiliu aflat, chipurile, „într-o criză 
de reprezentativitate”, care și-ar fi făcut o 
specialitate în a supăra Kievul și Bucureștiul 
cu inițiative enervante și chiar cu ieșiri în presă 
(existente doar în imaginația editorialistului, 
abil proiectată, printr-un truc de limbaj, asupra 
cititorului), domnul Georgescu trece imediat 
la „analiza” (in)activității rău famatului 
reprezentant colectiv al comunității românești 
din Ucraina, care, prin cei mai (in)activi 
membri ai săi („activi” în presă, dar „inactivi” 
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modul de acțiune al statului român raportat 
la problema minorităților, catalogat drept 
«cel puțin modest», aceste luări de poziții 
fiind preluate și promovate în mass-media de 
jurnaliști care, cel puțin din ce ne putem da 
seama, nu au expertiză în acest domeniu, dar 
nici nu doresc să facă niște minime verificări 
asupra informațiilor pe care le furnizează.” 
Dezinformarea iese la iveală imediat ce intrăm 
în dedesubturile frazei, tehnica deconstrucției 
ajutându-ne să-i dezvăluim capcanele, în 
care un cititor grăbit se lasă prins fără să-și 
dea seama. Când autorul spune, la începutul 
frazei: „în ultima perioadă, în mass-media 
din România au apărut o serie de acuze ale 
Consiliului... privind modul de acțiune al 
statului român”, el, de fapt, inoculează ideea 
că CNRU ar fi acuzat public, în presă, statul. 
Pentru a întări această idee, autorul reia 
acuzele sub o altă denumire, mai apropiată de 
domeniul presei, zicându-le „luări de poziții”, 
termen al cărui câmp semantic include 
spațiul public. Astfel, manipulând termenii 
și răsucind fraza, autorul îl face pe cititor 
să înțeleagă că CNRU și-ar fi manifestat în 
spațiul public atitudinea ingrată față de statul 
român. Dacă lucrurile stau așa, atunci să ne 
arate dl Georgescu publicația în care CNRU 
a luat atitudine față de comportamentul 
autorităților române în vreo privință oarecare. 
O asemenea publicație nu există. Există 
însă o serie de memorii depuse de CNRU la 
președinție, parlament și guvern, din care niște 
agenții de presă, ca News.ro, spre exemplu, au 
reușit să extragă, prin metode necunoscute 
petiționarului, anumite pasaje pe care le-au 
postat pe site-urile lor, însoțite de interpretări 
și comentarii de care CNRU nu poate fi făcut 
responsabil. CNRU a trimis aceste memorii 
către autoritățile române nu spre a le cere 
socoteală pentru „modul de acțiune”, ci spre a 
le semnala / acuza niște urgențe ale minorității 
românești pe care o reprezintă, ca, de exemplu, 
pericolul iminent al fragmentării comunității 
istorice a românilor din regiunea Cernăuți în 
trei megaraioane, conform proiectului inițial 
de reformă trimis de conducerea regiunii la 
Kiev, spre aprobare. 

Domnul Georgescu laudă diplomația 
română pentru că „a reușit totuși (deși nu 

avea nicio obligație, crede autorul – n.n.) să 
convingă autoritățile statului vecin să includă, 
prin legea recent adoptată, într-un singur 
raion majoritatea comunității românești (fără 
localitatea Mamaliga)”, dar omite (cu bună 
știință sau poate din ignoranță, lipsindu-i 
expertiza în domeniu) să menționeze faptul 
că discuția din 10 iunie a.c. a Secretarului de 
stat pentru afaceri strategice, Dan Neculăescu, 
copreședinte al părții române a Comisiei 
Interguvernamentale mixte româno-ucrainene 
privind protecția drepturilor persoanelor 
aparținând minorităților naționale, cu omologul 
său ucrainean, dna Svitlana Fomenko, a avut 
loc la scurt timp după depunerea Memoriului 
CNRU la MAE al României. Semnificativ este 
și faptul că la 4 iulie 2020, în ziua depunerii 
Memoriului, Ministrul Afacerilor Externe, dl 
Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonică, 
în continuarea celei din 25 martie curent, cu 
omologul ucrainean, Dmytro Kuleba, în care, 
conform comunicatului de presă publicat 
pe site-ul MAE, „au fost abordate aspecte 
relevante privind dreptul la educație în limba 
română al persoanelor aparținând minorității 
române din Ucraina, precum și alte teme de 
interes circumscrise problematicii protejării 
drepturilor persoanelor aparținând minorității 
române din țara vecină.” Pentru dl Georgescu 
acestea ar putea fi niște simple coincidențe de 
date, dar pentru CNRU ele sunt o dovadă că, 
în ciuda cucuielor încasate de la  historia.ro, 
demersurile sale nu sunt zadarnice.

Demonizarea CNRU nu-i face cinste 
editorialistului de la Historia care, deranjat 
de modul sincer de evaluare a situației în 
care se află comunitatea istorică românească 
din Ucraina și a gradului de implicare a 
autorităților române în rezolvarea problemelor 
acesteia, încearcă să demonstreze, cu tot 
dinadinsul, că acest tânăr organ colectiv al 
mediului asociativ românesc din Ucraina ar 
pune bețe în roate prieteniei dintre cele două 
țări vecine. CNRU, ca orice român din Ucraina, 
dorește ca relațiile dintre cele două state să fie 
și mai bune, ca Ucraina să se integreze cât 
mai curând în Uniunea Europeană și Alianța 
Nord-Atlantică, iar cele două minorități, cea 
românească din Ucraina și cea ucraineană 
din România, consolidate identitar, lingvistic, 
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educațional, să fie o punte de legătură între 
ambele state. De aceea, CNRU acționează 
tocmai în sensul întăririi comunității naționale 
pe care o reprezintă, solicitând statului român 
un sprijin și mai activ. Iar dacă a formulat, 
printre altele, în unele dintre memoriile sale 
și câteva aprecieri privind gradul de implicare 
a acestuia în rezolvarea problemelor grave cu 
care se confruntă românii din Ucraina, a făcut 
acest lucru nu pentru a huli patria mamă, ci 
pentru a-i transmite o îngrijorare a comunității 
și a-i cere o mai puternică focalizare a 
acțiunilor ei pe problemele de maximă 
urgență în vederea minimizării presiunilor 
puse pe comunitate de către ministeriali și 
legiuitori, prin diverse reforme și legi care, 
în răspăr cu legea fundamentală a țării și cu 
normele de drept internațional, o lovesc în 
punctele nevralgice, slăbind-o de o manieră 
fără precedent. Domnul Georgescu poate să 
spună orice dorește, dar noi știm prea bine 
că CNRU nu a îndemnat diplomația română 
să fie agresivă, urmând model Ungariei, cum 
afirmă fără niciun temei autorul articolului 
din Historia, și nici nu a făcut „demersuri / 
presiuni la adresa autorităților române de 
a nesocoti cadrul juridic internațional în 
materie și a interveni de o manieră radicală, 
în afara uzanțelor diplomatice”. Pe ce 
se bazează domnul Georgescu când face 
asemenea afirmații? „A obiecta față de politica 
asimilaționistă” nu înseamnă a „interveni 
de o manieră radicală în afara uzanțelor 
diplomatice”. În memoriile sale, CNRU cere 
doar intensificarea sprijinului din partea patriei 
mame, nicidecum aplicarea unor modalități 
de sprijin „în afara uzanțelor diplomatice”. 
Prin demersurile sale, CNRU dorește nu mai 
puțin decât domnul Georgescu și cei din jurul 
său, ca intensificarea acestui sprijin să fie 
făcută strict „în cadrul juridic internațional”, 
având la bază tratatul din 1997 cu Ucraina și 
Convenția-cadru pentru protecția minorităților 
naționale la care Ucraina este parte, civilizat, 
fără manifestări agresive. Și nici un domn 
Georgescu nu va putea demonstra vreodată 
netemeinicia acestui deziderat.

Iar faptul că CNRU se declară încântat de 
progresele comunității maghiare din Ucraina, 
nu înseamnă deloc că manifestă simpatie față 

de metodele prin care Ungaria înțelege să-și 
sprijine conaționalii de peste graniță. CNRU 
nu e chiar atât de tolomac să nu înțeleagă 
sensibilitățile țărilor vecine Ungariei față 
de anumite aspecte ale politicii externe 
ale acesteia. Nu mai puțin decât domnul 
Georgescu, CNRU știe să facă deosebirea dintre 
„abordări incesive” și „discuții constructive”. 
În memoriile sale către autoritățile române, 
Consiliul Național al Românilor din Ucraina 
pune accentul pe perseverența ungurilor, nu 
pe metodele de acțiune ale acestora. În plan 
educațional și cultural, maghiarii din Ucraina 
nu numai că nu au pierdut nimic în ultimii 
30 de ani, ci au mai și câștigat câte ceva. În 
această privință, îi devansează net pe români, 
chiar dacă dl Georgescu vede lucrurile tocmai 
invers. Nesocotind realitățile (sau neavând 
expertiză în domeniu?), domnia sa consideră 
că această comunitate, care e de trei ori mai 
mică numeric decât comunitatea românească, 
nu e cu nimic mai presus, dar „cu absolut 
nimic”, zice el, față de ditamai comunitatea 
românească, care, Hélas!, are de două ori mai 
puține școli în limba maternă. Maghiarii au 
rămas mai câștigați și în urma recentei reforme 
teritorial-administrative, ei fiind de două ori 
mai bine reprezentați proporțional în noul 
raionul Beregovo din Transcarpatia, decât 
românii în raionul Cernăuți. Dacă chiar ar fi 
dorit foarte tare Ucraina, prin autoritățile ei, să 
dea un semnal pozitiv țării vecine și prietene, 
care o susține necondiționat (!) în demersurile 
ei de integrare europeană și euro-atlantică, 
românii ar fi putut fi în proporție mult mai mare, 
decât unguri transcarpatici, în noul raion din 
regiunea Cernăuți. Disproporția numărului de 
locuitori din cele trei mari raioane din această 
regiune formate în urma recentei reforme 
dovedește clar acest lucru: raionul Vijnița  are 
91 mii de locuitori; raionul Nistrean, 157,8 
mii de locuitori; raionul Cernăuți, 655,6 
mii de locuitori, dintre care doar 24% sunt 
români. Raionul Beregovo  din Transcarpatia  
are 209,2 mii de locuitori, dintre care 43% 
sunt unguri, iar raionul Bolgrad din regiunea 
Odesa are 154,5 mii de locuitori, dintre 
care 43% sunt bulgari. Dar degeaba arătăm 
aceste cifre domnului Georgescu. Domnia 
sa, care se declară preocupat de separarea 
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aparențelor de esență, nu poate să vadă aici 
nimic esențial. Pentru domnia sa, esența poate 
fi probată în modul cel mai convingător prin 
afirmații generale, iar cifrele și celelalte fapte 
concrete ar fi apanajul aparențelor, de aceea 
nici nu catadicsește să le arate cititorului, 
preferând să-l îmbete cu apă de ploaie. Ăsta 
da jurnalism! O altă minciunică furnizată de 
dl Georgescu cititorului român este că din 
macroraionul Cernăuți ar lipsi doar o singură 
localitate românească, Mamaliga. În realitate, 
pe dinafară au  rămas șapte localități românești 
– Mamaliga, Coșuleni, Dranița, Negrinți, 
Stalinești, Nesfoia, Balcăuți – care, împreună 
cu încă o localitate ucraineană, Podvirna, s-au 
unit în 2015 într-o „comunitate teritorială 
rurală” (un fel de microraion) cu o suprafață 
de 145,5 km2 și cu un număr total de 12 mii de 
locuitori, având ca centru administrativ satul 
Mamaliga. 

Dacă domnul Georgescu chiar crede că 
„demersul CNRU vine să dinamiteze sau 
să decredibilizeze în rândul conaționalilor 
progresele înregistrate în discuțiile 
constructive” ale diplomației române, se înșală 
amarnic. Prin simple afirmați făcute într-
un limbaj croit după calapodul discursurilor 
diplomatice, care într-un editorial sună puțin 
cam a limbă de lemn, domnul Georgescu 
strecoară în muniția din dotare a Consiliului 
Național al Românilor din Ucraina o fumigenă 

care zice că-i dinamită și că pusă sub niște 
„discuții constructive” ar face mare explozie, 
ca păstaia de sulcină din finalul celei de 
a doua rapsodii de toamnă a șăgalnicului 
Topârceanu. Trimițând la București memorii 
care, întâmplător sau nu, au devenit ținta 
articolului din Historia, CNRU nu numai că nu 
„dinamitează”, „decredibilizează”, „presează”, 
„acuză” etc. instituțiile statului român, ci, prin 
semnalarea promptă a dificultăților apărute în 
viața comunității, le înlesnește cunoașterea în 
profunzime a problemelor cu care se confruntă 
românii din țara vecină și prietenă. 

Prietenia dintre cele două state vecine 
ar trebui să aducă importante câștiguri 
minorităților română și ucraineană din țările 
lor. Dar, în mod paradoxal. de când cele două 
țări au devenit mai bune prietene a început să 
fie mai intensă și deznaționalizarea minorității 
române din Ucraina. Dacă până la Maidanul 
din 2014 această deznaționalizare era mai 
temperată și, în bună măsură, voalată prin 
recomandări, presiuni verbale, intimidări, 
șantaj, „directive” telefonice, chemări la raion 
pe „covorul roșu”, după această dată ea a luat 
un avânt fără precedent, căpătând un caracter 
instituțional, manifestându-se prin legi, 
reforme, directive scrise, ordine etc. Din această 
cauză, situația comunității e mult mai șubredă 
acum decât atunci. Mai înainte, te mai puteai 
opune unei „recomandări” nedrepte privind 
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transformarea vreunei școlii cu limba română 
de educație în școală cu limba ucraineană de 
educație, azi legea te obligă la supușenie. În 
aceste condiții, „soarta românilor din Ucraina” 
despre care zice că vrea să facă vorbire, dar nu 
face, în editorialul său, dl Georgescu, nu se mai 
află în mâinile ei. Fără o susținere permanentă, 
fermă și consistentă din partea țării înrudite, 
comunitatea istorică românească din Ucraina, 
mult mai fragilă astăzi decât cu 5-10 de ani 
în urmă, nu va putea să supraviețuiască prea 
mult timp. Situația creată impune o angajare 
a diplomației române mult mai activă decât 
odinioară în protejarea minorității române 
din Ucraina prin măsuri suplimentare, prin 
diversificarea mijloacelor de sprijin și folosirea 
tuturor pârghiilor pe care normele dreptului 
internațional i le pune la dispoziție, spre a 
stopa deznaționalizarea instituționalizată, prin 
reforme și legi discriminatorii, a comunității 
istorice românești din țara vecină, șubrezită ca 
niciodată. Să nu vezi această necesitate e un 
fapt regretabil, totuși miopia politică se mai 
poate ierta. Dar să nu vrei s-o vezi înseamnă 
să bagi capul în nisip ca struțul și să aștepți să 
treacă pericolul. Nu va trece. Iar când va fi să 
scoți capul din nisip, nu va mai avea cine să-l 
scoată...

Acesta este mesajul transmis de cel mai 
reprezentativ organism al societății civice 
românești din țara vecină și prietenă către 
autoritățile române. Un asemenea organism 
ar trebui susținut, nu bălăcărit în mass-
media românească pe motiv că ar avea gura 
mare. După această bălăcăreală mediatică, 
va mai avea curaj CNRU, în corespondența 
sa cu instituțiile statului român, să fie sincer 
în exprimare și în evaluări, va mai îndrăzni 
să le comunice onest și fără înconjor care 
este aprecierea generală reală a românilor de 
dincolo de sârma ghimpată față de modul de 
acțiune al patriei mame? 

Domnul Georgescu este nemulțumit 
de „inițiativele” CNRU. El nu concepe că 
societatea civilă a românilor din Ucraina 
mai are dreptul și să protesteze, când vede 
că „discuțiile constructive” cu autoritățile 
o duc cu zăhărelul. Din ce scrie jurnalistul 
din București, românii din Ucraina ar avea 
nevoie de un mediu asociativ cu dinți de 

lapte, care să fie mângâiat pe cap de cei care-i 
închid gura închizând și școlile, scindând 
lingvistic și identitar societatea românească, 
fragmentând-o teritorial, reducându-i drastic 
reprezentativitatea în nou createle unități 
teritorial administrative, adică de un mediu 
asociativ nederanjant, cu buze moi și frunte 
tare, care să pupe mâna stăpânului când 
primește de la ea bobârnace!

Ce fel de semnal dă editorialistul de la 
Historia mediului asociativ românesc din 
Ucraina atunci când afirmă că orice reformă a 
unui stat e o chestiune exclusiv internă și nu dă 
bine ca cineva din afară să intervină sub nicio 
formă? Așa să fie? Chiar dacă, sfidând constituția 
și nesocotind angajamentele internaționale, 
reforma din statul respectiv calcă pe bătătură 
o  minoritate etnică, desființându-i școlile și 
fărâmițându-i integritatea?! Aici, prioritățile 
jurnalistului român diferă substanțial de 
prioritățile mediului asociativ românesc din 
Ucraina. Pentru autorul Historiei primează 
politețea și reverența diplomatică, iar pentru 
CNRU și celelalte asociații ale românilor 
din Cernăuți, Bugeac sau Maramureșul din 
dreapta Tisei nimic nu poate fi mai important 
decât rezistența prin orice mijloace îngăduite 
de lege, în fața tăvălugului deznaționalizării, 
care acum mai mult decât niciodată pune în 
pericol viitorul comunității. 

La un moment dat, domnul Georgescu îi 
impută Consiliului Național al Românilor din 
Ucraina că vine cu „inițiative care, în fapt, 
determină o reacție negativă a autorităților de 
la Kiev în ce privește drepturile” românilor. 
Domnia sa inversează lucrurile. Nu inițiativele 
CNRU determină Kievul să adopte legi care 
să scoată limba română din școli sau să 
efectueze reforme teritorial-administrative 
care să reducă drastic proporția românilor 
în nou înființatele raioane, ci tocmai invers, 
adoptarea unor asemenea legi și efectuarea 
unor asemenea reforme determină CNRU și 
încă multe alte voci nemulțumite ale societății 
civile din Ucraina să protesteze. Ca să nu 
spună lucrurilor pe nume, autorul o ia pe 
ocolite, numind protestele „inițiative” (încă un 
paliativ din limbajul diplomatic în care practic 
e redactat întregul text). Dar dacă CNRU este 
cu adevărat „în criză de reprezentativitate”, 
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dacă „majoritatea membrilor” săi au „un profil 
îndoielnic”, iar unul dintre ei se află chiar sub 
„anchetă”, altfel spus, dacă are o reputație 
atât de proastă și nimeni dintre români nu 
mai vrea să-l vadă în ochi, disociindu-se de el 
ca de un reprezentant nefericit, atunci de ce 
oare „autoritățile de la Kiev” ar trebui să se 
răzbune pe minoritatea mult prea ascultătoare 
și cuminte a românilor, să o fericească, cu  
legi și reforme care o bagă în năbădăi? De 
ce nu s-ar răzbuna direct pe Consiliu, lăsând 
comunitatea în pace, să facă temenele mai 
departe? Ceva nu este în regulă cu această 
acuză a editorialistului de la Historia. Dar și 
cu celelalte la fel. Spre exemplu, în mintea 
domniei sale, „criza de reprezentativitate” 
a Consiliului Național Român din Ucraina 
e „în special din cauza că nu a reușit să facă 
nimic concret în beneficiul românilor”. Mai 
întâi, nu cu un asemenea indice se măsoară 
caracterul reprezentativ al unei organizații. 
Apoi, în niciun an de la constituire și la doar 
trei luni de la înregistrare, acest organism 
civic trebuia, probabil, să răstoarne munții, 
ca să satisfacă așteptările exigentului jurnalist. 
Munți n-a răsturnat, dar niște grupe românești 
la o grădiniță de copii din Cernăuți a reușit 
să deschidă („inițiativă” aparținând mult 
famatului Centru Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi”), iar în zilele fierbinți de început 
de an școlar s-a implicat și în salvarea a trei 
școli românești din suburbia Roșa a capitalei 
Bucovinei, care urmau să fie „optimizate” (ce 
termen frumos au găsit autoritățile ucrainene 
pentru lichidarea școlilor indezirabile!); de 
asemenea s-a mai angajat și în bătălia (nu avem 
ce face, trebuie să mai folosim și termeni din 
vocabularul luptătorilor, nu doar din acela al 
diplomaților, că nu toate victoriile sunt rodul 
„discuțiilor constructive”) pentru reintroducerea 
limbii române în școlile „moldovenizate” din 
regiunea Odesa. Niște litere chirilice de aur 
cu o vechime de aproape două secole, de pe 
frontispiciul Catedralei Ortodoxe din Cernăuți, 
care atestau, prin spusa lor românească, „Unuia 
în trei ipostasuri – Dumnezeu”, caracterul 
românesc al sfântului lăcaș, au dispărut cu trei 
decenii în urmă și trebuiau restabilite de cei 
care le-au eradicat. Cine credeți că a „săpat” 
în clerul ingrat să le pună la loc? Tot membrii 

CNRU. Deci nu au stat cu mâinile în poale în tot 
acest răstimp asociațiile ce fac parte din acest 
consiliu, iar bucuria lor de a fi făcut ceva „în 
beneficiul românilor” (contestat de denigratorul 
din București) este reflecția bucuriei comunității, 
căci CNRU nu ar putea realiza nimic dacă nu 
ar avea suportul conaționalilor: al părinților 
elevilor nedreptățiți și al profesorilor acestora, la 
fel de  „revoltați” de nedreptățile ce li se fac, al 
bunilor creștini, al intelectualilor și al țăranilor, 
al tuturor celor care au sentimentul românesc 
și conștiința apartenenței la un neam cu vechi 
tradiții de care nu le este rușine. 

Înțelegând că stând cu mâinile în sân 
niciodată nu o să capete nimic de la nimeni, că 
dreptatea nu e o mană cerească, ci trebuie să te 
zbați pentru ea ca să o obții, acești români cu 
coloana vertebrală întreagă nu consideră deloc 
„scandaloase” și „destructive” inițiativele 
CNRU. Oricât de huiduite ar fi în presa din 
București de ziariști de talia domnului Remus 
Georgescu, ele au destui susținători în cadrul 
comunității, mai ales atunci când cuțitul 
deznaționalizării le ajunge la os. Dar aceste 
mici, mult prea mici victorii rezultate din 
„inițiative” ce nu dau bine (în opinia unor ziariști 
bucureșteni) în relațiile de prietenie dintre state, 
nu se văd pe fondul marilor realizări obținute 
de pe urma „discuțiilor constructive” sub care 
respectivele „inițiative” sunt dinamită curată. 
După dl Georgescu, CNRU ar trebui lichidat 
imediat, până a deveni Cartagină. 

Cât despre profilul îndoielnic al majorității 
membrilor Consiliului, acesta, neprobat, cam 
miroase a calomnie ieftină de revistă de cancan, 
cu iz acid de bârfă culeasă de pe Facebook. 

Interesantă este și interpretarea anchetei 
care trenează asupra conducerii Centrului 
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Cernăuți, unicul (deocamdată) ONG, membru 
al CNRU, nominalizat în articol.

 Știe ce știe dl Georgescu despre acest 
relativ tânăr ONG, că-l ia așa din scurt în 
primire. Logica domniei sale privind modul 
de activitate a unui ONG nu cadrează deloc 
cu principiile „nesănătoase” de funcționare 
ale CNRU. Cum poate fi tolerată o organizație 
nonguvernamentală care riscă să atragă 
asupra sa furia prietenoaselor instituții ce doar 
nestingherite de nimeni pot să aducă beneficii 

Reflecții polemice



62                   Mesager bucovinean, Anul XVІІ, nr. 1-2 (65-66), 2020 Mesager bucovinean, Anul XVІI, nr. 1-2 (65-66), 2020                  63                   

comunității românești (altfel se mânie rău și dau 
legi usturătoare!)?! Cum să nu te disociezi de un 
asemenea produs al societății civile din Ucraina 
care, în loc să stea cuminte cu mâinile în buzunar 
și să aștepte de la Kiev rezultatul „discuțiilor 
constructive” cu statul vecin, în neastâmpărarea 
sa neconstructivă, caută să mai salveze ceva ce 
se mai poate salva pentru „ingrata” comunitate?! 
În loc să gratuleze autoritățile, acest consiliu 
care abia a apărut la orizont, prin „inițiative” de 
prost gust, le enervează la maximum, pornindu-
le împotriva comunității care, dacă ar lipsi 
aceste zdrăngăneli, ar huzuri. Și apoi ne mai 
mirăm că apar anchete. Domnului Georgescu 
i-a fost și rușine să dezvăluie cititorului numele 
celui anchetat, de aceea îl ajutăm noi aici, 
cu toată nerușinarea. Este vorba de Vasile 
Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei 
Române, președintele Centrului Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, 
redactorul primului ziar românesc independent 
din regiunea Cernăuți, Plai românesc, omul 
care a fost acuzat, la 17 octombrie 2017, de 
Corpul Național, o organizație de extremă 
dreaptă din Ucraina, că ar fi primit „bani de la 
Putin” pentru organizarea protestului românilor 
împotriva discriminatoriului art.7 al noii Legi 
a Educației din Ucraina. Da, despre acest 
impertinent Vasile Tărâțeanu este vorba, lider 

al rău famatei organizații non-guvernamentale 
care, în anul centenarului Unirii, 2018, a fost 
pus sub anchetă pentru faptul de a fi avut în 
spatele tribunei în care se afla în timpul Paradei 
Portului Popular, organizată, ca în fiecare an, în 
luna mai, de Centrul Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi”, în vitrina Librăriei „Mihai 
Eminescu”, două panouri publicitare cu hărți ale 
Marii Uniri, pe fondul cărora a pozat, de altfel, 
și președintele Johannis la un târg de carte din 
București, cei drept, fără să fi avut parte ulterior 
de o anchetă din partea organelor ucrainene. 
Ce înseamnă să ai noroc! Dar asta încă nu 
e tot. Pentru a discredita totalmente CNRU, 
autorul editorialului merge până într-acolo că-i 
mai suhnește în brațe și o „matahală” a Rusiei 
agresoare, o matahală cu papion de lider rău 
famat al rutenilor din România, de care n-a auzit 
nimeni nimic niciodată nici la Cernăuți, nici în 
Ismail, nici în cele trei Apșe din Transcarpatia, 
ca și cum Consiliul Național al Românilor din 
Ucraina nu ar avea altceva de făcut decât să 
legene la sân o năpârcă scoasă din mâneca unui 
iluzionist în togă de judecător al jurnalismului 
de investigație, care înțelege să-și încheie 
spectacolul mediatic cu cea mai senzațională 
păcăleală. Nu cumva lelea ce ascunde sub 
rochia de cancan ispititoare jartiere „marca 
Fake news” e chiar lelea cu prăjina? 
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Participanți la Cenaclul transfrontalier „Mașina cu poeți: Cernăuți-Suceava” după o ședință găzduită de Centrul Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi”. În prim plan: acad. Vasile TĂRÂȚEANU, președintele Centrului, huiduit aluziv de editorialistul de la „Historia”. Foto – Nicolae HAUCĂ  
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Lupta pentru școala românească 
Cazul comunei Herța

Marin GHERMAN

mulți români din satele dimprejur își aduc copiii 
la această școală ucraineană. În anii 2017-2019 
numărul elevilor s-a făcut așa de mare încât 
clădirea școlii a devenit neîncăpătoare. Zeci 
de elevi înghesuiți într-o clasă mică, mulți 
copii care nu sunt primiți la școală pentru că 
nu au unde să învețe, mese școlare puse la un 
metru distanță de tablă – imagini surprinse de 
jurnaliștii Agenției BucPress în timpul vizitei 
la această instituție de Ziua internațională a 
îndrăgostiților (numai nu a îndrăgostiților de 
limba maternă). Pentru a-și desfășura activitatea 
în condiții normale, școala are nevoie de noi 
spații, iar în proximitatea ei se află un edificiu 
mai vechi care, pentru a fi funcțional, necesită 
reconstrucție. 

La numai cinci sute de metri de școala 
ucraineană, se află, cum spuneam mai sus, o altă 
școală, cu o istorie nu mai puțin impresionantă, 
în care procesul de învățământ se desfășoară 
în limba română. E vechea școală din Movila. 
Veche nu de câțiva zeci de ani, ci de secole. 
Am vizitat și această școală de nouă clase, în 
care învață numai 53 de elevi, de șase-șapte 
ori mai puțini decât în școala ucraineană din 
proximitate, în care 340 elevi se înghesuie în 
clase neîncăpătoare să facă carte în altă limbă 
decât limba lor maternă. Directorul școlii din 
Movila ne-a povestit că, după calculele sale, 
37 de copii movileni frecventează școala 
ucraineană din Herța. Părinții acestor elevi 
cred că limba ucraineană „oferă mai multe 
perspective odraslelor lor”. Ne uităm în jur. O 
clasă cu trei bănci și o tablă – doar trei copii 
sunt în clasa 1 la școala din Movila, doar atâția 
au ales limba maternă… O comparație care nu 
poate să ne lase indiferenți și calmi. 

În data de 14 februarie 2020, în sala 
sportivă a școlii cu predare în limba 

ucraineană din or. Herța, a avut loc o ședință 
a consiliului comunei Herţa, cu participarea 
părinților elevilor și a primului adjunct al 
guvernatorului regiunii Cernăuți, Irina Isopenko. 
În ultimii ani, situația școlară a devenit subiectul 
cel mai aprins, mai tensionat și mai îndelung 
discutat la adunările din localitățile românești 
ale regiunii Cernăuți. La ședința din Herța s-a 
discutat despre transformarea școlii medii din  
localitate în școală de bază, cu transformarea 
concomitentă a școlii de 9 clase din Movila 
într-o filială a acesteia. Distanța dintre cele 
două școli este de aproximativ o jumătate de 
kilometru. Un singur lucru face diferența: limba 
de educație.

Ideea de a crea din școala din Herța o școală 
de bază nu a apărut din senin. Această școală, 
la care peste 87 la sută din elevi sunt etnici 
români, ocupă locul 10 pe regiune, conform 
rezultatelor de la examenul independent 
ucrainean, echivalent cu bacalaureatul din 
școlile românești. Această școală, în care nu 
se predă nici măcar o oră de limba și literatura 
română, în cinovnicești 1857 era considerată, 
conform nivelului ei valoric, a treia instituție de 
învățământ din județul Dorohoi. După cel de al 
Doilea Război Mondial școala românească din 
Herța a fost rusificată, iar în 1997 ea a obținut 
statutul de instituție cu limba ucraineană de 
educație. 

Dacă în majoritatea școlilor din Ținutul 
Herța, inclusiv la Liceul „Gheorghe Asachi” 
din Herța, în ultimii ani numărul elevilor a tot 
scăzut, în această instituție cu limba ucraineană 
de educație, el, din contră, a tot crescut. Tot mai 
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De ani de zile se tot vorbește despre 
închiderea școlii de nouă clase din Movila, tot 
așa cum se vorbește despre căutarea de fonduri 
pentru reparația clădirii vechi a școlii ucrainene 
din Herța. Scopul reparației este clar: să creeze 
condiții atractive pentru copiii românilor, ca 
toți copii români care vin să învețe în limba 
ucraineană să nu stea în înghesuială. Și iată că, 
în februarie 2020, Administrația Regională de 
Stat din Cernăuți vine cu ideea, nobilă la prima 
vedere, de a „ajuta” ambele școli în renovarea 
clădirilor proprii. Dar în ce condiții? E chiar 
un ajutor „dezinteresat”? Sau sunt interese..?

Școala ucraineană din Herța – 
școală de bază

Menționând meritele școlii ucrainene, 
Administrația din Cernăuți propune primăriei 
comunei Herța să o transforme în școală 
de bază care să o subordoneze pe școala 
din Movila. După unele negocieri, cei de la 
conducere au promis să păstreze învățământul 
în limba română la Movila, dar cireașa de pe 
tort să o ia tot școala ucraineană din Herța, 
care obține de la Guvern câteva milioane de 
grivne pentru repararea clădirii vechi a școlii 
ucrainene. În acest mod au fost legate cele 
două dosare separate: cel al școlii ucrainene și 
cel al școlii românești. S-a ajuns atât de departe 
încât primăria comunei Herța a rămas fără 
spațiu de manevră. Într-un interviu acordat 
agenției BucPress, Vasile Scripcaru, primarul 
comunei Herța a declarat că dacă nu acceptă 
această propunere nu o să aibă bani suficienți 
pentru a finaliza renovarea școlii din Movila. 
Dacă acceptă să transforme școala din Movila 
în filială a școlii ucrainene (fără statut juridic, 
bineînțeles), renovarea acesteia va avea 
finanțare directă de la Guvern, iar cadrele 
didactice nu își vor pierde serviciul. Primarul 
a spus că se teme de părinții înfuriați care nu 
vor înțelege de ce el a ales să închidă școala 
românească din Movila.

Consilierii locali nu au votat în data de 
12 februarie 2020 pentru această hotărâre, 
unii spunând că nu vor să contribuie la 
dispariția juridică a școlii din Movila. Ce-i 
drept, părinții elevilor de la școala ucraineană 
au prins din această povestioară doar ceea ce 
era în interesul lor – cum că aleșii lor se opun 

finanțării de către guvern a reparațiilor. Cică, 
consilierii nu permit să vină banii la Herța, 
iar cei ce învață în limba de stat vor sta în 
continuare în mare aglomerație.

Am întâlnit, în data de 14 februarie, 
în sala sportivă a școlii din Herța, părinți 
revoltați, care criticau consilierii locali Herța 
că sunt „împotriva copiilor lor”. Presiunile 
foarte mari i-au determinat pe unii dintre 
consilieri să nu să se prezinte la ședință. În 
absența cvorumului, ședința nu a mai avut 
loc. Primul adjunct al guvernatorului regiunii 
Cernăuți, Irina Isopenko, tot povestea de la 
tribună ce bună idee este de a comasa cele 
două școli și ce bine face Guvernul ucrainean 
prin acest „cadou oferit herțenilor”. Deseori, 
discursul doamnei Isopenko părea un șantaj 
bine gândit, dar îmbrăcat în haine. Ea a 
spus că școala din Herța nu va primi nici 
un bănuț dacă consilierii nu vor vota pentru 
unirea școlii românești din Movila cu școala 
ucraineană, adăugând că Administrația nu va 
ajuta în acest caz comuna Herța să finanțeze 
școala din Movila. Lucrurile au fost bine 
încâlcite în mod intenționat și fiecare avea 
adevărul său, care, luat separat, își are o 
logică interioară. Divide et impera!

De exemplu, părinții români care au 
decis să își dea copiii la școala ucraineană, 
i-au criticat pe jurnaliștii BucPress pentru că 
aceștia „îngrădesc prin articolele publicate 
dreptul copiilor lor de a avea o școală 
modernizată și frumoasă”. Unii scandau că 
nu au nevoie de limba română, alții – mai 
ales profesorii din Movila – se temeau să 
nu piardă locul de muncă. Situația a devenit 
hibridă, deseori absolut neînțeleasă.

Discutând cu o mamă din satul Movila, 
i-am pus întrebarea dacă susține acest proiect. 
Ea a spus: „Eu vreau să fie păstrată școala 
din Movila, eu vreau să nu fie închisă… De 
aceea, nu înțeleg de ce consilierii nu acceptă 
propunerea Administrației Regionale, or, 
dacă nu ne unim cu școala ucraineană nu vom 
mai avea școală în Movila”. Așadar, românii 
din Herța s-au dat convinși că nu există o 
altă soluție, ci doar cea propusă de stat. Ce-i 
drept, și reprezentanții comunei erau de 
aceeași părere. În cadrul ședinței, primarul 
a întrebat-o pe doamna Isopenko dacă pot fi 
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atrase aceste resurse financiare în alt mod, 
iar reprezentanta Administrației a spus clar: 
„Nu”.

Miza strategică
Dezorientarea atât de mare a românilor 

din Ținutul Herța și inerția civică a unora 
dintre ei nu pot să rămână neobservate. Aceiași 
părinți ai elevilor din școala ucraineană din 
Herța ne-au replicat că statul român nu a făcut 
nimic pentru ei până acum, nu a venit nimeni 
să le repare școala sau să le spună că își aduc 
aminte de ei în ultimii ani. Simțindu-se cumva 
unu la unul cu propriile probleme, aceștia 
caută căi de adaptare și – decenii după decenii 
–  și-au schimbat sistemul de valori identitare. 
Nu este o regulă, dar este o situație tot mai 
răspândită în regiunea Cernăuți. Izolarea de 
frații lor de dincolo, care a durat decenii în 
perioada sovietică, și noile politici identitare 
din Ucraina, dau roade negative, iar modelul 
civic ucrainean, în comparație cu vidul de 
prezență strategică în zonă a României, este 
mai atractiv și mai funcțional.

De fapt, miza strategică a celor de la 
conducerea regiunii Cernăuți este alta. Potrivit 
legislației, într-o comună nu pot exista prea 
multe școli de bază, recomandabil – una. 
Transformarea școlii din Herța într-o școală 
de bază înseamnă totemizarea acesteia, 
poziționarea administrativă și ierarhică 
superioară față de cele românești din Lunca, 
Satu Mare, Molnița sau Liceul „Gheorghe 
Asachi” din Herța. Se dorește cu orice preț acest 
lucru pentru a ocupa o poziție strategică, astfel 
încât să fie păstrat controlul Administrației 
asupra proceselor educaționale din comuna 
Herța. În mod firesc, dar și legislativ, într-o 
comună cu o structură etnică românească ar 
trebui creată o școală de bază pur românească, 
care să fie ca un punct de reper pentru celelalte. 
Pe lângă cea românească poate să apară și o 
școală ucraineană. 

Jurnaliștii BucPress au revenit de la Herța 
cu un sentiment contradictoriu și destul de 
amar, născut de politicile educaționale cu mize 
geopolitice, un sentiment cauzat de românii 
noștri dezorientați, care nu își mai cunosc 
demult istoria, și de distanța comunicațională 
între elitele intelectuale și populație.

Locuitorii satului Molnița 
își exprimă punctul de vedere 

În data de 16 februarie 2020, în incinta 
Casei de Cultură din satul Molnița, comuna 
Herța, regiunea Cernăuți, a avut loc adunarea 
satului, la care au participat colectivul 
pedagogic al școlii din localitate, părinți ai 
elevilor, consilieri locali și toți cei care nu au 
rămas indiferenți față de problema lichidării 
juridice a unei școli cu predare în limba 
română din comună.

Președinte al adunării a fost ales Mihail 
Gociu, secretar – Vasile Onofrei, iar membru 
al comitetului – Dumitru Jitarașu, director 
al școlii din Molnița. Din partea primăriei 
Herța la adunarea satului a fost delegat Minu 
Pavalachi, șeful Secției de Învățământ, Tineret 
și Sport. Din păcate, primarul comunei Herța, 
Vasile Scripcaru, nu a răspuns invitației 
locuitorilor satului Molnița, care constituie o 
treime din numărul total al populației comunei 
Herța.

Problema principală discutată la adunarea 
satului a fost inițiativa autorităților de a crea 
o școală de bază în comună, și anume, prin 
desființarea juridică a școlii românești din 
Movila și alipirea acesteia la școala cu predare 
în limba ucraineană din Herța. Cei prezenți la 
întrunire și-au exprimat temerea că acest lucru 
s-ar putea întâmpla și cu celelalte școli cu 
predare în limba română din comună, ceea ce 
va afecta învățământul din școlile tradiționale 
românești.

Luând în considerație faptul că în comuna 
Herța, în momentul de față, nu există nici 
măcar 1000 de elevi, va fi foarte greu, aproape 
imposibil, să fie deschisă încă o școală de bază 
cu predare în limba română. Așadar, comuna 
Herța, locuită în proporție de 97% de români, 
ar putea să nu aibă în viitor nicio școală 
de bază cu predare în limba română, dacă 
inițiativa autorităților se va finaliza printr-o 
treabă concretă!

Alegătorii din satul Molnița, care au trimis 
în Consiliul comunal Herța 10 consilieri, i-au 
mandatat pe aceștia, în adunarea lor din 16 
februarie, să se opună acestei inițiative, când 
problema se va discuta în Consiliu, întrucât 
școlile românești din comună pot funcționa în 
actualul format tocmai până în anul 2022.

(Geo)politici educaționale
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În unanimitate, participanții la adunarea 
satului și-au exprimat părerea că inițiativa de 
comasare a școlii românești din Movila cu școala 
ucraineană din Herța este una greșită și afectează 
interesele locuitorilor comunei în ansamblu, și 
ale satului Molnița, în particular.

Adunarea s-a desfășurat în mod legal, 
cu respectarea procedurilor corespunzătoare, 
întocmindu-se și un proces verbal semnat de toții 
cei prezenți.

O decizie de compromis
După ridicarea de către Agenția BucPress 

din Cernăuți a acestei probleme la nivelul unor 
organe de presă din Patria istorică și inițierea unor 
discuții aprinse pe rețelele de socializare, care au 
atins imaginea electorală a conducerii primăriei 
din Herța, la 18 februarie 2020 a avut loc o 
masă rotundă la care a fost discutată problema 
posibilei comasări a școlii românești din Movila 
cu școala ucraineană din orașul Herța.

La masa rotundă au participat: șefa 
Administrației Raionale de Stat, Lilia Olaru, 
primarul comunei Herța, Vasile Scripcaru, 
șeful Consiliului Raional Herța, Victor Ciuclea, 
președinți ai fracțiunilor și grupurilor de consilieri 
din consiliul local Herța.

După o serie de discuții, consilierii au 
ajuns la o decizie de compromis: să fie păstrată 

școala cu predare în 
limba română din satul 
Movila, să fie amânată pe 
o perioadă nedeterminată 
sesiunea consiliului 
privind crearea unei școli 
de bază în comună, să 
fie susținute demersurile 
de obținere a fondurilor 
necesare de la Guvern 
pentru reparația clădirii 
vechi a școlii cu predare 
în limba ucraineană din 
Herța.

Consilierii au 
optat pentru obținerea 
ajutorului bănesc de 
către școala din Herța, 
fără crearea unei școli 
de bază prin „înghițirea” 
școlii românești din 
Movila. Așadar, nicio 

școală nu va fi închisă. 
Autoritățile locale au constatat că subiectul 

respectiv este unul foarte delicat, nu există o 
înțelegere și viziune unică în comună, liderii 
fracțiunilor luând hotărârea să monitorizeze 
evoluța în viitor a comunei, care are tendința 
să se extindă, geografic. Or, potrivit planului de 
perspectivă, comuna Herța se va lărgi, alipindu-
și mai multe sate românești din jur. Luând în 
calcul acest fapt, autoritățile au decis că nu este 
logic să fie create noi școli de bază acum, pentru 
că nu pot fi estimate corect posibilele riscuri din 
viitor. În viitor în comună vor exista în total 14 
școli.

Consilierii au îndemnat primăria și 
conducerea raionului să analizeze opiniile 
locuitorilor din toate satele, să fie găsit un 
numitor comun ca românilor să nu le fie îngrădit 
dreptul de a învăța în școli cu limba maternă 
de educație, respectându-se totodată și dreptul 
părinților de a alege pentru copiii lor varianta de 
școlarizare a acestora în limba ucraineană la atât 
de „solicitata” școală din Herța.

Să sperăm că deciziile din viitor ale 
autorităților locale vor lua în calcul opiniile 
majorității locuitorilor comunei, astfel încât 
drepturile tuturor copiilor la învățământ de 
calitate să fie respectat.

(Geo)politici educaționale

Ședința din 14 februarie 2020 a Consiliului comunei Herta. Școala medie din Herta cu limba ucraineană de 
educație – Sala sportivă a școlii. În picioare (vorbește), adjunctul guvernatorului regiunii Cernăuți, doamna 
Irina Isopenko. Foto și comentariu: Marin GERMAN
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Cu multă râvnă și neobosită iubire pentru 
neuitatul soț dispărut mult prea repede, 

doamna Rozalia Motrici a îngrijit, alături de 
harnicul istoric literar Nicolae Cârlan, apariția 
în trei volume1 a sute de reportaje realizate de 
talentatul reporter Mircea Motrici în cele aproape 
două decenii de activitate la Radio România 
Actualități. „.Pe Mircea Motrici, scrie Nicolae 
Cârlan în introducerea la primul volum, [...] îl 
preocupa nu numai adevărul faptelor relatate, 
dar și [...] corectitudinea și frumusețea straielor 
potrivite în care le îmbrăca înainte de a le da 
drumul în lume, indiferent pe ce fel de canale, 
scrise sau vorbite”. Sub semnul tricolorului au 
fost înmănuncheate reportajele și interviurile pe 
care Mircea Motrici le-a realizat cu academicieni, 
oameni de cultură, artiști de renume, dar și cu 
oameni simpli, „buni și bătrâni”, pe care îi află în zi 
de sărbătoare în curtea unei biserici sau mănăstiri, 
ori, de ce nu, în casa părintească, la o simplă, dar 
emoționantă „vorbă cu tata”. Participant la cele 
mai importante evenimente ale românității din 
Bucovina, întregită în inimile pline de vibrație 
națională ale participanților din toate colțurile țării, 
Mircea Motrici a știut să pună cele mai potrivite 
întrebări și să rostească cele mai emoționante 
gânduri despre energiile locurilor și oamenilor. 
„Opiniile «pescuite» din valurile tumultoase ale 
derulării manifestărilor de atunci ni se par și 
astăzi – continuă Nicolae Cârlan – cele mai multe 
dintre ele, proaspete, relevante și semnificative, 
ceea ce spune destul de multe despre prezența de 
spirit remarcabilă a reporterului în acele momente 
astrale pentru viața spirituală a poporului nostru”.

„Chiar acum, când ninge pe Moldova,
veste mi-a sosit din Cernăuți...”

 Cele trei volume au fost așezate, în onoarea 
Centenarului Marii Uniri, sub semnul unității și 
al reîntregirii neamului românesc. Și pentru că cel 
mai important simbol al unității românești este 
poetul nepereche, primele reportaje incluse au 

fost cele de la momentele importante, cu caracter 
național, dedicate acestuia. Debutul primului 
volum cuprinde materiale consemnate în anul 
centenarului trecerii la cele veșnice a lui Mihai 
Eminescu, 1989, care, coincidență sau nu, a fost și 
anul descătușării românilor de peste Prut. Atunci, 
la Ipoteștii Botoșanilor, au revenit „acasă”, să 
sărute „pragul și ușa de unde a pornit Eminescu 
în lume” (N. Dabija), poeții Grigore Vieru și 
Nicolae Dabija, care anunțau cu bucurie faptul că 
săptămânalul scriitorilor basarabeni Literatura și 
Arta (ce apărea la Chișinău, cu un tiraj de peste 
260.000 de exemplare, sub conducerea lui N. 
Dabija), era tipărit, începând cu numărul din 15 
iunie 1989 în grafie latină, o mare victorie în lupta 
pentru redobândirea identității de neam furată de 
cei care i-au oprimat vreme de aproape jumătate 
de secol. Centenarul morții lui Eminescu devenea 
astfel primul an al emancipării românilor de 
peste Prut, ocazie pentru N. Dabija să rostească 
celebra sa poezie, Întoarcerea lui Eminescu, ce se 
deschide cu o strofă încărcată de vibrație: „Chiar 
acum când ninge pe Moldova, / veste mi-a sosit 
din Cernăuți / că de-acolo Eminescu – tânăr / a 
pornit spre Chișinău, desculț”. În ianuarie 1991, 
la Putna, locul unde „veșnicia marelui voievod al 
limbii române își dă mâna cu veșnicia lui Ștefan 
cel Mare și Sfânt” (M. Motrici), poetul cernăuțean 
stabilit la Chișinău, Arcadie Suceveanu, remarca 
cu uimire forța lui Eminescu: „...am aprins cu toții 
lumânări în fața mormântului lui Ștefan cel Mare. 
Printre noi era și un scriitor din Turcia. Mare a 
fost mirarea când l-am văzut cu lumânarea aprinsă 
în fața mormântului lui Ștefan cel Mare! Vă dați 
seama, un turc să aprindă lumânarea lui Ștefan cel 
Mare! Iată ce a făcut Eminescu!” Și tot la Putna, 
în anul următor, Mircea Motrici îi intervievează pe 
marii artiști Doina și Ion Aldea Teodorovici, care, 
întrebați ce își doresc în continuare, au răspuns 
spontan, în-tr-un singur glas și o singură inimă: 
„Țara ne-o dorim!”, „Țara întreagă”. Era cu numai 
câteva luni înainte ca cei doi soți să se transforme în 

Mircea Motrici,
neuitatul reporter 

al românilor de pretutindeni 

Alis NICULICĂ

Remember
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martiri ai neamului și să devină, vorba lui Gr. Vieru, 
„două lacrimi care se preling pe fața Carpaților”, 
din cauza unui „accident”, care a lăsat multe semne 
de întrebare. Tot la Putna, în 1992, la cea de-a doua 
ediție a Festivalului „Mihai Eminescu”, scriitorul 
Dinu Săraru declara: „Sunt copleșit de ideea că 
premiile, așa cum au fost ele acordate, au făcut [...] 
România perfect rotundă. Sunt premii date fraților 
noștri din Bucovina, fraților noștri din Banatul 
sârbesc, românilor de la București, din Oltenia. 
Foarte frumoasă poveste. Nici nu știu dacă cineva 
s-a gândi cu adevărat ca să iasă așa de rotundă, 
dar ea a ieșit și este cinstea organizatorilor”. 

„Nu știu cine... a întrebat mai mult în glumă:
«Primiți cu uratul?» Bătrânul, uitându-se la

Grigore Vieru, a răspuns răspicat:
«Nu, eu primesc cu Unirea!»”

Revenit la Putna în 1993, Grigore Vieru încă 
mai spera în Unire: „Am venit aici în țară după 
mângâiere. Eminescu este 
suprema noastră mângâiere, 
el este și credința noastră în 
izbânda binelui românesc, iar 
binele românesc în accepția 
mea este reîntregirea țării”. 
Și nu doar intelectualii 
doreau cu ardoare Unirea. La 
întoarcerea de la manifestările 
de la Putna, în Vicovu de 
Jos, „Grigore Vieru și-a 
exprimat dorința de a poposi 
în ograda unei case. Aici 
[...], intrăm într-o curte pe 
cât de spațioasă, pe atât de 
bine rânduită. Un bătrân 
iese din grajd și se uită cu 
uimire la oaspeții nepoftiți. Îl 
recunoaște pe Grigore Vieru 
și-l îmbrățișează imediat 
ca pe o cunoștință de când 
lumea. Apoi se miră: «Nu... Nu se poate!... Cu 
vreo două ore în urmă v-am ascultat la radio, când 
vorbeați la Putna, și acum sunteți la mine? Mare e 
Dumnezeu!» Nu știu cine, poate Mihai Cimpoi, sau 
Petre Ghelmez, Mihai Ungureanu sau Dinu Săraru, 
ori Andi Andrieș, a întrebat mai mult în glumă: 
«Primiți cu uratul?» Bătrânul, uitându-se la Grigore 
Vieru, a răspuns răspicat: «Nu, eu primesc cu 
Unirea!»” (M. Motrici). Mai târziu, oaspeții aveau 
să afle că au nimerit chiar în casa unchiului marii 
soliste a Bucovinei, Sofia Vicoveanca. Au urmat 
alte și alte aniversări sau comemorări ale Poetului, 
la Putna, Cernăuți sau Suceava, consemnate cu 
fidelitate de reporter.

Mircea Motrici a intervievat pe cei mai mari 
români, oameni ai literelor și artelor, pentru unii, 
străbătând și peste 1000 km, pentru a-i afla la 
Moscova (cum este cazul inegalabilului regizor 
Emil Loteanu sau al compozitorului Eugen 
Doga). Enumerăm aici numai câteva nume care 
se regăsesc în trilogie: academicienii Eugen 
Simion, Vladimir Trebici și Dimitrie Vatamaniuc, 
sculptorul Ion Irimescu, lingvistul Eugen Coșeriu, 
pictorii Elena Greculesi, Ion Grigore, Cella și 
Costin Neamțu, dramaturgul Matei Vișniec, 
criticul și istoricul literar Alex Ștefănescu, poetul 
Gheorghe Tomozei, scriitorul George Muntean, 
actorii Radu Beligan, Carmen Stănescu, Mircea 
Albulescu, Monica Ghiuță, Tamara Buciuceanu, 
Vladimir Găitan, solistele Sofia Vicoveanca și 
Sofia Rotaru. Importante sunt și dialogurile cu 
oameni politici, miniștri, parlamentari, dar mai 
ales președinți de state: Ion Iliescu (România), 
Petru Lucinschi (Moldova), Oscar Luigi Scalfaro 

(Italia). Ca niște clopote 
vestind renașterea spirituală 
a neamului sunt interviurile 
cu oamenii bisericii: PF 
Teoctist Arăpașu, IPS 
Daniel Ciobotea (în prezent 
Patriarhul Nostru), IPS 
Pimen, Arhiepiscop al 
Sucevei și Rădăuților, 
Arhim. Clement Haralam 
(Măn. Trei Ierarhi, Iași), 
Arhim. Iachint Unciuleac și 
Arhim. Melchisedec Velnic 
(Măn. Putna), episcopul 
Gherasim Putneanul, 
MS Irina Pântescu (Măn. 
Voroneț), Pr. Iuvinalie 
(stareț Măn. Căpriana) ș.a. 
Acestor nume de renume ale 
neamului li se alătură cele ale 
scriitorilor din Bucovina, de 

pe ambele părți ale sârmei ghimpate care împarte 
acest pământ românesc în două. În discuțiile cu 
scriitorii români din nordul înstrăinat al Bucovinei 
– Grigore Bostan, Alexandrina Cernov, Vasile 
Tărâțeanu, Dumitru Covalciuc, Ilie T. Zegrea, 
Arcadie Opaiț ș.a., revenea în discuție, mereu și 
mereu, tragic și obsedant, situația limbii române 
care se vedea alungată, câte puțin, în fiecare an, din 
școlile românești din regiunea Cernăuți. Astăzi, la 
13 ani de la despărțirea de Mircea Motrici, situația 
este cu mult mai grea decât atunci; în Ucraina, 
învățământul în limbile minorităților urmează a fi 
desființat.

Remember

Mircea Motrici împreună cu regretatul Emil Satco, autorul 
primei ediții a „Enciclopediei Bucovinei” 
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„O îngemânare de peste veacuri”:
Ștefan cel Mare și Eminescu

Emoționează interviul acordat de Vasile Bizovi, 
profesor de limba română din Boianul românesc 
ocupat de sovietici în 1944. La intrarea în casa 
profesorului, Mircea Motrici a remarcat portretul lui 
Ștefan cel Mare, așezat la loc de cinste pe unul dintre 
pereții casei și îl întreabă de când îl are. Răspunsul lui 
nu are nevoie de nici un comentariu: „Portretul lui 
Ștefan îl am de la un elev de-al meu care, cu treizeci 
de ani în urmă, spunea că acasă are o icoană. I-am 
spus să aducă această icoană la școală și mi-a adus 
portretul lui Ștefan cel Mare. Părinții și bunicii se 
închinau la acest portret, întrucât știau că este Ștefan 
cel Mare, dar elevul nu știa că este Ștefan cel Mare. 
Credea că este o icoană. De atunci păstrez acest 
portret ca pe o relicvă, ca pe ceva sfânt, pentru că în 
conștiința poporului nostru, apărătorul creștinătății, 
Ștefan cel Mare, a rămas ca sfânt”.

Cu câtă emoție a transmis Mircea Motrici, la 2 
iulie 1992, momentul istoric al aducerii, chiar dacă 
numai pentru scurt timp, a spadei Măriei Sale, cu 
sfânta ocazie a canonizării: „După un drum lung, 
dragi ascultători, din Turcia, aici la Putna, iată, 
sabia strălucește în vitrina din apropierea zidului 
Mănăstirii Putna ce găzduiește somnul de veci al 
marelui voievod Ștefan cel Mare, în apropierea 
statuii lui Eminescu, marele voievod al limbii 
române, o îngemănare de peste veacuri, ce vine aici 
să încununeze această clipă de vibrație românească, 
aici, la Putna! [...] mii de oameni, mii de pelerini în 
curtea Mănăstirii Putna. Un tricolor din Basarabia 
flutură deasupra tuturor”.

Stând de vorbă cu oamenii simpli din regiunea 
Cernăuți, îmbrăcați în inegalabilele straie naționale, 
în zile de sărbătoare, adunați în lăcașurile de cult ale 
Bucovinei, fie din nord, fie din sudul ei, cu toții au 
rostit același gând: „N-am să uit niciodată că eu sunt 
româncă, totdeauna cu sufletul pentru români și voi 
muri pentru români” (Silvia Cojocaru din Roșa); 
„Poporului român, multă sănătate și bucurie, și să 
se reîntregească în hotarele lui, așa cum era de mult” 
(Floarea Mischievici din Budineț).

La Chișinău, unde dreptul la limba română 
a fost plătit cu sânge, sărbătoarea limbii materne a 
căpătat puternice accente de sacralitate, cu momente 
speciale dedicate comemorării înainta-șilor care s-au 
jertfit pentru țară și neam. Acolo, Mircea Motrici 
s-a recules la mormântul Doinei și lui Ion Aldea 
Teodorovici, i-a ascultat pe copiii care „știu culoarea 
ochilor patriei noastre, știu de unde vin și încotro 
merg” (Gr. Vieru), a stat de vorbă cu oameni din 
satele românești încremenite într-o veșnicie cu arome 
de poveste și găluște.

„Să vadă și românii de dincolo 
că suntem și noi aici, să nu ne uite...”

Cuvântul rostit, pe foaia de hârtie transmite 
doar parțial emoția interlocutorilor. Ascultând 
interviurile și auzind vocile de multe ori 
tremurânde ale oamenilor, parcă vedem lacrimile 
care curg șiroaie din ochii care au trăit prea multe, 
și vedem umerii ușor încovoiați de greutatea crucii 
purtate în tăcere zeci de ani, dar care și-au păstrat 
bruma de demnitate pe care li s-a permis să o 
păstreze. La 80 de ani de la Marea Unire, Mircea 
Motrici a realizat un reportaj de la hramul bisericii 
românești din Roșa. Înainte de a vorbi cu preotul, 
a intervievat pentru Radio România Actualități, 
două femei în vârstă, ambele apropiindu-se de 
90 de ani. După ce-au răspuns la întrebări despre 
familiile lor distruse și împrăștiate după război și 
trasarea arbitrară a unei granițe nedrepte, ambele 
femei au încheiat cu vocea tremurândă, cu lacrimi 
în ochi: „Să veniți și dumneavoastră cu tătul aici! 
Să ne vedem cu tății la un loc! Să ne bucurăm cum 
ne-am bucurat...” Într-un alt interviu tulburător pe 
care l-a luat părintelui Longhin Jar de la mănăstirea 
Bănceni, acesta îi mărturisea reporterului Mircea 
Motrici că atunci când a ridicat biserica pe o 
colină, „i-a fost gândul și la România! Să vadă și 
românii de dincolo că suntem și noi aici, să nu ne 
uite! Să vadă! Și de asta am înălțat și clopotnița 
mare, să vadă dincolo”.

Mircea Motrici a petrecut anul Centenarului 
Marii Uniri în lumea celor drepți, acolo unde se 
odihnesc marii eroi și martiri ai neamului nostru. 
Aici, pe pământ, s-a înălțat o măreață catedrală 
– monument al spiritului național –, și s-au zidit 
cuvinte în cărți despre Unire.

La Biblioteca Bucovinei din Suceava, maestra 
Elena Greculesi a donat în 2002 o serie de lucrări, 
dintre care unul are o simbolistică aparte. Încheiem 
prezentarea noastră cu sugestivele și aprecieri ale 
directorului adjunct de atunci, Emil Satco, care 
surprind esența celor trei volume, dar și a celor 
20 de ani de frământări, speranțe și dezamăgiri 
postdecembriste: „Fantastic mi se pare tabloul 
«România 2000» [al artistei E. Greculesi], trup de 
femeie aplecat sub povara loviturilor venite din 
toate părțile, îngenunchiat, parcă fără scăpare, și 
totuși capul i se ridică într-un gest de împotrivire și 
speranță: România nu poate muri și nu va muri!”

Note

1 Mircea Motrici, Trasee de reporter, vol. I-III, 
Suceava, Ed. Mușatinii, 2017-2019, 383 p. + 319 p. 
+ 490 p.
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Ziua de 28 iunie 1940 
în destinul românilor din regiuneа Cernăuţi

Petru GRIOR

În dimineaţa zilei de 28 iunie 1940, 
Armata Roşie forţează Nistrul şi intră pe 

teritoriul actualei regiuni Cernăuţi a Ucrainei 
pentru a-i „elibera pe români de sub jugul 
asupritorilor români” și a asigura în jumătatea 
nordică a Bucovinei „triumful dreptăţii sociale”. 
Aşa scria presa de limbă română din regiunea 
Cernăuți după „eliberare”. De-a lungul celor 
cinci decenii de propagandă bolşevică au fost 
publicate mii de materiale propagandistice pe 
această temă. Chiar atunci când valul osanalelor 
aduse „eliberatorilor” parcă mai încetinise, când 
perestroika lui Gorbaciov îi îndemna pe ziariști 
la transparență, ziarul „Zorile Bucovinei”, organ 
al Comitetului regional Cernăuți al Partidului 
Comunist al Ucrainei publică în numărul din 21 
octombrie 1987, cu ocazia jubileului de 550 de 
ani de la prima atestare documentară a oraşului 
Herţa, o pagină tematică sub genericul „Timp 
al marilor primeniri”. Referindu-se la trecutul 
vechii aşezări moldave, baştină a iluministului 
Gheorghe Asachi, ziarul încerca să convingă 
cititorul că  herţenii au dus dintotdeauna o luptă 
aprigă „contra asupritorilor”, au participat activ 
la răscoala ţăranilor din 1907 din România, iar 
după un  deceniu, în 1917, au primit cu entuziasm 
„vestea despre biruinţa, în Rusia, a Marii Revoluţii 
Socialiste din Octombrie”, salutând „călduros 
Puterea Sovietică” și exprimându-şi „adeziunea 
la noua putere” în timpul unui miting care ar fi 
avut loc la Herța la finele anului 1917. Herțenii 
așteptau „eliberarea”. Dar abia în 1940, scrie în 
continuare ziarul, ei au avut posibilitatea să-i 
întâmpine „cu bucurie pe eliberatori”, căci abia 
atunci s-a realizat visul lor secular – „visul de 
secole al celor obidiţi”. Așa a sosit ziua de 28 
iunie 1940, când nemărginita Uniune Sovietică 
s-a pricopsit cu încă o provincie, Basarabia, cu 
o parte din altă provincie, Bucovina, și cu un 

ținut, Herța în care, amețite de victorie, tancurile 
sovietice au intrat în județul Dorohoi al României, 
unde s-au rătăcit atât de tare că n-au mai găsit 
cale întoarsă. Astfel, la acea dată, U.R.S.S. a luat, 
pentru a alătura la R.S.S.U., 420 de localităţi din 
fostele judeţe Cernăuţi, Storojineţ, Rădăuţi, Hotin 
şi Dorohoi ale României, cu o suprafaţă de peste 8 
mii de kilometri pătraţi și cu o populație de circa 
un milion de locuitori. 

Împreună cu unităţile militare sovietice, 
pe meleagurile voievodale „eliberate” sosesc și 
trimișii  Comisariatului Poporului pentru Afaceri 
Interne al U.R.S.S. (N.K.V.D.) cu dispoziția 
să caute, să descopere și să nimicească pe toți 
„duşmanii poporului”, care „timp de secole au 
supt sângele nevoiaşilor”. Persecuţiile politice 
încep chiar din prima zi a instaurării dictaturii 
staliniste în ţinutul mioritic. 

„Istoria fără adevăr îşi pierde toată 
însemnătatea, ea nu mai este istorie”, menționa, 
la timpul său, George Bariţiu, redactor al 
săptămânalului „Gazeta de Transilvania”. Centrul 
de Cercetări Istorice şi Culturale din Cernăuţi 
a adunat mai multe date care pot să reverse 
lumină asupra unor evenimente ținute în mare 
taină decenii în șir. Scoțând la suprafață aceste 
informații, ONG-ul nostru înțelege să servească o 
cauză dreaptă – cauza adevărului istoric.

Primele zile de după „eliberare”
Încep arestările

Conform informațiilor noastre, primii 
„asupritori” căzuţi în mâinile „eliberatorilor” 
bolşevici au fost poliţiştii şi jandarmii români 
rămași în teritoriu să asigure paza și ordinea 
publică. Astfel, pe data de 28 iunie 1940, satrapii 
comunişti îl pun în lanţuri pe Ion Gârlă, caporal 
din unitatea de jandarmi din oraşul Hotin, de 25 
de ani, născut la 1915, în localitatea Cajba, judeţul 
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Bălţi, Basarabia. Peste cinci luni, în ziua de 27 
noiembrie 1940, Judecătoria Regională Cernăuţi 
îl condamnă la 5 ani de detenţie într-un lagăr 
stalinist de muncă corecţională, cu acuzația de 
„element ce prezintă pericol social”. 

A doua zi, este arestat Sava Amariţei, născut 
în 1897, în satul Hreaţca fostul judeţ Dorohoi. 
Interogatoriile durează 9 luni. La 29 martie 1941, 
Comisia Specială de pe lângă Comisarul Poporului 
pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îl condamnă la 
8 ani de muncă silnică, cu acuzația de a fi fost în 
perioada interbelică gardian public, prezentând, 
la data condamnării, „un pericol social” pentru 
puterea sovietică. Acasă, în Hreațca, rămân fără 
mângâierea tatei doi feciori minori.  

La sfârşitul cireşarului istoric va fi încătuşat 
fostul comisar de poliţie, Leon Carabioschi, 
născut în 1874, în municipiul Suceava, locuitor 
al oraşului Cernăuţi, cu studii medii. În ziua de 
29 martie 1941 este condamnat la cinci ani de 
închisoare „pentru lupta activă împotriva mişcării 
revoluţionare”. 

Început de iulie. 
Vânătoarea de „dușmani 

ai poporului” capătă amploare

În luna iulie, persecuţiile se întețesc. Chiar 
în prima zi a acestei luni, după gratii este aruncat 
Gheorghe Bujor, născut în 1898, în satul Bănceni, 
fostul judeţ Dorohoi, cu studii medii de specialitate. 
La 13 noiembrie 1940, Judecătoria Regională 
Cernăuţi îl va condamna la moarte, acuzându-l 
că a fost poliţist şi „a luptat împotriva mişcării 
revoluţionare din Bucovina”. La un an de la 
pronunţarea sentinţei, se va stinge din viaţă într-
un lagăr de muncă corecţională din Republica 
Komi, Federaţia Rusă. În aceeaşi zi de început de 
iulie, va fi încătuşat și Petru Grui, născut în Târgu 
Mare, România, fost lucrător al penitenciarului din 
Cernăuți. Și el este condamnat la 8 ani de închisoare 
ca „element care prezintă pericol social”. Moare 
la 14 noiembrie 1941, în regiunea Sverdlovsk, 
Federaţia Rusă. 

După trei zile de arestări ale foştilor lucrători 
din organele de drept, „eliberatorii” au decis că 
trebuie să-şi îndrepte acţiunile criminale împotriva 
familiilor cu rude în armata română. Sunt organizate 
echipe speciale de enkavedişti şi „cozi de topor” 
care adună informaţii pentru organele de represalii. 
Odată depistate, aceste familii sunt incluse în 
categoria „rude de trădători ai patriei socialiste”. 
Primele victime din această categorie sunt ţăranii 
Toma şi Maria Birău, din Stăneşti, raionul Hliboca 

(Adâncata). Toma era născut la 1869, iar Maria – 
în 1886. Pe data de 1 iulie 1940, Comisia Specială 
de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri 
Interne al U.R.S.S. adoptă hotărârea privind 
deportarea lor în Siberia. Deci putem spune că 
deportările românilor din actuala regiune Cernăuţi 
a Ucrainei în taigalele fără de sfârşit ale Siberiei sau 
în stepele pustii ale Kazahstanului au început odată 
cu instaurarea puterii sovietice în ţinut. 

Puterea sovietică 
își creează primele organe

Luna iulie 1940 constituie o perioadă importantă 
în procesul de consolidare a puterii sovietice în 
actuala regiune Cernăuţi a Ucrainei. Acest proces 
şi-a luat startul cu o paradă militară a unităţilor 
staliniste, dislocate pe teritoriul ţinutului, şi cu o 
demonstraţie a foştilor ilegalişti, care purtau drapele 
roşii şi scandau: „Trăiască victorioasa Armată 
Roşie!”, „Trăiască partidul nostru comunist!”, 
„Trăiască tovarăşul Stalin - eliberatorul Bucovinei!”. 
Aceste acţiuni bolșevice din 3 iulie 1940, care 
au avut loc în centrul oraşului Cernăuţi aveau 
menirea să arate băştinaşilor că puterea sovietică 
înscrie „o pagină nouă în istoria multiseculară” a 
meleagului carpatin. După această paradă a forței 
militare și a foștilor ilegaliști, „eliberatorii” încep 
o intensă activitate de constituire a organelor locale 
ale dictaturii staliniste. Pentru realizarea acestui 
scop, în ziua de 4 iulie 1940, Comitetul Central al 
Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei adoptă 
Hotărârea privind structura comitetelor judeţene 
ale Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei în 
Basarabia şi în partea de nord a Bucovinei. În baza 
acestei hotărâri, în Comitetul judeţean Cernăuţi al 
Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei sunt 
numiți: Ivan Gruşeţki, Fedir Olhovski, Myhailo 
Konyk, Volodymyr Ocereteanîi şi Serhii Nikitin. 
Totodată, în ţinutul „eliberat” este trimis un 
numeros detaşament de comunişti din fosta Uniune 
Sovietică. Sub conducerea acestora începe straşnica 
epocă stalinistă de ciuntire a neamului şi de jefuire 
a plaiului mioritic. 

În aceeași zi de 4 iulie 1940, Nichita Hruşciov, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist (bolşevic) al Ucrainei, rostește o 
înflăcărată cuvântare la mitingul din Piața Centrală 
din fosta capitală a Bucovinei istorice, după care 
se dezlănțuie și mai tare campania de arestări ale 
„dușmanilor poporului”.

Tot în ziua de 4 iulie, Prezidiul Sovietului 
Suprem al Republicii Sovietice Socialiste 
Ucrainene aprobă componenţa Comitetului 
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executiv judeţean Cernăuţi, alcătuit din şapte 
persoane, aflate sub conducerea bolșevicului 
Volodymyr Ocereteanîi. În prima şedinţă, cea 
din 15 iulie 1940, Comitetul executiv judeţean 
Cernăuţi aprobă lista de membri ai celor 10 
comitete executive de plasă şi ai tuturor consiliilor 
săteşti. La conducerea consiliilor locale din 
localitățile româneşti sunt numiţi oameni aduşi din 
estul Ucrainei, care nu cunosc limba băştinaşilor 
sau foşti participanţi la mişcarea ilegalistă din 
nordul Bucovinei în perioada interbelică. De 
exemplu, conducător al satului-martir Mahala, 
raionul Sadagura (acum raionul Noua Suliţă), a 
fost numit Mykola Horuja, originar din regiunea 
Dnipropetrovsk. În capul consiliilor săteşti din 
Ţinutul Herţei s-au situat „obidiţii” Oleksii 
Ivaniuk, Ivan Kormuş, Leontii Baiura, Ivan 
Bujak, Iaroslav Markovski, Vasyl Fedorovici, 
Dmytro Cernous, Mendel Biciuţki, Iakov Mer, 
Haralambie Zgârcea, Constantin Bojar, Gheorghe 
Moraru, Dmytro Rusnak, Dmytro Kostika, Ivan 
Rusnak, Dmytro Markuleak, Ivan Markuleak, 
Dmytro Blagun, Mykola Dmytriuk, Vasyl 
Andriiciuk, Oleksii Lanivski, Ada Glikştern. Ei, 
ca şi mulţi alţii încă necunoscuţi, sunt responsabili 
de viitoarele fărădelegi, săvârşite de puterea 
sovietică în primul an de dictatură stalinistă. 

Dezmățul bolșevic 
în prima jumătate a lunii iulie

Primul român căzut sub securea dezmăţului 
bolşevic în luna iulie a anului 1940, a fost un 
bucătar din satul Milie (Milieve), actualul raion 
Vijniţa, Constantin Apetrei, născut la 1915, în 
localitatea Cuciniş din Basarabia, care, conform 
informaţiilor de la agenţii N.K.V.D.-ului, i-a 
„asuprit grozav pe cei obidiţi”. Autorităţile 
staliniste hotărăsc să-l pedepsească aspru pe 
acest tânăr, mutat cu traiul în Bucovina. Este 
arestat în ziua de 4 iulie şi inclus în categoria 
„elementelor care prezintă un pericol social”. 
După 8 luni de interogatorii în beciurile închisorii 
cernăuţene, la 29 martie 1941, Comisia Specială 
de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri 
Interne al U.R.S.S. îl condamnă la 5 ani de lagăr. 
Tot în aceeaşi zi, „element care prezintă un 
pericol social” pentru puterea sovietică devine 
şi muncitorul Marin Dimitriu, născut în 1911, 
în Bucureşti, cu studii liceale și cu domiciliu 
al oraşului Cernăuţi. La 4 octombrie 1941 va fi 
pedepsit şi el cu 5 ani de detenţie. 

Reprezentanţii Comisariatului Poporului 
pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. îşi intensifică 

activitatea de descoperire a unor noi „duşmani ai 
poporului”. La 6 iulie va fi încătuşat Constantin 
Alexandrescu, care a văzut lumina zilei în 1885, 
în localitatea Desa, judeţul Dolj al României, 
Acest cetățean cu studii primare fusese în 
perioada interbelică primar al satului Lujeni din 
apropierea Cernăuţiului. În primăvara lui 1941 va 
fi condamnat la 5 ani de închisoare, fiind încadrat 
în categoria „elementelor care prezintă un pericol 
social”. 

În ziua de 11 iulie 1940 nimereşte în mâinile 
„eliberatorilor” Vasile Roman din Pasat, fostul 
judeţ Dorohoi, născut la 1901, cu studii primare, 
fost gardian public. Prin decizia nr. 60 din 7 iunie 
1941 a Comisiei Speciale de pe lângă Comisarul 
Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S., 
este condamnat la 8 ani de detenţie într-un lagăr 
stalinist de muncă corecţională „pentru lupta activă 
împotriva mişcării revoluţionare”. Lupta consta în 
faptul că, la ordinul superiorilor, „asupritorul” din 
Ţinutul Herţei nu a permis ilegaliştilor „obidiţi” 
să răspândească în localităţile din ţinut manifeste 
comuniste cu caracter incendiar în timpul 
sărbătorilor revoluţionare sovietice. Privat de 
libertate, apucă drumul calvarului spre împărăţia 
îngheţurilor veşnice. Acasă rămân soţia şi un fiu 
de 9 anişori. A doua zi, la 12 iulie, va fi aruncat 
după gratii alt „asupritor”, poliţistul Gheorghe 
Gorban, născut în 1897, în localitatea Clocuşna 
din Basarabia, care avea studii primare. Și el 
primeşte, ca „element care prezintă un pericol 
social”, 5 ani de temniță sovietică.

La 15 iulie este arestat Vasile Câmpeanu, 
născut în 1884, în localitatea Frătăuţi, azi judeţul 
Suceava al României, care avea studii medii, 
locuitor al oraşului Cernăuţi, funcţionar. Trecut 
de autorităţile sovietice în categoria „elementelor 
care prezintă pericol social”, va fi condamnat, la 7 
aprilie 1941, la 8 ani de închisoare. În aceeaşi zi, 
nimereşte în mâinile „eliberatorilor” muncitorul 
Ion Curea, născut la 1903, în localitatea Popricani, 
judeţul Iaşi al României, care avea studii primare. 
Pe data de 24 iunie 1941, Judecătoria Regională 
Cernăuţi îl condamnă la moarte ca „element ce 
prezintă pericol social” și, deci, ca piedică în calea 
răspândirii ideologiei bolşevice.  

Astfel, în prima jumătate a lunii iulie 1940, 
reprezentanţii organelor represive sovietice 
au arestat 7 români. Din grupul „duşmanilor 
poporului” făceau parte doi muncitori, un fost 
primar, un fost gardian public, un fost poliţist, 
un funcţionar şi un bucătar. Aceste persoane, 
după părerea autorităţilor bolşevice, în perioada 
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interbelică au făcut parte din „tagma asupritorilor”. 
Condamnaţii sunt întemniţaţi în lagăre staliniste. 
Setea, foamea, lanţurile şi jalea au suspinat 
împreună cu ei în GULAG până în ultima clipă.  

La geamul ţăranului, soarele Partidului...

Chiar din primele zile ale instaurării dictaturii 
staliniste în ţinut, „eliberatorii” au început   
comunizarea în forță a fostei capitale a Bucovinei 
istorice. Bolşevicii doreau să-i dea acestui oraş 
central-european o înfăţişare vădit sovietică. La 5 
iulie 1940, comitetul executiv judeţean Cernăuţi 
aprobă componenţa Consiliului orăşenesc 
Cernăuţi de deputaţi ai oamenilor muncii alcătuit 
din 5 persoane, în frunte cu Oleksii Nikitin. În 
municipiul de pe malul Prutului apar raioanele 
Lenin, Stalin şi Şevcenko, ca unităţi teritotial-
administrative independente. Pe clădirile celor 120 
de întreprinderi naţionalizate, pe sediile instituţiilor 
de stat şi ale organizaţiilor obşteşti sovietice sunt 
arborate drapele roşii. Faţadele impunătoarelor 
edificii, care „ridică în slava cerului puterea 
gândirii umane”, sunt „împodobite” cu portretele 
călăilor imperiului răului şi crimei: Lenin, Stalin, 
Molotov, Kaganovici, Beria, Bulganin, Malenkov, 
Kalinin, Voroşilov, Mikoian, Hruşciov. Se fac 
legăturile telefonice şi telegrafice ale Cernăuţiului 
cu oraşele Kiev şi Chişinău. În casele cernăuţenilor 
refugiaţi în România se stabilesc veneticii din 
Răsărit. 

În centrul oraşului este dezvelit monumentul 
„Steaua Roşie”, iar fanfara militară intonează 
Imnul de Stat al Uniunii Sovietice şi al 
Internaţionalei Comuniste. Ziua de 28 iunie este 
declarată Zi de sărbătoare în ţinut şi mulţi dintre 
cei aleşi, „cu chipul prefăcut”, cărora Domnul le-a 
pus mâna pe creştet, înnobilându-i cu har ceresc, se 
vor grăbi să proslăvească această dată memorabilă 
a cireşarului istoric în versuri elogioase, de o rară 
frumuseţe, dovedind astfel atitudinea lor sinceră 
şi aportul lor cetăţenesc la grandioasa operă de 
făurire a socialismului. Numele nemuritor al 
„marelui Lenin” şi-a făcut apariţia în „creaţia 
populară orală” din Ţara Fagilor: „Lenin, minte 
luminată,/ Ne-a scos la bună dreptate,/ Şi trăim 
cum se trăieşte,/ Căci avem bună nădejde:/ La 
geamul ţăranului/ Soarele Partidului/ Luminează 
şi-ncălzeşte/ Şi soarta ne-o făureşte...”, pe care 
organele de presă ale partidului se grăbesc să o 
„culeagă”. În realitate toate sunt făcături de birou 
ale „trâmbițelor” noului regim. 

Odată cu instalarea administraţiei bolşevice, 
în actuala regiune Cernăuţi începe un nou val de 

teroare roşie împotriva populaţiei băştinaşe. La 
17 iulie 1940, este arestat de către reprezentanţii 
Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne 
al U.R.S.S. funcţionarul Vasile Albota, născut 
la 1880, în vechiul sat răzășesc Nepolocăuţi, azi 
raionul Chiţmani, cu studii medii de specialitate, 
acuzat de „activitate subversivă”. Va muri la 7 
iunie 1942, în timpul interogatoriilor, într-un 
lagăr din regiunea Sverdlovsk, Federaţia Rusă. 
A doua zi, 18 iulie 1940, trimişii Comisariatului 
Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S. 
îl pun în lanţuri pe fostul militar, Ion Daşchevici, 
originar din judeţul Iaşi al României. Tortura a 
durat doi ani. Ca „element ostil societății”, va fi 
condamnat la moarte conform deciziei din 25 iulie 
1942 a Comisiei Speciale de pe lângă Comisarul 
Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S.

Șase dintr-o lovitură

Când „cei obidiţi” jubilau admirând 
chipurile dragi ale conducătorilor primului stat 
socialist din lume, iscoadele căutau cu osârdie 
„elemente care prezintă pericol social”. Pe data 
de 20 iulie, reprezentanţii organelor staliniste de 
represalii arestează şase români. Primul cade în 
mâinile zbirilor Gheorghe Gheorghiţă, actor la 
Teatrul Dramatic din Cernăuţi, născut la 1895, 
în localitatea Tecuci din România. „Asupritorul” 
primeşte 5 ani de lagăr. Următorul încătuşat e 
un fost poliţist, Petru Bilac, născut în 1894, în 
localitatea bucovineană Cupca. La 9 decembrie 
1940, Judecătoria Regională Cernăuţi îl va 
codamna la 10 ani de detenţie. Al treilea arestat 
în ziua de 20 iulie este ţăranul Silvestru Bojescu 
din Carapciu pe Siret, născut la 1899, cu studii 
primare. Va fi lipsit de libertate pe un termen de 8 
ani. Alt ţăran, Dumitru Botă din Boian, azi raionul 
Noua Suliţă, născut în 1893, este condamnat 
de Judecătoria Regională Cernăuţi la 10 ani de 
închisoare „pentru agitaţie antisovietică”.  

În a doua jumătate a lunii iulie 1940, în actuala 
regiune Cernăuţi începe o adevărată campanie de 
urmărire, descoperire și prigonire a „duşmanilor 
poporului”. O simplă bănuială, o pâră mincinoasă 
a agenţilor era de ajuns ca oameni nevinovaţi să fie 
arestaţi, aruncaţi în fioroasele cazemate staliniste, 
supuşi diverselor metode de tortură şi condamnaţi 
pentru crime pe care nu le-au săvârşit niciodată. 
Aşa s-a întâmplat cu ţăranul Mihai Costânceanu 
din Ostriţa, actualul raion Herța, născut la 1897, 
cu studii medii. În ziua de 20 iulie, după doar 
trei săptămâni de la instaurarea puterii sovietice 
în ţinutul mioritic, Direcţia regională Cernăuţi a 
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Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne 
al U.R.S.S. primeşte un denunţ, prin care se 
aduce la cunoştinţa organelor comuniste faptul că 
Mihai Costânceanu în perioada interbelică a fost 
primar în comuna sa. Este arestat şi condamnat 
la 5 ani de detenţie într-un lagăr bolşevic de 
muncă corecţională „pentru lupta activă împotriva 
mişcării revoluţionare”. 

Tot în data de 20 iulie sunt arestați Pantelimon 
Şerban, născut în 1892, în localitatea Salsoşcana, 
fostul judeţ Orhei al Basarabiei, și stareţul 
fostei Mănăstiri din Cuciurul Mare. Acesta va fi 
condamnat, la 31 mai 1941, la 8 ani de detenție. 
Ultima victimă din acea tristă zi, ferecată în lanţuri, 
a fost preotul Militan Buzdugan, născut la 1889, cu 
studii medii, paroh al Bisericii „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”, ridicată în 1867, în Corovia 
(Corogea), localitate de lângă Cernăuţi. Slujitorul 
altarului provenea dintr-o familie înstărită de 
creştini ortodocşi. Tatăl, Ieremia Buzdugan, 
născut la 1851, fusese, din 1878, cantor bisericesc. 
Viitorul preot își petrecuse copilăria şi adolescenţa 
într-un mediu familial de credinţă, de tradiţie şi 
de înalt patriotism, între obiceiurile şi datinile 
străbune, cu dragoste de Dumnezeu, de Patrie, 
de Biserică. N-a căzut pe placul „eliberatorilor”. 
Este întemniţat, ca „prezentând pericol social”, 
în straşnica închisoare enkavedistă cernăuţeană. 
Interogatoriile vor dura 9 luni, după care va fi 
condamnat, la 7 aprilie 1941, de atotputernica 
Comisie Specială de pe lângă Comisarul 
Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S., la 
8 ani de detenţie. Această fărădelege demonstra 
băştinaşilor meleagurilor carpatine că statul – 
ateu socialist – a început o luptă aprigă împotriva 
religiei. Staliniştii se temeau de rugăciune.

Trimișii partidului, salutați de ilegaliști

Memoriile foştilor ilegalişti conţin informaţii 
preţioase referitoare la instaurarea puterii staliniste 
în actuala regiune Cernăuţi. Datorită lor a devenit 
cunoscut faptul că primul tanc sovietic şi-a făcut 
apariţia în centrul Cernăuţiului, lângă Primăria 
oraşului, la ora 17 a zilei de 28 iunie 1940. 
Tanchiştii au fost întâmpinaţi cu bucurie de către 
membrii comitetelor ţinutale ilegale Bucovina ale 
Partidului Comunist Român şi Uniunii Tineretului 
Comunist, Bernard Kaţ, Sara Grinberg (Podolean), 
Anton Godeac, A. Soroftei, Kurt Fainer, Vasyl 
Markovski, S. Zighelboim, Dmytro Rusnak, A. 
Voloh, M. Şaier, Mykola Pavliuk, care în perioada 
interbelică au dus „o luptă aprigă împotriva 
asupritorilor”. La rugămintea „eliberatorilor”, 

Bernard Kaţ s-a căţărat cu mândrie pe maşina 
blindată a bolşevicilor, devenind călăuza ostaşilor 
Armatei Roşii în drumul lor spre aeroportul din 
Cernăuţi, unde se aştepta aterizarea avioanelor 
sovietice cu oaspeţi din Kiev.

La ora 22:00 a aceleeaşi zile memorabile, 
la Cernăuţi au sosit reprezentanţii Comitetului 
Central al Partidului Comunist (bolşevic) al 
Ucrainei, în frunte cu Ivan Gruşeţki, viitor 
prim-secretar al Comitetului judeţean Cernăuţi 
al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei. 
Trimişii partidului s-au întâlnit cu sus numiţii 
tovarăşi, pentru a fi informați despre atitudinea 
băştinaşilor faţă de evenimentele istorice de pe 
meleagurile bucovinene. Foştii ilegalişti au adus la 
cunoştinţa oaspeţilor că unităţile militare române, 
organele poliţiei şi ale jandarmeriei, precum şi 
mulţi proprietari de diverse întreprinderi au părăsit 
Cernăuţiul, care se află deja în mâinile „gărzilor 
roşii”, organizate  de către activiştii locali. 
Totodată, s-a relatat că închisoarea cernăuţeană a 
fost luată cu asalt, uşile şi porţile au fost deschise, 
iar deţinuţii eliberaţi s-au împrăştiat pe la casele 
lor. 

Ivan Gruşeţki le-a mulţumit foştilor ilegalişti 
pentru „activitatea rodnică depusă pe făgaşul 
servirii idealurilor socialiste timp de două decenii” 
şi i-a rugat să fie alături de noua conducere a 
ţinutului, acordând ajutorul necesar în atingerea 
obiectivelor planificate. „Aceste persoane de 
nădejde” au constituit o importantă sursă de 
date informative în privinţa descoperirii noilor 
„duşmani ai poporului”. Cu aportul lor nemijlocit, 
în ultima decadă a lunii iulie 1940, vor fi arestaţi 
zece oameni nevinovaţi, incluşi de organele 
staliniste în categoria „elementelor care prezintă 
un pericol social”. 

NKVD-ul face ravagii

La 21 iulie este încătuşat ţăranul Dumitru 
Bosovici din Boian, raionul Noua Suliţă, născut 
în 1892, cu studii medii incomplete, care, la 7 
aprilie 1941, va primi 5 ani de lagăr de la Comisia 
Specială de pe lângă Comisarul Poporului pentru 
Afaceri Interne al URSS. În aceeaşi zi va fi ferecat 
în lanţuri fostul secretar al Primăriei comunei 
Mahala, Vasile Antonescu, născut în 1898. La 5 
noiembrie 1940, Judecătoria Regională Cernăuţi 
îl va condamna la 6 ani de pușcărie. Va muri 
într-un lagăr de muncă corecţională pe data de 
11 aprilie 1942. Împreună cu fostul secretar de 
primărie, este arestat și ţăranul Toader Dascaliuc 
din Mahala, în privinţa căruia organele staliniste 
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de represalii primiseră un denunţ că, deținând o 
funcție la primărie în perioada anilor 1938-1940, 
ar fi ruinat „starea materială a săracilor”. Îşi va 
pierde libertatea pentru trei ani, întemniţat în 
lagărul bolşevic din oraşul Vorkuta, Republica 
Komi a Federaţiei Ruse. 

Următorul „asupritor” arestat este ţăranul 
Silvestru Bileţchi din Oprişeni, actualul raion 
Hliboca (Adâncata), cu studii primare, născut 
la 1897, pedepsit cu 5 ani de închisoare. Tot în 
ziua de 21 iulie, satrapii comunişti au bătut la uşa 
casei ţăranului Vasile Budeanu, născut în 1898, 
în localitatea Pilipăuţi, fostul judeţ Dorohoi, 
incriminându-i-se faptul de a fi fost „agent secret 
al securităţii române” cu misiunea de a descoperi 
„elemente revoluţionare”. Este condamnat la 8 
ani de detenţie şi întemniţat într-un lagăr bolşevic 
de muncă corecţională din regiunea Sverdlovsk, 
Federaţia Rusă. Alt ţăran, Ion Cojocaru, venit 
pe lume în 1881, în localitatea Cotiujeni din 
Basarabia, cu studii primare, locuitor al oraşului 
Cernăuţi, intră în mâinile enkavediştilor la 22 iulie, 
fiind condamnat la 8 ani de detenţie. Funcţionarul 
Zaharia Barabuţă, născut la 1894 în localitatea 
Crasna, azi raionul Storojineţ, va fi aruncat după 

gratii pe data de 25 iulie. Primind 5 ani de temniţă, 
se va stinge din viaţă în ziua de 31 decembrie 
1941, în regiunea Sverdlovsk din Federaţia Rusă. 
La 27 iulie este arestat de reprezentanţii regimului 
totalitar ţăranul Constantin Gafu din satul Molniţa, 
raionul Herţa, născut în 1891, cu studii primare. 
La data declanşării operaţiunilor militare între 
România şi fostul imperiu sovietic, românul va 
fi transferat în regiunea Sverdlovsk, unde închide 
ochii pentru totdeauna în ziua de 16 martie 1942.  
Au rămas fără mângâierea tatei cinci copilaşi. 
Ţăranul Alexa Lunic, care a văzut lumina soarelui 
în 1895, în localitatea Marşinţi, fostul judeţ Hotin 
al Basarabiei, locuitor al satului Pilipăuţi, actualul 
raion Herţa, nimereşte în mâinile călăilor stalinişti 
la 30 iulie 1940. Pe data de 26 februarie 1941, 
Tribunalul Militar al Armatei a 12-a a Districtului 
Militar Special Kiev îl condamnă la 10 ani de 
detenţie „pentru activitate de spionaj”. Moare 
într-un lagăr bolşevic de muncă corecţională din 
regiunea Sverdlovsk, Federaţia Rusă.   

Reprezentanți ai altor clase sociale decât 
proletariatul și țărănimea erau considerați o piedică 
în calea construcţiei socialiste. Proprietarul funciar 
Mihai Oprea, din satului Mamorniţa (în prezent 
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Mamorniţa-Vama), raionul Herţa, născut în 1890, 
în Bucureşti, cu studii superioare, este arestat de 
trimişii Comisariatului Poporului pentru Afaceri 
Interne al U.R.S.S. în ziua de 21 iulie 1940. Pe data 
de 8 octombrie, acelaşi an, Judecătoria Regională 
Cernăuţi îl condamnă la moarte. Sentinţa va fi 
executată la 12 februarie 1941. A rămas cu inima 
sfâşiată de durere scumpa lui soţie, Alexandrina. 
Cele 75 hectare de pământ vor fi naţionalizate. 
Românul a fost reabilitat post-mortem de către 
Procuratura regiunii Cernăuţi la 29 aprilie 1992. 

Prim-secretarul regionalei 
de partid raportează Kievului

La finele lunii iulie 1940, Ivan Gruşeţki, 
prim-secretar al comitetului judeţean Cernăuţi 
al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei, 
a înaintat Comitetului Central al Partidului 
Comunist (bolşevic) al Ucrainei informaţia 
„Despre instaurarea puterii sovietice în Bucovina 
de Nord şi începutul activităţii organelor de partid 
şi sovietice”, în care se menţiona: „Zilele când 
Armata Roşie a intrat pe teritoriul Bucovinei 
de Nord s-au transformat într-o adevărată 
sărbătoare a întregului popor. Zile întregi, toată 
populaţia Bucovinei de Nord a ieșit la marginea 
drumurilor pe care treceau unităţile Armatei 
Roşii, întâmpinându-le cu flori, scandând cuvinte 
de salut la adresa guvernului sovietic şi Armatei 
Roşii eliberatoare. Deosebit de emoţionante 
au fost întâlnirile populaţiei cu ostaşii Armatei 
Roşii. Pretutindeni unde se opreau, ostaşii roşii 
erau înconjuraţi de sute de oameni, care se 
interesau de condiţiile de trai şi de muncă ale 
truditorilor din Uniunea Sovietică, comparându-
le cu situaţia lor, povestind despre suferinţele şi 
exploatarea oamenilor muncii din Bucovina de 
Nord în timpul dominaţiei boierilor români”. 

Aşadar, termenul „Bucovina de Nord” şi-a 
făcut apariţia triumfală în istorie în vara anului 
1940, datorită lui Ivan Gruşeţki, prim-secretar 
al Comitetului judeţean Cernăuţi al Partidului 
Comunist (bolşevic) al Ucrainei. În continuare, 
în informaţia trimisă la Kiev, noul conducător 
al ţinutului mioritic raporta că în decurs de o 
lună de zile, partidul a desfăşurat o importantă 
activitate legată de instaurarea şi consolidarea 
puterii sovietice pe teritoriul „eliberat”. Cei 22 de 
reprezentanţi ai Comitetului Central al Partidului 
Comunist (bolşevic) al Ucrainei s-au încadrat 
activ în procesul de constituire a organelor locale 
ale dictaturii staliniste. În perioada 30 iunie 
– 5 iulie 1940, în toate localităţile şi la toate 

întreprinderile industriale au avut loc mitinguri la 
care participanţii au luat cunoștință de principiile 
socialiste de desemnare a candidaţilor în consiliile 
locale. În prima decadă a lunii iulie, în comitetele 
executive de plasă şi în consiliile săteşti activau 
1443 de membri, dintre care 53 de persoane erau 
membri de partid, iar ceilalți 1390 erau fără de 
partid. În rândul diriguitorilor meleagurilor 
voievodale se aflau 1271 de ucraineni, un rus, 
64 de moldoveni şi 67 de persoane a căror 
naţionalitate nu era specificată. 21 de persoane 
aveau studii medii, iar 1422 de consilieri locali 
erau doar cu patru clase. Sub conducerea lor au 
fost expropriate întreprinderile particulare, iar 
în agricultură a fost intodus sistemul de cote şi 
rechiziţii. 

Mitinguri și alte adunări propagandistice

În capitala Bucovinei mitingurile se ţineau 
lanţ. La începutul lunii iulie, în oraşul Cernăuţi 
s-au desfăşurat mitinguri ale intelectualităţii, ale 
femeilor, ale tineretului, la care au luat parte, 
conform raportului lui Ivan Gruşeţki, peste 
30 mii de oameni. Majoritatea cernăuţenilor 
era dezorientată. Magazinele stăteau închise. 
În fiecare zi, foştii ilegalişti şi activiştii locali 
extaziaţi mărşăluiau pe străzi, cu drapele roşii în 
mâini, cântând „Internaţionala”: „Hai la lupta 
cea mare,/ Rob cu rob să ne unim,/ Internaţionala/ 
Prin noi s-o făurim!”. Lor li se mai alăturau și 
activiștii din satele învecinate. 

Pe data de 7 iulie a avut loc o serată 
tematică, consacrată filmului sovietic. La ea 
a participat cunoscutul regizor Oleksandr 
Dovjenko cu pelicula documentară „Eliberarea 
Ucrainei Apusene”. La 8 iulie, s-a desfăşurat 
mitingul învăţătorilor cernăuţeni, la care a luat 
cuvântul scriitorul Mykola Bajan. În aceeaşi zi 
a avut loc și mitingul lucrătorilor aşezămintelor 
de cultură, cu participarea academicianului 
Oleksandr Korniiciuk. Pe data de 11 iulie, 
comitetul judeţean al comsomolului leninist, 
constituit la 4 iulie 1940 cu ajutorul foştilor 
membri ai Comitetului ţinutal ilegal Bucovina 
al Uniunii Tineretului Comunist din România, a 
organizat adunarea tineretului cernăuţean, la care 
au participat şi au vorbit: tov. Lysenko, secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
(bolşevic) al Ucrainei, şi tov. Homenko, secretar 
al Comitetului Central al Comsomolului din 
Ucraina. În ziua de 14 iulie, oaspeţii din Kiev au 
depus coroane de flori la mormântul scriitorului 
bucovinean, Iuri Fedkovici. 
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Treceri masive de frontieră în România

În informaţia primului secretar al comitetului 
judeţean Cernăuţi al Partidului Comunist (bolşevic) 
al Ucrainei nu se spunea nimic despre fărădelegile 
comise de enkavedişti în prima lună de instaurare 
a puterii sovietice în ţinut, când au fost arestaţi şi 
condamnaţi la ani grei de închisoare sau la moarte 
zeci de oameni nevinovaţi, acuzaţi pentru crime 
pe care nu le-au săvârşit. Nu se spunea nimic 
despre evenimentul sângeros de la Herţa, din ziua 
de 29 iunie 1940, ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi 
Pavel, când Armata Roşie „eliberatoare” a deschis 
foc împotriva militarilor români, care au ieşit în 
calea maşinilor blindate ale bolşevicilor, răpind 
viaţa căpitanului Ioan Boroş, a sublocotenentului 
Adrian Dragomir şi a soldatului Iancu Solomon. 
Nu se spunea nimic despre teroarea roşie, ridicată 
la rang de principiu, care a provocat un val de 
treceri numeroase în Patria istorică ale românilor 
din satele herţene: Bănceni, Beceşti, Buda 
Mare, Buda Mică, Culiceni, Frunza, Fundoaia, 
Godineşti, Horbova, Hreaţca, Lucoviţa, Lunca, 
Mihoreni, Mogoşeşti, Molniţa, Movila, Pasat, 
Pilipăuţi, Proboteşti, Ştreanga, Târnauca, Ţânteni, 
Văleni. 

Astfel, chiar la 29 iunie 1940, ţăranul Mihai 
Huţanaşu din Pilipăuţi şi-a luat soţia şi cei cinci 
feciori ai săi şi s-a mutat cu traiul în satul Baranca, 
judeţul Dorohoi, unde poseda patru hectare 
de pământ arabil. La 7 iulie trece în România 
Constantin Stoica, născut în 1899, în localitatea 
Beceşti. A doua zi, un alt ţăran, Dumitru Mihai 
din Mogoşeşti, se îndreaptă spre hotarul pus de 
mâna veneticului la finele istoricului cireşar. 
În dimineaţa zilei de 9 iulie 1940, împreună cu 
numeroşi tineri din localitatea Mihoreni, a trecut 
în România Adam Iacub, născut în 1918. Dumitru 
Fodorea din Movila, născut la 1922, trece pe 
data de 15 iulie în Ţara strămoşilor săi. La 25 
iulie porneşte spre frontieră ţăranul Gheorghe 
Bezede din Proboteşti, născut în 1885. În ziua 
de 28 iulie trece în România Ştefan Pogoreanu, 
născut în 1888, în localitatea Lunca. În aceeaşi zi, 
alt ţăran, tot din satul Lunca, Toader Pogoreanu, 
născut la 1895, se îndreaptă spre hotarul instalat 
de bolşevici, căci pe aceste meleaguri nimeni 
nicodată n-a adus atâta nenorocire, batjocură şi 
moarte ca imperiul sovietic.   

Naționalizarea întreprinderilor

 Conform unor date statistice, la 1 iulie 1940, 
în ţinut se aflau 328 de fabrici, uzine şi ateliere 
meşteşugăreşti cu un număr de 19 540 muncitori. 

Cele mai mari întreprinderi erau: Fabrica de 
tricotaje „Hercules”, Fabrica de cherestea, 
Fabrica de zahăr „Jucica”, Fabrica de zahăr 
„Lujeni”, Fabrica „Industria cărnii”, Fabrica de 
tricotaje „Trinako”. În dimineaţa zilei de 28 iunie, 
când tancurile cu steluţe roşii treceau Nistrul, 
proprietarii a 120 de întreprinderi particulare 
părăseau teritoriul actualei regiuni Cernăuţi, 
convinşi că rămânând pe teritoriul ocupat vor fi 
nu doar expropriați, ci și împușcați. Lasă totul și 
pleacă. Unele întreprinderi sunt înzestrate cu utilaj 
modern, adus din Elveţia, Franţa, Marea Britanie 
și alte ţări europene cu industrie dezvoltată. Câțiva 
industriași, apărținitori altor etnii decât cea română 
și deci considerând că nu au de ce să se teamă 
câtă vreme nu fac parte din categoria „boierilor 
români”, au rămas. Sperau în viitoarea clemență 
din partea noilor stăpâni. S-au înşelat amarnic. Ei 
nu și-au dat seama, în învălmășeala zilelor când 
trebuiau să hotărască dacă pleacă sau rămân lângă 
avere, că „în ansamblu, în URSS nu etnonaţiunile 
erau supuse exterminării sau reeducării, ci 
anumite clase sociale considerate a fi purtătoare 
a valorilor societăţii burgheze”. Fabricanţii, 
moşierii, negustorii de toate naţionalităţile erau 
considerați de autorităţile staliniste ca făcând parte 
din categoria „claselor indezirabile” și automat 
erau trecuți pe lista celor ce trebuiau pedepsiți 
în mod obligatoriu. Spre exemplu, imediat după 
„eliberare” a fost naționalizată averea evreilor 
Simku Vataru, Harabaju Lupu, Moriţ Leibovici, 
Şoil Aklip, Iosif Aranovici, Haim Blanaru, 
Haim Karuceru, David Kon, Nuhim Markovici, 
Abram Paskaru, Abram Rozen, Noih Segal, 
Ianju Şmilevici, Iankel Şpunt ș.a., toți locuitori 
ai orașului Herţa, printre bunurile confiscate 
aflându-se o farmacie, două frizerii, o moară, 34 
de prăvălii. Foştii proprietari au fost arestaţi şi 
condamnaţi la ani grei de lagăr, unde pe toţi i-a 
ucis gerul, foamea, tortura. 

Din primele zile ale instaurării puteri 
sovietice, la fabrici și uzine au fost organizate 
„comitetele muncitoreşti”, care au luat sub 
control activitatea unităților. A pornit procesul de 
comunizare a fostelor întreprinderi particulare, cu 
aplicarea largă a metodelor sovietice „de sporire 
a productivităţii muncii: întrecerea socialistă 
şi mişcarea fruntaşilor în producţie, bazate pe 
popularizarea mişcării stahanoviste”. În scopul 
„eficientizării” funcționării echipamentelor 
tehnice au fost comasate numeroase întreprinderi 
mici, care, după părerea noilor conducători, 
funcționând separat nu erau rentabile. Fabricile şi 

Bucovina secolului XX: fapte, evenimente, destine



78                   Mesager bucovinean, Anul XVІІ, nr. 1-2 (65-66), 2020 Mesager bucovinean, Anul XVІI, nr. 1-2 (65-66), 2020                  79                   

uzinele funcţionau cu mari întreruperi din lipsă de 
materie primă. Din Uniunea Sovietică se aducea 
numai vodcă, cărbune şi mahorcă. Totodată, a 
început reorganizarea celor 4 573 de întreprinderi 
comerciale înregistrate în actuala regiune Cernăuţi 
în prima decadă a lunii iulie 1940.   

Sărăcirea bruscă a populației

Aceste metode „progresiste” de conducere 
a întreprinderilor naționalizate de către noii 
diriguitori cu patru clase dezamăgesc „clasa 
muncitoare eliberată de sub jugul capitaliștilor”, 
starea materială a muncitorilor se deteriorează 
drastic. Depozitele cu mărfuri şi produse 
alimentare sunt pur și simplu jefuite, din primele 
zile, de către „eliberatori”. Locuitorii meleagurilor 
voievodale sunt nevoiţi să pornească în căutarea 
mijloacelor de supraviețuire. Mulți dintre ei încep 
să treacă frontiera pentru de a-şi procura strictul 
necesar din magazinele din Patria istorică. Unii au 
noroc și ajung dincolo neobservaţi, alţii nimeresc 
în mâinile grănicerilor stalinişti. În luna iulie a 
anului 1940, „pentru trecerea ilegală a frontierei 
de stat” sunt reţinuţi şi pedepsiţi peste o sută de 
români. Între aceștia se află și persoane plecate mai 
înainte la muncă în diferite județe din România 
și reținute la întoarcerea acasă. Sunt arestaţi de 
grănicerii sovietici mai mulți tinerii ce se întorc 
din armata română, unii definitiv, alții doar pentru 
o perioadă de concediu. O parte dintre aceștia sunt 
încătușați la scurt timp după ce reușesc să ajungă 
cu bine la vatră.

Foarte mulți români, au de suferit din cauza 
instalării samavolnice a frontierei peste propriile 
ogoare. Rupte în două, o parte din ele rămân 
în România, altă parte, în URSS. Ţăranii trec 
hotarul ca să-şi prelucreze ogoarele şi sunt arestaţi 
de către grănicerii din Detaşamentul nr. 97 al 
Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne 
al U.R.S.S. Lipsa mijloacelor de trecere legală a 
frontierei se lasă cu distrugerea sutelor de destine. 
Steaua lor se stinge în gulagurile siberiene. 
Graniţa se transformă într-o adevărată vânătoare 
de oameni nevinovaţi.

Sesiunea a VII-a a Sovietului Suprem
hotărăște soarta județelor „eliberate”

Ultima lună de vară a coborât pe acest mioritic 
plai cu Legea din 2 august 1940, adoptată de către 
sesiunea a VII-ea a Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, care prevede 
următoarele: „Să se includă partea de nord a 
Bucovinei şi judeţele Hotin, Akerman şi Ismail ale 

Basarabiei în componenţa Republicii Sovietice 
Socialiste Ucrainene”. 

La 3 august, la Cernăuți a avut loc prima 
conferinţă a reprezentanţilor comitetelor 
muncitoreşti înfiinţate în prealabil la fostele 
întreprinderi particulare. La conferință a participat 
şi a luat cuvântul tov. Ivan Gruşeţki, prim-secretar 
al Comitetului judeţean Cernăuţi al Partidului 
Comunist (bolşevic) al Ucrainei. Astfel a luat 
ființă organizaţia sindicală a muncitorilor din 
regiune Cernăuţi. Fundaţiile meşteşugăreşti 
sunt desfiinţate, ca „organizaţii reacţionare şi 
trădătoare”. 

La 7 august 1940, Sovietul suprem al URSS 
adoptă Legea cu privire la unele modificări şi 
completări în articolele 13, 23 şi 48 ale Constituţiei 
U.R.S.S., prin care teritoriul Republicii Sovietice 
Socialiste Ucrainene este împărțit în 23 de regiuni. 
Astfel ia fiinţă actuala regiune Cernăuţi a Ucrainei, 
prin adunarea laolaltă a mai multor localităţi din 
fostele judeţe Cernăuţi, Dorohoi, Hotin, Rădăuţi 
şi Storojineţ ale României. 

Naționalizarea pământului, 
băncilor, transportului feroviar

și societăților de cultură

La 15 august 1940 apare Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la 
naţionalizarea pământului pe teritoriul Bucovinei 
de Nord, în baza căruia, începând cu data de 28 
iunie 1940, tot pământul ţinutului „eliberat” şi 
bogăţiile subsolului, cu pădurile şi apele lui, 
devin proprietate a statului sovietic. Așa cum 
atestă documentele de arhivă, în regiune au fost 
naţionalizate peste 836 mii hectare de pământ 
arabil și înființate 9 gospodării agricole de stat 
(sovhozuri). 

În aceeaşi zi, Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. emite Decretul cu privire la naţionalizarea 
băncilor, întreprinderilor industriale, organizaţiilor 
de consum, transportului feroviar şi fluvial, poştei 
şi telegrafului. Sunt naţionalizate 74 de bănci 
mari şi mici, 12 staţii electrice, conductele de 
apă și parcul de tramvaie din Cernăuți. În mâinile 
statului trec tipografiile, spitalele, farmaciile, 
instituţiile de învăţământ, casele locuitorilor 
refugiați în România. Statul își asumă conducerea 
întregii activități economice.

În regiune, începe radioficarea oraşelor şi a 
centrelor de plasă, telefonizarea consiliilor săteşti. 
Naţionalizând ramura transportului feroviar, 
„eliberatorii” pun mâna pe cele 41 de staţii de 
cale ferată. În posesia sovieticilor intră 43 de 
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locomotive, 1359 de vagoane şi 14 vagoane-
cisternă. Reţeaua feroviară dispunea atunci de 8 
trenuri de pasageri. În acest domeniu economic 
lucrau 3403 de persoane.

Prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., din 15 august 1940 în teritoriile ocupate 
este interzisă activitatea societăţilor culturale, 
ca „organizaţi naţionaliste”, și se procedează la 
naționalizarea patrimoniului acestora. Astfel toată 
averea societăților culturale românești trece în 
mâinile statului sovietic. Astfel Palatul Național al 
Românilor devine sediu de curte de apel, Palatul 
Cultural al Românilor e transformat în casă a 
ofițerilor, alte bunuri ale Societății pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina (internate, case 
naționale, terenuri) devin, de asemenea, proprietăți 
ale statului.

Reorganizarea sistemului 
de învățământ. Limba română 

tranformată în „limba modovenească”

În luna august, în actuala regiune Cernăuţi a 
fost reorganizat întregul sistem de învăţământ. Sunt 
lichidate toate şcolile româneşti și sunt deschise 
406 şcoli cu limba ucraineană de predare, 10 şcoli 
cu limba rusă de predare şi două şcoli pedagogice. 
Pentru băştinaşii meleagurilor voievodale de 
origine română vor fi organizate 114 şcoli cu 
limba de predare moldovenească. Nimeni n-a 
strigat atunci: „Pentru limba ta sfântă de veacuri, 
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”. Această 
limbă nouă, născocită şi impusă de sovietici, 
a fost susţinută şi protejată de potentaţii zilei 
timp de jumătate de secol pe teritoriul ţinutului 
carpatin, până la destrămarea imperiului bolşevic. 
În scopul pregătirii învăţătorilor pentru clasele 
superioare, în oraşul Cernăuţi a apărut Institutul 
pedagogic, în cadrul căruia aveau posibilitatea să 
capete cunoştinţe în materie de filologie (limba 
şi literatura ucraineană), fizică, matematică şi 
istorie 330 de studenţi. Totodată, va fi reorganizată 
şi universitatea cernăuţeană, transformată în 
Universitate de Stat, cu următoarele facultăţi: 
Facultatea de filologie (limba şi literatura 
ucraineană, limba şi literatura rusă), Facultatea 
de fizică şi matematică, Facultatea de biologie, 
Facultatea de geografie. Facultatea de teologie a 
fost lichidată, iar Facultatea de drept, transferată 
la Lvov. Cursurile pentru cei 420 de studenţi ai 
noii universităţi se vor ține în limba ucraineană. 

Sunt arestați preoții

Pe data de 13 august va fi încătuşat preotul 

din satul Stârcea, azi raionul Hliboca (Adâncata), 
Victor Paşcaniuc, născut la 1903, în localitatea 
Suceveni, acelaşi raion. Încercând să treacă 
granița în România va fi prins de grăniceri, arestat 
și pedepsit cu 5 ani de detenţie „pentru tentativa de 
trecere ilegală a frontierei de stat”. Peste trei zile, 
în mâinile grănicerilor sovietici din Detaşamentul 
nr. 97 al Comisariatului Poporului pentru Afaceri 
Interne al U.R.S.S. nimereşte Valerian Opaiţ, 
parohul bisericii din Banila Moldovenească, 
raionul Storojineţ, născut în 1910, în satul Cireş, 
acelaşi raion, cu studii superioare. Și el va fi 
condamnat la 5 ani de închisoare. I se va pierde 
urma în infernala maşinărie stalinistă de ucis 
oameni. La 20 septembrie 1940, preotul Eusebiu 
Rezuş, născut în 1885, în municipiul Rădăuţi, 
locuitor al oraşului Cernăuţi, fost profesor 
al vestitei Facultăţi de Teologie din capitala 
Bucovinei, este reţinut la graniță, arestat și privat 
de libertate pe un termen de 5 ani. În ţinut s-a 
instaurat perioada dezmăţului bolşevic al primului 
stat socialist din lume.

Mulţumim, Partide scump 
Că dreptate ne-ai făcut

 La finele verii au loc schimbări esenţiale 
în construcţia culturală a meleagului mioritic. 
La Cernăuţi este transferat Teatrul Dramatic 
Ucrainean din Harkov, condus de regizorul V. 
Vasylko. În centrul regional iau fiinţă Filarmonica 
Regională de Stat şi Casa de creaţie populară. În 
satele şi oraşele ţinutului sunt deschise biblioteci 
şi cluburi, înființate cercuri dramatice şi culturale, 
în cadrul cărora se țin lecţii pe teme ateiste, se 
montează filme cu conținut propagandistic care 
oglindesc „grandioasele realizări” ale muncitorilor 
şi ţăranilor din imperiul bolşevic, prietenia seculară 
de nezdruncinat a popoarelor frăţeşti din patria lui 
Lenin şi Stalin. Toate aşezămintele de cultură îşi 
desfăşoară activitatea sub controlul nemijlocit al 
organelor de partid. Bibliotecile sunt completate 
cu literatură marxist-leninistă. În regiune apar o 
droaie de „poeţi populari” care cântă în strună 
„eliberatorilor”: „Fost-am noi orfani odată,/ 
Fără mamă, fără tată,/ Şi lucram – amar de noi! 
- / La boieri şi la ciocoi./ Plata noastră ne era/ 
Gârbaciul şi temniţa./ Nu lucrai zilele toate - / Vai 
de pielea ta, măi frate,/ Căci boierul da poruncă/ 
Vechilul să mi te-aducă/ Sus la curtea boierească,/ 
Pentru muncă să-ţi plătească - / În bătăi să te 
snopească./ Iată-aşa am dus noi jugul,/ Lacrimi 
îngropând cu plugul/ An de an şi veac de veac - 
/ Neam din neam tot mai sărac./ ... Dar ajunse 
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şi pe-aici/ Mândrul soare-al lui Ilici./ De nevoie 
am scăpat,/ Biciul noi l-am îngropat./ Iar Partidul 
nostru scump/ Lege dreaptă a făcut/ Şi egală 
pentru toţi:/ Pentru noi şi strănepoţi./ Mulţumim, 
Partide scump,/ Că dreptate ne-ai făcut./ Ne-ai 
scăpat de jugul lor,/ De biciul boierilor./ Azi cu 
toţii laolaltă/ Noi suntem stăpâni pe soartă”. 
Mai târziu, după căderea comunismului, unor 
asemenea „capodopere” li se va găsi scuza de a fi 
îndeplinit rolul greu de „locomotive”, care duceau 
în pantă vagoanele cu creaţii poetice de „valoare”. 
Începe perioada de prostituare a intelectualității de 
creație, inclusiv a celei româneşti: „Când ne-a fost 
mai greu destinul şi acum, la bine,/ Noi am fost cu 
tine, Lenin, şi vom fi cu tine!”. Puţini vor rezista 
presiunilor privind noua orientare a activității 
artistice a intelectualității de creație pe „făgașul  
patriotismnuli sovietic”. Numele lor vor rămâne 
înscrise în cartea de istorie a neamului. 

La 23 august 1940, Uniunea Scriitorilor 
din Republica Sovietică Socialistă Ucraineană 
o primește în rândurile sale pe scriitoarea Olga 
Kobileanska. Peste patru zile, prin decizia 
Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii 
Sovietice Socialiste Ucrainene i se acordă un 
ajutor financiar de 10 mii de ruble.

La 29 august 1940, Comitetul Central 
al Partidului Comunist (bolşevic) din U.R.S.S. 
şi Consiliul Comisarilor Poporului al  U.R.S.S. 
adoptă Hotărârea privind încetarea circulaţiei 
banilor româneşti şi introducerea pe teritoriul 
Basarabiei şi al Bucovinei de Nord a valutei 
sovietice cu începere din 1 septembrie 1940.

Noi arestări la granița cu România

Despre noua putere stalinistă au început 
să circule în popor mai multe zvonuri, unul mai 
înfricoşător ca altul. Românii continuau să se 
îndrepte către noul hotar cu România, dorind să 
scape de dictatura statului totalitar, îmbrăcată în 
toate straiele urii. Pe data de 6 august va fi reţinut 
la graniţă Constantin Carcea,  născut în 1892 în 
Vicovu de Jos, locuitor al oraşului Cernăuţi, 
cu studii primare. A doua zi, grănicerii din 
Detaşamentul nr. 97 al NKVD-ului îl arestează 
pe Nicolae Botezatu, originar din satul Oroftiana, 
judeţ Dorohoi al României, instalat cu traiul în 
nordul Bucovinei. La 11 august nimereşte în 
mâinile staliniştilor ţăranca Maria Budeanu din 
Herţa, neştiutoare de carte, cu doi feciori în armata 
română. Peste zece zile va fi reţinut ţăranul Nichita 
Coroamă (înregistrat Coroma), născut în 1878, 
în Vicovu de Sus, judeţul Rădăuţi. Va fi ținut 17 

luni în interogatorii, după care Comisia Specială 
a NKVD îl va condamna la 5 ani de detenţie. 
Va muri la 27 mai 1942, în lagărul bolşevic de 
muncă corecţională din regiunea Karaganda 
din Kazahstan. La 21 august este arestat Mihai 
Boicu, născut în 1903, în localitatea Sinăuţi, azi 
raionul Hliboca (Adâncata). A doua zi, în mâinile 
grănicerilor sovietici intră Minodora Coroleac 
din Cernăuţi, născută în 1914, cu studii medii 
incomplete, condamnată la 3 ani de detenţie 
„pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei 
de stat”. La finele lunii august, reprezentanţii 
organelor represive staliniste îl arestează pe 
ţăranul Nicolae Cozaciuc, din Negostina, azi 
judeţul Suceava al României, născut la 1904, cu 
studii primare, stabilit la Cernăuți.

Prima toamnă sovietică
Roadele „eliberării” 

După o vară plină de zbucium şi 
suferinţe, pe plaiurile mioritice de la poalele 
Carpaţilor, scăldate de apele învolburate ale 
Nistrului, Prutului, Siretului şi Ceremuşului, 
a coborât prima toamnă sovietică. Autorităţile 
staliniste continuă acţiunile de consolidare a 
dictaturii bolşevice. La 3 septembrie 1940, 
Biroul Comitetului regional Cernăuţi al P.C.(b.) 
al Ucrainei a adoptat hotărârea cu privire la 
totalurile alegerilor în organele sindicale la 
instituţiile şi întreprinderile din regiune”, în care 
se menţiona că alegerile în organele sindicale 
din ţinut s-au „desfăşurat într-o atmosferă de 
înalt avânt politic, în condiţii de luptă cu diferite 
elemente duşmănoase şi cu participarea activă 
a maselor largi ale muncitorilor, funcţionarilor, 
intelectualităţii truditoare”. În locul fostelor 
„organizaţii de breaslă reacţionare” de la 
vechile fabrici şi uzine sunt create „comitetele 
sindicale sovietice, care întrunesc în rândurile 
lor majoritatea lucrătorilor”. În comitete au intrat 
„cei mai buni reprezentanţi ai clasei muncitoare 
şi intelectualităţii truditoare, devotaţi cauzei 
partidului lui Lenin”. În cele 247 de organizaţii 
sindicale nou create au fost aleşi, prin aruncare 
în urne a unor buletine care nu prevedeau decât 
o singură opțiune, cea stabilită dinainte de 
oficialii regimului, 1502 membri: „329 femei, 
787 ucraineni, 137 ruşi, 123 comunişti şi 60 
comsomolişti”. Membrii comitetelor sindicale 
„au organizat în cadrul întreprinderilor şi 
instituţiilor din Bucovina de Nord 85 de colţişoare 
roşii, au completat cu opere marxist-leniniste 75 
de biblioteci, au înfiinţat cercuri de studiere a 
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Constituţiei Uniunii Sovietice, înrolând în această 
activitate 1572 de oameni”.

În toamnă a început inventarierea 
pământului naţionalizat. Din cele peste 836 mii de 
hectare naţionalizate, 698 mii de hectare se aflau 
încă în posesia ţăranilor, peste 90 mii de hectare 
aparținuseră proprietarilor funciari refugiaţi, iar 18 
mii hectare aparținuseră mănăstirilor. În regiune 
va fi introdus sistemul sovietic de impozite. 
Gospodăriile băştinaşilor vor fi supuse impozitului 
agricol, impozitului pe animale, impozitului pe 
atelaje, impozitului pe clădiri. 

Teroarea continuă

Concomitent cantinuau persecuţiile 
staliniste. La 11 septembrie 1940, Comisia Specială 
N.K.V.D. adoptă hotărârea privind deportarea lui 
Gheorghe Arnăutu, născut la 1900, în localitatea 
Udeşti-Mare, fostul judeţ Dorohoi, cu studii 
primare. În perioada interbelică se stabileşte cu 
traiul în oraşul Cernăuţi. Va fi acuzat de „agitaţie 
antisovietică”. În aceeaşi zi, ţăranca Elena Axenuţ 
din Dersca, azi judeţul Botoşani al României, 
născută în 1890, neştiutoare de carte, porneşte 
spre satul Tureatca, aflat atunci în U.R.S.S., unde 
locuia soacră-sa, Maria Gromei, cu gândul să 
ducă pentru nepoţei nişte haine care nu erau de 
găsit în magazinele din Tureatca. Nimereşte în 
mâinile grănicerilor comunişti şi primeşte 3 ani 
de temniţă „pentru trecerea ilegală a frontierei 
de stat”. Nicolae Brişcă, născut la 1906, în satul 
Horbova, azi raionul Herţa, în timpul instalării 
puterii staliniste în actuala regiune Cernăuţi se 
afla în rândurile armatei române. Lăsat la vatră, 
în ziua de 11 noiembrie 1940, porneşte spre satul 
natal, unde-l aşteptau părinţii, soţia Emilia şi patru 
copii: Dumitru, Maria, Saveta şi Valeria. Trece 
frontiera, ajunge acasă, se întâlnește cu copii, 
dar la două săptămâni, este arestat şi pedepsit cu 
5 ani de detenţie în lagărul bolşevic de muncă 
corecţională din oraşul Norilsk, la marginea de 
nord a imperiului stalinist, unde pământul durerii 
zace de secole şi nopţile sunt fără sfârşit. Pe data 
de 12 septembrie, în mâinile călăilor bolşevici 
intră ţăranul Porfirie Bajurean din Coteleu, fostul 
judeţ Hotin, născut în 1902, sub acuza de a fi fost 
„membru al unui partid contrarevoluţionar” din 
România.

Cazul Gheorghe Zaharia

Un caz special este acela al herțeanului 
Gheorghe Zaharia. În ziua de 28 iunie 1940, când 
urletul înfiorător al maşinilor blindate sovietice 

domnea în ţinutul mioritic, îngrozind sufletele 
românilor, tânărul absolvent al liceului, Gheorghe 
Zaharia, născut în 1919, în orăşelul Herţa, şi-a 
luat rămas bun de la părinţi, de la fraţi şi surori, 
refugiindu-se în interiorul României. Aflându-
se departe de casa părintească, el nu ştia despre 
jalea Prutului, despre lacrimile mamelor, soţiilor 
şi surorilor, despre durerea copiilor rămaşi fără 
mângâierea părinţilor. La 10 septembrie, acelaşi 
an, porneşte spre Herţa lui natală, trece hotarul 
pus de bolşevici, ajunge cu bine la locul unde 
a văzut pentru prima dată lumina soarelui, dar 
după trei zile este arestat şi aruncat în beciurile 
închisorii cernăuţene. Interogatoriile vor dura 8 
luni, pentru ca la 7 aprilie 1941 Comisia Specială 
de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri 
Interne al U.R.S.S. să-l condamne, prin decizia 
nr. 39, la 5 ani de detenţie într-un lagăr stalinist 
de muncă corecţională, ca „element care prezintă 
un pericol social”. Cei rămaşi acasă, urmare a 
deciziei din 11 iunie 1941 a „troicei operative” 
a Direcţiei regionale Cernăuţi a Comisariatului 
Poporului pentru Securitatea de Stat al U.R.S.S., 
vor fi deportaţi în Siberia, acuzați că sunt „rude cu 
un trădător al patriei”. 

În aceeaşi zi de 13 septembrie, alt tânăr, 
Ilie Păscărel din satul Horbova, actualul raion 
Herţa, născut la 1921, cu studii medii, este 
încătuşat de reprezentanţii organelor comuniste 
de represalii. După 7 luni de interogatorii bestiale, 
Tribunalul Militar al Armatei a 12-a a Districtului 
Militar Special Kiev îl lipseşte de libertate pe un 
termen de 10 ani „pentru activitate subversivă”. 

În luna septembrie a anului 1940, în 
regiune a început campania de schimbare a 
denumirilor istorice ale localităţilor, pieţelor şi 
străzilor, a continuat activitatea de  distrugere 
a monumentelor româneşti în oraşul Cernăuţi, 
pornită de cu vară, prin demolarea Monumentului 
Unirii în Piața Centrală și ridicarea pe același loc a 
monstruosului monument al Stelei Roșii.

Nu a trebuit să treacă mult timp pentru ca 
locuitorii regiunii, inclusiv cei zombați sau duși 
cu zăhărelul de propaganda bolșevică, să-și dea 
seama cât de greu le-a fost sub „jugul burghezo-
moșieresc român” și peste ce bine au dat sub 
razele de rubin ale stelei Kremlinului.

(va urma)

Bucovina secolului XX: fapte, evenimente, destine
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Stop-cadru

Au trecut optzeci de ani de la odiosul 
ultimatum stalinist prin care 

România era somată intempestiv să cedeze 
URSS-ului părți din teritoriile sale răsăritene: 
Basarabia și Bucovina. Prevalându-se de 
înțelegerea secretă cu Hitler, pe care o avusese 
cu un an în urmă, când fusese semnat în mare 
taină abominabilul Pact fascisto-bolșevic 
Ribbentrop-Molotov, Stalin a cerut ultimativ 
Regatului României, violând normele de 
drept internațional funcționale la acea vreme, 
să-i fie cedată Basarabia și, la pachet cu ea, 
Bucovina (întreaga Bucovină!), chiar dacă 
aceasta nu avea nimic comun cu obiectul 
nenorocitului pact. Prin impertinența sa, 
dictatorul din Kremlin nu numai că a șocat 
opinia publică mondială, dar l-a supărat până 
și pe acolitul său, fürerul german, ba chiar 
i-a dat motiv, susțin tot mai mulți istorici, să 
elaboreze planul Barbarossa și să atace URSS-
ul un an mai târziu. Doar „grație” acestei 
supărări germane, Bucovina nu a fost luată în 
întregime de sovietici, ci doar până la Siret. 
În schimb, hulpavii cuceritori s-au cramponat 
de unele teritorii ale județului Dorohoi din 
vecinătatea Bucovinei istorice, teritorii care 
nu au făcut niciodată parte din Bucovina, 
decât doar în proiectele inițiale austriece de 
răpire a nordului Moldovei, în 1775, proiecte 
spulberate prin Convenția de la Balamutca 
din 1776. Dar Stalin ce-a zis? Dacă austriecii 
nu au izbutit să înșface aceste teritorii de la 
Moldova, în înțelegere cu Istanbulul, voi pune 
eu mâna pe ele, cu acceptul, fie și scrâșnit din 
dinți, al Berlinului. Așa a ajuns ținutul Herței, 
cu o jumătate din Bucovina, și cu o halcă 
importantă din Basarabia, în regiunea Cernăuți 

a RSSU, în fatidicul iunie 1940, care a îngrozit 
lumea și a pus începutul pregătirii Germaniei 
pentru campania sângeroasă din răsărit. Pot 
servi oare asemenea evenimente drept prilej 
de aniversare onorabilă, de sărbătorire a 80 de 
ani de la iluzoria „eliberare” (cum o numeau 
comuniștii) sau, mai nou, de la „legitima” (cum 
o cred unii astăzi) parcelare și regionalizare, 
de către păpușarii Sovietului Suprem al 
URSS, a teritoriului astfel „eliberat”? S-au 
gândit oare cei care au anunțat „aniversarea” 
ca pe un mare eveniment festiv (temperat 
întrucâtva de pandemie!), ca pe o falnică 
manifestare de bucurie, că fac un gest urât care 
sfidează memoria colectivă a bucovinenilor și 
chiar propria Lege cu privire la condamnarea 
regimurilor totalitare comunist și național-
socialist (nazist) în Ucraina și interzicerea 
propagandei simbolicii lor, lege recunoscută 
la începutul acestui an de către Curtea 
Constituțională a Ucrainei, ca fiind în acord 
deplin cu Legea Fundamentală a țării? Puțină 
decență n-ar strica deloc în ieșirile publice ale  
unora dintre oficiali.  

Regiunea Cernăuți – 
80 de ani de la înființare

Antoaneta LUCASCIUC

Demonstrația „eliberării” cu portretul lui I. V. Stalin pe „Pajura Neagră” 
din Cernăuți, Piața Centrală
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Ca un sacerdot

Traianus

Pentru Arcadie Suceveanu 

Cunosc un om, al literei Arcaș,
Care trezindu-se în dimineață
Se-ntreabă cu glas blând și pătimaș
Dacă-i mai este Bucovina-n viață.

La Cernăuți e neamul lui străin,
Prin orice sat pătrunde o prigoană
Și sufletul ce-a fost de Țară plin
Acum e o nemărginită Rană!

Cel de l-a ocupat se dă  Stăpân,
Cel de l-a deportat vrea să-l strivească
Și-a legiuit ca orișice român
Să-nvețe doar în limba roshen-ească!

În neamul lui Ștefan e-un nou prăpăd!
Etern Calvar, de nu se poate spune
Cum de-au rămas doar cei pe care-i văd
Îngenuncheați în mută rugăciune.

Ei mai au dreptul să se roage-n gând.
Li-i interzisă limba strămoșească!
Copiii Bucovinei merg plângând
La școala unde-ai lor pot să-i căznească!

La școala unde vor cânta în cor
Imnele mamei sfinte-n altă limbă!
La școala unde glasul de izvor
Cum vrea Stăpânul matricea i-o schimbă!

...Cunosc un om, al literei Arcaș,
Care trezindu-se în orice dimineață
Se-ntreabă cu glas blând și pătimaș
Dacă-i mai este Bucovina-n viață.

Și-aflând că n-a murit încă de tot,
Ia loc la masa ce pribeag nu-l lasă
Și bându-și plânsul, ca un sacerdot,
Simte cum Neamu-ntreg îi intră-n casă!

Moment poetic

Imposibila întoarcere, pictură de Constantin Flondor
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Sonete
trecute prin lacrima Herței

Gheorghe CALAMANCIUC

Lacrimă pentru fratele Mihai
 
Fratele, fost ministru de căruţă colhoznică,
Care-mi punea-n palmă, în anii cei roşii, grei,
Mirosind a sudoare de cal, o bancnotă de trei,
În zorii plânşi, mi-a trecut printr-o lacrimă.
 
Hei, Mihai, să te laşi tu trimis în moarte
(Că, fără cele trei ruble din solda-ţi de căruţaş,
Eu, din putoare, devenii student fruntaş!)
De un abraș bisturiu, la numai două ș’șapte?
 
Copilelor tale să mă lași până azi
Lacrimile să le şterg de-pe-obraz.
Şi mormântul să-ţi caut ars de dor și de soare
 
Venind rar la  Mihoreni de Duminica mare?
Acum, când prea stins îți e chipul bălai,
Ce cauţi tu în lacrima mea, frate Mihai?
 

Iartă-mă, Ţinutule Herţa

Ţinutule durut Herţa, îţi cer iertare și ţie –
Mi-ai dat-o pe mama ce n-a vrut ca să mor,
Hrănindu-mă în ‘47 cu buruian lecuitor
Şi lăsându-mă pământului ars de vrăjmăşie.
 
Nu fii supărat că din trunchiul meu un ram
E hrănit de seva Ţării Fagilor, ce-n versul meu 
Fiinţa-i mortuară am tot plâns-o mereu –
Amândoi, Ţinutule, respiraţi într-un Neam.
 

Sângele măreţului Ştefan e întristat şi rebel,
Că lângă sufletul tău n-am străjuit, tembel,
Când străinii ţi-au ucis mai tot, victorioşi,
 
Ce ne-au lăsat moștenire vitejii strămoși...
Zdreanţă sunt, zdreanță ce mă complac
În răbdare de popor răbdător și bătut şi opac.

Aniversări

Grafică de Constantin Hrehor
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Gheorghe Calamanciuc, 
îndrăgostitul de neam și de cuvânt

Margareta CURTESCU

Gheorghe Calamanciuc, nume sonor 
al literaturii române din Basarabia, a 

atins vârsta bilanțurilor. S-a născut la 7 februarie 
1945, în satul Mihoreni, ținutul Herței, la un an 
de la intrarea rușilor (a doua oară) în Bucovina, 
luând la pachet și o parte din județul Dorohoi 
al Regatului României. După o copilărie grea, 
amintită mereu în scrierile sale, lucrează un 
timp în colhozul din sat, căruțaș, după care 
pleacă la studii la Bălți, unde, în anul 1970, 
absolvă Facultatea de Filologie a Universităţii 
de Stat „Alecu Russo” și unde rămâne cu 
traiul, îmbrățișînd mai multe profesii: ziarist, 
profesor în învățământul secundar, lector la 
facultate, consultant literar la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri”. Pe parcursul prodigioasei 
sale activități, exersat în mai toate genurile 
literare, scriitorul și-a angajat talentul și 
tenacitatea în neobosita explorare a verbului 
artistic. Descendent dintr-un vechi teritoriu 
românesc, situat, de la o vreme, sub semnul 
marilor primejdii, și-a exprimat constant 
atașamentul pentru acest univers originar, 
văzut ca un fel de paradis pierdut, dar și ca un 
spațiu compensator, taumaturgic. 

Dramaturg,  poet, prozator, publicist, 
Gheorghe Calamanciuc și-a asumat curajul 
aventurii scriptice, pentru a trece, cu acribia 
geologului, printre cuvinte, ca printre rocile 
pământului, spre a le examina îndelung, apoi, 
a le şlefui şi a le aşeza frumos în pagini de 
carte. A ales în așa fel cuvintele, încât acestea 
să poate să transmită cât mai exact reacţiile 
conştiinţei la urâtul care se acumulează în 
lume, dar și vibraţiile sufletului la frumosul 
acestei lumi, pe care i l-au revelat, în sens 

blagian, „şi flori şi ochi şi buze şi morminte”. 
Cuvintele i-au dăruit clipe de rafinată şi intensă 
trăire, de spontaneitate sublimă, extatică, i-au 
dat forţă cugetului şi simţirii, i-au înnobilat 
viaţa, dar i-au cerut, în schimb, simpla fericire, 
confortul, liniştea sufletească ... 

Gheorghe Calamanciuc și-a interogat 
mereu sinele, investigând viața ca pe un spațiu 
(adânc trăit) al sinonimiilor şi antonimiilor. 
Din această abordare empatică au descins 
numeroase scrieri: piese de teatru (mai toate 
premiate la concursurile republicane de 
dramaturgie şi jucate cu succes pe scenele 
teatrelor de aici şi de prin alte părţi), nuvelele 
şi romanele (cu titluri ce rescriu mitul despre 
un vechi şi pitoresc personaj sau evocă, 
ficționalizat, traseul propriului destin), 
istorii în versuri şi în proză pentru cei mici 
(cu povețe înțelepte și personaje-model), 
poeme (majoritatea desprinse din toamnele 
unui Adam sau din dorul de Fata Morgana), 
texte publicistice, cu subiecte la zi, în care 
și-a exprimat, sub forma unor convingeri 
nestrămutate,  reacţiile propriei conştiinţe 
cetățenești. 

Gen cu impact rapid asupra publicului, 
dramaturgia l-a atras pe Gheorghe 
Calamanciuc încă de la începuturile activității 
sale literare. Fructuoasa activitate din domeniu 
s-a materializat în cărţile: Ultima noapte de 
mileniu cu un copil îmbătrânit (1998), Deea-
Fecioara din lacrima cerbului, basme pentru 
copii (1998), Caprele verzi etc. (1998), Ispita 
înecului (2001), Ultimul Urmaş al lui Ştefan-
Vodă (2005), Să mă iubeşti sinucigându-te, 
să te sinucizi iubindu-mă (2005), Salvaţi 

Portret aniversar
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capra lui Creangă! (2007) 
(Premiul Uniunii Scriitorilor 
din Moldova pentru anul 
2007, la compartimentul 
Literatura pentru copii) etc. 
Participant la concursurile 
republicane de dramaturgie, 
s-a învrednicit de mai multe 
premii, șaisprezece piese 
fiindu-i montate și jucate pe 
scenele teatrelor profesioniste 
din R. Moldova şi din 
România. Amplă și diversă 
ca tematică, alimentată din 
realitățile istorice, sociale 
și din cele existențiale, 
opera sa dramatică fixează 
dimensiunile unei lumi într-o 
perpetuă erodare. Oricare ar 
fi subiectul și problematica pieselor semnate 
de Gheorghe Calamanciuc (menționăm că, 
adeseori, scriitorul pledează pentru textul-
pamflet), mesajul lor este profund ancorat 
în contemporaneitate, miza dramaturgului 
constând în developarea falsului și neadevărului, 
în cultivarea sentimentului patriotic și civic, în 
promovarea valorilor general-umane.

Autor al mai multor scrieri destinate 
cititorului-copil și celui adult, prozatorul 
Gheorghe Calamanciuc creează un univers epic 
în plină dezvoltare dinamică, tapetat cu istorii 
incitante, tensionate (majoritatea, de dragoste), 
cu imagini ale unor realități relativ recente, cu 
idei și sugestii ușor didacticiste. Narațiunile 
pentru copii, incluse în cărțile Vise cu brânduşe 
(2007) și Vise cu Dumnezeu (2013) (Premiu în 
cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru 
Copii, ediţia 2013), volumele de proză scurtă, 
Să-ți fie dor de tine (2009) și Numele meu e 
femeie (2018), cele șase romane, Donjuan de 
mucava (2011, 2016) (Premiul I în topul celor 
mai citite zece cărţi ale anului, ediţia 2011), 
Donjuan în derivă (2012, 2016) (Premiul 
Salonului Internaţional de Carte, ediţia 2013), 
Donjuan, proscrisul (2013), Celebritatea 
ghinionistului (2015), Donjuan, izgonitul 
din visuri (2016) și Cerul din Ilicatinca. 

Romanul celor doi protivnici (2017), denotă 
o permanentă și uluitoare ritmicitate a 
unui narator angajat în revelarea artistică a 
oscilațiilor propriei biografii, în surprinderea și 
definirea turbulențelor existentului, subordonat 
legităților istoriei ingrate și cotidianului 
oprimant. Romancierul optează pentru subiecte 
decupate din timpurile încă familiare multora 
(sovietizarea și deznaționalizarea ținuturilor 
românești ocupate, scene din viața ostașilor, 
studenților-filologi, a profesorilor și a ziariștilor 
de altădată etc.). Narate de la persoana 
întâi, într-o manieră confesivă, istoriile 
protagoniștilor relevă, de fapt, imaginile unei 
epoci cunoscute în istoria comunismului din 
țara sovietelor drept perioadă a stagnării. 
Pentru mai multă credibilitate, autorul aplică 
tehnica mărturisirii și a introspecției, valorifică 
resursele discursului subiectiv și ale celui 
publicistic. Redactată într-un stil accesibil, 
energic, eseistic pe alocuri, proza romanescă 
a scriitorului din Bălți dezvăluie lectorului nu 
doar niște complexe sau forme de sensibilitate 
specifice unor tipuri psihologice, ci şi unele 
cutume caracteristice sociumului din epoca 
trecută. 

Deși poezia l-a preocupat încă din tinerețe, 
debutul său liric s-a produs abia în anul 2001, 
cu placheta Poemele repaosului, urmată de 

Portret aniversar

Scriitorul Gheorghe Calamanciuc, sărbătorit la 75 de ani de la naștere. Chișinău, Muzeul Național  
de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, 7 februarie 2020
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Toamnele lui Adam (2004),  Singur, în 50 de 
poeme (2010), Târziul, în 50 de poeme (2011) 
etc. Romantic iremediabil, dar și ironico-
satiric, în cele zece cărți de versuri, pe care 
le-a semnat până în prezent, poetul Gheorghe 
Calamanciuc explorează mai multe motive din 
sfera semantică a unei tematici diverse: baștina 
furată, înstrăinată, ființa strivită de timp, erosul 
subordonat trecerii, femeia-muză etc. Imaginile 
toamnei, ale amurgului, frigului, ploii, morții 
îi trădează dispoziţia elegiacă, maladivă, 
amintind, în special, de spectacolele lirice 
bacoviene („singurătatea rânjeşte-a prăpăd”, 
„Orizontul îşi înghite ultima zare”, „melci 
bătrâni, pieriţi”, „drumurile fripte de lacrima 
ploilor obosite” etc.). Și proiecţia feminină, cu 
accente argheziene, are un contur în destrămare. 
Până şi erosul devine apatic, în putrefacţie, 
cuplul trăind starea de înstrăinare irevocabilă 
(„Adoarme înserarea udă. Ascult, ascult.../ 
Nevorbitori ţi-s paşii. Nu ţi-i aud de mult.// Un 
pod rupt între noi – înstrăinarea.// Uite-o cum 
s-a întins, acoperind zarea.// Aripile ne sunt la 
amândoi putrede./ În piept se-neacă doru-n ape 
lâncede.// Cu fiecare toamnă, ne-nmormântăm 
în ploi.// Cu cât mai goi salcâmii, şi noi cu-atât 
mai goi.// Ne-nvăluie cu umbra-i afurisenia./ 
Un pod rupt între noi – muţenia” (pod rupt). 
Limbajul persiflant, satiric intervine în poeziile 
axate pe tematică socială și patriotică. Invocând 
durerea ce-o simte pentru baștina oprimată, 
poetul scrie:  „Pământ ce l-ai născut pe străbunel, 
iartă-mă,/ Legându-i în coada numelui/ un sufix 
haholesc,/ Lăsându-i lacrimi româneşti în văz 
românesc,/ Bucovină, pomană rânjită stalinistă, 
iartă-mă.// C-am plâns mult în basmaua mamei 
Catinca –/ Doar mă ştie-n câmpul Herţei orice 
spin!/ Tu, vârâtă în străinătate de-un tratat 
debil,/ Iartă-mă, Bucovină, copilă părăsită, 
româncă” (iartă-mă, Bucovină).

Dacă am rezuma însemnele poeziei 
lui Gheorghe Calamanciuc, relevante ar fi: 
tematica filială (părinții – icoane eterne), erotică 
(dragostea edificatoare, dar și depresivă) și 
civico-patriotică, exprimată cu vehemență 
(atitudine formată sub impactul realităților 
istorice concrete – Bucovina înstrăinată, 

contemporani-mancurți etc.); discursul dialogic, 
teatralizat, orientat spre mai mulţi referenţi 
(toamna, târziul, femeia, părinţii, divinitatea 
etc.); confesiunea directă, cu acorduri retorice; 
stilul pamfletar, incisiv pe alocuri; demersul 
elegiac, generat de ideea trecerii implacabile 
a timpului și a sfârşitului imanent etc. E o 
poezie a amintirii sau a trăirii imediate, e 
o lume ce-şi etalează ostentativ oscilaţiile 
interiorității, scindate de multiplele anomalii 
ale realului. Autorul își reiterează neobosit 
regretele, pentru a avea dreptul să murmure, 
ca pe o rugăciune rostită în surdină: „Poezie,/ 
nelinişte, tu, despotică/ ce-mi zdruncini mereu 
pacea creierului,/ nu mă reda neputinţei banale 
si limpezi,/ care m-a ţinut atâţia ani departe/ 
de nebunia ta devoratoare,/ în care se strâng,/ 
într-un legământ sacru,/ esenţele şi ciudăţeniile 
lumii” (Poezie).

Completându-și ritmic palmaresul artistic, 
impresionant de vast până la acest moment, 
scriitorul își decelează, în fine, propria 
ființă, transmițându-și mesajele acestei lumi 
imperfecte. Caracterul prolific al spiritului 
său, mereu de veghe şi mereu dezlănțuit, își 
are explicația în atașamentu-i puternic față de 
origini, în afecțiunea deosebită pentru toate cele 
neperisabile: ţară, grai, istorie, vatră, părinţi. 
Întreaga operă a Măriei Sale este o asumare a 
durerilor conaționalilor oprimați, o revoltă în 
faţa absurdului, un protest împotriva acestui 
„veac al cuvintelor ce nu ştiu,/ nici nu pot 
iubi!...”. În unul din romanele sale, îi va dedica 
un imn ierbii materne, pe care, în copilărie, îşi 
culca obrazul, „ascultând suspinul pământului 
în adânc”, acelei ierbi care aducea bucurie 
„falnicului şi întinsului Deal al Ursului” din 
Mihorenii săi. În altă parte, va descrie inspirat 
cerul din Ilicatinca, vechi sat românesc, „așchie 
plăpândă voievodală din moșia lui Ștefan”. 
Căci, în fond, cine este scriitorul Gheorghe 
Calamanciuc, truditor neobosit pe şantierele 
cuvântului, dacă nu un mare îndrăgostit de 
neam și de Cuvânt?

La mulți ani, cu sănătate, inspirație și forțe 
de creație, Maestre! 

Portret aniversar
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Vox Juris

Dreptul forței sau forța dreptului ?
(Cronica unui abuz)

Mihai NICOLAE

Preliminarii

Statul, oricare stat, are privilegiul de a 
avea secrete: secrete de stat. În același timp, 
are și posibilitatea (nedorită) de a abuza de 
puterea sa: abuzuri de stat. Uneori cele două 
categorii, printr-o complicitate ilegală, ajung 
să se completeze, cu toate că atât prevederile 
constituționale, dar și măsurile legislative se 
îngrijesc să împiedice acest lucru. Abuzul de 
stat apare din puterea discreționară a autorității 
politice, cuplată la o interpretare defectuoasă a 
rolului pe care aceasta trebuie  să-l joace. În 
acest fel, statul poate pedepsi indezirabilii din 
interior și, câteodată, din exterior. În societățile 
totalitare, tentația abuzului (avem exemplul 
politicilor stalinismului) determină autoritatea 
să definească categoriile de “dușmani”, reali 
său inventați, care ar trebui să suporte măsurile 
represive luate de reprezentanții puterii. 
Societatea are posibilitatea să reducă sau chiar 
să preîntâmpine acele măsuri care transformă 
categorii întregi de cetățeni în victime 
ale exercițiului totalitar. Acolo însă unde 
societatea civilă este prea firavă, incapabilă 
sau temătoare să susțină adevărul, aceasta va 
ezita să intervină în deciziile autorității. În 
felul acesta, întreaga masă a cetățenilor poate 
fi afectată de măsurile punitive, autoritare 
sau contrare drepturilor recunoscute de 
instrumentele constituționale. În democrațiile 
consolidate, cadrul legislativ este suficient să 
împiedice apariția unor abuzuri statale sau, cel 
puțin, le reduce considerabil. 

Sistemul de drept internațional e unanim 
în a recunoaște obligațiile internaționale de 

asigurare a dreptului la liberă circulație și 
interzicerea expulzării propriilor cetățeni. 
Amintim aici doar câteva din instrumentele 
universale/regionale în acest domeniu: 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
(art.13), Pactul internațional cu privire la 
drepturile politice și civile (art.12), Protocolul 
adițional nr.4 la CEDO (art.2), alături de 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 
ultimele ratificate atât de Ucraina, cât și de R. 
Moldova. Ratificarea lor înseamnă și obligația 
de a le respecta. Ratificarea mai înseamnă 
reafirmarea unui atașament solid pentru 
libertățile fundamentale, care reprezintă 
temelia însăși a justiției și a păcii în lume. 
Respectarea lor reprezintă premisele unui 
regim politic democratic și o filozofie comună 
care decurge din mijloacele democratice 
disponibile întregii societăți.

Dreptul la liberă circulație, ca drept 
fundamental al omului, de asemenea este 
garantat de Constituția Ucrainei (art.33) și cea 
a R. Moldova (art.27).

Interdicția

Cazul pe care îl analizăm – sau mai bine 
spus, în limbaj juridic, speța examinată – 
ilustrează elocvent atât ignorarea normelor 
de drept internațional, în același timp cu 
menținerea unor abordări definitorii pentru un 
stat nereformat, tributar practicilor totalitare 
comuniste: lipsa transparenței decizionale, 
absența unor analize obiective, dezinformări, 
arbitrariul măsurilor punitive, care, luate 
împreună, converg la abuzul instituțional, 
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în cazul nostru - al principalelor servicii de 
informații din Ucraina și R. Moldova. 

Ne-am oprit la cazul lui Eugen Patraș, 
devenit peste noapte, nitam-nisam, indezirabil 
pentru Republica Moldova. Deși dezbaterea 
judecătorească propriu-zisă a avut loc în anul 
2004, speța este semnificativă și de învățătură, 
atât pentru noi, cetățenii, cât și pentru unele 
instituții ale statului. 

Reclamantul Eugen Patraș, etnic român, 
s-a născut în localitatea Bahrinești, regiunea 
Cernăuți, Ucraina, deținând cetățenia sovietică 
până la dispariția în 1991 a U.R.S.S., iar  
mai apoi – cea ucraineană. Petentul a avut o 
relație specială cu Republica Moldova, unde a 
absolvit și Facultatea de Drept a Universității 
din Chișinău și unde locuiește fratele său, 
prof. univ. dr. Mihai Patraș, fost deputat în 
Parlamentul R. Moldova, de asemenea nepotul 
de frate, Nicolai Patraș, fost ofițer în poliția R. 
Moldova. Iată, deci, suficiente motive care 

să transforme relația sa cu cele două state 
într-o relație privilegiată. După finalizarea 
studiilor doctorale în România, în anul 
1999, reclamantul a renunțat la cetățenia 
ucraineană (2000), redobândind anterior 
cetățenia română, respectând astfel 
toate procedurile legale de renunțare/
redobândire a unei/altei cetățenii. 

Pe data de 14.08.2002, Serviciul de 
Securitate al Ucrainei (S.B.U. a dispus, 
pentru domnul Eugen Patraș, măsura 
interdicției de intrare pe teritoriul Ucrainei 
pentru o perioadă de 5 ani (2002-2007),  
care va constitui obiectul unui alt studiu. 
O atare practică este, din păcate, uzuală în 
activitatea S.B.U. față de cetățenii români, 
lista “interzișilor” fiind suficient de lungă, 
cu precădere ziariști, scriitori, juriști etc. 
Exagerările au depășit orice raționament 
prin interzicerea intrării în Ucraina a fostului 
prim-ministru moldovean, Mircea Druc, 
și a unui pensionar de 89 de ani, veteran 
de război, originar din nordul Bucovinei, 
inginerul Vasile Ilica (între timp decedat). 
S-a ajuns și până la un caz total inedit, 
când unui cetățean ucrainean, Sergiu Dan, 

originar din localitatea Apșa de Jos, regiunea 
Transcarpatică, jurnalist la Radio România, i 
s-a refuzat să revină acasă, în Ucraina, situație 
interzisă expres atât de Constituția Ucrainei 
(art.25, alin.2), cât și de prevederile alin.2, 
art.3, din Protocolul adițional nr. 4 menționat 
anterior, protocol ratificat de statul ucrainean. 
Astfel de măsuri abuzive, considerate ilegale 
atât din punct de vedere al legislației naționale, 
cât și al normelor internaționale, au elemente 
în comun: lipsa motivării legale a deciziei, 
superficialitatea descrierii faptei sau lipsa 
faptelor reale/legale care au atras interdicțiile, 
termenul pentru care a fost dispusă măsura 
sau nemenționarea  căilor de atac prevăzute în 
legea națională. 

Încercări de justificare a interdicției

În ziua de 10 ianuarie 2003, reclamantul 
călătorea cu trenul “Prietenia” pe ruta București 

Vox Juris
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- Chișinău, plecând într-o scurtă vizită la 
fratele său din Chișinău. În punctul vamal 
Ungheni, grănicerii moldoveni l-au coborât 
din tren, fără să-i ofere nicio explicație, scrisă 
sau verbală, asupra motivelor interdicției de 
intrare pe teritoriul Republicii Moldova, fiind 
imediat returnat în România. Sunt de menționat 
răspunsurile autorităților R. Moldova asupra 
motivelor de interdicție. Astfel, din răspunsul 
Secției Consulare a Ambasadei R. Moldova 
în România (nr.314/ din 19.02.2003) rezultă 
că măsura de interdicție este „din motivul 
încălcării (în text :  incalacrii – n.n.) comise 
pe teritoriul Ucrainei, unde Republica 
Moldova are obligații fata de îndeplinirea 
acordurilor bilaterale și multilaterale în 
cadrul CSI”, în timp ce Departamentul 
Trupelor de Grăniceri (D.T.G.), prin răspunsul 
nr.7/167 din 31.01.2003, susține că, „în 
conformitate cu acordurile bilaterale și 
multilaterale de colaborare între țările CSI 
și obligațiile Republicii Moldova față de 
îndeplinirea acestor acorduri, cetățeanului 
României Patraș Eugen n-a fost acceptată 
întrarea în țară în baza demersului parvenit 
din Ucraina despre încălcările comise pe 
teritoriul ei de către persoana nominalizată, 
în perioada precedentă”. Lăsând deoparte 
calitatea redactării răspunsurilor (probabil în 
“moldovenește”), arătăm că, la solicitările 
petentului (din 02.10.2003, către Consulul 
R. Moldova la București, și din 02.12.2003, 
către MAE al R. Moldova) de a preciza faptele 
incriminatorii comise pe teritoriul Ucrainei, 
nu s-a primit niciun răspuns. Ulterior doar, în 
cadrul procesului de judecată, s-a stabilit că 
dispoziția de interdicție pentru R. Moldova a 
fost emisă de S.I.S. în data de 18.10.2002. Tot 
în cadrul procesului s-a mai aflat că măsura 
interdicției s-a aplicat drept urmare a solicitării 
S.B.U. către S.I.S, intervenindu-se și a doua 
oară, deja în perioada judecării cauzei, prin 
adresa nr.5826 din 12.05.2004, cu solicitarea 
de a menține măsura interdicției.    

Internaționalizarea acțiunilor nesăbuite 
(dovedite ulterior netemeinice și nelegale) ale 

S.B.U. au atins ridicolul atunci când instutuția 
dată s-a adresat și F.S.B. - ului Federației Ruse 
pentru a-i interzice intrarea în R.Moldova 
domnului Patraș. Faptul rezultă în mod expres 
din referința (întâmpinarea) Serviciului de 
Informații și Securitate al R. Moldova către 
Curtea de Apel Chișinău. Vom reproduce 
un pasaj mai lung din referința sus-amintită, 
pentru a constata până unde s-a ajuns cu 
absurdul: „Neautorizarea intrării pe teritoriul 
R. Moldova a cetățeanului român Eugen 
Patraș a fost determinată de prevederile 
Protocolului de colaborare în domeniul 
intrării pe teritoriul statelor-membre ale 
C.S.I. a persoanelor care nu au temeiuri 
legale pentru aceasta, semnat la Minsk la 25 
mai 2001. Prezentul protocol constituie parte 
integrantă a Acordului privind combaterea 
criminalității organizate, semnat la Tbilisi la 
31 mai 1995, la care Republica Moldova este 
parte.

Prin acest Protocol (Articolul 3) Părțile 
asigură interzicerea intrării pe teritoriul 
statelor-membre ale C.S.I. a cetățenilor care 
sunt incluși în Lista persoanelor cărora le 
este interzisă intrarea pe teritoriul statelor-
membre ale C.S.I.

La 4 octombrie 2002, prin scrisoarea 
nr.2И/5-263 parvenită de la Serviciul Federal 
de Securitate al Federației Ruse (ФСБ 
России), care efectuează evidența centralizată 
a persoanelor cărora le este interzisă intrarea 
pe teritoriul statelor-membre ale C.S.I., 
Serviciul de Informații și Securitate a primit 
Lista menționată pe suport de hârtie și în 
varianta electronică, în care este indicat și 
numele dlui Eugen Patraș”. 

Deci, nici mai mult nici mai puțin decât 
în baza Acordului privind combaterea 
criminalității organizate (sic!), încheiat între 
serviciile speciale ale statelor-membre CSI ! 
Să vedem acum care au fost realitățile...

Procesul cu S.I.S. din R. Moldova

Prin acțiunea introdusă la Curtea de 
Apel din Chișinău, Eugen Patraș a chemat în 

Vox Juris
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judecată Serviciul de Informații și Securitate al 
R. Moldova (S.I.S.), alături de Departamentul 
Trupelor de Grăniceri (D.T.G.), dar și M.A.E. 
al R. Moldova (ultimul scos între timp din 
proces), solicitând constatarea ilegalității 
măsurilor dispuse de S.I.S. și D.T.G.: returnarea 
sa în România și, respectiv, împiedicarea 
accesului pe teritoriul R. Moldova. Petentul 
a solicitat, totodată, obligarea pârâților ca, pe 
viitor, să nu mai împiedice intrarea și ieșirea 
în/din același stat, respectând dreptul său la 
liberă circulație, dar și plata daunelor morale 
în cuantum de 100.000 de euro, precum și 
achitarea cheltuielilor de judecată.

Dezbaterile din instanță, împreună cu o 
campanie insistentă de petiționare a autorităților 
au subliniat aspectele contradictorii, de 
natură să lezeze funcționalitatea  normelor 
internaționale și naționale, a căror obligativitate 
decurge din sistemul relațiilor interstatale, dar 
și bilaterale ale statelor implicate în evoluția 
acestui caz de abuz statal. Astfel, studiul de 
caz a evidențiat următoarele:

- Pentru început, probabil pentru a 
impresiona instanța (nu se exclude și 
intimidarea acesteia), S.I.S. și D.T.G. al R. 
Moldova au refuzat să prezinte instanței 
datele pe care s-a bazat aplicarea interdicției, 
invocând  motive de natură  secretă, care nu 
ar putea fi comunicate, nici supuse controlului 
unui organ judecătoresc legal constituit (se 
poate observa atât în cazul S.B.U., cât și 
în cazul oficialilor de la Chișinău, prezența 
sindromului de secretomanie). Principialitatea 
președintelui completului de judecată a 
determinat totuși S.I.S. să se conformeze și să 
prezinte instanței actele solicitate. A fost însă 
din nou nevoie de avertismentul instanței de a 
respecta prevederile legale pentru a-i determina 
pe pârâți să se comporte într-un cadru legal și 
să depună la dosar actele invocate. Pentru a 
folosi o frumoasă expresie din limba română, 
vom observa că  atât în cadrul S.B.U., cât și 
în cazul instituțiilor de la Chișinău, când vine 
vorba de măsuri restrictive, „nu știe stânga, ce 
face dreapta”;

- Reprezentanții S.I.S. și D.T.G. nu au 
contestat că actele domnului Eugen  Patraș 
de trecere a frontierei au fost legale. Ambele 
instituții au susținut că au acționat ca urmare 
a unor demersuri făcute de organele de 
resort din Ucraina (direct) și Federația Rusă 
(indirect), invocând-se încălcări nespecificate, 
comise pe teritoriul Ucrainei, nu pe teritoriul 
R. Moldova, adică al autorității care, nefiind 
lezată, a acționat totuși pentru și în numele 
Ucrainei. În acest context, părțile adverse așa 
și n-au prezentat instanței care sunt motivele 
faptice concrete imputabile petentului (în 
Ucraina sau în alt stat). Ca atare, aplicarea 
unui interes extrateritorial a lipsit de justificare 
legală intervenția organelor din R. Moldova;

Protocolul privind călătoriile reciproce, 
încheiat între Poliția de Frontieră din 
Ministerul de Interne al României și Poliția de 
Frontieră a R. Moldova, semnat la Albița pe 
data de 27 septembrie 2001, prevede expres: 
„Cetățenii statului uneia dintre părți, în baza 
documentelor specificate în acord pot intra, 
ieși și tranzita pe teritoriul celeilalte părți 
prin punctele de trecere a frontierei deschise 
pentru traficul de călători” (art.1). Grănicerii 
nu au ridicat nicio obiecție în legătură cu 
documentele prezentate de reclamant. În 
plus, Acordul dintre Guvernul României și 
Guvernul R. Moldova privind călătoriile 
reciproce ale cetățenilor, din 29.06.2001, nu 
conține prevederi exprese care să interzică 
intrarea ca urmare a intervenției unui stat terț, 
în speță, Ucraina.

Al treilea participant: C.S.I.

În acest stadiu intervine un al treilea 
participant, extrateritorial și fără atribuții 
exprese în domeniul regimului de frontieră: 
Comunitatea Statelor Independente.  C.S.I. a 
luat ființă în 1991, funcționând ca organizație 
regională, formată din Federația Rusă și alte 
10 state dintre fostele 15 republici unionale al 
U.R.S.S.  Niciunul din acordurile din cadrul 
C.S.I., menționate în referința S.I.S,  nu a 
fost publicat în  „Monitorul Oficial”, sub 

Vox Juris
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pretextul că ar avea un caracter 
secret. Însă potrivit art. 6 din 
Constituția Republicii Moldova, 
nepublicarea legii atrage inexistența 
acesteia, iar art.23 din Constituție 
obligă statul să asigure dreptul 
fiecărei persoane de a-și cunoaște 
drepturile și îndatoririle. Secretele 
învăluite nu pot prezenta o sursă de 
incriminare într-un sistem de drept 
cu adevărat democratic; cel mult 
ele ne pot aminti de o perioadă când 
suspiciunea generalizată caracteriza 
relațiile statului cu proprii cetățeni. 
În jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului (Sunday Times 
împotriva regatului Unit, 1979) s-a 
stabilit că orice lege trebuie să fie 
„publică, accesibilă și previzibilă”. 
În redactarea Curții se precizează 
că „o normă nu poate fi privită ca 
lege decât dacă este formulată cu 
suficientă precizie pentru a permite 
persoanei să își reglementeze 
conduita”.

În aparență, acordurile semnate intre 
serviciile speciale din statele spațiului C.S.I. 
constituie singurul temei juridic pentru cererea 
Ucrainei de aplicare în R. Moldova a interdicției 
de circulație în defavoarea reclamantului 
Patraș. Se ridică totuși problema publicității 
respectivelor acorduri care, secrete fiind – 
cunoscute adică doar de un număr limitat de 
oficiali – nu au fost aduse la cunoștința largă 
a cetățenilor. În conformitate cu principiile 
de drept și cu  articolul 6, menționat deja, 
din Constituția R. Moldova, consecința 
juridică este că niciunul din documentele 
secrete nu pot produce consecințe juridice 
(în treacăt fie spus, erau atât de „secrete”, 
încât toți participanții la procesul în cauză 
au putut ulterior să ia cunoștință de acestea). 
Precizăm că, în întimpinarea depusă la dosarul 
cauzei, cei doi pârâți nu au invocat altceva 
decât obligația internațională de respectare 
a convențiilor la care statul e parte, fără să 

invoce fapte și împrejurări concrete care să 
caracterizeze acțiunile reclamantului drept 
ilegale și, prin urmare, suficiente pentru a 
restrânge dreptul său la liberă circulație. Mai 
mult, statul moldovenesc  a impus o interdicție 
care nu s-a bazat pe propriile constatări 
privind încălcarea ordinii constituționale, fiind 
preocupat exclusiv de îndeplinirea acordurilor 
bi/multilaterale cu Ucraina.

Actualizarea unei liste nu poate fi 
confundată cu decizia propriu-zisă de limitare 
a circulației, măsură pe care statele-membre o 
dispun în raport de interesele lor legitime. Prin 
urmare, acestora le revine dreptul de a solicita 
F.S.B.-ului includerea unei persoane în lista 
“interzișilor”. (Precizăm că actele semnate în 
cadrul C.S.I. stipulează că limitarea dreptului 
la liberă circulație se aplică de fiecare stat, 
dacă nu contravine legislației naționale).

Așa se explică faptul de ce S.I.S.-ul din 
R. Moldova - la cererea S.B.U., direct și 
prin F.S.B.  – a considerat că reclamantul 
Eugen Patraș nu are temei legal să intre în 

Vox Juris
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țară.  Cu toate acestea, potrivit actelor depuse 
la instanță, împrejurare consemnată și în 
cuprinsul hotărârii judecătorești, Federația 
Rusă, Kazahstan, Georgia și Azerbaidjan – și 
ele semnatare ale actelor invocate de S.B.U. 
și S.I.S. – au confirmat oficial, prin adresele 
consulatelor acestor țări la București, faptul 
că petentul Eugen Patraș nu are interdicție de 
intrare pe teritoriul respectivelor țări (!).

Dezvăluirea așa-zisei cauze a interdicției :
implicare în rețele de crimă organizată

După mai multe tergiversări, prin 
încheierea de ședință, instanța de judecată a 
obligat S.I.S.-ul și Departamentul Trupelor 
de Grăniceri, contrar împotrivirii acestora, să 
permită reclamantului intrarea în țară, pentru 
a putea participa la judecarea propriu-zisă 
a cauzei, în data de 11.11.2004. Măsura a 
însemnat o aplicare judicioasă a principiului 
nemijlocirii și oralității în dezbaterile 
judiciare. (Ședința a fost condusă de domnul 
judecător Nicolae Timofti, viitor președinte al 
R. Moldova).

În opinia Curții de Apel Chișinău, actele 
secrete la care s-au referit pârâții nu constituie 
un temei suficient pentru aplicarea interdicției 
de a circula în R. Moldova. Conform Hotărârii 
din 11 noiembrie 2004, pronunțată de Colegiul 
Civil al Curții de Apel Chișinău în dosarul nr. 
3-525/2004, actele semnate de R. Moldova 
în legătură cu reglementările C.S.I. își găsesc 
aplicarea doar și exclusiv față de persoanele 
implicate în rețelele de crimă organizată ori 
cele vinovate de săvârșirea unor infracțiuni 
grave, de natură să afecteze ordinea de drept 
internațională, cum ar fi actele de terorism, 
de producere, păstrare sau comercializare 
a drogurilor, de contrabandă cu materiale 
radioactive, muniții, de înființare sau participare 
în formațiunile de mercenari etc. În același 
timp, în cursul dezbaterilor judecătorești nu 
a fost prezentată instanței absolut nicio probă 
care să dovedească implicarea reclamantului 
în astfel de grupări criminale, în Ucraina, R. 
Moldova sau orice alt stat-membru C.S.I. Iată 

de ce instanța a recunoscut ca ilegale acțiunile 
S.I.S. și a D.T.G. și prin urmare a recunoscut 
ca ilegală interdicția de intrare în țară impusă 
de Serviciul de Informații și Securitate al 
Republicii Moldova.

Adevărata cauză a interdicției: răzbunare
instituțională față de indezirabilii ideologici

Observăm astfel, cu claritate, abuzul S.B.U. 
de a se folosi de un acord internațional, respectiv 
inducerea în eroare a serviciilor de informații 
străine (în cazul dat, al FSB-ului Federației 
Ruse și S.I.S.-ului R. Moldova) pentru “a-i pune 
la punct” pe indezirabilii ideologici, inclusiv 
domnul Eugen Patraș, acesta fiind cunoscut ca 
un susținător activ al drepturilor și intereselor 
legitime ale comunității românești din Ucraina. 
Iar faptul că S.B.U. a considerat de cuviință să 
recurgă la niște insinuări incalificabile precum 
că petentul ar face parte din rețelele de crimă 
organizată, dar și solicitarea către două servicii 
de informații străine (ale Federației Ruse și R. 
Moldova) de a i se interzice intrarea exclusiv în 
R.Moldova, de care acesta este legat sufletește 
(unde locuiesc fratele și nepotul acestuia), 
atestă luarea unor măsuri de răzbunare 
instituțională asupra celor care gândesc altfel. 
Per a contrario, dacă petentul prezenta un 
real pericol pentru securitatea statelor C.S.I., 
după cum s-a insistat de către S.B.U. și de 
către S.I.S.-ul lui Voronin, era logic și firesc 
ca măsura de interdicție să fie solicitată pentru 
toate statele C.S.I., semnatare ale acordurilor cu 
pricina, ceea ce nu s-a făcut. În mod firesc se 
pune întrebarea: dacă S.B.U. n-a venit cu nicio 
dovadă că Eugen Patraș ar face parte din vreo 
rețea de crimă organizată sau ar fi săvârșit fapte 
grave în Ucraina, de ce s-au invocat asemenea 
fapte în demersurile S.B.U. către F.S.B și S.I.S.? 
Totodată, dacă dl dr. Eugen Patraș, avocat 
al Baroului București, fost vicepreședinte al 
Societății pentru Cultură Românească “Mihai 
Eminescu” din regiunea Cernăuți, autor a 
mai multor acțiuni în beneficiul comunității 
românești din Ucraina  ar fi făcut parte din 
lumea crimei organizate, așa cum insistau 

Vox Juris



94                   Mesager bucovinean, Anul XVІІ, nr. 1-2 (65-66), 2020 Mesager bucovinean, Anul XVІI, nr. 1-2 (65-66), 2020                  95                   

cele două instituții de profil ale Ucrainei și 
R. Moldova, domniei sale i-ar fi fost dificil 
să obțină sprijinul Asociației Internaționale a 
Juriștilor, Comisiei pentru drepturile omului, 
minorități și culte a Senatului României, 
Uniunii Ucrainenilor din România, ONG-urilor 
din Ucraina etc. De altfel, după cum constată 
și hotărârea judecătorească, „reprezentanții 
pârâților au confirmat că nu dispun de date 
care ar confirma că E. Patraș este implicat în 
astfel de grupări”. Speța în cauză denotă cât de 
greu este să te debarasezi de moștenirea V.C.K. 
(ВЧК), N.K.V.D. (НКВД), K.G.B. (КГБ), pe de 
o parte, și cât de ușor poți fi distrus de malaxorul 
mașinăriei diabolice al unor instituții care nu 
vor (nu pot?) să se conformeze principiilor de 
guvernare democratică a societății. Analizând 
asemenea cazuri, ne dăm seama cât de mare 
poate fi pericolul nerespectării drepturilor 
de liberă circulație într-o țară cu democrație 
neconsolidată, și până unde poate să se ajungă 
cu dezinformările la nivel de servicii de 
informații. Se consideră cumva, în continuare, 
aceste instituții infailibile în fața ordinii de 
drept a statelor ?

Hotărârea pronunțată de către Colegiul 
Civil al Curții de Apel din Chișinău, la data 
de 11.11.2004, în dosarul 3-525/04, rămasă 
definitivă, a pus punctul pe “i” măcar în 
această speță, oprind dezmățul interdicțiilor 
motivate, de-facto, politic. Constatarea de 
către instanță a ilegalității acțiunilor S.I.S. și 
D.T.G. din R. Moldova, cu autoritate de lucru 
judecat, a respins, fie și indirect, insinuările 
S.B.U. Deși măsurile abuzive și procesele i-au 
produs imense pierderi și pagube, petentul a 
găsit de cuviință să renunțe la daunele morale 
și materiale atribuite de instanță acestuia, din 
contul S.I.S., care, moralmente cel puțin, ar fi 
trebuit să fie achitate în solidar cu S.B.U. Era 
în firea lucrurilor ca acei angajați ai S.B.U. care 
au pus la cale asemenea dezinformări în plan 
internațional să răspundă în fața justiției. Dar 
cine s-o facă?

Vox Juris

Cuvânt de încheiere

După cum am menționat la început, cazul 
comentat aici, deși soluționat în 2004, e încă 
de actualitate pentru persoanele afectate și în 
prezent de abuzuri de stat. Ucraina aplică, în 
continuare și pe larg, proceduri de restrângere a 
dreptului la liberă circulație, sancționând astfel, 
de-facto, libertatea de exprimare. În acest 
context, menționăm, printre altele, că statul 
român n-a aplicat, după 1991, nicio interdicție 
de intrare în țară vreunui cetățean ucrainean, pe 
motive ideologice .

Hotărârea judecătorească analizată aici se 
bucură de autoritate de lucru judecat și poate 
servi – ca și jurisprudența C.E.D.O. – drept  
argument convingător în cauze de aceeași 
natură. 

În condițiile dificile cu care se confruntă 
Ucraina în Crimeea, Lugansk sau Donețk, 
sprijinul necondiționat pentru supremația 
legii, împreună cu asigurarea independenței 
sistemului judiciar, pot constitui instrumentele 
adecvate pentru consolidarea democrației 
și a ordinii de drept, de care ar beneficia toți 
cetățenii.

***

Mihai NICOLAE, doctor în drept al Universității 
București, președinte al Institutului Frații Golescu 
pentru relații cu românii din străinătate. Volume 
publicate: Istorii paralele, editor (Romanian American 
Center, Los Angeles 1992), Romanitatea răsăriteană. 
Biserici rupestre din Basarabia, coautor (Ed. Semne 
, Bucuresti, 2006), De vita romaneasca ( Ed. Tracus 
Arte, Bucureși, 2017), Altare si frontiere (Ed. Alianta 
pentru Centenar, Bucuresti, 2018). Studii, articole, 
conferințe pe tema drepturilor omului, cu accent asupra 
drepturilor minorităților. Preocupări constante: evoluția 
contemporană a comunităților istorice românești din 
vecinătatea României. Distinctii : Crucea Mitropoliei 
Basarabiei, pentru mireni.
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Soarta urmașilor vechilor 
răzeși din nordul Bucovinei și riscurile împărtășirii ei 

de către generațiile viitoare de români din partea locului 

Gheorghe PITEI

Apusul răzăsiilor: o lecție de istorie

Despre răzășiile din nordul Bucovinei, 
apărătoare ale românismului la frontiera 

cu Galiția, s-a scris sporadic și neîndestulător. 
Iar despre soarta actuală a fostelor răzășii 
dintre care doar câteva au rezistat valului de 
deznaționalizare, în neîncetată creștere de la 
acapararea nordului Moldovei de către coroana 
„Sfântului imperiu” austriac, nu se știe mai 
nimic. Doar vechile cimitire mai păstrează, pitite 
printre bălării, bătrâne cruci de piatră, poticnite de 
vânturile istoriei, cu nume românești încrustate 
stângaci în vechea chiriliță bisericească, cu abia 
vizibile date privind nașterea și trecerea la cele 
veșnice, iar pe alocuri, și cu mărunte dar semețe 
titluri de noblețe, consemnate în limba noastră.

Există, din câte cunoaștem, doar un istoric al 
acestor așezări, realizat de un descendent al unei 
familii de mazili din nordul Bucovinei, domnul 
Dan Camer din Buzău, care deși nu este istoric 
de formație, demonstrează o bună pregătire 
în domeniul istoriografiei bucovinene. În 
monografia sa, „Mazilii și răzeșii din Bucovina” 
(Editura Omega, Buzău, 2004, reluată într-o nouă 
ediție de Editura TipoMoldova din Iași, în 2015), 
autorul studiază fostele răzeșii sub aspect istoric 
și statistic, bazându-se pe diverse hrisoave și 
statistici aflată în diverse colecții de documente, 
acordând o atenție deosebită recensămintelor 
moldovenești din anii 1772-1973 și 1974, 
realizate la comanda feldmareșalului Rumeanțev 
al armatei țariste. E deocamdată unica analiză 
monografică pe această temă, cu date prețioase 
despre răzeșii și mazilii din satele moldovenești 
de pe valea Siretului, Ceremușului și Nistrului, 
aflate la hotarul Moldovei cu Pocuția și Galiția. 

Harnicii răzeși știau nu numai să-și lucreze 
moșiile, ci să fie și viteji apărători ai acestor 
moșii pe parcursul a mai multor secole. După 
1775, nimerind sub stăpânire austriacă, aceste 

obști de țărani liberi, care stăpâneau și lucrau 
pământul în devălmășie și care aveau conștiința 
puternică a apartenenței la o clasă de țărani 
moldoveni privilegiați de domnul Moldovei 
pentru serviciul credincios de apărători ai 
fruntariilor de nord ale țării, și-au pierdut, 
încetul cu încetul, din cauza imigrărilor 
galițiene masive, identitatea moldovenească. 
Comunitățile răzășești de la margine de țară 
și-au pierdut mai întâi limba, iar mai pe urmă 
identitatea națională. Dar au existat urmași ai 
răzeșilor și mazililor care au încercat să revină la 
moldovenia înaintașilor, mândri de apartenența 
strămoșilor la  mica aristocrație țărănească a 
fostului voievodat al Moldovei. Câteva familii 
de răzeși și mazili au dat Bucovinei personalități 
de seamă, iar unii dintre ei (din neamurile Țopa, 
Bejan, Gafencu, Vitencu ș.a.) și-au  făcut un 
scop în viață de a acționa în vederea revenirii la 
românism a semenilor lor, ce-și pierduseră limba 
strămoșească, nu însă și conștiința națională. Ei 
au înființat și au coordonat mai multe publicații 
răzășești, apărute în momente critice, când 
lupta pentru recunoașterea identității românești 
în fostele răzășii bucovinene era deosebit de 
acută. Activitatea acestor asociații înființate 
de urmații răzeșilor și mazililor a făcut să 
crească, la începutul secolului trecut, numărul 
românilor în Bucovina. Prin dispariția, după cel 
de al Doilea război mondial, a acestor vrednici 
continuatori ai tradițiilor răzășești, a dispărut și 
ultima urmă de speranță la revenirea urmașilor 
lor, complet dezrădăcinați, la tradiția răzășească. 
Or, dispariția acestei tradiții trebuie să fie o 
lecție pentru toți cei care se mai îndărătnicesc 
să apere limba și datinile românești în nordul 
bucovinean din ce în ce mai asimilat, în noul 
context geopotitic, părții de mijloc a provinciei.
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Mazilii  și răzeșii din Bucovina

Dan CAMER

Bucovina răzăsească

În Bucovina, prin sintagma „mazili și răzeși” 
se înțelege o categoie socială aparte, din care 

făceau parte mazilii, ruptașii și șleahticii. Odată 
cu ocuparea Bucovinei de către Austria, marea 
majoritate a boierimii și-a înstrăinat pământurile 
și s-a retras în Moldova, în timp ce mazilimea și 
răzeșimea, aproape în totalitate, a rămas în noua 
provincie austriacă, formând elita românească 
autohtonă.

Recensămintele populației Moldovei din 
anii 1772-1773 și 1774 (efectuate la solicitarea 
administrației militare rusești din Moldova și Țara 
Românească în timpul războiului ruso-turc dintre 
anii 1768 și 1774) conțin o multitudine de informații 
referitoare la mazilii, ruptașii sau șleahticii din aria 
bucovineană. Ele sunt deosebit de valoroase pentru 
că, fiind realizate chiar în perioada premergătoare 
anexării Bucovinei de către Austria, completează 
multe dintre lipsurile catagrafiilor austriece din 
perioada imediat următoare.

Mazilii alcătuiau acea categorie de boieri 
moldoveni care, inițial deținând înalte funcții 
domnești, fuseseră înlocuiți de alți boieri în aceste 
funcții, dar care păstrau, totuși, titlurile fostelor 
dregătorii, continuând să facă parte din anturajul 
domnului și din alaiul domnesc.

Cu timpul, mazilii și urmașii acestora s-au 
înmulțit, iar proprietățile lor s-au fărâmițat, astfel 
că, în marea lor majoritate, au sărăcit, formând o 
categorie socială care mai păstra doar amintirea 
boieriei, o „stare mazilească” similară cu 
„nemeșimea” maghiară.

Calitatea de mazil era ereditară. Mazilii 
moșteneau din generație în generație un nume și 
un titlu consacrate prin existența, în trecut, a unei 
dregătorii mai mari sau mai mici. Condiția de 
mazil implica anumite drepturi, dar și îndatoriri. 
Cu timpul, îndatoririle (care erau prestații față 
de domn, cea mai importantă fiind participarea 
la oastea țării) își pierduseră semnificația în 
contextul aservirii tot mai pregnante a principilor 
Moldovei față de Imperiul Otoman, mai cu 

seamă în timpul domniilor fanariote. În schimb 
drepturile, constând, în principal, în recunoașterea 
unei poziții sociale privilegiate (în virtutea căreia 
erau judecați direct de către divanul domnesc și nu 
de către demnitarii sau slujbașii locului) și, mai 
ales, în acordarea unor facilități fiscale sau de altă 
natură, au continuat să aibă o importanță deosebită 
pentru această categorie socială.

Răzeșii erau, în sensul cel mai larg și mai 
cunoscut al cuvântului, mici proprietari care 
stăpâneau în devălmășie pământul moștenit de la 
un (stră)moș comun. De aici noțiunea de (stră)
moșie, cu înțelesul de proprietate ereditară veșnică, 
implicit accepțiunea de copărtași sau coproprietari 
de moșie asociată răzeșilor. În Țara Românească 
termenul sinonim era acela de moșnean (derivând 
din noțiunile de „moș” și „moștenire”), iar la 
românii din Transilvania, acela de boier (boierones 
sau nobilis unis sessiones).

În materialele recensămintelor din anii 1772-
1773 și 1774 nu apare, de regulă, denumirea de 
„răzeș”. Atât în tabelele primului recensământ, 
cât și în listele celui de-al doilea, după mazili 
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sunt înregistrați ruptașii, iar în ocoalele Prutului, 
Nistrului și Ceremușului, aflate la granița de nord 
a țării (în ținutul Cernăuțiului), după ruptași mai 
sunt înregiatrați și șleahticii.

Ruptașii erau mai degrabă o categorie fiscală 
privilegiată decât o pătură 
socială. Ei erau contribuabili 
individuali sau grupuri de 
contribuabili (sate, bresle etc) 
care încheiau o ruptă sau o 
ruptoare cu visteria, adică o 
înțelegere prin care, în locul 
tuturor dărilor existente, se 
stabilea anual o sumă globală 
fixă, plătibilă fracționat în rate 
trimestriale sau semestriale. 
În Moldova, în secolul al 
XVIII-lea, se acordau „cărți 
de ruptaș” unor locuitori 
pe motiv că erau „neamuri 
de ruptaș”, situație care se 
moștenea. Acest din urmă fapt 
face trimitere la „neamuri” sau 
„răzeși”, a căror caracteristică 
definitorie era aceea de 
„moștenitori”, cealaltă 
caracteristică principală, 
aceea de „coproprietari”, 
fiind probată chiar în materialele recensămintelor 
din anii 1772-1773 și 1774 prin faptul că marea 
majoritate a răzeșilor și ruptașilor erau înregistrați 
în satele clasificate drept „moșii răzeșești”. 
Folosirea denumirii de „ruptaș”, în locul aceleia 
de „răzeș”, dar și invers, a denumirii de „răzeș”, 
în locul aceleia de „ruptaș”, s-a datorat probabil 
și faptului că răzeșii au fost, în secolul al XVIII-
lea, principalii beneficiari ai sistemului de plată a 
dării cu rupta, fie la nivel individual, fie la nivel 
de comunitate.

Șleahticii reprezentau o categorie socială 
aparte, înregistrată numai în ocoalele Târgului, 
Prutului, Nistrului și Cermușului, aflate toate 
în Ținutul Cernăuți, la granița de nord a Țării 
Moldovei. În tabelele recensământului din anii 
1772-1773 și 1774 șleahticii sunt trecuți la rubrica 
„mazili și ruptași”, iar în listele recensământului 
din 1774 ei sunt înscriși de regulă separat, însă 
uneori apar și împreună cu ruptașii. Echivalența 
dintre șleahtici și ruptași (uneori și mazili) 
apare și în primul recensămât austriac, unde, 
la rubrica „Standes-Personen” sunt înscriși 
„bojaren, mazilen und schlachten”; este evident 
că ruptașii, neputând fi omiși, sunt înregistrați de 
fapt împreună cu șleahticii, sub denumirea unică 
a acestora din urmă.

Denumirea acestei categorii provine din 
cuvintele poloneze szlachta (nobilime) și 
szlachcic (nobil, boier). În ceea ce privește originea 
și caracterul acestei pături sociale există mai multe 
păreri divergente, începând chiar de la documentele 

oficiale din anii respectivi și 
continuând cu opiniile unor 
cercetători contemporani. 
Selectând și punând cap la cap 
numai elementele plauzibile 
și verificabile, rezultă, credem 
noi, o ipoteză veridică și 
foarte apropiată de realitate. 
Șleahticii au fost mazili sau 
boierinași (mica nobilime 
de țară, fără funcții) care, în 
timpul prigoanei fiscale a lui 
Duca Vodă, pe fondul marilor 
calamități naturale și militare 
de la sfârșitul secolului al XVII-
lea, s-au refugiat în Polonia și, 
conform obiceiurilor vremii, 
au fost nobilitați de către 
statul vecin, primind titlul de 
„șleahtici” și recunoscându-li-
se astfel apartenența la clasa 
nobilimii mici și mijlocii. Alte 
persoane, fie ei mazili sau nu, 

vor fi primit titlul de „șeahtici” ca urmare a faptelor 
de vitejie săvârșite în oastea polonă, în timpul 
războaielor acesteia cu turcii, sau ca urmare a unor 
servicii aduse administrației militare poloneze 
în timpul ocupării nordului Moldovei de către 
Polonia. După ieșirea din criză și instaurarea păcii, 
marea majoritate a refugiaților s-au întors în țară, 
unii imediat, alții poate după o perioadă de timp, 
iar titlurile de „șleahtici”, nou dobândite în Polonia, 
au fost abandonate, nemaiavând nicio relevanță. 
Ele vor fi reactivate abia după trei sferturi de veac, 
în timpul războiului ruso-turc dintre anii 1768 și 
1774, când administrația militară rusească din 
Moldova și, implicit, Divanul Țării din acea vreme, 
le-au acceptat ca fiind valabile și le-au menținut ca 
atare în documentele oficiale ale timpului, inclusiv 
în recensămintele populației Moldovei din anii 
1772-1773 și 1774. La această situație a contribuit 
probabil și faptul că denumirea de „șleahtic” era mai 
accesibilă organelor administrației militare rusești, 
fiind de origine slavă și fiind uzuală inclusiv în 
teritoriile achiziționate de Rusia în 1772, ca urmare 
a primei împărțiri a Poloniei.

Austriecii, care în general au păstrat starea 
de lucruri existentă (status quo),  au menținut și 
denumirea de „șleahtici”. Mai mult, ei au generalizat 
această denumire pentru întreaga nobilime de rang 
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inferior, incluzând în ea și ruptașii (răzeșii), astfel 
încât, în primii ani după după anexare, clasele 
sociale de proprietari erau următoarele: boierii 
(nobilimea înaltă), mazilii (nobilimea mijlocie) și 
șleahticii (nobilimea mică).

În anul 1786, Bucovina a trecut de la 
administrația militară la administrația civilă și a 
fost încorporată provinciei imperiale Galiția, cu 
capitala la Lemberg (Lwow), în pofida dorinței 
bucovinenilor ca țara lor să fie constituită într-o 
provincie de sine stătătoare, moldovenească, 
potrivit statutului ei istoric și caracterului ei etnic 
aparte, care să se administreze în mod autonom, 
după propriile ei datini și obiceiuri.

O dată cu alipirea Bucovinei la Galiția a apărut 
și problema încadrării boierimii moldovenești în 
seimul galițian și a echivalării titlurilor de noblețe 
ale acesteia cu cele ale nobilimii galițiene. Pentru a 
rezolva această necesitate constituțională, împăratul 
Iosif al II-lea a dat Patenta imperială din 14 martie 
1787, redactată în limba română, prin care dispunea 
desființarea denumirilor vechi de „boieri, mazili și 
proci” (altele) și reglementa condițiile de acordare a 
noilor titluri nobiliare, similare cu cele din Galiția.

După apariția acestui decret, cele mai multe 
familii boierești care aveau proprietăți în Bucovina 
s-au retras în Moldova, vânzându-și moșiile sau 
lăsându-le pe seama unor arendași armeni, greci 
sau evrei. Din marea boierime, singurul care a 
rămas în Bucovina a fost tânărul Vasile Balș, 
care primise titlul de baron încă din anul 1781, 
înainte de apariția patentei imperiale. Au mai 
primit acest titlu episcopul Dosoftei Herescu (prin 
natura funcției sale bisericești), precum și familiile 
Capri (1791) și Cârstea (1792). Mult mai târziu, 
în rândurile acestei categorii nobiliare au mai fost 
admise familiile Mustață (1821), Petrino (1836), 
Vasilco (1855) și Stârcea (1876), care, obținând 
titlul de baroni, au devenit, mai mult sau mai puțin, 
austrofili. Ulterior, Gheorghe Vasilco, demonstrând 
că familia sa aparținuse de 16 generații boierimii 
moldovene, a reușit să obțină chiar titlul de conte 
și să i se recunoască demnitatea de Hofkämmerer 
(mare postelnic al curții imperiale). Dintre 
bucovineni, titlul de conte a mai fost obținut de 
familia Logothetti, de origine străină, dar înrudită 
prin alianță cu paharnicul Leon Imbo (Imbault), 
francez naturalizat. Hurmuzăcheștii intrau în 
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categoria așa-numiților 
sudiți amestecați (sujets 
mixtes), fiind atât cetățeni ai 
Imperiului Habsburgic, cât 
și cetățeni ai Moldovei; lui 
Doxachi Hurmuzachi i s-a 
propus, în anul 1835, titlul de 
baron, dar a refuzat categoric. 
Tuturor celorlalți boieri mai 
mici, precum și mazililor 
care au cerut nobilitarea li 
s-a acordat doar titlul simplu 
de „cavaler” (Ritter von...). 
Pentru a li se echivala vechile 
titluri moldovenești de boieri 
sau mazili cu noile titluri de 
conți, baroni sau cavaleri, cei 
interesați trebuiau să parcurgă 
anumite etape. Mai întâi ei 
depuneau la Oficiul Ocolului 
Bucovinean (Bukowiner 
kk Kreisamt) dovezile pe 
care le dețineau, fie acestea 
documente autentice sau doar 
simple mărturii scrise date de alți boieri sau mazili 
la mâna solicitanților. Oficiul ocolului Bucovinean 
elibera un Atestat, redactat în limba latină, pe care 
petiționarii îl prezentau comisiei speciale de pe 
lângă Forum Nobilium din Lemberg (Lwow), iar de 
aici primeau un Certificat  de nobilitate, redactat de 
asemenea în limba latină. În baza acestui certificat 
au fost înmatriculate în registrul de evidență a 
nobilimii bucovinene (Bukowiner Majestasbuch) 
un număr de 158 de familii care, aproape toate, 
au fost înscrise și în marea genealogie polonă Der 
Polhische Adel. 

Trebuie menționat însă că nu toate familiile de 
boieri și mazili au solicitat certificarea nobilității. 
Unele nu au făcut aceasta din lipsă de acte sau 
din neglijență, altele poate din principiu sau din 
considerente financiare, apreciind că avantajele 
erau prea mici în raport cu obligațiile fiscale sau 
de altă natură pe care aveau a le îndeplini. Însă alte 
familii apar înregistrate de mai multe ori, întrucât 
certificatele de nobilitate au fost obținute separat, 
pentru ramuri diferite ale aceleiași familii.

Până la urmă, definitorie pentru încadrarea 
în categoriile sociale de boieri, mazili și răzeși 
rămâne proprietatea asupra moșiilor și satelor. 
În ceea ce privește mazilii, unii și-au păstrat sau 
chiar și-au mărit proprietățile inițiale, situându-se 
astfel mai aproape de boierime decât de răzeșime. 
Însă cei mai mulți și-au fărâmițat proprietățile de-a 
lungul timpului (fie prin moșteniri succesive, fie 
prin dezmembrarea și vânzarea parțială sau totală 

a acestora) și astfel nu au mai 
reușit să își păstreze statutul 
social inițial, îndepărtându-
se de boierime și pierzndu-
se în masa mult mai mare 
a răzeșimii. De aceea, în 
documentele timpului nu 
există o delimitare clară între 
mazili și răzeși (incluzând 
ruptașii și șleahticii) și 
sintagma „mazilii și răzeșii 
din Bucovina” este cea 
corectă pentru a defini această 
categoie socială.

După anexarea Bucovinei 
de către Austria și colonizarea 
masivă a nordului acestei 
provincii cu ruteni galițieni, 
mazilii și răzeșii autohtoni au 
fost supuși unui amplu proces 
de asimilare lingvistică, 
incluzând ucrainizarea 
școlilor și a bisericilor, dar – 
în ciuda acestui fapt – ei au 

reușit să-și păstreze identitatea socială și etnică și 
să se impună în viața economică, socială, politică 
și culturală a Bucovinei, cu deosebire în cea de-a 
doua parte a secolului al XIX-lea și la începutul 
secolului al XX-lea, în timpul realizării Unirii 
și în perioada interbelică. Un rol deosebit de 
important l-a jucat, în acest context, și „Societatea 
mazililor și răzeșilor bucovineni” (înființată în 
anul 1899), precum și organul de presă al acesteia, 
„Gazeta mazililor și răzeșilor bucovineni” 
(care a avut o apariție lunară, între anii 1910 și 
1914, editarea ei fiind întreruptă de izbucnirea 
Primului Război Mondial). Este suficient să 
se menționeze doar câteva nume de familii 
provenind din rândul mazililor și răzeșilor din 
Bucovina, pentru a avea deja o imagine relevantă 
despre ce-a însemnat această categorie socială, 
atât în perioada administrației austriece, cât și în 
perioada de integrare în România reîntregită: Balș, 
Hurmuzachi, Tăutul, Frunză, Flondor, Vasilco, 
Onciul, Popovici, Tomurug, Zota, Dașchevici, 
Bejan, Cuparencu, Voronca, Holubei sau Țopa.

Notă: Pentru detalii suplimentare și bibliografie se va 
consulta lucrarea noastră „Mazilii și răzeșii din 
Bucovina. Studiu istoric și statisctic elaborat pe 
baza materialelor recensămintelor moldovenești 
din anii 1772-1773”. 1774”, editată sub egida 
Academiei Române, Institutul „Bucovina”, Editura 
„Omega”, Buzău, 2009, p. 33-82.
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Ecouri răzășești pe valea Ceremușului

Ovid ȚOPA

Memorialistică

Din toate regiunile Bucovinei, cea mai 
romantică, cea care te inspiră mai mult 

la visare, e fără îndoială cea a Ceremuşului, 
căci nicăieri n-a trăit romantismul mai mult ca 
în această parte de graniţă a ţării. Pitoreştile 
dealuri pe care le poţi vedea de pe podul din 
Hliniţa1, cu unica podgorie din Bucovina, valea 
largă a Ceremuşului văzută de pe Calahura 
Ciartorei2 – Călugărenii de pe timpul Moldovei, 
par un adevărat crâmpei din frumoasa câmpie 
a Veneţiei. Terasele mari ale Ceremuşului din 
Milie şi Ispas3  care se întind la dreapta apei, 
formând trepte, la înălţimea cărora curgea de 
mult de tot acest râu şi, în sfârşit, începând de la 
Vijnicioara4, munţii sălbateci cu stânci înalte şi 
abrupte, cu defileuri prin care numai cu greu te 
poţi strecura, iată splendoarea acestei regiuni! 
Movile care poartă şi azi numele războinicilor 
de acum sute de ani, movile în care poţi găsi 
şi azi arme vechi, cetăţi ca cele nedezgropate 
din Zamostea5, sau de pe Ceremuş, sate aşezate 
unele între dealuri, altele pe dealuri, de unde pe 
vremuri se vestea ţara prin focuri, că se apropie 
leahul cu şleahta sa, sate întemeiate acum sute 
de ani de grănicerii noştri: Bărbeştii6 de un 
Barbu, Călineştii7 de un Călin, Văşcăuţii8 de 
un Ivaşcu, Costeştii9 de un Costea, Căbeştii10 
de un Caba, Stăneştii11 de un Stan şi aşa 
mai departe. În apropiere se află Lujenii, cu 
biserica zidită în veacul al XV-lea de principele 
lituanian Vitold şi Şipeniţul12, cu staţiunea sa 
preistorică, capitala unui voievodat românesc 
mai vechi decât cel al Moldovei, locul de 
plecare al Muşatinilor noştri, iar mai târziu 
moşia ultimului descendent al cronicarului 
Miron Costin. Numai locuri pe unde au trăit, 

au luptat şi au murit voinicii lui Ştefan cel 
Mare, ai lui Petru Rareş şi ai altor domni, 
locuri în care trăieşte trecutul prin urmele 
sale, ca pe orice pământ clasic al marii noastre 
Românii. Nu e deci de mirare că unul din cei 
mai buni evocatori ai trecutului nostru, Barbu 
Delavrancea, a situat una din cele mai faimoase 
scene din „Luceafărul” său la confluenţa 
Prutului şi a Ceremuşului, între Bărbeşti şi 
Zeleneu13. Case bătrâneşti încă de pe timpul 
Moldovei, curţi boiereşti din veacul trecut, cele 
vechi cu conacuri încăpătoare cu cerdacuri şi 
beciuri adânci, înconjurate de pomete mari sau 
parcuri sălbatice, cele noi, adevărate castele ce 
se ridică din mijlocul unor parcuri bine îngrijite, 
ici-colea câte un han vechi, căruia ţăranii îi zic 
şi azi ratuş, case ţărăneşti pitoreşti acoperite cu 
paie, cu curţi curate împrejmuite cu zăplazuri 
de nuiele de răchită, cele ale răzeşilor cu 
acoperişuri de draniţe învechite, cu cerdacuri 
şi cu grădini în unele locuri neîmprejmuite, 
gospodării mai prost îngrijite decât cele ale 
ţăranilor, biserica de lemn la munte, la şes de 
piatră, ctitorii ale boierilor români, cimitire cu 
cruci de piatră pe care poţi descifra atâtea nume 
vechi moldoveneşti scrise cu buchii chirilice, 
multe dintre ele nimicite de rutenii fanatici, 
pentru a şterge  urme ale trecutului nostru, 
iată cum se înfăţişează aşezările acestui ţinut 
mărginaş, cu ţărani ruteni veniţi de pe malul 
leşesc al râului pe cel românesc, aşa cum spun 
ei înşişi, cu portul pe care şi l-au însuşit de la 
ţăranii noştri, dându-le în schimb limba lor mai 
puţin frumoasă decât cea românească. 

Sunt vreo 2000 de colonişti polonezi la 
Văşcăuţi şi în alte sate, mai puţini germani şi 
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mulţi evrei prin târguri, răzeşi români cu cele 
mai expresive nume, rutenizaţi ca limbă, în care 
trăiesc încă multe cuvinte româneşti, ei  zicându-şi 
şi azi ca pe vremuri: Costache, Dumitrache, Safta 
sau Domnica etc... Cei mai mulţi dintre bătrâni 
simt încă româneşte, unii dintre ei pierzându-şi 
conştiinţa de moldoveni, mândri însă de numele 
lor vechi şi de hârtiile cu peceţi domneşti, pe care 
le păstrează în lăzi de stejar. Cu toată sărăcia lor, 
fumurile boiereşti le-au păstrat. Îi puteai vedea 
ascunzându-şi sapa ca să nu ştie lumea că merg 
la prăşit; munca câmpului e a ţăranului şi nu a 
boierului. Ca să scape de ea, îşi trimiteau copiii 
la şcoli înalte, încât a treia parte a intelectualilor 
români şi aproape jumătate din cei ucraineni, în 
afară de cei mulţi, proveniţi din Galiţia, se trag 
din aceşti răzeşi sărăciţi. Profesorul universitar 
Isidor Onciul, care a scris cel mai documentat 
istoric al Fondului Religionar din Bucovina, al 
cărui fiu Aurel a fost cunoscutul om politic al 
provinciei dinaintea Primului Război Mondial, 
îşi are originea de la Vilaucea14, pe Ceremuş. 
Îl amintesc şi pe primul gazetar român, Tudor 
Racocea din Carapciu pe Ceremuş, unde l-am 
cunoscut şi pe ultimul descendent al hatmanului 
Luca Arbore, român înfocat, care cu mândrie 
îngâna cele câteva cuvinte româneşti, învăţate 
la bătrâneţe. Racocea scosese cu mulţi ani 
înainte de Eliade Rădulescu şi Gheorghe Lazăr, 
la Lemberg (Liov)15 o gazetă românească, un 
fel de monitor oficial pentru Bucovina16. Fiind 
prieten cu Ion Budai-Deleanu, funcţionar şi el la 
Liov, au proiectat publicarea unei reviste literare 
româneşti, care însă n-au mai apărut. Fii ai acestei 
regiuni au fost şi mitropolitul Repta Vladimir şi 
fratele acestuia Ştefan, director al liceului din 
Suceava, originari din Bănila17 pe Ceremuş. 
Urmează ţiganii, stabiliţi ca muzicanţi la Hliniţa 
şi ca lingurari la Maidan. Mai conservatori ca 
românii, şi-au păstrat limba adoptată de la aceştia 
la venirea lor, până-n zilele noastre.

Învăţători greco-catolici, veniţi din Galiţia, 
şi mulţi copii de răzeşi români crescuţi prin 
internate ruteneşti în spiritul cel mai şovin, 
devenind adevăraţi ieniceri, lucrau la ordinul 
guvernatorului austriac pentru stârpirea ultimelor 
rămăşiţe româneşti. Preoţi sub stăpânirea 

austriacă, destui români, care mai ţineau aprinsă 
slaba flacără a românismului, au dispărut şi ei 
sub stăpânirea românească, când grija bisericii 
nu o mai avea un Silvestru Morariu, sau Miron 
Călinescu, ci Congresul Bisericesc, o adunătură 
de afacerişti scârboşi şi demagogi, boiernaşi 
înstrăinaţi. Ultimul dintre oamenii acestui pământ 
care mai vorbea româneşte şi în casă era bătrânul 
Samson din Bărbeşti, care i-a supravieţuit numai 
vreo 5 ani ultimului român din Dalmaţia, mort în 
1898. Mai erau câţiva boieri români care, ca şi cei 
doi italieni, îşi tocau în petreceri şi jocuri de cărţi 
averea ce le-a mai rămas. Locul celor mai mulţi 
l-au luat armenii veniţi din Polonia austriacă, 
sau evreii. Primii, gospodari buni, căsătoriţi unii 
chiar cu fete de principi polonezi sărăciţi; vechea 
poveste a tuturor timpurilor: atracţia aurului spre 
sângele albastru şi invers.

Iată tabloul demografic al acestei regiuni. 
Oameni cu atâtea păcate dulci şi atât de 
îndrăzneţi în a le face găseşti mai rar în altă parte 
decât în această regiune, şi nu numai între cei 
cu rădăcini adânci înfipte în acest pământ, ci şi 
între cei aşezaţi mai târziu pe el. Parcă ar fi vrăjit 
acest pământ al Ceremuşului. Pe malul râului, 
la Văşcăuţi, moşierul aşezării, baronul Petrino, 
grec de naţionalitate, a lăsat moşia sa copilului 
făcut cu o femeie simplă cu numele Freitag. 
Acest Freitag, la rândul său, înzestra pe fiecare 
amantă – ţărănci, poloneze şi o evreică, cu câte 
25 de hectare, anticipând astfel exproprierea 
din 1923, sau ca să ne folosim de limbajul 
actual, ,,lucra” încă de la sfârşitul veacului 
trecut în contul acestui an 1923. Acest Don 
Juan a fost împuşcat pe un pod la Zamostie18, 
întorcându-se acasă noaptea de la una din 
iubitele sale, dar nu cum se spunea - pentru 
aventurile sale amoroase, ci pentru faptul 
că făcea politică rusofilă, ce nu le convenea 
slugilor rutene ale regimului austriac.

În frumosul castel din Ciartorea, ridicat de 
un Flondor, trăia un moşier polonez cu numele 
Rudkowski. Fiica acestuia, îndrăgostită de 
un tânăr care nu era nici nobil şi nici bogat, e 
gonită de părinţi. Se întoarce acasă în ajunul 
unui Crăciun, făcând drumul până la Canossa19. 
Tatăl, cu o inimă mai de piatră decât cea a 
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popii Grigore, o goneşte. Va fi găsită îngheţată 
în apropierea castelului. Mâncat de remuşcări, 
Rudkowski mai trăieşte ceva vreme şi, înainte 
de moarte, lasă moşia şi castelul unei fundaţii 
care să susţină fete de neam nobil, jumătate 
din ele românce, jumătate poloneze. Încă sub 
stăpânirea românească am văzut aceste fete 
bătrâne de neam nobil, învârtindu-se ca nişte 
stafii în jurul frumosului castel, adevăratele 
foloase trăgând un român care administra 
veniturile moşiei. Un boier de viţă veche, 
burtos de numai cu greu încăpea într-un 
scaun, trecând peste prejudiciile clasei sale, 
ridică prin căsătorie o ţărancă de neam rutean 
la rang de boieroaică. Aceasta, după moartea 
lui, a ridicat un alt burtos, de neam mai mic, la 
rang de moşier. În primele decenii ale veacului 
trecut, boierii noştri au învăţat de la polonezi 
jocul de cărţi pe care nu-l jucau numai pe bani, 
ci, în lipsa lor, chiar pe hectare de pământ, 
pierzându-şi în felul acesta moşiile. Unul 
şi-a pierdut chiar nevasta. Un moşier italian, 
contele Cigala din Ispas, se juca ,,de-a armata”, 
îmbrăcând pe toţi servitorii săi rusnaci în cele 
mai pitoreşti uniforme italieneşti. Am apucat 
şi eu astfel de petreceri, în care unii dintre 
musafiri, după ce au băut la „botul calului”, 
aruncau, imitând obiceiul maghiar, paharele 
golite pe acoperişul casei, adăpând apoi caii 
lor cu câteva kilograme de vin, ca să pornească 
în galop cu ei acasă. 

Tot aici am văzut pe un boiernaş spărgând 
cu dinţii paharul de vin, ca apoi să înghită 
cioburile, fără să păţească ceva. Un fost 
prefect al acestei regiuni, când inspecta un sat, 
trebuia să fie primit cu un marş spaniol care-i 
purta şi numele. Încă mulţi ani după plecarea 
sa din regiune, pe Valea Ceremuşului răsuna 
frumosul marş al lui Goian. Acest prefect era 
originar din Jadova20 pe Siret, unde o rudă 
de a sa, tot moşier, avea în curte un tun din 
care, împuşcând fără o ţintă clară, speria satul. 
Avea şi ,,năravul” să scoată sătenilor măsele 
sănătoase, aceştia plătind pentru „distracţie” 
câte 10 coroane. O ocupaţie secundară a 
acestui boier original era şi muzica. A lăsat în 
urma sa şi câteva compoziţii. L-am întâlnit de 

vreo câteva ori prin restaurantele din Cernăuţi, 
întotdeauna în societatea unui avocat, sub 
tutela căruia căzuse. 

În această regiune a funcţionat şi un 
consilier agricol, care iarna petrecea numai 
prin cârciumi vorbind tovarăşilor săi despre 
dragostea faţă de animale, ca în celelalte trei 
anotimpuri să facă minuni în gospodărie, 
dând naştere la soiuri noi de porumb, trifoi 
şi lucernă, şi scriind articole în cunoscute 
reviste de specialitate din Germania. Era poate 
singurul om în Ţara Românească care a avut 
curajul să-l invite pe ministrul său de resort ca 
să-l pupe „undeva”, şi aceasta într-o şedinţă 
publică, de faţă fiind şi ministrul Bucovinei. 
Aici am văzut şi un neamţ (nu austriac sau 
bavarez), venit din Silezia21, jucând sârba 
românească pe masa unui cârciumar evreu. 
Din această regiune a plecat, la vârsta de 
60 de ani, o femeie de neam foarte mare, 
îndrăgostită de un tânăr şi frumos lăcătuş, 
nu într-o căsuţă ascunsă într-un codru, ci în 
„pădurea” de oameni ai Bucureştilor, ca să-
şi trăiască aici, în anonimat, agonia dragostei 
ei. Tot de aici a fugit cu fostul şofer al regelui 
României, fiica unui moşier, gospodar model, 
o blondă  frumoasă de numai 16 ani, apucată 
de nebunia unei iubiri precoce, păcat dulce 
pe care a trebuit să-l ispăşească câtăva vreme 
într-o mănăstire din Polonia. 

O regiune, după cum vedeţi, care oricui 
trebuie să-i pară interesantă şi romantică, 
dar,  cu atât mai mult mie, căci în această 
regiune, într-o casă sărăcăcioasă de răzeşi, 
la Nepolocăuţi22, câţiva paşi de graniţă, s-a 
născut tata, iar pe malul Vijnicioarei, unde a 
funcţionat ca preot peste 20 de ani bunicul, a 
văzut lumina zilei mama. Dacă adun vacanţele 
petrecute la Călineşti şi stagiul meu de opt ani 
pe care l-am făcut la Văşcăuţi timp de șase ani 
ca holtei23, în zbucium, alţi trei ani în cea mai 
idilică linişte cu soţia mea venită de pe Valea 
Jiului, şi doi ani cu micuţul meu Tudorel24, 
care, născut la Cernăuţi, tot aici şi-a petrecut 
primii doi ani de viaţă, va înţelege oricine 
de ce mă simt atât de legat de acest pământ.  
Nostalgia  mă face să-i văd pe toţi cei pe care 
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i-am cunoscut, dar care nu mai sunt printre 
vii, sus în rai, într-un salonaş de clasa a treia – 
căci şi raiul din cer, ca şi cel de pe pământ, nu 
cunoaşte egalitatea oamenilor – stând la taifas, 
iar între ei, cu o vioară, Alecu Zurzuman din 
Hliniţa grăindu-le cu glas nu prea tare: „Vă 
rog să ascultaţi un cântec din vechime: / Cu 
rădăcină într-a vremii adâncime / A fost ca 
niciodată.../ Şi va fi încă o dată...” 

Îl aud însă pe bătrânul Samson 
deşteptându-l nu numai pe Sfântul Petru, 
portar al raiului, din somnul său, care-a făcut 
ca să se furişeze atâţia nechemaţi în rai, dar 
trezindu-mă şi pe mine la cruda realitate...

La 2/15 iulie 1904, m-a luat tata la Putna 
pentru a participa la sărbătorirea marelui 
voievod al Moldovei. Între orele 14,00-15,00 
urmaşii plăieşilor lui Ştefan s-au aşezat la 
mesele improvizate, lungi de sute de metri, 
pentru a prânzi. Boi întregi au fost jertfiţi cu 
prilejul ăsta şi nenumărate butoaie s-au deşertat 
pentru a astâmpăra setea participanţilor în ziua 
călduroasă de iulie. Cu mare interes observam 
mulţimea şi mişcarea ei. Tata m-a dus apoi 
spre grupul răzeşilor şi al mazililor, cei mai 
mulţi rutenizaţi ca limbă, care, îmbrăcaţi în 
straie populare vechi, oferite de Societatea 
Mazililor şi a Răzeşilor, vorbeau cu sfinţenie 
de marele lor voievod. Mulţi dintre ei s-au 
întors acasă întăriţi sufleteşte, convinşi şi 
mândri de originea românească. 

Note

1 Hlinița, sat pe pârâul Hlinița, afluent drept al 
Prutului, la revărsarea acestuia în rîu. Atestat 
în 1459 într-un zapis al domnitorului Ștefan cel 
Mare. Se află pe drumul vechi ce unește Cozmenii 
(Kițmanii) cu Storojinețul, drum care înainte de a 
trece Prutul spre Hlinița trece prin satul Dubăuți,  
continuându-și ruta prin satul Dracineți, situat în 
amonte pe pârâul Hlinița. În susul apei Prutului 
se învecinează cu satul răzășesc Zeleneu. A 
aparținut mult timp mănăstirii Probata. La venirea 
austriecilor, proprietarul satului era mazilul Toader 
Flondor. La sfârșitul secolului XIX, se slăvea cu 
lăutarii săi. Memorialistul Ovid Țopa vorbește 
despre „ banda de muzicanţi ţigani din Hliniţa, 
conduşi de binecunoscutul Alecu, un fel de Barbu 
Lăutaru al Bucovinei de atunci, nelipsit de la 

niciun hram sau de la nicio nuntă a vreunei familii 
boiereşti sau preoţeşti mai de seamă. Începeau cu 
Deşteaptă-te, române, ca apoi să înşire cele mai 
frumoase hore şi romanţe”. Din spusele lui Ovid 
Țopa, comunitatea țiganilor din Hlinița păstrase ca 
limbă de comunicare limba română.

2 Ciortoreia, veche așezare de pe țărmul drept al 
Ceremușului, la revărsarea acestuia în Prut, la nord 
de Vașcăuți. În 1464, preia numele stăpânului său 
Ciortorîischi. În 1623 aparținea pârcălabului de 
Hotin, Mihai Tăutul. Urmașii acestuia stăpâneau 
aici pământuri la venirea austriecilor, printre ei 
consemnându-se un mazil pe nume Giurgiuvan.

3 Milie (ucr. Mілієве) și Ispas (ucr. Іспас) – 
localități atestate documentar la 1433, împreună 
cu alte „sate de margine” de pe malul drept 
al Ceremușului (Câmpulung Rusesc, Putila, 
Răstoace,Vijnița,Vilaucea, Carapciu, Zamostia, 
Vașcăuți, Voloca), toate dăruite de regele Poloniei 
Vladislav marelui logofăt Ion Tăutul, trimisul 
lui Ștefan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, drept 
răsplată pentru modul în care a negociat cu Coroana 
Poloneză hotarul de miază-noapte al Moldovei. 
Dăruirea acestor sate de către regele Poloniei 
șefului cancelariei domnești, care a negociat 
hotarele nordice ale Moldovei, arată că granița de 
pe culmi a fost mutată pe apă, Ceremușul devenind 
râu de frontieră între Polonia și Moldova.

4 Vijnicioara, numită în carte și Vijenca  (ucr. 
Виженка) – râu de munte cu o lungime de 16 km, 
care izvorăște la marginea de est a satului Răstoace, 
curge spre nord, șerpuind rapid printre stânci, și se 
varsă în râul Ceremuș, în zona localității Vijnița. 
Localitate pe valea rîului Vijenca, la sud de Vijnița, 
pe drumul ce duce spre trecătoarea Nemcici (ucr. 
Немчіч), care asigură comunicarea cu zona Putilei 
și a Siretului inferior.

5 Localitatea Zamostea (ucr. Замостя) e consemnată 
în registrul tribunalului galițian din Liov în 1451 ca 
aparținând Poloniei. În apropiere s-au descoperit 
urme ale civilizației Cucuteni / Tripolie.

6 Satul Bărbești este atestat documentar pentru prima 
dată în 1558. Ca situare geografică se află între 
satele Ciortoria (pe Ceremuș) și Zeleneu (pe Prut), 
la revărsararea Ceremușului în Prut; e așezat pe 
părâul Brusnița, între Călinești și Zeleneu. În 1947 
sovieticii modifică numele satului, din Bărbești în 
Brusnița (ucr. Брусниця), iar în 1967 deschid aici o 
stațiune balneară renumită prin apele sale minerale 
cu hidrogen sulfurat..

7 Călinești pe Ceremuș, veche așezare răzășească de pe 
timpul lui Ștefan cel Mare (aparținând de Stăncăuți 
/ Stănești), situată între Stăneștii de Jos, Ciortoria, 
Bărbești și Voloca-pe-Ceremuș. Atestat documentar 
în timpul domniei lui Ieremia Movilă, în 1598.
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8 Vașcăuți pe Ceremuș, veche așezare pe țărmul drept 
al Ceremușului, la câțiva kilometri de revărsarea 
acestuia în Prut. Atestat în 1431, când boierul 
Ciortorischi, stăpân al moșiilor Ciortoriei și 
Vascăuților, o vinde pe aceasta din urmă vornicului 
Cupcici. Mai multe familii stăpânesc în timp satul 
în întregime sau diverse părți ale lui – Ciortorischi, 
Cupcici, Babici, Onciul (răzeș), Roznovan, Petrino 
ș.a. În Vașcăuți, autorul memoriilor a fost în anii 
’20 ai secolului trecut director al Școlii Normale.

9 Costești, sat în zona muntoasă din nord-vestul 
Storojinețului, situat între Stănești de Sus (la vest) 
și Căbești (la est). Fostă moșie mănăstirească și 
răzășească. Atestat docmentar în 1608, într-o danie 
a domnitorului Constantin Movilă către mănăstirea 
Pobrata (jumătate de sat).

10 Căbești (cu nume schimbat de sovietici în 
1946: Iasinia), sat răzășesc situat pe drumul ce 
leagă orașele Storojineț și Cozmeni, între satele 
Broscăuții Vechi și Dracineț. Atestat docmentar la 
începutul secolului al XVIII-lea.

11 Din Stănești pe Ceremuș, sat atestat pentru prima 
dată, în anul 1596 într-un documet emis de Divanul 
Domnesc al lui Ieremia Movilă, s-au desprins, 
în timp, Stăneștii de Sus și Stăneștii de Jos (în 
ucr. Nijni, pe timpuri Dolișni, Stanivți și Verhni 
Stanivți). A aparținut unor răzeși din satul vecin 
Jadova, situat pe Siret și cunoscut în vechime ca 
Jodești, Jodăuți (atestat documentar în 1490 într-un 
hrisov al lui Ștefan cel Mare). 

12 Șipeniț și Lujeni – două sate din stânga Prutului, 
apropiate unul de altul, așezate pe pârăul Sovița 
care izvorăște în apropiere de Nistru și se varsă în 
Prut, după un parcurs de 39 km. Legate prin marele 
drum de negoț care lega Liovul de Cernăuți și 
Suceava, cele două sate sunt atestate documentar 
la mijlocul sec. XV (primul în 1433, al doilea în 
1452), ambele ajunse în proprietatea cneazului 
lituanian „Vitovt”, iar mai pe urmă și a cronicarului 
Miron Costin (unul dintre moștenitorii, prin soție, a 
cneazului lituanian). 

13 Zeleneu, sat răzășesc pe malul drept al Prutului, 
situat între Ciortoria și Hlinița, la revărsarea 
pârâului Brusnița în Prut. Numele vechi: Pleșnița. 
Atestat în 1581. 

14 Vilaucea (ucr. Вилавче) – sat din dreapta 
Ceremușului, așezat la revărsarea pârâului 
Berejonca în râulețul Berejnița, afluent cu o 
lungime de 21 km al Ceremușului. Explicația 
denumirii satului ar proveni tocmai de la această 
împreunare de ape, văzută de localnici ca o „furcă” 
( ucr. вила / vila). E atestat, în 1433, împreună cu 
satul vecin, Zamostie, situat în aval pe Berejnița, 
amble aparținând la acea dată Coroanei Poloneze. 
Vor reveni Voievodatului Moldovei în anul 1504 

când se stabilește definitiv frontiera cu Polonia. 
În 1946, sovieticii schimbă denumirea satului 
Vilaucea în Korâtne (ucr. Коритне), denumire 
menținută până în prezent.

15 Lemberg, denumire a Liovului din timpul 
Monarhiei Austro-ungare.

16 Teodor Racoce (1780-1822), autor și editor al 
publicației „Chrestomaticul românesc sau adunare 
de tot feliul de istorii şi alte făptuiri scoase din 
autori di pe osebite limbi” (Cernăuţi, 1820).

17 Bănila pe Ceremuș, veche așezare răzășească 
între Milie și Vășcăuți, atestată în 1555 în timpul 
domniei lui  Alexandru Lăpușneanu.

18 Zamostie, sat vecin cu Vilauce, situat în aval pe 
Berejnița, afluent al Ceremușului. Atestat în 1490, 
într-o danie a lui Ștefan cel Mare.

19 Expresie definind încercarea disperată de a cere 
iertare. Vine de la penitenţa regelui Henric al IV-lea 
al Imperiului Romano-German din sec. XI pentru 
anularea unei excomunicări papale. 

20 Jadova, sat răzășesc situat pe Siret, vecin cu 
Stănești, cunoscut în vechime ca Jodești, Jodăuți. 
Atestat documentar în 1490 într-un hrisov al lui 
Ștefan cel Mare.

21 Silezia, regiune germană, împărţită, după al Doilea 
Război Mondial, între Polonia, Cehia şi Germania.

22 Nepolocăuți (ucr. Неполоківці) – vechi sat 
răzășesc din ținutul Coțmanilor,  în dreptul căruia 
Ceremușul se varsă în Prut. Atestat în timpul lui 
Alexandru cel Bun, sat cu care îl înstărește, în 
1425,  pe boierul Stroici. În sec. XVII moșia e 
împărțită între Tăuteni și Țopeni, mazili proveniți 
din familii de postelnici. În vechime, prin sat trecea 
marele drum de negoț, iar în a doua jumătate a sec. 
XIX, linia ferată Lemberg-Nepolocăuți-Cernăuți. 
În anul 1898 este pusă în funcțiune calea ferată 
secundară Nepolocăuți-Vijniț. În 1910, în sat a fost 
înființată societatea „Ruska besida” și a fost deschis 
un cabinet ucrainean de lectură. În vechea slavă 
„polocati” înseamnă „a spăla, a clăti”, de unde, se 
presupune, că ar deveni și denumirea localității, 
ai cărei locuitori obișnuiau să spele rufele în apele 
Prutului

23 Ovid Țopa se referă la perioada când a fost profesor 
și director al Școlii Normale din Vașcăuți, când era 
încă holtei.

24 Tudor Ţopa (1928, Cernăuți – 2008, București), 
cunoscut scriitor român, membru al Școlii de proză 
de la Târgoviște.

(Note  de Șt. Hostiuc)
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Personalități medicale

Un medic moldovean cu origini bucovinene

Antoaneta LUCASCIUC

Medicul și omul politic român 
Gheorghe E. Cuciureanu s-a născut 

la 13 aprilie 1813, la Botoşani. Tatăl, Enache, 
după numele de familie va fi avut rădăcini 
bucovinene în Cuciurul Mare sau Cuciurul Mic. 
Toți Cuciurenii din zona nordică a Moldovei 
își datorează numele acestei proveniențe 
îndepărtate. Mama, Zoița, năcută Morțun, era 
originară din Budenița, sat răzășesc pe valea 
Siretului, nu departe de Storojineț. 

După terminarea studiilor elementare 
la școli din Botoșani, este trimis la Pesta 
unde urmează clasele liceale 
și unde, probabil, îşi susţine 
bacalaureatul, deoarece „în anul 
1833, 13 iulie, va începe studiile 
medicale la Heidelberg”1.

În semestrele de iarnă ale 
anului universitar 1834/1835 
și în cele de vară ale anului 
următor, îl aflăm la Universitatea 
„Ludwig-Maximilian” din 
München, unde îl găsim și 
în anul de studii 1836/1837. 
După trei ani, la 9 februarie 
1837, susţine disertaţia cu 
tema: „De infanticido, ac 
de variis vitae infantis post 
partum argumentis” (Despre 
copii şi schimbările copilului 
după naştere, argumente), cu 
un cuprins de 58 de pagini, 
obținând titlul științific de 
doctor în medicină şi chirurgie. În același an, 
își publică teza la Viena, cu o dedicaţie pentru  
Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei.

La 13 ianuarie 1838, se întoarce în 
Moldova, la Iaşi, „unde Comitetul sanitar îi 
eliberează Certificatul Nr. 92 de liberă practică 
a medicinei”.

În următorii ani înaintează ierarhic în 
funcţii şi responsabilităţi: la 28 septembrie 
1840 este numit medic primar al Secţiei 
medicale din Spitalul Sf. Spiridon, „iar din 
10 aprilie 1841, Epitropia Casei, Direcţia 
provizorie a Spitalelor Spiridoniei, l-a angajat 
cu o leafă de 9000 de lei pe an, până la 1 
februarie 1861 (când îi va lua locul dr. Theofil 
Gluck)”.

O însărcinare de mare răspundere i se dă 
„la 11 mai, când Guvernul hotărăşte să îl trimită 
să viziteze unele spitale vest-europene”. La 17 

mai 1841, domnitorul Mihail 
Sturdza „îi acordă titlul de «vel 
agă»” şi, astfel împuternicit, 
va duce la bun sfârşit lucrarea 
Descrierea celor mai însemnate 
spitale din Germania, Englitera 
şi Franţa, spre introducerea 
planului pentru urzirea unui 
spital central la Iaşi.

Cu siguranţă că, în acest 
periplu european, a mai trecut şi 
audiat cursuri „la Universitatea 
din München, care-i acordă la 
23 aprilie 1842, titlul de doctor 
în filozofie (Ehrendoctor)”.

În următorii ani, îi sunt 
acordate ranguri şi demnităţi: 
„în aprilie 1844 «comis», iar 
la 16 iulie 1846 «postelnic», 

dar cea mai onorantă funcţie va fi aceea de 
protomedic al Moldovei, la 1 ianuarie 1847, 
funcţie pe care o va deţine până la 24 aprilie 
1858, când la acest post a venit dr. Constantin 
Vârnav”.

Dintre proiectele şi iniţiativele de a aduce 
în Moldova noi îmbunătăţiri în domeniul 
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sănătăţii, sunt cunoscute următoarele: 
Proiectul înalt întărit pentru îndestularea 
ţării cu lipitori (Iaşi, 1847), Proiectul 
de legiuire pentru hultuire (Iaşi, 1847) 
şi Povățuiri pentru sătenii Moldovei, la 
tâmplare de holeră (Iaşi, 1848).

O altă realizare de seamă a dr. 
Cuciureanu a fost şi înființarea Institutului 
Gregorian (1850) care va purta numele 
domnitorului Grigore Ghica. La 3 octombrie 
1858, va intra într-o înaltă funcţie: „ministru 
provizoriu al Cultelor şi Instrucţiunei publice 
din Moldova”.

Se apropie anul istoric al unirii 
Principatelor Române, Moldova şi Muntenia. 
„La 3 ianuarie şi la 5 ianuarie 1859 participă, 
în cadrul Adunării Elective a Moldovei, la 
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, drept 
domnitor al Moldovei”.

După 24 ianuarie 1859, Ziua deplinei 
uniri a Principatelor Române, dr. Gheorghe 
Cuciureanu „intră în Parlament, iar în 1860, 
din însărcinarea domnitorului A. I. Cuza”, 
va încerca, împreună cu un grup de medici 
ieşeni, să înfiinţeze şi în capitala Moldovei o 
facultate de medicină, dar fără rezultat.

Deşi nu mai era în „scaunul medicului 
şef (protomedic) al Moldovei, autoritatea 
sa şi profesionalismul îi sunt respectate şi 
toate lucrările pe care le editează sunt puse 
în practică: Împreună cu medicii primari 
Aristide Bendela şi Henri Baserean, la 
21 noiembrie 1860, înaintează Epitropiei 
Regulile generale ce au a păzi doctorii 
spitalelor aparținând de Casa Sf. Spiridon, 
în prescrierea medicamentelor şi tot în acest 
an dă la tipar „formularul terapeutic Norma 
ordinaţiunilor pentru doctorii spitalelor”, 
adevărate farmacopei „ce vor intra în vigoare 
la 5 ianuarie 1861”. 

În anul 1861, la 17 ianuarie, i se oferă 
scaunul de „ministru al Cultelor în guvernul 
condus de Anastasie Panu, iar la 23 aprilie 
este numit şi ministru ad-interim la Ministerul 
Lucrărilor Publice (prin plecarea lui Dimitrie 
Sturdza la Bucureşti)”.

Cu siguranţă, aceste funcţii politice îi 
răpeau din timpul activităţii profesionale 
şi ştiinţifice, aşa că, la 23 mai 1861, 
demisionează din guvern.

A fost membru al Societăţilor naturaliştilor 
din Viena, Dresda, Paris, Nassau ş.a. încă 
din tinereţe (1842, 1847, 1853, 1858) şi, 
bineînţeles, „membru al Societăţii de medici 
şi naturalişti din Iaşi, în anul 1838, urmând 
să fie ales la 18 aprilie 1844, cu Decret, prim 
secretar; din 16 martie 1857, cu Decretul 
nr. 44, vicepreşedinte, iar în perioada 1859-
1861, preşedinte”.

În 10 septembrie 1871 a fost ales membru 
de onoare al Academiei Române.

Pentru întreaga sa activitate meritorie a 
fost decorat cu Ordinul «Coroana României» 
în grad de Comandor şi, încă din anul 1865, 
i-a fost acordată o recompensă naţională, 
viageră, care, prin Decretul Domnesc nr. 238, 
din 6 februarie 1869, prin lege, a trecut şi 
asupra urmaşilor.

A decedat la Iaşi, la 8 ianuarie 1886, 
„grav bolnav de pneumonie” şi înhumat cu 
toate onorurile în cimitirul „Eternitatea”.

Note

1  Aici și în continuare, citatele sunt luate 
din lucrarea: Vasile Lipan, Studenţi medicinişti 
români la Universitatea din München în sec. al 
XIX-lea, Cuciureanu Gheorghe E., Ed. Insert, 
Bucureşti, 1998, p.35-43
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Interviu

Lavra Pecerska și Țările Române
 

Vasile CARLAȘCIUC  în dialog cu Dmytro STEPOVYK, doctor  în teolo-
gie și studiul artelor, profesor la Academia Teologică din Kiev

Vasile CARLAŞCIUC: Domnule 
profesor Dmytro Stepovyk, așa cum știm cu 
toții, Lavra Pecerska (Mănăstirea Sfintele 
Peșteri) din Kiev a jucat un rol important în 
afirmarea credinţei ortodoxe în Europa de Est, 
ea având legături cu ţările din centrul şi sud-
estul continentului. Ați tratat acest aspect în 
monografia D-voastră despre istoria Sfintelor 
Peşteri. Ce v-a determinat să alegeți această 
temă? 

Dmytro STEPOVYK: Mănăstirea 
Sfintelor Peşteri a trezit mereu interesul 
cercetătorilor. Acest interes a crescut și mai 
tare după includerea mănăstirii în patrimoniul 
UNESCO. În 2001, când se împlineau 950 
de ani de la înființarea Lavrei, mi-am propus 
să cercetez istoria acestei vechi mănăstiri 
ucrainene. Redactarea monografiei mi-a 
luat 5-6 ani. Obiectul cercetării a fost arta 
ucraineană veche, iar Lavra Pecerska este 
renumită prin odoarele ei. Teza mea de 
doctorat s-a referit la lucrările lui Oleksandr-
Antonii Tarasievyci, renumit gravor de carte 
din secolul al XVII-lea. Acesta și-a făcut 
studiile  la Augsburg, în Bavaria, a lucrat la 
Vilne pentru catolici și ortodocși, apoi a trecut 
în Ucraina, la Lavra Pecerska. Am cercetat 
gravurile lui din ambele perioade. 

Lavra Pecerska este o permanență a vieții 
mele. I-am studiat minuţios şi fundamental  
documentele păstrate în Arhivele Statului (fond  
128). M-am oprit în deosebi la documentele 
referitoare la cultura şi la personalităţile 
marcante ale Lavrei. O parte din materialul 
studiat a fost inclus în monografia mea despre 
istoria gravurii ucrainene din secolele XVI-
XVIII. 

În monografie am abordat și relaţiile 
Lavrei, în special, şi ale Ucrainei, în general, 
cu Balcanii, inclusiv cu Valahia. Drumul spre 
Balcani şi Muntele Athos trecea prin Moldova 
şi Ţara Românească. Danylo Pelerinul, în 
secolul al XI-lea, şi toți ceilalți pelerini, în 
drum spre Ţara Sfântă şi Athos, au trecut prin 
aceste țări, căci călătoriile cu navele pe Marea 
Neagră nu se practicau. Pelerinii ucraineni 
treceau prin Moldova şi Valahia spre Dunăre, 
ocolind Bizanţul care nu întotdeauna era în 
relaţii prieteneşti cu Rusia Kieveană (Ucraina).

Relaţiile dintre ţările vecine erau expresia 
unei necesități. Apogeul în relaţiile dintre 
Ucraina şi Ţările Române a fost atins în secolul 
al XVII-lea, în epoca lui Petru Movilă. Aceste 
relații s-au desfășurat la nivel de mănăstiri. 
Bunăoară, mănăstirile din Transilvania i-au 
adăpostit pe călugării ucraineni care ţineau 
calea spre Athos sau Ţara Sfântă.  Primind aici 
ajutorul cuvenit şi merinde de drum, ei plecau 
mai departe, spre  Dunăre. Trecând Dunărea, 
intrau în contact cu slavii de sud – bulgarii, 
sârbii, macedonenii.  Ca cercetător al istoriei 
Lavrei Pecerska, am ajuns la concluzia că în 
relațiile noastre n-au existat pauze, ele pot 
fi urmărite de-a lungul istoriei, începând cu 
creştinarea Rusiei Kievene, ba chiar şi mai 
devreme, cu epoca lui Chiril şi Metodiu, care 
au activat şi în Pannonia, pământ învecinat 
cu Valahia şi Moldova, şi continuând cu 
timpurile lui Askold, ale principesei Olga şi 
ale cneazului Volodymyr. Religia creştină, în 
deosebi ramura ei ortodoxă, a unit popoarele 
noastre la nivel spiritual. După această 
apropiere au apărut și relaţii comerciale sau de 
altă natură.
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V.C.: În prima jumătate a secolului al 
XVII-lea, la tipografia Lavrei Pecerska din 
Kiev a activat gravorul Ilia, o personalitate 
cunoscută atât în Ucraina, cât şi în Moldova 
medievală. Acest gravor Ilia, a cărui biografie 
e o taină şi astăzi, a fost trimis de Petru Movilă 
la Iaşi, unde a participat la crearea primei 
tipografii din Moldova. El a ilustrat prima 
carte tipărită în limba română – Cazania lui 
Varlaam. Stimate Dmytro Stepovyk, ştim că 
aţi consacrat mai mulţi ani studiului operei 
acestui vestit gravor, aveţi şi o monografie 
despre el. În biografia gravorului Ilia sunt 
încă multe pete albe, de aceea interesul pentru 
ea crește. 

D.S.: Despre lucrările gravorului Ilia în 
afara  Ucrainei s-a susținut și o teză de doctorat, 
la Academia de Arte. Este o personalitate 
destul de interesantă, învăluită în taine. Nu se 
ştie care i-a fost numele adevărat. El semna 
„Ilia” ori „Ilia A”. E posibil ca litera „A” să 
fi fost un nume elen sau român. Dar poate e 
vorba de un cin bisericesc pe care îl avea? El 
era un iscusit sculptor în lemn. Cercetătorii 
noştri îi recunosc întâietatea între gravorii 
ucraineni din secolul al XVII-lea. Vreau 
să spun că gravura pe bază de sculptură în 
lemn este deosebit de complexă. Ilia şi-a pus 
semnătura pe circa 500 de gravuri, majoritatea 
fiind executate în Ucraina, în perioada 
movileană. Se presupune că Petru Movilă l-a 
luat de la Iaşi, că a lucrat apoi la Lviv. Unele 
cărţi tipărite acolo conţin gravuri care, după 
stil, se aseamănă cu cele executate la Kiev şi 
la Iaşi de Ilia. Devenind arhimandrit al Lavrei 
Pecerska din Kiev, iar în 1632 – Mitropolit al 
Kievului şi Haliciului, Petru Movilă l-a chemat 
pe Ilia la Kiev, deşi acolo erau alţi iscusiţi 
gravori, dându-i însărcinarea să ilustreze 
Biblia. Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de 
la tipărirea Bibliei de Ostrog, Petru Movilă 
intenţiona să o reediteze, dar nu fără ilustraţii. 
Ilia s-a apucat de lucru şi, pe parcursul anilor 
1641-1649, a executat un număr mare de 
gravuri, dintre care s-au păstrat 132. Acestea 
cuprind perioada biblică, începând de la cartea 
Facerii şi terminând cu ultima carte a Regilor. 
E cam a treia parte din Vechiul Testament. 

Probabil că se prevedea ilustrarea întregii 
Biblii, inclusiv a Noului Testament. Dar oare 
de ce această frumoasă intenţie n-a fost dusă 
până la capăt? La 1 ianuarie 1647 moare Petru 
Movilă.  Nu mai avea cine finanţa lucrarea, 
iar peste un an începe Războiul ucraineano-
polonez.  Portretele regilor David, Solomon şi 
alte portrete ale vechilor iudei sunt datate de 
Ilia cu anul 1643. Începând cu acest an el, nu 
va mai realiza gravuri pentru Biblie.

V.C.: Domnule profesor, unde aţi 
descoperit moştenirea artistică a gravorului 
Ilia? 

D.S.: O parte din aceste gravuri am avut 
norocul să o descopăr în arhivele Federaţiei 
Ruse – la Moscova şi Sankt-Petersburg. 
M-am folosit de gravurile păstrate în fondurile 
Bibliotecii de Stat a Federaţiei Ruse de la 
Moscova. Acolo se află toate cele 132 de 
gravuri ale lui Ilia care s-au păstrat. Am 
tipărit vreo 30 de gravuri în Ucraina, ca parte 
a proiectului biblic al sfântului mitropolit 
Petru Movilă. Voi accentua că Ilia a fost o 
personalitate marcantă în istoria gravurii 
ucrainene din anii 30-40 ai secolului al XVII-
lea. Gravurile lui se vor regăsi, mai târziu, 
în Patericul Lavrei Pecerska din Kiev, scos 
de sub tipar în 1661, precum şi în alte ediţii 
din Kiev, Lviv şi Cernighiv. Specialiştii 
au constatat că Ilia a executat circa 500 de 
gravuri. Nici unul dintre contemporanii săi 
n-a avut un număr atât de mare de lucrări. 
Referitor la stilul gravurilor lui Ilia pot să spun 
că el reprezintă şcoala populară. Nu pot afirma 
că gravorul Ilia a atins cel mai înalt nivel din 
punctul de vedere al compoziţiei şi desenului, 
dar lucrările lui sunt foarte frumoase şi pe 
înţelesul tuturor. 

V.C.: Faptul că pe parcursul secolelor 
Lavra Pecerska din Kiev a fost un bastion al 
ortodoxiei în această parte a continentului 
este şi rezultatul legăturilor ei strânse cu ţările 
vecine, ortodoxe şi ele.

D.S.: Aşa este. Lavra a întreţinut strânse 
legături cu creştinii ortodocşi de pe peninsula 
Balcanică. Voi sublinia că aceste relaţii au 
fost intense. Până la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea Lavra Pecerska, una dintre cele 

Interviu
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mai mari mănăstiri din Ucraina, întreținea 
cu Balcanii, cu Muntele Athos şi cu regiunea 
de est a Mării Mediterane relații mult mai 
strânse şi mai apropiate, decât cu Rusia şi 
cu Belarus. E un lucru atestat de documente. 
Am consultat multe documente de arhivă, nu 
numai din fondurile Lavrei Pecerska, ci şi din 
fondurile altor arhive, din care am aflat că 
tinerii din ţările balcanice: sârbi, macedoneni, 
bulgari, valahi, moldoveni, greci, ba chiar 
şi din ţările catolice, veneau pe jos la Kiev 
să înveţe a fi evlavioşi, să însuşească arta 
pictării icoanelor, şcoala de pictură de la Lavra 
Pecerska din secolele XVII-XVIII fiind cea 
mai puternică din întreaga lume ortodoxă. 
Școala bizantină decăzuse din cauza ocupării 

Constantinopolului de către 
turci, pe când cea de la 
Lavra Pecerska era în floare. 
Călătorind prin Serbia 
şi Bulgaria, am văzut în 
mănăstirile de acolo icoane 
pictate în stilul şcolii de la 
Lavra Pecerska. Icoane de 
acestea sunt şi la mănăstirile 
din Ungaria şi România. 
Ele au fost lăsate acolo de 
călugării Lavrei, care țineau 
calea spre Athos, în semn de 
mulţumire gazdelor pentru 
ospitalitate. De obicei, pe 
reversul icoanelor ei notau 
cui şi când au făcut asemenea 
daruri. În secolul al XIX-lea, 
când viaţa Lavrei Pecerska 
era dirijată în întregime 
de Moscova şi Sankt-
Petersburg, s-au luat măsuri 
ca aceste relaţii cu creştinii 
ortodocşi din Balcani să 
fie limitate, iar activitatea 
Lavrei să fie orientată spre 
nord-est. Pe parcursul acestui 
secol, nici un arhimandrit 
al Lavrei Pecerska, care era 
şi mitropolit al Kievului, 
n-a fost de etnie ucraineană, 
ci mereu de etnie rusă, cu 
excepţia românului Gavriil 

Bănulescu-Bodoni, care a deţinut scaunul 
mitropoliei Kievului la începutul secolului al 
XIX-lea. Şi ce credeţi, în 1803 el a fost silit să 
se dezică de acest cin bisericesc, chipurile din 
motiv de boală, însă pe parcursul a douăzeci 
de ani a activat destul de fructuos în sudul 
Ucrainei, în România şi Basarabia. Gavriil 
Bănulescu-Bodoni n-a plăcut Moscovei, 
deoarece continua să menţină relaţii bune cu 
Balcanii, relaţii care ar fi cunoscut o dezvoltare 
şi în secolul al XIX-lea, dacă atmosfera din 
Lavra Pecerska ar fi rămas la fel de tolerantă 
ca şi cea din vremurile precedente. 

V.C.: Spre Lavra Pecerka din Kiev care 
la începutul secolului al XIX-lea devenise 

Interviu

Ziaristul Vasile Carlașciuc, în dialog cu profesorul Dmytro Stepovyk
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provincie a Imperiului Rus îşi îndreptau 
privirile și mulţi duhovnici din Basarabia.

D.S.: În prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, duhovnici din Basarabia şi din ţările 
balcanice, care se aflau sub stăpânirea Turciei, 
au învăţat la Lavra Pecerska din Kiev cum 
poate fi organizată viaţa monahală în patria lor. 
Scăzuse presiunea islamului asupra ortodoxiei 
şi ţări precum Bulgaria, Serbia, Ţara 
Românească şi Moldova, înnoindu-şi credinţa 
ortodoxă, tindeau spre renașterea modelului 
clasic al mănăstirilor. Muntele Athos nu putea 
servi drept exemplu, deoarece acolo se ducea 
un mod de viaţă izolat. Iar Lavra Pecerska 
demonstra cum poate 
fi organizată viaţa 
monahală în localităţi 
mai mari şi mai mici. 
Oamenii veneau aici 
şi pentru a studia arta 
pictării şi icoanelor, 
precum să înveţe 
statutele mănăstirilor. 
În documente s-au 
păstrat numele lor, după 
care uneori li se poate 
constata şi obârşia. 

V.C.: Ce aspect 
al istoriei Lavrei 
Pecerska din Kiev 
ar avea nevoie de o 
cercetare mai intensă 
în continuare? 

D.S.: Consider că 
Lavra Pecerska din 
Kiev este încă slab 
cercetată ca centru 
al spiritualităţii, în 
deosebi sub aspect 
teologic. În secolul al 
XVI-lea, o parte din 
ortodocşii din Ucraina 
au acceptat Unia, dar 
Lavra Pecerska n-a fost 
niciodată uniată. Se ştie 
că arhimandritul ei de 
la sfârşitul secolului 
al XVI-lea – începutul 

secolului al XVII-lea, Nichifor Tur, n-a vrut 
să primească delegaţia venită din partea 
regelui Poloniei, Sigismund al III-lea. Deci, 
Lavra a fost şi rămâne un model de slujire pur 
ortodoxă. În al doilea rând, este slab studiată 
cultura şi, în deosebi, influenţa culturii, 
arhitecturii, picturii, muzicii Lavrei asupra 
ţărilor din peninsula balcanică. Am descoperit 
în Serbia, în special la mănăstirile din Kosovo, 
precum şi în Voivodina, asocieri în pictură 
şi arhitectură. Posibil să existe aşa ceva şi în 
România. S-a produs o influenţă reciprocă, în 
urma călătoriilor în ambele direcţii. 

 

Interviu

Vasile Carlașciuc și protoiereul Dimitrie Popescu, la monumentul lui Petru Movilă de la Lavra Pecerska din 
Kiev. Originar din Bucovina, părintele Popescu oficiază în cadedrala Lavrei serviciul divin în limba română
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O nouă carte despre Voronețul
monahal, scrisă și tipărită la Cernăuți

Doina CERNICA

Noutăți editoriale

Cea mai frumoasă carte pe care am citit-o 
despre Voronețul monahal, scrisă în 

afara zidurilor sale, ne vine de peste graniță: 
„Din toată inima, pentru Voroneț” 
de Maria Toacă, apărută recent 
la Editura Misto din Cernăuți. 
Pentru cititorii cunoscutei 
ziariste din nordul Bucovinei nu 
reprezintă o surpriză nici talentul 
condeiului său, nici atracția 
pentru sfântul locaș, splendida 
ctitorie a lui Ștefan cel Mare. În 
schimb, pentru acești cititori, dar 
și pentru cei pe care îi va câștiga 
cu noul său volum, Voronețul 
privit prin ochii Mariei Toacă, nu 
fragmentar, cum ni l-au prilejuit 
articolele pe care i le-a dedicat 
de-a lungul anilor, ci în inspirata 
arhitectură a cărții, va însemna, și va rămâne 
în memoria sufletului lor, o bucurie curată și 
intensă. 

Cartea se deschide cu o sintetică prezentare 
a bisericii mănăstirii,  „supranumită «Capela 
Sixtină a Estului», inclusă din 1993 în 
patrimoniul UNESCO. În numai trei luni şi trei 
săptămâni a fost creată de mâna omului una 
dintre cele mai mari minuni ale României şi, 
neîndoielnic, ale întregii lumi ortodoxe, care 
de mai bine de jumătate de mileniu înfruntă 
vitregiile timpului, le coboară oamenilor cerul 
pe pământ”, paginile acesteia fiind „o expresie 
a simţirilor care ne adună în îmbrăţişarea 
frumosului sacru şi revelaţiei propriei frumuseţi 
spirituale”. 

Cuvântul înainte, „Voronețul – altar de 
lumină și iubire, locul sfânt unde simt puterea 
rugăciunii”, aparține unei figuri emblematice 

a luptei și rezistenței în apărarea identității 
naționale și a limbii materne, Elena Nandriș, 
primărița comunei Mahala, regiunea Cernăuți, 

care a găsit întotdeauna ajutor 
la Cel de Sus și sfat, înțelegere, 
prietenie la monahiile Voronețului. 
Din același spațiu al Mahalalei 
vine și sprijinul tânărului Marian 
Nandriș în editarea lucrării, căruia 
i se alătură echipa implicată în 
redactarea, paginarea, designul 
și viziunea grafică a cărții: Tudor 
Andrieș, Valentin Robu, Marian 
Andronic.

 „Din toată inima, pentru 
Voroneț” insistă asupra drumului 
spre mănăstire, a chemării pentru 
călugărie și a vieții închinate 
mănăstirii, cu biserica ei fără egal, 

trei monahii care, neîndoielnic, vor rămâne în 
istoria locașului: proinstareța Irina Pântescu, 
stareța dr. Gabriela Platon și monahia scriitoare 
Elena Simionovici, autoarea cărților dedicate 
bisericii Voronețului și icoanelor ei. 

O altă secvență a cărții, cea mai bogată, 
este povestea drumurilor și a evenimentelor 
care fac parte din lucrarea mănăstirii pentru 
refacerea unității de suflet, spirit, de credință 
și cultură a Bucovinei despicate azi de granița 
dintre România și Ucraina. Cu reprezentante 
ale obștii mănăstirești la dezvelirea bustului 
lui Iraclie Porumbescu în curtea Bisericii din 
Boian, la hramul Bisericii din Buda, de ziua 
Sf. Voievod Ștefan cel Mare, la sărbătorirea 
Zilei Bucovinei în Sala de conferințe a redacției 
ziarului românilor din Ucraina, „Zorile 
Bucovinei”, la lansarea cărții sfertului de veac 
al Sfintei mănăstiri Voroneț în Sala de expoziții 
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Noutăți editoriale

a Consulatului General al României la Cernăuți, 
la omagierea  Limbii Române, la comemorarea 
lui Eminescu, a martirilor de la Lunca, a Aniței 
Nandriș, la Mahala, împreună cu Excelența Sa, 
Irina-Loredana Stănculescu, dar și cu români din 
nordul Bucovinei la hramurile și toate celelalte 
mari evenimente de la Voroneț, inclusiv cu 
micuți colindători de Crăciun, nemaivorbind 
de credincioșii care ajung permanent aici 
în pelerinaje personale sau de grup, precum 
admirabila familie a lui Lazăr Fialcovschi, 
din Molodia, această lucrare a Sf. Mănăstiri  
Voroneț este una care deja se simte și se vede. O 
realitate care trebuie admirată și sprijinită și de 
acum înainte, așa cum permanent a avut parte 
de susținerea regretatului I.P.S. Pimen.

Inedită și deosebit de frumoasă mi se pare 
ideea cărții care cinstește Mama, începând cu 
Măicuța proinstareță Irina Pântescu, „înscrisă în 
patrimoniul Mănăstirii Voroneț”, și „«general», 
și mamă blândă”, și continuă cu neuitatele 
mame care și-au dăruit fiicele călugăriei, 
le-au respectat alegerea, cum a fost Maria 
Simionovici, din cartea-portret „Mireasmă de 
albastru” de monahia Elena Simionovici, cum 
este talentata țesătoare Victorița Platon, pe care 
am cunoscut-o la Botoșani, când fiicei, stareța 
de azi, dr. Gabriela Platon, i-a fost înmânat 
Premiul Eminescu „Teiul de Aur” la secțiunea 

Spiritualitate, ale cărei covoare „cu trandafiri 
din mâna Domnului” sporesc cu frumusețe 
frumusețea mănăstirii, cum rămân în afara 
uitării, marcate de tragedia românilor din 
nordul Bucovinei ocupat de trupele sovietice, și 
mama Elenei Nandriș, Maria Bujeniță, și mama 
Mariei Toacă, Viorica Toacă.

Binevenite sunt, la final, imaginile foto, 
„Eternitatea clipei”, care adaugă nu numai 
informație, ci și vibrație, căldură afectivă cărții.

Această „din toată inima, pentru Voroneț”, 
confesiune tipărită pe hârtie, și-ar fi meritat 
lansarea pe 4 iulie 2020 la Sf. Mănăstire 
Voroneț, de ziua de naștere a stareței, stavrofora 
dr. Gabriela Platon, sau de 28 septembrie 2020, 
la natala proinstareței Irina Pântescu. Dar 
așa cum stareța Gabriela Platon a ținut să fie 
neapărat pe 15 ianuarie 2020 la Cernăuți, de 
sărbătoarea nașterii lui Eminescu, și a reușit, 
tot  astfel doamnele Maria Toacă și Elena 
Nandriș, reprezentante de cinste ale românilor 
cernăuțeni, au izbutit să înfrângă, deocamdată 
numai electronic, restricțiile impuse de 
pandemie la frontieră și să o treacă pentru 
aceste zile aniversare, reunind încă o dată, cu 
sufletul ridicat ca o flamură pe lancea graiului 
matern, Bucovina, nordul Moldovei lui Ștefan 
cel Mare. 

Monahiile Irina Pintescu (fosta stariță a Mănăstirii Voroneț) și dr. Gabriela Platon (actuala stareță) după dezvelirea bustului lui Iraclie Porumbescu în 
comuna Boian din nordul Bucovinei, alături de  boienceanca Maria Toacă (prima din stânga), autoarea volumului „Din toată inima, pentru Voroneț”, 
și alți participanți la eveniment
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Premieră editorială: 
Destinul bisericii românești 

din nordul Bucovinei în perioada sovietică

Natalia Camelia LUCHINIUC-PROŢIUC

Noutăți editoriale

În vara acestui an, prin grija doamnei 
dr. Alexandrina Cernov, membru de 

Onoare al Academiei Române, la Editura 
Nicodim Caligraful de la Mănăstirea Putna, 
a văzut lumina tiparului al treilea volum din 
seria „Destin bucovinean”, Destinul bisericii 
românești din Nordul Bucovinei în perioada 
sovietică. Credință, limbă, identitate. 
Volumul a apărut cu binecuvântarea Înalt 
Prea Sfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul 
Sucevei și Rădăuților, din iniţiativa Părintelui 
Arhimandrit Melchisedec, Starețul Mănăstirii 
Putna.

În această lucrare duhovnicească, Părintele 
Arhimandrit Melchisedec urmează îndemnul 
predecesorului său, Părintele 
Iachint Unciuleac, care spunea, 
în anii ’90: „Stăreția Putnei 
este o stăreție grea. Aici trebuie 
să prezinți, să transmiți sau 
să altoiești neamului și țării, 
societății întregi, nu numai 
credința în Dumnezeu, nu 
numai dragostea de Dumnezeu, 
ci și dragostea de neam, de țară, 
de valorile noastre naționale“. 
Acesta a fost și este mandatul 
Putnei, pe care l-a dat Măria sa 
Ștefan, ctitor sfânt al neamului 
nostru, să transmitem urmașilor 
dragostea față de valorile 
culturale, de credință, de neam și de țară.

În volum au fost adunate materiale despre 
situația bisericilor românești din nordul 
Bucovinei. În paginile cărții sunt adunate 

fragmente din monografiile satelor nord-
bucovinene, interviuri, informații culese din 
arhivele din Cernăuți, Suceava și Rădăuți.

În nota Bisericile ortodoxe în viața 
românilor din nordul Bucovinei într-un 
stat ateu, coordonatoarea volumului, acad. 
Alexandrina Cernov, îndeamnă cititorul să 
manifeste grijă pentru limba, credința și istoria 
neamului românesc. „Biserica ortodoxă este, 
după organizaţia şi năzuinţele sale, o instituţie 
naţională menită să satisfacă nevoile culturale 
ale neamului către care se adresează”, afirma 
Ion Nistor.

Evenimentele istorice descrise în această 
carte nu sunt luate din cărți ci din viață. 

Ele au fost reconstituite de 
memoria supraviețuitorilor 
pentru a deveni, prin osârdia 
memorialiștilor  sau a 
publiciștilor, obiectul unor 
articole sau studii publicate 
în presă, al unor comunicări 
prezentate la conferințe sau 
manifestări culturale, al unor 
capitole de monografii de 
sate bucovinene, care adunate 
laolaltă cu diverse documentele 
descoperite în Arhivele din 
Ucraina (regiunea Cernăuți) 
și România (Arhivele din 
Suceava și Rădăuți, Arhivele 

MAE, Arhivele Legiunii de Jandarmi din 
Cernăuți (Arhivele Județului Ilfov), alcătuiesc 
un corpus de texte care, fiind cu gust îngrijite și 
ilustrate, se orânduiesc frumos într-o carte de 
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zile mari. Citind-o, aflăm mărturii interesante 
care atestă dragostea pentru neamul românesc 
și biserica ortodoxă strămoșească, promotoare 
a calităților spirituale ale poporului. „Pentru a 
trezi curiozitatea societății față de veridicitatea 
faptului istoric este necesar să existe o 
conștiință istorică, adică oamenii să fie 
preocupați de ceea ce s-a întâmplat în teritoriul 
lor, să fie dornici să cunoască consecințele 
evenimentelor istorice trăite de predecesorii 
săi“, ne îndeamnă în prezentarea volumului 
acad. Alexandrina Cernov. 

Paginile cărții adună mărturii nepieritoare, 
descrieri ale monumentelor și troițelor ridicate 
în satele nord-bucovinene în amintirea 
martirilor români, materiale scrise, documente 
care se cer valorificate cu mai multă atenție 
și râvnă de către istorici. Tinerii de azi ar 
trebui să cunoască consecințele evenimentelor 
istorice trăite de predecesorii lor și să fie 
interesați de ceea ce s-a întâmplat pe plaiul 
nostru bucovinean. 

Sunt memorabile articolele neobosiților 
cercetători ai istoriei Bucovinei, Ilie Luceac 
(Oraşul Cernăuţi cu bisericile sale - la 600 
de ani) şi Dumitru Covalciuc (Sfârşitul 
Mitropoliei Ortodoxe Române de la Cernăuţi). 
În Almanahul cultural-literar „Țara Fagilor” 
scriitorul și ziaristul Dumitru Covalciuc a 
reflectat istoria culturii naționale, a descris 
evenimentele tragice prin care au trecut 
românii din nordul Bucovinei, a reprodus 
amintirile supraviețuitorilor din localitățile 
nord-bucovinene, înregistrate de ziariștii 
noștri în primii ani ai anilor ’90 ai secolului 
trecut. Totodată, cercetătorul își îndreaptă 
atenția asupra evenimentelor prin care a trecut 
biserica, în primul rând biserica ortodoxă, și 
slujitorii ei.

După intrarea sovieticilor în Bucovina, 
religia a fost scoasă din școli, iar profesorilor 
și elevilor li s-a interzis să meargă la biserică, 
să participe la sfânta liturghie și la sărbătorile 
religioase. Mărturiile lor sunt zguduitoare. 
Scriitorul și traducătorul Anatol Viere, originar 
din satul Colincăuți, absolvent în 2008 al 

Facultății de Filologie a Universității de Stat 
din Cernăuți, a crescut sub influența bunicii, 
care îl lua în fiecare duminică la biserică. 
Lunea, directorul școlii îi întreba pe elevi dacă 
au fost la biserică sau nu. Celor care mergeau 
la biserică li se scădea nota la purtare. 

O asemenea situație e redată şi în cartea 
lui Valeriu Zmoșu, fiu de preot din Pătrăuții 
de Jos, din care doamna Cernov reproduce 
în volumul alcătuit de domnia sa câteva 
fragmente. Iată un pasaj din monografia lui 
Zmoșu: „Conflictele pe care le avea preotul cu 
directorul şcolii din Corceşti, un mare «patriot 
sovietic» şi un «luptător înflăcărat pentru cauza 
comunismului» părea că nu vor avea sfârșit. În 
Postul Mare copiii veneau să se pricestuiască 
şi, în zilele respective, nu mergeau la şcoală. 
Atunci directorul, cu o falcă în cer şi cu alta în 
pământ, dădea năvală în biserică, îi poruncea 
tatei să întrerupă slujba şi să iasă în curtea 
bisericii. Îi cerea explicaţii: «De ce copiii nu 
sunt la lecţii, dar se află în biserică?» Tata, fără 
să ridice tonul, îi răspundea:  «Nu i-am chemat 
eu. Au venit singuri, nechemaţi. Părinţii au 
copii şi-i trimit unde vor.» Odată, acel director 
a dorit să vadă dacă şi părinţii copiilor de 
şcoală se aflau la biserică. Tata le-a zis atunci 
enoriaşilor: «Fiecare să-şi arate copiii!» 
Fiecare enoriaş care participa la oficierea 
serviciului divin a luat lângă sine câte doi-trei 
copii. Nici un copil n-a rămas «al nimănui»”.

Despre persecuțiile împotriva enoriașilor și 
a elevilor care respectau tradițiile și sărbătorile 
religioase ne vorbesc, în cartea istoricului 
bucovinean Ilie Luceac, Forța destinului sau 
Fereastra prin care privești cerul (Dialoguri 
cu bucovinenii), cunoscuții cântăreți Maria 
Iliuț și Ion Paulencu în amintirile despre satele 
lor de baștină, Voloca și Crasna. „În timpul 
totalitarismului comunist, scrie Maria Iliuț, 
erau persecutaţi copiii de şcoală, tineretul şi 
cei în vârstă care luau parte la carnavalul de 
Sfântul Vasile de la Crasna. Eram copil mic pe 
atunci. Mă răvăşesc emoţiile şi astăzi când îmi 
aduc aminte de aceste lucruri”. Ioan Paulencu 
de la Voloca spune: „Sunt botezat la biserica 

Noutăți editoriale
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Sfântul Nicolae din Cernăuţi. În Voloca nu 
era preot atunci, timpurile erau grele, puterea 
sovietică nu avea nimic comun cu biserica, ba 
chiar o prigonea” .

Trecând prin grele încercări, în 1940 
societatea bucovineană a făcut eforturi 
disperate de a scăpa de comunism. Încercările 
de a trece granița în România au început 
imediat după ocuparea nordului bucovinean 
de oastea lui Stalin. Peste patru ani, armata 
sovietică intra din nou, de data acesta într-o 
țară care luptase împotriva forțelor ruse. 
Acțiunile sovieticilor promiteau să fie și mai 
crunte. Starea deplorabilă și umilitoare prin 
care au trecut bucovinenii și basarabenii 
în acea perioadă nu a putut fi descrisă, mult 
timp, de istoricii români și doar în anii ’90 ai 
secolului trecut au început să apară, mai întâi 
în presă, apoi în monografii ale satelor nord-
bucovinene, mărturii ale supraviețuitorilor 
tragediilor zecilor de mii de locuitori ai acestui 
pământ, scrise de către jurnaliștii și istoricii 
nord-bucovineni de origine română.

Informații fugare despre soarta preoților și 
a parohiilor în care aceștia au slujit găsim și 
în monografiile satelor. Dorința intelectualilor 
români de a scrie despre satul natal, despre 
oameni, locuri și evenimente s-a materializat 
în monografii, unde un loc deosebit îl au 
amintirile sătenilor, datele culese din arhive 

personale sau din 
Arhivele Statului, din 
cărți de istorie, din 
documente de danie 
ale domnitorilor etc. 
Cităm doar un fragment 
d i n  m o n o g r a f i a 
profesoarei Tatiana 
Tutunaru: „Începuse 
un val de prigoană 
împotriva preoților, 
religiei și a credinței în 
Dumnezeu. Preoțimea 
era izgonită, defăimată, 
se închideau bisericile 
și se distrugeau cărțile 
sfinte, se aruncau în foc 

icoanele. În școli se introduceau ore și cercuri 
ateiste. Elevilor li se interzicea să meargă la 
biserică sau să participe la oficierea marilor 
sărbători. Peste tot se simțea suflul ateist. 
Botezurile și cununiile se făceau în mare taină, 
noaptea, cu ferestrele astupate. În tot ținutul 
Herța, rând pe rând, se închideau bisericile, 
fiind transformate în hambare pentru depozitat 
grâne sau utilaj agricol. Mulți preoți au fost 
urmăriți și supuși batjocorii“.

Dintre cercetătorii ucraineni care într-o 
măsură oarecare au studiat istoria bisericii 
bucovinene sunt numiți: S. Dașkevici, E. 
Vorobkevici, E. Piguleak și I. Tkaciuk. 
Ucraineanul Kasian Bohatâreț a publicat o 
sinteză detaliată despre biserica ortodoxă și 
despre preoțimea bucovineană în anii 1940 și 
1945. Viața arhipresbiterului Kasian Bohatâreț 
este tipică, mai ales, pentru soarta preoțimii 
bucovinene. Lucrarea lui este rodul experienței 
trăite într-o perioadă plină de încercări grele 
pentru biserica din Bucovina. Prin mijlocirea 
lui Kasian Bohatâreț s-a realizat trecerea 
Eparhiei nord-bucovinene sub conducerea 
bisericii ruse. Astfel, pentru biserica din 
Bucovina a început o nouă perioadă a istoriei 
sale.

Noutăți editoriale

Рărintele Dimitrie Mândrescu și corul Bisericii Sf. Nicolae din Costiceni (anii 60-70). 
Sursa: consticeni.blogspot.com
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Ilie Luceac: Forța destinului, 
sau fereastra prin care privești cerul

Vasile BARBUȚĂ

Editura Alexandru cel Bun din Cernăuți 
a scos anul acesta un volum de 

dialoguri ale regretatului profesor Ilie Luceac. 
Cartea se intitulează Forța destinului, sau 
fereastra prin care privești cerul și are 350 de 
pagini. Ea a fost concepută de autor încă din 
2009, dar tot „forța destinului” și-a introdus 
corecturile, așa că a ajuns la cititor abia în 
2020, când autorul ar fi împlinit 
vârsta de 70 de ani.

Prietenii și colegii 
istoricului și-au făcut datoria de 
onoare, adunând într-un volum 
dialogurile sale cu bucovineni 
recunoscuți, publicate ani 
de-a rândul în revista „Glasul 
Bucovinei”, al cărei redactor-șef 
adjunct i-a fost în ultima perioadă 
de viață, publicând aici o serie 
de studii de istorie și cultură cu 
tematică bucovineană, a căror 
valoare a fost apreciată la nivel 
înalt de specialiști în domeniu.

În anul 1996 apare ideea de a publica 
în paginile revistei „Glasul Bucovinei” 
convorbiri cu personalități, care au format 
landșaftul cultural, istoric și științific al 
Bucovinei. Primele două dialoguri au fost 
realizate de doamna Alexandrina Cernov cu 
academicienii Radu Grigorovici și Vladimir 
Trebici, absolvenți ai liceului „Aron Pumnul” 
din Cernăuți și ai universității cernăuțene. 
După căderea comunismului în România, 
acad. Radu Grigorovici, redutabil specialist 
în științele fizicii, a fost ales vicepreședinte 
al Academiei Române, iar academicianul 

Vladimir Trebici, ilustru demograf, sociolog, 
statistician, a fost numit director al Institutului 
de Demografie din România, institut care 
astăzi îi poartă numele. Ambii academicieni au 
fost susținători și adevărați prieteni ai revistei 
„Glasul Bucovinei ”.

Istoricul Lucian Boia, în lucrarea sa Istorie 
și mit în conștiința românească, a remarcat 

faptul că zona Moldovei a 
oferit României cele mai multe 
personalități în domeniul culturii 
și artei (lista acestora este într-
adevăr lungă). Bucovina, fiind 
vatra, locul unde s-a născut 
Moldova, are și ea cu ce se 
mândri la capitolul respectiv. 
Acest lucru l-a cunoscut și 
profesorul Ilie Luceac, care, 
începând cu anul 1997, a preluat 
convorbirile culturale, iar rubrica 
„Dialoguri cu bucovinenii” a 
devenit, fără exagerări, una din 
cele mai importante în presa 

culturală bucovineană.
Interviurile, în marea lor majoritate, sunt 

realizate cu personalități de mare calibru, 
harnici truditori pe ogorul culturii românești, 
originari din regiunea Cernăuți, care prin 
activitatea lor au devenit cunoscuți nu doar 
în regiune, dar și în afara ei. 16 dialoguri, 16 
destine bucovinene cu contribuții remarcabile 
la dezvoltarea culturii românești, a muzicii, 
artei și literaturii. Le vom trece aici în revistă 
prin scurte prezentări care vor putea servi 
cititorului drept ghid în lumea cărții.

 Arcadie Suceveanu - poet, eseist și 
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ziarist român din Republica Moldova. S-a 
născut la 16 noiembrie 1952 în satul Suceveni, 
raionul Hliboca (Adâncata), regiunea 
Cernăuți. După absolvirea școlii generale de 
8 ani din satul natal (1959-1967) și a școlii 
medii din Carapciu pe Siret (1967-1969), a 
urmat cursurile Facultății de Filologie, secția 
Limba și Literatura Română, a Universității 
de Stat din Cernăuți (1969-1974). A debutat în 
anul 1968, în „Zorile Bucovinei”, cu versuri 
închinate mamei, iar editorial, în 1974, în 
culegerea colectivă Dintre sute de catarge 
(Chișinău, Editura Cartea Moldovenească), 
și în 1979, cu volumul Mă cheamă cuvintele 
(Ujgorod, Editura Carpați). Este membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, președinte 
al Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Ștefan Andronic – maestru emerit al artei 
din Republica Moldova, muzicolog și dirijor 
de cor. S-a născut la 22 decembrie 1939 în 
satul Slobozia, județul Dorohoi. Este profesor 
de muzică și dirijor de cor în mai multe 
școli din Cernăuţi şi Republica Moldova. 
E întemeietorul și îndrumătorul spiritual al 
coralei „Vocile primăverii”.

Constantin Flondor – pictor român care 
locuiește în Timișoara. S-a născut în Cernăuți la 
16 decembrie 1936. Este cofondator al grupării 
„Prolog”, membru fondator al grupării „111”. 
A fost profesor la Liceul de Arte Plastice din 
Timișoara, profesor la Universitatea de Vest 
din Timișoara, decan între anii 1996-1999. 
Fratele lui Constantin, Sergiu Flondor, a 
scris o carte despre viața familiei la Cernăuți, 
carte în care a descris cele două refugii: primul 
refugiu între 1940-1941, al doilea – din 1944, 
care a fost și ultimul, după care familia a rămas 
în România.

Dan Onofreiciuc – violonist, s-a născut 
în satul Voloca, regiunea Cernăuți. La 17 ani 
este deja muzician format, cântă în orchestra 
„Ciocârlia” din Edineț. Între anii 1980-
1984 învață la Colegiul de Muzică din Bălți. 
Totodată, are mai multe solicitări din partea 
violonistului și dirijorului Nicolae Botgros, 
dornic să-l angajeze în orchestra „Lăutarii”. 
În 1993 pleacă peste ocean, în SUA, unde se 
stabilește cu familia.

Hortensia Puia Masichevici-Mișu – 
pasionată și înzestrată graficiană, născută 
la Cernăuți în 1917. Tatăl său, Partenie 
Masichevici, a fost secretar general la Camera 
de Comerț și Industrie din Cernăuți în perioada 
interbelică, dar și un excelent poet, pictor și 
compozitor. Familia Masichevici a împărtășit 
soarta miilor de intelectuali bucovineni, 
nevoiți să se refugieze în 1944, în România, 
Germania și alte țări. Mulți dintre ei, oameni 
talentați, au contribuit la dezvoltarea culturii 
române.

Nina Cionca – scriitoare din România, 
nepoata Mărioarei, sora compozitorului 
Ciprian Porumbescu. A fost bună prietenă cu 
Hortensia Puia Masichevici-Mișu, cu care 
i-a și făcut cunoștință autorului acestei cărți. 
A publicat și a îngrijit monografia Ciprian 
Porumbescu, volumele  Сiprian Porumbescu 
– album ilustrat comemorativ 1883-1983, 
Aurelia Cionca, Scrisorile lui Iraclie 
Porumbescu, Puneți un pahar cu vin și pentru 
mine. Pentru activitățile sale i s-a acordat titlul 
de cetățean de onoare al orașului Suceava.

Marian Talabă – solist, născut la 15 
ianuarie 1977 în satul Cupca, regiunea 
Cernăuți, într-o familie de muzicanți. În 1994 
și-a început studiile la colegiul muzical „Isidor 
Vorobchevici” din Cernăuți, iar în 1996 s-a 
înscris la Academia Națională de Muzică din 
Kiev. A cântat la Opera Națională din Kiev, iar 
din 2004  este solist la Staatsopera din Viena.

Mihai Amihalachioaie – muzician, 
născut pe data de 23 februarie 1961 în satul 
Molnița,  raionul Herța, regiunea Cernăuți. 
Este acordeonist, dirijor la Teatrul Național 
de Operă și Balet din capitala Republicii 
Moldova.

Maria Iliuț – interpretă de muzică 
populară. S-a născut la data de 23 februarie 
1955 în Crasna-Ilschi, regiunea Cernăuți. 
Este artistă emerită a Republicii Moldova, 
membră a Uniunii Muzicienilor din Moldova, 
lector superior la facultatea de Arte Frumoase 
a Universității de Stat din Moldova. La 
această facultate există o catedră unde sunt 
adunați studenţi de la 14 facultăți din cadrul 
universității, care au talent și înclinație 

Noutăți editoriale
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spre muzică și dans. A organizat ansamblul 
studențesc  „Crenguța de iederă”.

Nicolae Hacman – violonist și dirijor de 
orchestră. Născut în satul Ostrița, regiunea 
Cernăuți, la 11 mai 1959. A studiat la colegiul 
muzical „Isidor Vorobchevici” din Cernăuți. 
În 1983, a terminat studiile muzicale la 
Chișinău. A fondat orchestra pentru copii și 
tineret „Mugurel”. Nicolae Hacman a fost un 
îndrumător bun pentru mulți muzicanți din 
Cernăuți și împrejurimile orașului. A format 
o pleiadă de muzicanți tineri. Astăzi conduce 
orchestra de instrumente populare de la 
Filarmonica din Cernăuți.

Ștefan Purici – pictor bucovinean, născut 
la 19 iunie 1965 în satul Mahala de lângă 
Cernăuți. A studiat la școala de pictură pentru 
copii din Cernăuți, apoi la Liceul de Arte „I. 
E. Repin”  din Chișinău, iar în 1990 pleacă 
la studii în România, la Academia de Arte 
Frumoase „Nicolae Grigorescu” din București, 
specialitatea „pictură monumentală”. Întors 
la Cernăuți a înființat o școală de pictură 
bisericească, acasă, fără nicio susținere 
financiară. Împreună cu elevii săi a pictat 
mai multe biserici din regiunea Cernăuți, 
Republica Moldova și România.

Mihai Moroșan – pictor român, născut 
la 22 februarie 1942, în comuna Frasin. După 
studii, este angajat, prin concurs, pictor la 
Patriarhia Română. A pictat la Ierusalim, în 
Liban, Siria, Iordania, Cipru, Grecia, Anglia, 
Germania, Canada, America și, bineînțeles, 
multe biserici și mănăstiri din România. A 
pictat Mănăstirea Putna.

Arhimandritul Melchisedec Velnic – 
starețul mănăstirii Putna. S-a născut în anul 
1961 în comuna Ceplenița din Județul Iași. 
Numele de botez este Mihai. A urmat cursurile 
Seminarului Teologic de grad universitar din 
București. La 7 decembrie 1992 este numit 
stareț al mănăstirii Putna de către ÎPS Pimen, 
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Ilie Caraș – tânăr interpret de muzică 
populară. S-a născut la 31 iulie 1989,  în 
satul Ropcea, regiunea Cernăuți. A cântat în 
ansamblul „Izvoraș” condus de profesoara 

Victoria Costinean. Și-a continuat studiile 
muzicale în România, la Liceul de Artă din 
Botoșani, apoi la Conservatorul din Iași 
și, paralel, la Universitatea din București, 
Facultatea de Etnologie. A cântat cu mai 
toate orchestrele importante din țară, inclusiv 
cu „Lăutarii” maestrului Nicolae Botgros și 
cu ansamblul  „Dor Românesc” din Bistrița 
Năsăud. A organizat diverse evenimente 
culturale pentru românii din regiunea Cernăuți, 
în colaborare cu Liga tineretului român 
„Junimea” și centrul media „BucPress”.

Ioan Paulencu – solist de operă și 
interpret de muzică populară. S-a născut în 
satul Voloca, regiunea Cernăuți la 5 decembrie 
1940.  Este profesor de canto la Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice și la Colegiul 
de muzică „Ștefan Neaga”, unde a inaugurat 
Ansamblul Etnofolcloric „Bucovina”. A 
alcătuit un manual de canto, a realizat patru 
filme, un scenariu intitulat  Nunta străbunilor. 
Alte filme se intitulează Cuvânt pentru Mesia 
și Sărbătorile de iarnă.

Profesorul Ilie Luceac a știut să pună 
întrebări artiștilor bucovineni, care ne oferă 
răspunsuri nu doar la momente biografice, 
dar care ating și niște coarde sensibile din 
viața lor. Datorită lui avem astăzi posibilitatea 
să-i admirăm pe celebri fii ai Bucovinei din 
perspective mai puțin cunoscute, să cunoaștem 
mai bine universul lăuntric al artiștilor.

Vasile BARBUȚĂ – publicist, traducător 
și interpret. Masterat în relații internaționale, 
comunicare și studii regionale. S-a născut în 
data de 16 februarie 1993, în localitatea Crasna, 
regiunea Cernăuți. După absolvirea a 9 clase la 
școala nr. 1 din Crasna își continuă studiile la 
Colegiul de Silvicultură din Storojineț. Absolvent 
al Universității Naționale din Cernăuți, Facultatea 
de Istorie, Științe Politice și Relații Internaționale 
(2012-2018). În timpul studiilor, e delegat la 
Universitatea din Vilnius, unde studiază lituanistica 
și limba lituaniană. Participă cu comunicări 
la conferințe studențești în domeniul relațiilor 
internaționale și geopoliticii.

Noutăți editoriale
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Doina Cernica: Țara de Sus, de mai sus

Gina PUICĂ

Recenzii

Sugestiv intitulată și împărțită în două 
foarte dense volume, publicate succesiv 

în urmă cu câțiva ani, solida selecție Țara de Sus, 
de mai sus (vol. I Cartea, Mușatinii, Suceava, 
2015, 667 p;  vol. II. Arta, Mușatinii, Suceava, 
2016, 570 p.) cuprinde mare parte din textele de 
publicistică ale scriitoarei Doina Cernica, în bună 
măsură apărute inițial în paginile de Literatură și 
Artă ale cotidianului sucevean Crai nou, dar și în 
diverse reviste culturale, de-a lungul a aproximativ 
20 de ani. Cum titlul o sugerează, liantul acestor 
articole este Bucovina, textele dând seamă despre 
evenimente desfășurate în Țara Fagilor sau în alte 
spații, dar mereu cu participarea bucovinenilor. 
De aceea, este această carte nu doar o „cronică a 
vieții literare bucovinene” (așa cum autoarea scrie 
în cuvântul lămuritor și liminar), ci o adevărată 
enciclopedie a culturii bucovinene pe parcursul 
a două decenii. Volumul I are ca domenii de 
interes beletristica, filozofia, istoria. Cel de-al 
doilea, pictura, sculptura, muzica, teatrul, filmul. 
Predomină informațiile despre activități cu public 
din județele Suceava, Botoșani, Bacău, Neamț, 
dar și de la Cernăuți, Chișinău, și uneori de mai 
departe (Paris, New York etc.), implicându-i sub 
o formă sau alta pe bucovineni. 

Recitindu-și textele, în vederea strângerii lor 
în aceste volume, autoarea a sesizat că unul din 
termenii cei mai utilizați de ea e cel de „sărbătoare”, 
nu doar pentru că textele relatează despre lansări, 
vernisaje, festivaluri, ședințe festive, acordări 
de premii, dar și pentru că privirea cronicarului 
e mereu generoasă. Personaje proeminente sau 
mai mărunte, dar și locuri și instituții, evenimente 
punctuale și periodice defilează sub ochii 
cititorului într-un număr deopotrivă covârșitor 
și încântător de mare. Trebuie să-i citești textele 
Doinei Cernica pentru a înțelege cum aceasta știe 
să surprindă momentul și detaliul semnificativ, 

nuanța și parfumul fiecărui eveniment. Un 
echilibru unic între notația subiectivă și darea de 
seamă precis-obiectivă reiese din munca sa de 
cronicar. 

Din volumul I, selectez aproape la întâmplare 
aceste rânduri dintr-un articol despre „Zilele 
Lovinescu” de la Fălticeni din octombrie 2001: 
„Au pășit apoi în lumea oamenilor de seamă ai 
vremurilor care au fost, oameni de seamă ai 
prezentului: acad. Constantin Ciopraga și prof. 
univ. dr. Liviu Leonte, universitarii ieșeni care 
au onorat cu participarea lor „Zilele Lovinescu”, 
biograful Lovineștilor, Eugen Dimitriu, și 
conducătorul Asociației Scriitorilor din Moldova, 
prozatorul și publicistul Grigore Ilisei. De neuitat, 
pentru cine a avut norocul să le fie în preajmă, 
rămân clipele de istorie literară pe care, mergând 
spre Galerie și spre Colegiu, distinșii oaspeți 
le-au reînviat și care au transformat pe moment 
Fălticenii într-un univers în care chipurile 
Lovineștilor din spațiul muzeal, însuflețite de 
căldura aducerii aminte, li s-au alăturat, respirând 
cu nesaț și melancolie aerul înmiresmat al 
toamnei. (p. 61)

Mărturisesc: citesc cu emoție majoritatea 
acestor texte, pentru că am fost eu însămi prezentă 
la multe din acele momente de „sărbătoare” sau, 
oricum, contemporană cu ele... Sunt convinsă 
că au fost și vor fi numeroși cititorii care se vor 
regăsi astfel pe ei înșiși printre rândurile Doinei 
Cernica.

Lunga serie de texte din primul volum se 
deschide cu relatarea din mai 1993 a unei vizite 
la Chișinău, la căpătâiul lui Grigore Vieru, atunci 
spitalizat, și se încheie cu un amplu text intitulat 
„Eminescu, în ianuarie 2015”. Eminescu este, 
cred, numele cel mai prezent din acest volum și 
motivul organizării a multora dintre evenimentele 
descrise. Pe lângă numele poetului și printre 
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multe altele, îl găsim adesea pe cel al lui Dimitrie 
Vatamaniuc, autoritate în eminescologie, în 
trecut director al Centrului de Studii „Bucovina” 
din Rădăuți al Academiei Române, pe cel al lui 
Theodor Codreanu ori George Muntean. 

Rup acest fragment dintr-un articol publicat 
în ianuarie 2003, cu ocazia celebrării la Suceava 
a 153 de ani de la nașterea lui Eminescu: „Un 
moment deosebit l-a constituit prezența și 
prezentarea de către acad. Alexandrina Cernov 
a scriitorului Vitali Kolodii. Traducătorul cel 
mai apreciat, la această oră, în ucraineană a lui 
Eminescu (într-o reușită colaborare cu scriitorul 
și ziaristul Mircea Lutic), Vitali Kolodii, el însuși 
poet, a emoționat asistența cu recitarea strofelor 
finale din „Luceafărul” în ucraineană și a fost, 
la rându-i, copleșit de un al doilea val de emoție 
la anunțul lui Ion Beldeanu – pentru cei ce nu 
mai aveau cum să ajungă la Putna – că acolo, la 
Monumentul Eminescu de la Mănăstirea Putna, i 
se va decerna Premiul Eminescu al ediției 2003 a 
Festivalului.” (p. 83).

Printre evenimentele organizate periodic și 
semnalate cu fidelitate ediție de ediție, regăsim, 
printre altele, Festivalul „Mihai Eminescu” 
(Suceava, Putna, Călinești), Salonul Literaturii 
Române din Bucovina, festivalul literar „Magda 
Isanos-Eusebiu Camilar” (Udești). Dar și 
„Scriitorul citește”, o serie de evenimente de care 
se ocupa în urmă cu niște ani, la Suceava, chiar 
Doina Cernica. Demersul autoarei este unul vădit 
dedicat perpetuării cultului înaintașilor, al celor 
vârstnici și înțelepți, dar și încurajării tinerelor 
talente. 

Recenzia mea e neputincioasă în a reda 
bogăția a aproximativ 20 de ani de relatări despre 
evenimentele culturale din Bucovina, cuprinse 
magic în această carte. Selectez, cu un sentiment 
de disconfort că trec peste atâtea și atâtea alte 
texte pe care le las nesemnalate, un emoționant, 
impresionant și substanțial interviu cu Pan Solcan 
(1924-2017), născut la Botoșana (jud. Suceava), 
realizat cu ocazia unei reveniri în satul de baștină 
a scriitorului, care trăia de mai multe decenii la 
București (pp. 68-74). M-a intrigat textul despre 
prezența a două „prime doamne” ale României 
la Fălticeni, în octombrie 1999 (aceste „prime 
doamne” nefiind soții de șefi de stat ci două 
personalități de excepție în domeniile lor: dr. 
Sofia Ionescu, prima femeie neurochirurg din 
România și din lume și Angela Lefterescu, prima 

femeie comandant de cursă lungă din România; 
despre care Rodica Simionescu a scris câte o 
monografie). M-a interesat textul despre savantul 
latinist Haralambie Mihăescu (1907, Udești 
– 1985), puțin cunoscut (și încă și mai puțin 
celebrat) în Bucovina de origine. Mi-a plăcut 
felul în care textele Doinei Cernica dau seama 
despre persoane devenite într-un fel personaje de 
legendă o dată cu dispariția lor fizică (Constantin 
Ștefuriuc), sau despre personalități de primă mână 
ale timpului lor, astăzi aproape căzute în uitare, 
sau necercetate după cum ar merita-o (Petru 
Comarnescu). Analiza-portret a Universității din 
Suceava, fără de care orașul care o găzduiește „ar 
fi chiar mai puțin decât fără Cetate” (p. 185), este 
superbă.

Cititorul nu poate trece fără a se opri la 
texte despre Norman Manea, care spunea într-
un interviu televizat, realizat prin 2006 la New 
York de Mihaela Crăciun: „dacă aș fi rămas în 
România, aș fi fost poate un scriitor mai bun, așa 
sunt mai important” (p. 183). Nu pot fi ignorate 
nici textele despre Traian Chelariu, Nicolae Labiș, 
Matei Vișniec, printre mulți, mulți alții, membri 
ai universului acestei cărți...

Despre volumul II, dedicat artelor vizuale și 
ale spectacolului, nu voi spune mai nimic aici. 
Contez pe curiozitatea cititorului de a descoperi 
relatările atente și sensibile ale Doinei Cernica 
despre nume de ieri și de azi ce au marcat artele 
din Țara de Sus. Ion Irimescu și Elena Greculesi 
sunt poate personalitățile cele mai prezente aici, 
cărora li se adaugă multe, multe alte nume, dintre 
care le semnalez doar pe cele ale lui George 
Löwendal, Constantin Flondor, Georges Cotos 
(„artistul francez originar din Straja Bucovinei”, 
p. 147) sau Petru Comarnescu (între altele, istoric 
și critic de artă, înhumat la Voroneț) ori Cela 
Neamțu, Mircea V. Hrișcă, Lucia Pușcașu, Gabrel 
Baban, Dumitru Rusu, Dany Madlen Zărnescu.

În concluzie, îmi permit să remarc faptul că 
strângerea acestor foarte numeroase texte în cele 
două volume ce constituie cartea Țara de Sus, 
de mai sus a Doinei Cernica a fost realmente o 
excelentă decizie. Accesul cititorilor la acele 
articole (al căror rol documentar nu este unul 
neînsemnat) este astfel mult ușurat, iar lectura 
lor decalată sustrage efemerului evenimentele 
relatate, proiectându-le într-un soi de reconfortantă 
eternitate.
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În suita preocupărilor 
Academiei Române 

de valorificare a tradiţiilor 
istoriografiei noastre, prin 
retipărirea unor lucrări devenite 
clasice, şi reînnodare a unora din 
iniţiativele editorial-ştiinţifice 
mai vechi, întrerupte o vreme, se 
situează şi reactivarea Colecţiei 
Eudoxiu Hurmuzaki1.  

Nu voi insista, în rândurile 
de faţă, asupra importanţei 
şi semnificaţiei lucrării în 
ansamblul istoriografiei şi 
culturii române moderne, 
istoricilor fiindu-le familiar acest extrem de 
valoros corpus documentar; cei doi merituoşi 
iniţiatori, profesorii Victor Spinei şi Ionel 
Cândea (membri ai Academiei Române – 
primul, şi vicepreşedinte al înaltului for 
academic) subliniază, în acest sens, că „în 
ceea ce ne priveşte, considerăm că reluarea 
sa [a colecției] sub egida Academiei Române 
este pe deplin raţională, pentru motivul 
că vizează dinamizarea şi eficientizarea 
recoltării documentelor externe referitoare la 
istoria spaţiului carpato-dunărean începând 
din Evul Mediu şi până la cel de-al Doilea 
Război Mondial. Fără îndoială că în acest 
moment istoriografia românească nu mai 
revendică aceeaşi necesitate acută de surse 
documentare străine precum în epoca lui 
Eudoxiu Hurmuzaki, întrucât s-au găsit 
editori competenţi şi sârguincioşi care au 
depus eforturi perseverente pentru a le colecta 
din arhive ori din colecţii de acte elaborate 

în străinătate şi a le publica în 
volume speciale sau în paginile 
periodicelor de profil. Totodată, 
în diferite ţări europene au 
apărut, de asemenea, volume 
ce cuprind materiale relevante 
asupra unor secvenţe ale istoriei 
românilor şi ale etniilor cu care 
aceştia au convieţuit vremelnic 
sau durabil. Totuşi, pentru 
numeroase aspecte ale trecutului 
teritoriilor româneşti există o 
stringentă cerinţă de augmentare 
a bazei documentare, cu atât 
mai mult cu cât şi dezderatele 

cercetării au sporit constant. Ar mai fi de 
adăugat faptul că fluxul valorificării surselor 
diplomatice în unele ţări est-europene a fost 
mai alert decât cel constant în ultimele decenii 
în România, iar o comparaţie cu realizările din 
vestul Continentului şi din Statele Unite intră 
în incidenţa derizoriului” (p. X). 

De asemenea, iniţiatorii noii serii își 
exprimă intenţiile tematico-metodologice – în 
noul context şi stadiu al evoluţiei istoriografiei 
române – la acest nou început de drum: „am 
preconiza să fie incluse materiale arhivistice 
referitoare nu numai la evenimentele de natură 
istorică, ci şi la aspectele de ordin cultural, 
artistic, ecleziastic, cartografic (subl.n.) 
etc., mai ales că deţinem informaţii concrete 
despre consistentele resurse documentare 
încă nevalorificate depozitate în aşezăminte 
de profil din multe centre europene (Berlin, 
Budapesta, Istanbul, Londra, Moscova, 
Paris, Sankt Petersburg, Vatican, Viena etc.) 

Reactivarea Colecţiei Eudoxiu Hurmuzaki

Stoica LASCU
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sau americane (Stanford, Washington etc.). 
În funcţie de oportunităţile concrete, textele 
redactate în limbi cu o o audienţă mai limitată 
ar urma să fie prevăzute cu traduceri în limba 
română” (p. XI).

Ansamblul acestui prim volum al 
„reactivatei” colecţii – cu o solidă reputaţie în 
cercurile ştiinţifice europene ale timpului (în 
perioada 1876-1942 au apărut 45 de volume; 
în seria a doua, 1962-1974, reînsufleţită de 
acad. Andrei Oţetea, au mai apărut patru 
volume) – este compus din: Victor Spinei, 
Ionel Cândea, Reactivarea colecţiei de 
documente Hurmuzaki (pp. IX-XI)/ Remise au 
jour de la collection de documents Hurmuzaki 
(pp. XIII-XV)/ The Resurgence of the 
Hurmuzacki Documents Series (pp. XVII-
XIX); Victor Spinei, Colecţia de documente 
Hurmuzaki: antecedente, geneză concretizări 
(pp. XXI-CXXVII), [Editori], Cuvânt înainte 
(pp. CXXIX-CXXXII)/ Avant-propos (pp. 
CXXXIII-CXXXVI); Lista documentelor/ 
Liste des documents (pp. 1-16); Documente/ 
Documents (17-424), respectiv: 1914 (pp. 17-
42), 1915 (pp. 43-133), 1916 (pp. 134-183), 
1917 (pp. 184-406), 1918 (pp. 407-424); 
Memorii/ Mémoires (pp. 425-504); Indice de 
nume (pp. 505-521: însă, relativ aleatoriu). 

Conţinutul propriu-zis al volumului – 
recte, documentele respective – este compus 
din: La Grande Guerre vue du versant oriental. 
II. L’entrevue de Constantza (pp. 425-433) 
/ publicat în „Revue des Deux Mondes”, 
Janvier 1927 /; La Grande Guerre vue du 
versant oriental. Ma mission en Russie 1914-
1918. I. La tragédie d’une conscience royale 
(p. 433-457) /„Revue des Deux Mondes”, 
novembre-décembre 1930/; Cum s-a negociat 
harta României Mari (pp. 457-472); Amintiri 
din viaţa diplomatică. I. În drum spre temniţa 
din Petropavlosk (pp. 472-481) /în „Cuget 
Românesc”, februarie 1922/; Memoriu relativ 
la arestarea personalului legaţiunii de către 
guvernul comisarilor poporului (pp. 481-484) 
/M. Arion, din Fond Casa Regală/; O noapte 
şi două zile la fortăreaţa Petru şi Pavel (pp. 
484-488) /Fond 71/URSSS/; Două zile şi 

două nopţi la „PetroPavlosk” (31 decembrie 
1917 – 2 ianuarie 1918) (pp. 488-490) /
Zarifopol, Fond 71/URSS/; Joseph Noulens: 
Ambasador în Rusia Sovietică (pp. 490-495); 
Le Cinquantenaire d’une faute (pp. 495-
504) /Constantin Diamandy, în „Revue des 
Vivantes”, juin 1927/.

Partea documentară este precedată, cum 
s-a văzut deja, de amplul studiu (peste o sută 
de pagini) al profesorului Spinei – Colecţia de 
documente Hurmuzaki: antecedente, geneză 
concretizări –, el însuşi operă, în sine, doct 
şi foarte documentat, subsegmentat tematic: 
Aspecte terminologice, Definirea conceptului 
de izvor/sursă, Parametrii interpretării 
izvorului, Inserări de izvoare în literatura 
istorică timpurie, Marile colecţii de izvoare 
europene, Primele tentative de editare a 
izvoarelor în spaţiul românesc, Eudoxiu 
Hurmuzaki: Repere biografice, Valorificarea 
editorială a travaliului cărturăresc al lui 
Eudoxiu Hurmuzaki, volumele din prima serie 
a Colecţiei Hurmuzaki, Andrei Oţetea: Repere 
biografice, Reactivarea Colecţiei Hurmuzaki 
de către Andrei Oţetea. (Îndreptăţită şi 
salutară atitudinea activ-ştiinţifică a autorului, 
care a editat – întru informarea academică 
a confraţilor săi de peste hotare, cărora li 
se aduce, astfel, la cunoştinţă, un valoros 
segment din istoria istoriografiei noastre – 
şi varianta în limba engleză: The Editing 
of Historical Sources. The Hurmuzachi 
Collection of Documents. Translated by 
Adrian Poruciuc. Editarea izvoarelor istorice. 
Colecţia de documente Hurmuzaki, Editura 
Academiei Române. Editura Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I”, Bucureşti-Brăila, 2018 /366 
pp.; il. [l.engl.: pp. 7-164]/.). Microstudiul 
biografic dedicat lui Eudoxiu Hurmuzaki (pp. 
LXXXV-XCIV) este o binevenită sinteză (cu 
referinţe bibliografice actualizate) a celui care 
„a dobândit notorietate şi respectabilitate mai 
cu seamă prin demersurile întreprinse pentru 
colectarea izvoarelor externe referitoare la 
istoria națională. Cărturarului bucovinean 
îi era limpede că – de verme ce activitatea 
cronicărească din spaţiul etnico-cultural 
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românesc nu a fost efervescentă, iar loturi 
întregi de acte ale cancelariilor locale s-au 
distrus sau înstrăinat din varii motive, - 
cercetătorul preocupat de evul mediu şi chiar 
de epoca modernă era obligat ca, pentru 
reconstituirile de substanță ale trecutului 
spațiului carpato-danubian, să recurgă la 
arsenalul documentar păstrat în arhivele 
şi bibliotecile străine, situate în perimetre 
geografice cu un destin istoric mai ferit de 
urgia vremurilor. Până în momentul când 
Hurmuzaki a demarat tenacele sale cercetări, 
în spaţiul românesc nu se înregistraseră astfel 
de preocupări nici la nivel individual, nici la 
scară instituțională” (p. XCIV).

Aşa cum arată cei doi editori ai noii serii 
a colecţiei iniţiate de românul bucovinean 
Eudoxiu Hurmuzaki (nota bene: ei sunt, cum 
se ştie, cercetători la Institutul de Istorie de 
la Chişinău; Andrei Oţetea era român din 
Transilvania; Victor Spinei este de baştină 
din Basarabia, refugiat la Iaşi; Ionel Cândea 
este nativ dobrogean, împlinit ştiinţificeşte în 
Muntenia, la Brăila), „în culegerea de faţă au 
fost incluse documentele identificate în fondul 
personal C. Diamandy şi cel al «Casei Regale», 
aflate în custodia Arhivelor Naţionale Istorice 
Centrale, precum şi documente din fondurile 
arhivelor diplomatice ale României. Acestea 
cuprind intervalul anilor 1914-1917, până către 
luna ianuarie a anului 1918, subscriind unei 
perioade extrem de agitate, pline de turbulenţe, 
dificultăţi şi drame pentru poporul român. Cea 
mai mare parte a documentelor o reprezintă 
corespondenţa dintre Constantin Diamandy 
şi primul ministru Ion I. C. Brătianu, iar o  
mică parte conţine notele adresate ministrului 
de externe Emanoil Porumbaru (1914-1916) 
şi lui Take Ionescu (viceprim-ministru: iulie 
1917 – ianuarie 1918). De asemenea, au fost 
inserate traduceri din numeroase ziare ruseşti 
cu privire la poziţia Rusiei faţă de România 
în anumite faze ale evoluţiei raporturilor lor 
bilaterale, care oferă un plus de informaţie 
asupra unor momente-cheie în procesul de 
negocieri din anii neutralităţii, precum şi 
rapoarte ale consulului român la Moscova, 

ca şi unele rapoarte de interes ale legaţiilor 
române la Stockholm, Berna etc.” (pp. CXXX-
CXXXI).

Cele 689 de documente (inclusiv extrase 
din ziare apărute în anii respectivi) se 
constituie în preţioase atestări istorice, meritul 
editorilor (autori şi ai notelor de subsol, unele 
redate în română, altele în franceză) trebuind a 
fi consemnat şi apreciat ca atare. Volumul e o 
materializare de bun augur pentru istoriografia 
română – exprimând nădejdea în apariţia, în 
ritm alert, a următoarelor tomuri.

Note
1  Gheorghe E. Cojocaru, Eugen-Tudor Sclifos 

(eds.), Documente privind istoria românilor. 
Colecţia Eudoxiu Hurmuzaki. Seria a 3-a 
[Coordonatori: Victor Spinei, Ionel Cândea]. 
Vol. I: Legaţia Română la Petrogard (1914-
1918). Documente. La Légation Roumaine 
à Pétrograd (1914-1918). Documents. 
Éditeurs:..., Editura Academiei Române, 
Editura Muzeului Brăilei „Carol. I”, Bucureşti 
– Brăila, 2018 (522 pp.; il.); referenţi la acest 
prim volum sunt: prof. univ. dr. hab. Valentin 
Tomuleţ, conf. univ. dr. Constantin Ungureanu, 
cerc. şt. Ion Negrei.

Recenzii
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Oglindă retrovizoare

Liceul „Elena Doamna” din Cernăuți

Alexandra LOZINSCHI

Istoria Liceului Ortodox de Fete din Cernăuți 
are aura de legendă a marilor săi ctitori.  

Dându-și seama de rolul femeii ca vestală a dragostei 
de neam, limbă și lege, românii bucovineni au cerut 
înființarea acestei școli, pentru a le da fiicelor o 
educație solidă națională și religioasă, ferindu-le de 
primejdia înstrăinării.

Ideea creării acestei școli s-a discutat în 
Consistoriul arhipăstoresc al Mitropoliei din 
Cernăuți încă în anul 1864, dar au trebuit să treacă 
40 de ani până la realizarea ei, guvernul neaprobând 
vreme îndelungată sumele de bani cu care Fondul 
Ortodox din Bucovina urma să ridice școala. Abia la 
3 martie 1902 se primește hotărârea ministerială de 
a se înființa la Cernăuți o școală ortodoxă superioară 
de fete, compusă dintr-un  curs inferior de 4 clase 
și un curs superior de 3 clase. Piatra fundamentală 
a construcției se pune la 31 iulie 1902, în prezența 
Î.P.S. Vladimir de Repta, Mitropolitul Bucovinei. 
Lucrările de construcție sunt finalizate în 1905. 
Clădirea e realizată cu respectarea celor mai noi 
principii de igienă și confort școlar, cu calorifer, 
ventilație, vestiare pe lângă fiecare clasă, sală de 
muzică și o splendidă sală de gimnastică.

Prima directoare a școlii a fost doamna Ștefania 
Jemna. În 1912, după 7 ani de luptă cu autoritățile, 
școala superioară capătă statut de liceu. Dar, 
profesorii, elevii și părinții nu s-au putut bucura 
mult timp de această izbândă, deoarece vara anului 
1914 aduce războiul. În această perioadă  liceul 
servește ca spital. Timp de 6 luni, din septembrie 
1914 până în februarie 1915, Cernăuțiul îndură 
două ocupații rusești. Frontul foarte apropiat, 
desele bombardamente, noua ocupație rusească 
aduc închiderea cursurilor și rechiziționarea 
școlii în scopuri militare. Aceasta durează până în 
1917. După izgonirea rușilor, cursurile școlare se 
redeschid, dar în încăperile Reședinței Mitropolitane 

După Marea Unire, în școală se introduc 
manuale românești, predarea se face în limba 
română, dar programa analitică rămâne deocamdată 
cea austriacă.

La 24 ianuarie 1919, se sărbătorește, la 
București, Ziua Unirii, la care ia parte și  un grup 
de bucovineni în care se află și directoarea liceului, 
domnișoara Aspazia Luția, prima bucovineancă cu 
studii universitare și cu doctorat în litere, cunoscută 
prin sentimentele naționale înfocate, remarcabilă 
figură din tânăra generație feminină din Bucovina. 
Această strălucită tânără, viitoarea Doamnă Aspazia 
Șandru, devine, în 1919, directoarea  Liceului 
Ortodox de Fete „Elena Doamna”. Timp de 21 ani, 
liceul rămâne sub această valoroasă conducere.

Dacă în anii 1918-1921 Liceul Ortodox de 
Fete a funcționat doar cu 6 clase, după modelul 
liceelor de fete din Austria, în anii care au urmat, el 
a trecut la modelul românesc de 8 clase, prestigiul 
lui crescând an de an. În anul 1936, tot liceul avea 
clase paralele. 

Evenimentele din 1939-1940 găsesc elevele și 
profesoarele  gata de muncă și jertfă pentru Patrie. 
În 1940 școala e ocupată de sovietici, iar peste un 
an recuperată de români.

Am avut privilegiul de a fi eleva liceului în 
primul an școlar după eliberarea de sub ocupație. 
Activitatea se desfășura într-o clădire în care se 
mai vedeau urmele ocupației sovietice. Dar încet-
încet, liceul și-a reluat ritmul normal de școală 
românească. Înțelegând timpurile grele, elevele 
liceului și-au îndeplinit obligațiile de eleve ale 
unui liceu ortodox. Ori de câte ori școala a făcut 
apel, ele au tricotat pentru soldații de pe front. 
Mitropolitul Tit a acordat 23 de burse pentru eleve. 
Directoare mi-a fost prof. Elena Tarangul, profesori 
– Oltea Cudalbu, Irina Găină, Elena Motoc,  Florica 
Câmpan, Irina Balmuș, preot Nicolae Lăzărescu 
ș.a.

Liceul a fost un izvor nesecat de cadre cu 
bună pregătire. El rămâne o amintire frumoasă, o 
stare de spirit și de grație, ca și cum Dumnezeu 
și-a concentrat harurile și darurile acolo, în inima 
neuitatului municipiu al tinereții noastre, Cernăuți.
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Solidaritate bucovineană, 
în ani de grea cumpănă

Dragoș OLARU

Memento

Evacuarea în masă, din municipiul Cernăuți, 
în pragul iernii din 1941, a cetățenilor 

de etnie evreiască, între care se aflau mulți copii 
și bătrâni, a trezit compasiune și nemulțumire în 
rândurile bucovinenilor de alte etnii și confesiuni. 
Creștini simpli, dar și elite cernăuțene au venit 
în sprijinul concetățenilor de religie mozaică. Se 
cunoaște contribuția primarului Traian Popovici la 
salvarea miilor de evrei cernăuțeni. Dar au existat 
și foarte multe cazuri particulare, unele rămase 
necunoscute, protagoniștii lor prăpădindu-se în 
război sau în anii de regim comunist, cazuri când 
cetățeni simpli sau persoane cu oarecare influență 
în societatea bucovineană au întins o mână de 
ajutor prietenilor sau colegilor evrei, salvându-
le viața. De sprijinul concetățenilor creștini s-a 
bucurat tipograful cernăuțean David Slacman, 
de religie mozaică. La salvarea lui au contribuit 
un coleg de serviciu și o înaltă față bisericească1. 
Soarta sa a depins de decizia mitropolitului Tit 
Simedrea. Povestea fiului acestui evreu, Marcel 
Slacman (azi Meir Shai), acum în vârstă de 87 de 
ani, a fost mult mediatizată în presa din România 
și Israel. 

Un mitropolit ortodox întinde o mână de 
ajutor unui iudeu nedreptățit

Conform mărturisirilor cernăuțeanului Meir 
Shai, actualmente cetățean al Statului Israel, 
familia sa a fost scoasă din casă în toamna anului 
1941, și dusă în getoul din capitala Bucovinei, de 
unde urma să fie deportată în Transnistria. Pentru a 
preîntâmpina deportarea era nevoie de o autorizație 
din partea guvernământului militar. În această 
situație, David Slacman apelează la ajutorul unui 
coleg de serviciu de la Mitropolia Bucovinei, 
pictorul de icoane Gheorghe Rusu, un om foarte 
respectat în oraș, deoarece era nepotul lui Miron 
Cristea, primul patriarh al României. Cererea de 

emitere a unei autorizații pentru un evreu trebuia 
să vină din partea conducătorului unei instituții, în 
cazul dat, de la mitropolitul Tit Simedrea. Dar la 
data cânt urma să se facă solicitarea, mitropolitul 
se afla la București, unde plecase pentru a discuta 
cu rabinul-șef Alexandru Șafran cauza evreilor 
bucovineni confruntați cu grele încercări. În 
aceste condiții, pictorul iconar Gheorghe Rusu 
obține semnătura mitropolitului Tit cu oarecare 
întârziere. Solicitarea este trimisă guvernatorului 
Corneliu Calotescu care, fiind în relații tensionate 
cu mitropolitul, refuză să emită autorizația. Dar 
iconarul nu se lasă bătut și se prezintă cu cererea 
la Primăria municipiului, unde reușește să obțină o 
autorizație din partea primarului Traian Popovici. 
Demersul său în favoarea evreului era întemeiat 
pe faptul că tipografia Mitropoliei avea nevoie de 
munca calificată a tipografului David Slacman. 
Grație bunăvoinței primarului român, familia 
tipografului evreu a fost salvată de la deportare. 
Dar în anul 1942 primarul Popovici intră în 
dizgrația superiorilor și autorizațiile semnate 
de el sunt anulate. Familia Slacman este din nou 
supusă pericolului deportării. Atunci, la sugestia 
aceluiași Gheorghe Rusu și cu aprobarea tacită 
a mitropolitului, familia Slacman se mută într-o 
cameră de la subsolul Mitropoliei, unde locuiește 
timp de un an și opt luni, până la schimbarea 
guvernatorului și modificarea întrucâtva a 
atitudinii față de evrei. 

După instalarea regimului sovietic comunist 
în nordul Bucovinei, familia Slacman trece 
clandestin frontiera în România și se stabilește la 
București. În anul 1970 va părăsi și Bucureștiul, 
emigrând în Statul Israel. Dar plecarea în patria 
istorică a familiei s-a făcut fără  David Slacman, 
decedat între timp. În anul 2007, Meir Shai, fiul 
lui David Slacman, obține de la Memorialul Yad 
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Memento

Vashem din Ierusalim distincția „Drept între 
popoare”, post-mortem, pentru pictorul Gheorghe 
Rusu, însă nu și pentru mitropolitul Tit Simedrea. 
În ce-l priveşte pe Tit Simedrea, istoricul Liviu 
Cărare de la Institutul de Istorie „George Bariţiu” 
din Cluj, specialist în Istoria Holocaustului, crede 
că şansele fostului mitropolit bucovinean sunt încă 
mici, câtă vreme „există doar această mărturie 
directă, a lui Meir Shai” care, în opinia sa, e 
insuficientă2.

Un ajutor însemnat evreilor deportați în 
Transnistria a fost acordat și din partea altor 
cetățeni români din Bucovina. În fondurile arhivei 
de stat din Cernăuți se păstrează mai multe 
documente care atestă ajutorul acordat evreilor 
de către fostul director al Hergheliei Rădăuţi, Ion 
Larionescu, de către funcționarul Margulis de la 
fabrica de spirt „Rudich” din Rădăuți și de către 
avocatul Albert Twers din Rădăuți, care, conform 
unui raport al Serviciului Poliţiei de Siguranţă al 
Inspectoratului Regional de Poliţie Cernăuţi din 11 
martie 1942 către Guvernământul Bucovinei, „au 
înlesnit legătura între evreii din teritoriul Ţării cu 
cei evacuaţi”3.  

Misivele speranței ajung la destinatari
În urma cercetărilor făcute de Legiunea de 

jandarmi a C.F.R. s-a stabilit că avocatul Albert 
Twers, de origine etnică germană, aflat în serviciul 
firmei de export-import „Heinz Hellmsn” din 
Bucureşti, după vizita sa la Moghilev, unde 
studia posibilităţile deschiderii unei sucursale 
în Transnistria, a fost reținut în gara Lipnic „cu 
o geantă, în care la percheziţia ce i s-a făcut de 
şeful postului, s-au găsit 139 scrisori adresate 
evreilor din Cernăuţi şi Rădăuţi”4. După citirea 
amănunţită a scrisorilor nu s-a putut stabili „că ar fi 
pretins sau obţinut vreo sumă de bani pentru acest 
serviciu; rezultă însă cu prisosinţă сă acest mod 
de corespondenţă se practică în acea regiune pe o 
scară întinsă, contravenind astfel dispoziţiunilor 

din legiuirile poştale în vigoare”5. Primele două 
persoane au fost eliberate, iar avocatul Albert 
Twers a fost trimis la București, care, după 
cercetări, a fost de asemenea eliberat. Menționăm 
că fiica lui, Irene Ciobotaru, profesoară de limbă 
franceză, stabilită la Cluj, ne-a furnizat informații 
interesante despre tatăl ei și despre greutățile prin 
care a trecut familia Twers în anii postbelici.  

În anul 2014, aceste 139 scrisori, scrise 
în limbile ebraică, germană și română și care se 
păstrează la arhiva din Cernăuți, au fost publicate 
de către Benjamin Gril într-o ediție plurilingvă 
(germană, engleză, română și ucraineană), 
aducând astfel în fața unui larg public informații 
despre ororile prin care au trecut cei deportați în 
Transnistria6.

Astfel de situații, în care bucovineni de diverse 
etnii sau confesiuni și-au dat mâna în clipe grele 
de viață, sunt numeroase. Ele ne arată că, loviți de 
cumpene și încercări, bucovinenii, toleranți din 
fire, înțelegători unii față de ceilalți prin educație 
și tradiție, au demonstrat dintotdeauna spirit de 
solidaritate în relațiile lor interumane și interetnice.

Note

1     Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina în al doilea 
război mondial, Iași, 2004, p. 360.

2 Vezi: Roxana Caraiman, Povestea evreului 
care se luptă de 20 de ani ca un mitropolit 
român să fie declarat „Drept între popoare” 
(https://pressone.ro/povestea-evreului-care-
se-lupta-de-20-de-ani-ca-un-mitropolit-
roman-sa-fie-declarat-drept-intre-popoare/, 
21.02.2017) și Mirela Corlățan, Un mitropolit 
român a adus Yad Vashem în faţa instanţei 
(http://evz.ro/un-mitropolit-roman-a-adus-
yad-vashem-in-fata-instantei-919902.html, 
02.02.2011).

3 Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuți, F. R-307, 
Guvernământul provinciei Bucovina, inventar. 
3, dosar 3, fila 253.

4 Ibidem, f. 251.
5 Ibidem.
6 Vezi: Benjamin M. Grilj (coordonator) 

în colaborare cu Serhij Osatschuk și 
Dmytro Zhmunduljak, Schwarze Milch - 
Zurückgehaltene Briefe aus den Todeslagern 
Transnistriens, Innsbruck-Vien-Bozen, 2013.
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Blestem mari s-aibă-n casă
Cari di limba lui s-alasă

( Imnul aromânilor)

Constantin BELIMACE
(1848-1926)

Memento

Părinteasca Dimândare 

Părinteasca Dimândare 
Nă sprigiură cu foc mare  
Fraţi di mumă şi di-un tată,  
Noi, Armâni di eta toată.  
Di sum plocĭle di murminţî  
Strigă-a noştri buni părinţî:  
„Blestem mari s-aibă-n casă 
Cari di limba lui s-alasă.  
Cari şi-alasă limba lui  
S-lŭ-ardă pira focului,  
Să-s-dirină viu pri loc,  
Să-i si frigă limba-n foc.  
El în vatra-i părintească  
Fumealia să nu-şi hărăsească;  
Di fumeli curuni s-nu başe  
Nic în leagăn să nu-nfaşe.  
Cari fudze di-a lui mumă  
Şi di părinteasca-i numă,  
Fugă-i doara Domnului  
Şi dulţeamea somnului!” 

Părinteasca blestemare 

Părinteasca blestemare 
Porunceşte cu foc mare
Fraţi de-o mumă şi de-un tată 
Noi, Aromâni din vremea toată 
De sub plăcile de morminţi
Strigă ai noştri buni părinţi
„Blestem mare s- aibă-n casă
Care de limba lui se lasă
Care-şi lasă limba lui
Să-l ardă para focului
Să se dărâme viu pe loc
Să-i se frigă limba -n foc
El în vatra- i părintească
Familia să nu-şi fericească
De familie cununi să nu pupe
Micuţ în leagăn să nu înfaşe
Care fuge de a lui mumă
Şi de părintescul nume 
Fugi-i-ar dorul Domnului
Şi dulceaţa somnului!”

     
Motivul prin care oficialii ucraineni 

justifică introducerea articolului 7 în noua Lege 
a Educației din Ucraina, articol care dărâmă 
învățământul secundar în limba română, este 
grija statului pentru „o mai bună integrare a 
românilor în societatea ucraineană”.

În țările balcanice, aromânii (macedo-
românii), populație traco-romană băștinașă, 
mai veche decât toate celelalte popoare din 
sudul Dunării, cu rădăcini nu mai puțin 

adânci în istorie decât vecinii lor greci, au fost 
integrați atât de bine în societate, prin politici 
naționaliste atât de dure, la nivel de stat atât de 
„democratic”, încât nu se mai regăsesc decât 
vreo câțiva, risipiți pe ici pe colo în zonă.

Nu va trece mult timp și va apărea și printre 
poeții români din Ucraina un Constantin 
BELIMACE care va scrie o Părintească 
Dimândare pentru conaționalii săi pe cale de 
dispariție.

(1888)

***
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4 - Soții Mihai și Lidia HUȚCAL din Boian, nordul Bucovinei, la Parada Portului Popular 
Românesc din Cernăuți, ediția a IV

PE COPERTĂ:

1 - Participanți la Conferința științifică internațională: „Minorități naționale inventate. 
Moldovenismul: politici, cauze, efecte”, Cernăuți, Centrul Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi”, 23 noiembrie 2019

3 - Elevi din nordul Bucovinei în excursie la Castelul Bran, România, iulie 2019

Foto: Ștefan KARACHKO

Foto. Clementina TIMUȘ

Foto: Nicolae HAUCĂ
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