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Editorial

Consulatul General 
al României la Cernăuți 

marchează o dublă aniversare

Ștefan HOSTIUC

După Tratatul din 1997 cu privire la 
relațiile de buna vecinătate şi cooperare 

dintre România şi Ucraina, românii din regiu-
nea Cernăuți au început să piardă școli, dar au 
câștigat un consulat. Ca și românii din regiunea 
Odesa. Numai că prețul pe care aceștia din urmă 
l-au plătit a fost mai mare: ei au pierdut cu duiu-
mul nu numai școli, ci și dreptul la predarea în 
limba română, iar pe deasupra, și șansa deschi-
derii consulatului țării înrudite, la ei acasă. Or, 
dacă la Cernăuți, misiunea diplomatică română 
a avut norocul să revină după mai bine de un se-
col spre a-și continua drumul început pe vremea 
stăpânirii habsburgice, la Ismail, unde pe timpul 
stăpânirii țariste fusese de asemenea înființat un 
consulat român, acesta nu a mai avut norocul să 
revină, autoritățile ucrainene propunând Odesa 
ca loc de amplasare. Șansele Ismailului de a fi 
ales ca locație istorică pentru o asemenea misi-
une scăzuseră odată cu desființarea regiunii Is-
mail înființată în 1940 și absorbită în 1954 de 
regiunea Odesa, absorbție ale cărei motive ușor 
de presupus nu le vom discuta acum. Cernăuțiul, 
slavă Domnului, n-a avut parte de  asemenea 
aglutinări și, în 1999, a putut să ofere Consula-
tului General al României prilejul să revină la 
locul vechi. 

În general, soarta orașelor din zonele de fron-
tieră e pecetluită într-un mod cu totul special de 
mersul istoriei, care le mai plimbă, câteodată, 
dintr-o țară în alta. Dar tocmai aceasta le face să 
fie deseori gazde ale unor misiuni diplomatice. 
Căci nicăieri nu înflorește atât de tare comerțul 
ca în regiunile de frontieră. Marele bazar „Ka-
linka” din Cernăuți e plin de clienţi din Româ-
nia. Iar marele drum de negoț, așa cum trecea cu 
șase secole în urmă prin Cernăuții lui Alexandru 
cel Bun, tot așa trece și astăzi, creând la punc-
tul de vamă Porubne-Siret cozi interminabile de 

TIR-uri și mari bătăi de cap comercianților. Căci 
e în firea lucrurilor ca acolo unde există schimb 
de mărfuri să apară și felurite probleme, pe care 
doar o misiune consulară poate să le rezolve cu 
celeritate. Și dacă o astfel de instituție n-a apărut 
la Cernăuți încă pe vremea sovietelor, e doar din 
cauza sfidării de către comuniști a pieței libere. 
Din momentul căderii comunismului și fluidiză-
rii frontierelor, crearea, în zonă, a unei asemenea 
instituții a devenit o chestiune ce nu mai putea 
fi ignorată. Și iată că, după 25 de ani de la sem-
narea decretului privind înființarea ei, misiunea 
diplomatică română din Cernăuți marchează, 
împreună cu comunitatea istorică românească 
din regiune, încă un eveniment însemnat: împli-
nirea a 130 de ani de la înființarea consulatului 
de carieră al Regatului României în capitala Du-
catului Bucovina. 

În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, 
dorința României și a comunității românești 
din ducat de a deschide un consulat român la 
Cernăuți, a întâmpinat felurite opreliști din 
partea autorităților austriece. În acea vreme, 
românii bucovineni aveau relații tensionate cu 
guvernatorul Anton Pace von Friedensberg, fapt 
pentru care habsburgii nu prea erau dispuși să 
numească în capitala ducatului un consul ono-
rific al României (care urma să-l preceadă pe 
omologul său de carieră) din mijlocul români-
lor, cum ar fi fost, spre exemplu, Nicolae Cârste, 
Mihai Pitei sau Alecu Grigorcea, propuși părții 
române, la solicitarea acesteia, de către deputa-
tul bucovinean Doxuță Hurmuzachi. Dar, până 
la urmă, n-a mai fost nevoie de un consul ono-
rific. Vizita la Viena, din  toamna anului 1892, a 
monarhului român Carol I, a facilitat deschide-
rea unui consulat de carieră în capitala Ducatu-
lui Bucovinei. Decretul regal privind înființarea 
acestuia a fost semnat la 18 decembrie 1892 sub  
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nr. 4073. Misiunea diplomatică română a 
funcționat cu succes la Cernăuți până la începe-
rea Primului Război Mondial și chiar în timpul 
acestuia, cu unele intermitențe cauzate de tre-
cerea teritoriului Bucovinei dintr-o stăpânire în 
alta, în funcție de rezultatele operațiunilor mili-
tare ale țărilor beligerante. 

După cel de Al Doilea Război Mondial, 
România, din țară „inamică”, a devenit pentru 
URSS o țară „prietenă”. Dar Kremlinul nu a 
considerat oportună deschiderea unui consulat 
român la Cernăuți. O societate totalitară, cum 
spuneam mai sus, nu avea nevoie de o astfel de 
instituție, CAER-ul având modalitățile sale de 
comerț centralizat între țări. Abia în anii ’90 ai 
secolului trecut, când Ucraina a devenit stat in-
dependent și suveran, a apărut o asemenea ne-
cesitate. Dar în prima jumătate a deceniului al 
zecelea relațiile bilaterale româno-ucrainene nu 
ofereau încă un temei sigur pentru un asemenea 
pas. Acest temei a apărut odată cu semnarea Tra-
tatului din 1997. Monitorul Oficial al României 
publică Tratatul în iunie 1997, iar în noiembrie, 
același an, președintele României semnează De-
cretul nr. 588 privind înființarea Consulatului 
General al României la Cernăuți. 

Pentru comunitatea românească, aflată în 
oarecare derivă după efervescența pe care a cu-
noscut-o în ultimii ani ai perestroicii lui Gorba-
ciov, deschiderea de către România a misiunii 
diplomatice în capitala istorică a Bucovinei a 
constituit un eveniment deosebit de important, 
un semn de bun augur, care-i dădea comunității 
o mare speranță de revigorare. A fost poate cel 
mai important pas al țării înrudite făcut în în-
tâmpinarea doleanțelor românilor bucovineni 
din emisfera nordică a provinciei. 

Din prima zi a instalării în funcție a primu-
lui consul general al României, românii din 
Cernăuți au simțit alături de umărul lor umă-
rul patriei mame. Toți consulii generali de 
până acum, de la Excelența Sa Ilie Ivan, până 
la Excelența Sa Irina-Loredana Stănculescu, 
au demonstrat o preocupare permanentă pentru 
starea, de multe ori îngrijorătoare, a comunității 
românești din regiune. Problema școlilor cu pre-
dare în limba română, a mass-mediei în limba 

română, a bisericii strămoșești și câte alte chesti-
uni de importanță mai mare sau mai mică pentru 
comunitate s-au aflat în centrul atenției șefilor 
de misiune Ilie Ivan, Romeo Săndulescu, Tatia-
na Popa, Dorin Popescu (gerant interimar), Ele-
onora Moldovan, Irina-Loredana Stănculescu, a 
miniștrilor consilieri și a celorlalți colegi consuli 
sau funcţionari consulari: Corneliu Cibotaru, 
Iustinian Focșa, Denisa Gabor, Ionel Ivan, Ed-
mond Neagoe, Aurelian Rugină, Ionel-Constan-
tin Mitea, Nicolae-Dan Constantin, Florin Stan, 
Laurențiu Ciocan și a multor altora.

Legăturile consulatului cu mediul asociativ 
românesc au fost de la bun început deosebit de 
strânse și fructuoase, lăsându-se uneori cu rezul-
tate neașteptat de impresionante. Din inițiativa 
și cu ajutorul nemijlocit al doamnei consul ge-
neral, dr. Irina-Loredana Stănculescu, ca să dau 
un exemplu mai recent, a fost renovat sediul 
Societății „Mihai Eminescu” (aripa dreaptă a Pa-
latului Național), care era într-o stare deplorabilă, 
iar în curs de execuție se află restaurarea Casei 
Memoriale ,,Aron Pumnul”, pusă la dispoziția 
comunității românești pentru muzeul „Mihai 
Eminescu” încă pe vremea perestroicii lui Gorba-
ciov, dar, din lipsă de fonduri, lăsată în paragină. 
Așa că,  grija față de nevoile comunității, comple-
tată cu vocația managerială și implicarea practi-
că a celor mai buni reprezentanți ai diplomației 
române, care înțeleg să lase ceva concret, ceva 
palpabil, după încheierea misiunii lor pe această 
palmă de pământ strămoșesc, fac să se bucure ini-
mile care încă bat românește la Cernăuți.

Rezumând, am putea spune că, în lipsa unui 
Institut Cultural Român, atât de necesar în 
orașul care, așa cum știe toată lumea, l-a dat pe 
marele nostru poet național, simbol al rezistenței 
românilor înstrăinați, Mihai Eminescu, a cărui zi 
de naștere nu întâmplător a fost decretată drept 
Ziua Culturii Române, Consulatul General al 
Românei la Cernăuți rămâne principalul și (deo-
camdată) unicul far care revarsă de la înălțimea 
poziției sale, către comunitatea istorică româ-
nească din regiune, raze călăuzitoare, întărind 
speranța românilor bucovineni într-un viitor cu 
perspective mai clare și cu posibilități mai sigu-
re de protejare a ființei lor naționale.

Editorial
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Câteva repere 
privind Consulatul Regal 

al României la Cernăuți (1892 – 1916)

Florin STAN

În 2022 se împlinesc 130 de ani de la înfi-
inţarea Consulatului Regal al României la 

Cernăuţi, prilej de rememorare a unor aspecte 
din trecutul acestei importante misiuni, unul din-
tre cele nouă oficii consulare de carieră pe care 
Regatul României le întreţinea în acea perioadă, 
pe lângă cele de la Budapesta, Constantinopo-
le, Ismail, Monastir, Odessa, Rusciuc, Salonic 
şi Sofia. În zilele noastre, Consulatul General al 
României din vechea capitală a Bucovinei, înfi-
inţat în anul 1997, aflat sub conducerea inspirată 
a consulului general dr. Irina-Loredana Stăncu-
lescu, duce mai departe orizontul înaintaşilor, în 
consens cu politica externă a statului român, în 
interesul cetăţenilor săi, a frumoasei comunităţi 
istorice din statul de reşedinţă şi a ,,punţilor cul-
turale româno-ucrainene pe care le construim în 
prezent”, după cum a subliniat ministrul afaceri-
lor externe, Bogdan Aurescu1.

Înființarea Misiunii (1892)
Înființarea Consulatului de la Cernăuți s-a fă-

cut în urma demersurilor Ministerului Afacerilor 
Străine pe lângă Cabinetul din Viena. Contextul 
relaţiei bilaterale nu era în acea perioadă dintre 
cele mai faste. Guvernul conservator condus de 
Lascăr Catargiu intenţiona ameliorarea relaţii-
lor cu Monarhia Austro-Ungară. Pentru aceasta 
erau necesari mai mulţi paşi, între care reînnoi-
rea Convenţiei comerciale din 10/22 iunie 1875 
(fapt împlinit la 9/21 decembrie 1893, când a 
fost semnat un nou act, iar cele două părţi şi-
au acordat clauza naţiunii celei mai favorizate), 
reactualizarea Tratatului secret din 18/30 octom-
brie 1883 care expirase la 30 octombrie 1891 
şi trebuia reînnoit, fapt delicat având în vedere 
mişcarea memorandistă din Transilvania din pe-
rioada 1891-18942.

La 5/17 decembrie 1891, ministrul Aface-
rilor Străine, Alexandru Lahovary, a transmis 

reprezen tantului României la Viena, în persoa-
na ministrului plenipotenţiar Emil I. Ghika, te-
legrama care exprima voinţa guvernului de la 
Bucureşti de a înființa la Cernăuţi o misiunea 
consulară: ,,Guvernul regal având dorinţa să în-
fiinţeze un consulat la Cernăuţi, am onoare a vă 
ruga să binevoiţi a interveni de îndată pe lângă 
guvernul imperial şi regal pentru a vă informa 
dacă are vreo obiecţiune în această privinţă. În 
urma măsurilor de expulzare a israeliţilor din 
Rusia, acest consulat ne-ar fi de cea mai serioasă 
utilitate; pe de altă parte, supuşii austro-ungari 
vor avea mari înlesniri pentru viza paşapoar-
telor lor. În Cernăuţi existând şi alte consulate 
străine, nu mă îndoiesc că Cabinetul din Viena 
va agrea propunerea noastră, reamintindu-şi că 
România a admis consuli austro-ungari în ora-
şe unde alte puteri nu au agenţi consulari. Veţi 
putea adăuga că Rusia, în urma cererii noastre, 
a primit să reînfiinţăm consulatul român de la 
Ismail”3.

Materializarea înfiinţării misiunii se va face 
anevoie însă, în contextul bilateral menţionat şi 
mai ales în condiţiile în care şeful guvernului 
austriac, Eduard Taaffe, era o persoană cu vederi 
ultraconservatoare, care aproba cu greu orice 
schimbare care ar avea legătură cu vreo mişcare 
naţională.

Insistând pe subiectul deschiderii consulatu-
lui, reprezentantul diplomaţiei române a trimis 
la 7/19 martie 1892 o nouă telegramă lui Emil 
I. Ghika de la Viena, căruia îi solicita să insis-
te pe lângă contele Gustav Kálnoky, ministrul 
austriac de Externe, în vederea obţinerii unui 
răspuns favorabil, arătând între altele că Româ-
nia nu a refuzat niciodată admiterea stabilirii 
de consulate austro-ungare pe teritoriul său. În 
cadrul instrucţiunilor transmise de Lahovary se 
mai precizau următoarele: ,,Veţi adăuga că sta-
bilirea unui consulat la Cernăuţi ar fi o mare 

Ars diplomatica
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înlesnire pentru călătorii ce trec din Imperiul 
vecin în România şi au nevoie acum de a face a 
li se viza paşapoartele tocmai în Viena”4.   

La aceeaşi dată, ministrul român a trimis o 
notă reprezentantului Austro-Ungariei la Bucu-
reşti, contele Agenor Goluchowski, solicitând să 
sprijine cererea guvernului5. 

La 27 martie/8 aprilie, Emil I. Ghika a co-
municat Administraţiei Centrale a ministerului 
despre demersurile efectuate la ministerul impe-
rial de resort, arătând că decizia nu a fost încă 
luată de Eduard Taaffe, care deţinea şi portofo-
liul Internelor şi care invoca neînţelegerile între 
guvernatorul Bucovinei, contele Anton Pace von 
Friedensberg, şi notabilii români din provincie6.

Ministerul imperial de externe nu a descu-
rajat însă demersurile părţii române, rugând re-
prezentanul României să nu mai insiste, lăsând 
pe seama decidenţilor diplomaţiei de la Viena să 
aleagă ,,momentul oportun”, când se va putea 
obţine mai uşor ,,un rezultat favorabil”7.

La 22 aprilie/4 mai, Ghika informa conduce-
rea ministerului că în urma audienţei la minis-
trul Kálnoky, în pofida faptului că încă nu fusese 
aprobată înfiinţarea oficiului consular de carieră, 
a fost exprimată propunerea austriacă de înfiin-
ţare la Cernăuţi a unui consulat onorific, aceasta 
fiind ,,o cale de mijloc” sugerată părţii române. 
Consulatul de carieră urma să fie deschis după 
ce impedimentele de politică internă vor fi dis-
părut8.  

Fără a ceda proiectului iniţial, ministrul Al. 
Lahovary l-a contactat imediat pe cunoscutul 
Eudoxiu (Doxuță) Hurmuzachi, deputat în Par-
lamentul imperial şi membru al Dietei Bucovi-
nei, căruia i-a solicitat câteva nume de posibili 
candidaţi la funcţia de consul onorific. Acesta 
a răspuns de la Viena la 25 aprilie/7 mai 1892, 
mulţumind ministrului pentru încrederea acor-
dată şi arătând că: ,,Înţelegerea între ambele 
guverne despre înfiinţarea unui Consulat român 
în Cernăuţi va fi pentru poporaţiunea Bucovinei 
un fapt îmbucurător şi apt de a spori interesele 
agricole şi comerciale; se poate zice cum că me-
sura aceasta va fi primtă în Bucovina cu senti-
mente foarte simpatice”9.

Persoanele recomandate de către Hurmuzachi 
erau girate de liderul bucovinean prin aprecierea 
după care ,,nu va putea fi [nici] un dubiu des-
pre sentimentele amicale [ale] acestor persoane 
pentru România”10. 

Numele propuse erau: Nicolae Cârste, carac-
terizat ca ,,fost proprietar mare, în etate de pes-
te 50 de ani, bărbat onorabil, având cunoştinţa 

limbelor, cumpătat şi distincţiune, văr domnului 
ministru P. Carp*”. 

Al doilea ,,candidat corespunzător” pentru 
funcţia de consul onorific al României la Cer-
năuţi era Mihail Pitei ,,membru la Curtea de 
Apel, fost deputat în Parlamentul din Viena, a 
slujit în tinereţele sale şi pe la Consulatul impe-
rial austriac din Iaşi, astăzi avocat şi membru în 
Consiliul Comunal din Cernăuţi (...). Deşi om 
în vărstă este încă robust şi lucrător şi de fire 
energică; îl recomandă îndeosebi cunoştinţa de 
oameni şi experienţa mare ce posedă despre tre-
bile din ţară şi merită a fi numit între românii 
bine simţitori”12.

Un alt nume propus era Alecu Grigorcea 
,,proprietar mare, care grijeşte singur moşia sa 
Şărăuţi, în depărtare de o oază de Cernăuţ (...); 
bărbat mai tânăr, foarte onorabil”13.

Cu toată modestia care îl caracteriza, Hurmu-
zachi adăuga apoi în adresa înaintată ministru-
lui şi propunerea propriei sale persoane, având 
în vedere că ocazia este ,,de însemnătate pen-
tru ţerişoara noastră”14. Activitatea politică în 
Parlamentul vienez şi Dieta bucovineană nu îi 
permitea însă asumarea unei astfel de sarcini15.

Înaintarea în luna mai a acceptului infor-
mal părţii austro-ungare privind stabilirea unui 
consulat onorific la Cernăuţi, cu propunerea ca 
titularul să fie un român, fapt comunicat de E. 
I. Ghika ministrului Kálnoky, nu a fost urma-
tă de un răspuns din partea şefului guvernului 
austriac16.

La 29 mai/9 iunie 1892, ministrul Lahovary îi 
transmitea reprezentantului diplomatic al Româ-
niei de la Viena următoarele: ,,Binevoiţi a insista 
cu toată energia pe lângă guvernul imperial şi 
regal pentru ca să dea cât mai curând o soluţiu-
ne satisfacătoare cererii noastre de a înfiinţa un 
consulat onorar la Cernăuţi”17.

Datorită intervenţiilor continuate de către 
Ghika pe lângă ministrul Kálnoky, la 10/22 
iunie Bucureştiul a fost informat de către Le-
gaţia de la Viena că ,,Ministrul Afacerilor Stră-
ine Imperial şi Regal al Austro-Ungariei nu se 
opune la înfiinţarea unui consulat onorar la 
Cernăuţi”18.

Decidenţii de la Viena nu au acceptat însă 
nici unul dintre numele propuse pentru poziţia 
de consul onorific, austriecii înaintând propria 
propunere în persoana dr. Emmanuel Seleski, 
avocat din Cernăuţi19.

La întrebarea părţii române de ce candidaţii 
propuşi de la Bucureşti nu au fost agreaţi, răs-
punsul şefului diplomaţiei vieneze din 7/19 iulie 
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a fost că premierul Taafe îi considera implicaţi 
în mişcarea ,,naţionalistă” din Bucovina, fiind 
imposibil să agreeze vreunul20. Interesant este 
că atunci Kálnoky a rugat autorităţile române 
să considere soluţia consulatului onorific ,,drept 
una momentană”, iar dacă persoana propusă de 
Viena nu era acceptată – fapt care s-a şi întâm-
plat –, guvernul român putea desemna alt can-
didat ,,dincolo de pasiunile politice actuale”21.

Poziţia fermă a diplomaţiei române va aduce 
primele speranţe spre sfârşitul anului. La 12/24 
noiembrie E. I. Ghika a transmis o telegramă 
prin care ministrul Lahovary era informat că 
omologul austriac îi comunicase confidenţial că 
premierul Taafe acceptase înfiinţarea unui con-
sulat de carieră al României la Cernăuţi. Faptul 
nu s-a putut datora decât vizitei Regelui Carol 
I la Curtea de la Viena, în perioada 3/15 – 5/17 
noiembrie 1892, între probleme discutate cu îm-
păratul Franz Iosef aflându-se şi chestiunea înfi-
inţării oficiului consular de la Cernăuţi22. 

În cele din urmă, partea austro-ungară a 
transmis, la 1/13 decembrie 1892, prin Agenor 
Goluchowski, acceptul deschiderii unui consu-
lat român de carieră la Cernăuţi (Bucovina), cu 
aprecierea că acest ,,nou post consular va contri-
bui la facilitarea şi creşterea raporturilor deja 
atât de numeroase între cele două ţări ale noas-
tre”23.

La 18 decembrie 1892, ministrul Al. La-
hovary a transmis suveranului raportul după care, 
informând asupra negocierilor cu autoritățile 
de la Viena privind înființarea unii consulat de 
carieră la Cernăuți, demersuri care s-au înche-
iat cu ,,rezultatul dorit de Guvernul Maiestății 
Voastre”, în baza articolului 14 din Legea supli-
mentară relativă la organizarea Legațiunilor și 
Consulatelor, ruga să fie semnat decretul pentru 
înființarea consulatului24.

În baza raportului ministrului Afacerilor 
Străine, Regele Carol I a semnat Decretul nr. 
4073 din 18 decembrie 1892 prin care se înființa 
,,un Consulat de întâia categorie al României la 
Cernăuți” (Art. I), cu următorul personal: un șef 
cu titlul și gradul de consul, un cancelar, un in-
terpret și un ușier (Art. II)25.

În primăvara anului următor, printr-o adresă 
transmisă ministrului Al. Lahovari, la 4/16 mar-
tie 1893, E. I. Ghika, ministrul plenipotențiar 
de la Viena, solicita fixarea circumscripției 
consulatului din Cernăuți. Astfel, s-a propus ca 
jurisdicția acestuia să cuprindă Galiția și Bu-
covina, ,,deoarece acel oficiu va fi mai bine în 
poziție de a cunoaște mai de aproape chestiunile 
comerciale și sociale din zisele provincii asu-
pra cărora va fi chemat a se pronunța mai cu  
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seamă când va fi vorba de aplicarea instrucțiu-
nilor Departamentului Excelenței Voastre pri-
vitoare la vizarea pașapoartelor persoanelor 
originare din Galiția și Bucovina care doresc a 
intra în țară la noi”26.

Ministrul român de la Viena arăta că singurul 
oficiu consular străin care mai exista în Cernăuți 
era Consulatul Rusiei, circumscripția acestuia 
întinzându-se numai asupra Bucovinei27.

În urma solicitării șefului misiunii diplomatice 
din Viena, ministrul Afacerilor Străine i-a comu-
nicat acestuia la 15 martie 1893 că a hotărât ca 
,,circum scripțiunea Consulatului din Cernăuți să 
cuprindă provinciile Bucovina și Galiția”28.

După înființarea Consulatului de la Cernăuți, 
regele Carol I a semnat Decretul nr. 4102 din 19 
decembrie 1892 prin care Stamate Stamatiade a 
fost numit în noua funcție de consul al României 
la Cernăuți29.

Decretul menționează inclusiv personalul 
numit la misiune, la propunerea ministrului Al. 
Lahovari, după cum urmează: Dimitrie Gher-
ghel, fost magistrat, membru al Curții de Apel 
din Iași și fost deputat în două legislaturi, în pos-
tul de cancelar; Gheorghe D. Gallin, funcționar 
în Administrația Centrală a M.A.S., în postul de 
interpret30.

Imagini de epocă reprezentând Hotelul Schwarzen Adler, locul în care s-a stabilit provizoriu primul consul al României, 
Stamate Stamatiade, la sosirea la Cernăuți în 12 februarie 1893. Alăturat, imaginile contemporane (2022)

Aceasta a fost prima încadrare a Consulatului 
de la Cernăuți.

Patenta care a însoțit numirea lui Stama-
tiade, transmisă Legației din Viena la 23 de-
cembrie 1892/4 ianuarie 189331, menționează 
că acesta a fost recomandat pentru ,,pricepe-
rea, zelul și probitatea sa”, fiind împuternicit 
de către suveran ca în calitate de consul ,,să 
ocrotească și să sprijine interesele Regatului, 
mai cu seamă în ceea ce privește comerțul și 
navigațiunea; să privegheze executarea trata-
telor, să dea ajutor supușilor noștri și ai State-
lor amice în afacerile lor; în sfârșit să facă și 
să îndeplinească tot ce se prescrie prin legile 
și ordonanțele Regatului și prin instrucțiunile 
ce i se vor da”32.

M.A.S. a dispus ca ocuparea noului post de 
consul de către St. Stamatiade să fie făcută în-
cepând cu 1 ianuarie 1893. În adresa transmisă 
de ministrul Afacerilor Străine la 23 decembrie 
1892 / 4 ianuarie 1893, Stamatiade era informat 
la Salonic, unde ocupa funcția de viceconsul 
gerant, că ,,instalarea Dv. trebuind să aibă loc 
cât mai curând posibil, sunteți invitat a porni la 
București îndată ce succesorul Domniei Voastre, 
dl Constantin M. Kogălniceanu va sosi la Salo-
nic și-i veți fi predat oficiul în regulă”33.
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La 9 februarie 1893, ministrul plenipotențiar 
Emil I. Ghika anunța telegrafic de la Viena că 
Ministerul Imperial și Regal al Afacerilor Străi-
ne a informat că exequaturul cuvenit a fost acor-
dat consulului St. Stamatiade34.

Fiind recunoscut în calitate oficială la 
Cernăuți, consulul St. Stamatiade informa tele-
grafic M.A.S. la 13 februarie 1893 că a sosit la 
post cu o zi înainte, adresa provizorie fiind stabi-
lită la Hotel Schwarzen Adler35.

La 16/28 februarie 1893, St. Stamatiade îl 
informa pe Alexandru Lahovary, ministrul Afa-
cerilor Străine, că a primit patenta de consul la 
Cernăuți învestită cu exequaturul guvernului im-
perial și regal austro-ungar36.

În Anuarul diplomatic și consular al Româ-
niei pe 1894, încadrarea Misiunii de la Cernăuți 
era următoarea: Stamate Stamatiade, consul; 
Ștefan Mărgăritescu-Grecianu, cancelar, şi Ghe-
orghe D. Gallin, interpret37.

Aspecte  
ale activităţii oficiului consular

În privința activității misiunii consulare de la 
Cernăuți, în perioada de început a funcționării 
sale, relevantă este sinteza din 7/19 ianuarie 
1895 înaintată de consulul St. Stamatiadi minis-
trului Al. Lahovari38: Tabel despre tote lucrările 
efectuate la Consulatul regal al României din 
Cernăuți de la 1 ianuarie la 31 decembrie 1894.

Se arăta că arhiva misiunii cuprinde zece do-
sare, după cum urmează:

1. Acte de stare civilă – transmisiuni de acte 
judecătoresci – comisiuni rogatorii și orice alte 
acte extrajudiciare;

2. Corespondența relativă la stabilirea 
naționalităței și alte informațiuni;

3. Rapoarte și buletine comerciale, statistici, 
economice, sanitare etc. cu corespondența re-
spectivă;

4. Liberări de pașapoarte și pasavante*, în-
matriculări, repatrieri, cu corespondența relati-
vă la aceste afaceri;

5. Legislațiuni autentice;
6. Legislațiuni simple, traducțiuni, liberări 

de certificate și orice alte acte supuse la taxă 
nemenționate la alte dosare;

7. Concedii, mutări, numiri și alte detalii re-
lative la personal, afaceri de ceremonial și cele 
stabilind un principiu pentru situația Consula-
tului;

8. Contabilitatea;
9. Biblioteca;
10. Diverse40.

Documentul preciza că totalul încasărilor se 
ridica la 1558 lei.

De asemenea, se arăta că numerele de viză de 
pe pașapoarte, care formau un registru special, 
s-au ridicat la 20.763, din care 123 cu taxă, iar 
20.640 scutite de taxă, conform instrucțiunilor 
Ministerului41.

Din perspectiva realităţilor politice ale regiu-
nii, şeful misiunii transmitea ministrului Al. La-
hovary la 9/21 februarie 1895 o informare prin 
care anunţa că baronul Victor Stârcea, mare pro-
prietar în Bucovina, unul dintre cei nouă depu-
taţi trimişi în Adunarea Deputaţilor de la Viena, 
şi-a depus mandatul, în urma alegerilor din 8/20 
februarie fiind ales în locul său baronul Gheor-
ghe Wassilko Seretzki. Stamatiade sublinia că 
acesta este reprezentantul ,,românilor aliaţi cu 
rutenii bătrâni”42. În urma acestor alegeri, în 
Parlamentul vienez colegiile Bucovinei trimi-
teau nouă deputaţi: patru români, un rutean, trei 
germani şi un polonez43.

În ceea ce priveşte alegerile pentru Consiliul 
comunal din Cernăuţi44, şeful misiunii informa 
conducerea Ministerului, la 5 decembrie 1896, 
că Partidul Funcţionarilor, propus de către gu-
vern, a câştigat în afară de Colegiul al III-lea, 
între aleşii acestui for aflându-se şi baronul N. 
Mustaţă, apreciat drept ,,filoromân distins”45. 

Potrivit presei locale, niciodată până atunci 
alegerile ,,n-au fost întâmpinate de un interes 
atât de mare şi atât de încordat din partea pu-
blicului”, remarcându-se ca moment însemnat 
,,păşirea de astă-dată cu mult mai energică a 
elementului român din capitală în lupta electo-
rală”46. Se arăta că, astfel, românii din Cernăuţi 
au dovedit ,,însemnătatea lor în viaţa publică a 
capitalei”, făcând un mare pas înainte în repre-
zentarea cauzei naţionale47.

Optimismul românilor bucovineni avea să 
crească odată cu alegerile pentru Camera De-
putaţilor din Viena desfăşurate în anul următor. 
La 4 martie 1897, şeful misiunii de la Cernăuţi 
transmitea ministrului afacerilor străine, C. I. 
Stoicescu, că, din 11 deputaţi trimişi în capitala 
imperiului, cinci sunt români: dr. G. Popovici48, 
Iancu Lupul, mareşal al Bucovinei, baron Eu-
doxiu Hurmuzachi, baron George Vasilco şi dr. 
Ioan Zurean. Pe lângă aceştia au mai fost votaţi 
doi ruteni, dr. B. Wolan (din partea rutenilor bă-
trâni) şi Isidor Winicki, preşedinte al Tribunalu-
lui corecţional din Cernăuţi (din partea rutenilor 
tineri); doi israeliţi: dr. B. Straucher, socialist-
democrat, alesul oraşului Cernăuţi, şi David 
Tittinger, bancher, alesul Camerei de Comerţ din 
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Bucovina; un german, în persoana dr. I. Rosch-
man, rector al Universităţii din Cernăuţi, şi un 
,,armeano-polon”, dr. Stefan Stefanowicz49.

Potrivit celor transmise de şeful misiunii, 
,,Partidul naţional român, care numără un de-
putat mai mult ca în Camera trecută, pune mare 
speranţă în activitatea Dlui Dr. G. Popovici, de-
butant în viaţa politică, un tânăr foarte inteligent, 
cu vederi naţionale române. Ceilalţi deputaţi ro-
mâni sunt persoane cunoscute, care au reprezen-
tat deja Bucovina în Parlamentul din Viena”50.

Atenţia acordată de către şeful misiunii sus-
ţinătorilor intereselor românilor în regiune este 
ilustrată în contextul vizitei în România, din sep-
tembrie 1896, a împăratului Francisc Iosif I. La 
5/17 septembrie, consulul Stamatiade transmitea 
lui Dimitrie Sturdza, preşedintele Consiliului de 
Miniştri, care deţinea şi funcţia de ministru al 
Afacerilor Străine, rugămintea de a dispune tri-
miterea la Cernăuţi a trei bilete dus-întors Bur-
dujeni-Bucureşti, în vederea reprezentării presei 
din regiune în capitală, la solemnitatea primi-
rii augustului suveran51, pentru: ziarul oficial 
,,Czernowitzer Zeitung”52, ziarul român ,,Ga-
zeta Bucovinei” şi ziarul german ,,Bukowinaer 
Post”53 care susţinea interesele României.

 D. Sturdza a aprobat imediat transmiterea 
biletelor către Consulatul din Cernăuţi54, pe 
numele următorilor: Zaharia Voronca, repre-
zentant al ,,Gazetei Bucovinei”, Moritz Stekel, 
prim-redactor al ziarului ,,Bukowinaer Post”, şi  
Dr. Isidor Nussbaum, redactor al ,,Czernowitzer 
Zeitung”55.

Revenind de la serbările oficiale din Bucu-
reşti, dr. I. Nussbaum s-a prezentat la Consulatul 
României ,,exprimând în numele presei locale 
mulţumirile cele mai călduroase pentru primi-
rea cu adevărat amicală şi nobilă, precum şi 
pentru înlesnirile de tot soiul ce a întâmpinat cu 
ocazia călătoriei sale în România”56. 

Apreciind prestaţia din ţară a redactorului 
gazetei germane, care ţinuse un discurs entuzi-
ast la banchetul ziariştilor din Bucureşti, iniţia-
tiva sa de a publica o serie de impresii pozitive 
din România57, precum şi ,,mulţimea serviciilor 
aduse acestui Oficiu de la înfiinţarea sa şi până 
astăzi”, consulul Stamatiade propunea preşedin-
telui Consiliului de Miniştri şi Ministrului afa-
cerilor străine ca dr. I. Nussbaum să primească o 
,,distincţiune onorifică”58.

Prin Decretul Regal nr. 2280 din 7 iunie 1897 
s-a decis transferul consulului St. Stamatiade de 
la Cernăuți la Ismail, iar a consulului C. M. Ko-
gălniceanu de la Ismail la Cernăuți59.

În baza decretului amintit și a ordinului mi-
nisterial nr. 11.599 din 22 august 1897, Sta-
matiade a telegrafiat la București, la 30 august 
1897, că părăsește Cernăuțiul, predând oficiul 
lui Gh. D. Gallin60.

Preluarea oficială a funcției de către Kogăl-
niceanu s-a făcut după obținerea, la 22 august 
1897, a exequaturului de rigoare. Faptul era 
adus la cunoștință ministrului D. A. Sturdza, 
la 30 septembrie / 12 octombrie 1897, de că-
tre Legația României în Austro-Ungaria care 
a comunicat că Ministerul Imperial și Regal al 
Afacerilor Străine a transmis ,,patenta domnului 
C. Kogălniceanu, numit Consul al României la 
Cernăuți, investită cu exequaturul de rigoare. 
Ordinele cuvenite au fost date pentru ca dom-
nia sa să fie recunoscut de autoritățile loca-
le în calitatea sa oficială și admis la exercițiul 
funcțiunilor sale”61.

Abia sosit la post, noul şef de misiune a trans-
mis la Bucureşti noi date despre poziţia repre-
zentanţilor Partidului Naţional Român faţă de 
Viena. În adresa nr. 727 din 2/14 septembrie 
1897, consulul C. Kogălniceanu sublinia că, în 
baza ,,informaţiunilor particulare”, guvernul 
imperial, ,,în schimbul sprijinului dat de către 
deputaţii români”, a promis 1) că se va înfiinţa 
în Cernăuţi un gimnaziu român, 2) că la ocupa-
rea diferitelor funcţiuni, elementul român va fi 
luat în considerare mai mult decât până acum, 
3) că limba română va fi respectată în modul cu-
venit62.

Urmărind cu atenţie toate mişcările politice 
,,în sensul desăvârşirii autonomiei Bucovinei”, 
şeful misiunii informa Centrala, la 3/15 octom-
brie același an, că deputatul dr. Popovici a depus 
în Camera imperială un proiect de lege relativ 
la înfiinţarea unei Curţi de Apel la Cernăuţi63. În 
acelaşi timp, deputatul a depus şi un proiect de 
lege privind împărţirea şcolii normale de învăţă-
tori din Cernăuţi, cu limba de predare germană, 
în două secţiuni, română şi ruteană.

Preocuparea actorilor politici bucovineni faţă 
de autonomia regiunii reiese şi din alte comuni-
cări transmise de către şeful misiunii cernăuţe-
ne. La 9/21 februarie 1898, Kogălniceanu relata 
Bucureştiului informaţii de interes în urma des-
chiderii Dietei Bucovinei, care până atunci nu 
oferiseră motive de preocupare ,,cu unele mici 
excepţiuni, ca interpelările deputatului baron 
Eudoxiu Hurmuzachi şi a deputatului Ţurcan 
în privinţa unor abuzuri administrative”64. Ceea 
ce scotea însă în evidenţă consulul României la 
Cernăuţi era activitatea dr. Gh. Popovici, în ca-
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drul unor întruniri electrorale organizate la Ră-
dăuţi, Dorna şi Câmpulung, privite ,,ca un semn 
foarte îmbucurător şi ca un pas înainte spre 
deşteptarea vieţii naţionale a românilor bucovi-
neni”65. 

La 13/25 februarie acelaşi an, şeful oficiului 
consular transmitea că, în şedinţa Dietei buco-
vinene din 11 februarie, s-a discutat despre ,,o 
cestiune foarte însemnată şi arzătoare, cestiu-
nea şcolară în Bucovina”. Foarte important era 
faptul că ,,De astă dată românii uniţi cu rutenii 
bătrâni şi tineri au formulat aceleaşi cereri în-
tre care cele mai însemnate sunt următoarele: 
mai întâi de toate românii şi rutenii au cerut ca 
limba de predare în şcolile primare rurale să fie 
limba maternă a populaţiunii respective, iar în 
şcolile rurale cu mai multe clase studiul să fie 
predat în toate trei limbile, română, ruteană şi 
germană. De asemenea, în licee şi gimnazii, pe 
lângă clasele germane, să fie şi clase paralele 
române şi rutene”66.

Faţă de aceste cereri, preşedintele ţării a de-
clarat formal că le va acorda întregul său sprijin, 
însă în privinţa înfiinţării unor noi şcoli rurale 
pentru minorităţile din comunele cu popula-
ţie mixtă, baronul Bourguignon şi-a manifestat 
rezervele, în primul rând de ordin bugetar. În 
schimb, reprezentantul Bucovinei ,,a promis 
sprijinul său pentru (...) reformarea şcolii de 
învăţători şi învăţătoare în privinţa studiului 
limbii române şi rutene spre a forma învăţă-
tori şi învăţătoare care să cunoască bine aceste 
limbi”67. 

Pentru lămurirea spectrului politic românesc 
din regiune, şeful misiunii cernăuţene a transmis 
guvernului, la 23 februarie / 4 martie 1898, un 
raport asupra organizării Partidului Naţional, 
eveniment ,,de mare importanţă pentru poporul 
român bucovinean”68.

Creșterea importanței oficiului consular de 
la Cernăuți, a determinat, din partea șefului mi-
siunii, consulul Constantin M. Kogălniceanu, 
inițierea demersului de ridicare a Consulatului 
la rangul de Consulat general. Acesta a transmis 
ministrului Afacerilor Străine, Ion I. C. Brătia-
nu, la 30 iulie / 12 august 1904, o adresă în acest 
sens69. Consulul arăta că ,,dacă vreunul din ofi-
ciile noastre consulare merită din toate punctele 
de vedere și istoric și național, politic și comer-
cial a fi înălțat la treapta de Consulat General, 
apoi acesta este fără îndoială acesta de aici”70.

Se preciza că, la data înființării misiunii în 
1892, stabilirea statutului de simplu consulat a 
fost determinată de necesitatea menajării guver-

nului de la Viena care bănuia că noua misiune 
consulară ar putea deveni ,,un centru de agitație 
iredentistă în Bucovina”, susceptibilitate care, 
între timp, dispăruse71. 

Deși oficiul de la Cernăuți nu fusese ridicat 
la rangul de consulat general, aprecierea de care 
se bucura C. M. Kogălniceanu este reflectată de 
înaintarea sa la gradul de consul general, prin 
Decretul Regal nr. 2126 din 8 aprilie 1905, la 
propunerea ministrului Afacerilor Străine, gene-
ral I. Lahovari72. 

Imediat după promovare, consulul general 
Kogălniceanu a fost invitat la Lemberg, la un 
prânz festiv, de către președintele țării, Oktavian 
von Bleyleben, guvernatorul Galiției, la care au 
mai fost invitați oficialități locale, precum mitro-
politul, primarul ș.a.73.

Interesant este că, în urma ridicării reprezen-
tantului oficiului consular român la rangul de 
consul general, autoritățile Imperiului Rus au de-
cis ridicarea misiunii sale de la Cernăuți la rangul 
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de Consulat General, ,,spre a da o mai mare în-
semnătate reprezentării sale în Bucovina”74.

Misiunea lui Kogălniceanu la Cernăuți s-a 
încheiat odată cu emiterea Decretului Regal nr. 
888 din 28 martie 1908, care stabilea transferul 
acestuia la Consulatul din Rusciuc, iar a lui Di-
mitrie Georgescu, consul general la Rusciuc, la 
Cernăuți75. 

A urmat în postul de consul general Dimitrie 
Georgescu, numit la 1 aprilie 1908 prin Decre-
tul Regal nr. 888 din 28 martie 1908. Acesta a 
trimis în anii mandatului său la Cernăuţi o serie 
de comunicări de interes politic în care expunea 
atitudinea autorităţilor austriece faţă de membrii 
grupărilor politice românești: Partidul Demo-
crat, Partidul Naţional şi Partidul Independent de 
Centru. De exemplu, în iunie 1914, șeful misiu-
nii consulare arăta că aceştia erau urmăriţi per-
manent ca bănuiţi de trădare, iredentism şi lipsă 
de loialitate faţă de dinastia habsburgică76. Mai 
mult decât atât, consulul general Georgescu in-
forma că ,,jandarmeria şi poliţia supraveghează 
orice supus român care vine în Bucovina”, iar 
,,satele româneşti din sudul Bucovinei, care sunt 
aproape curat româneşti, şi poate din această 
cauză inspiră mai puţină încredere stăpânirii, 
se găsesc sub un control necontenit şi supărător 
al serviciului de siguranţă, astfel că, chiar nişte 
ţărani liniştiţi şi nepricepuţi în ale politicii sunt 
bănuiţi a avea legături politice cu România”77. 
De asemenea, profesori şi funcţionari români 
erau traşi la răspundere pentru articole trimise 
ziarelor din Bucureşti şi pentru corespondenţa 
cu profesorul Nicolae Iorga, iar ,,orice manifes-
taţiune naţională a românilor bucovineni, care 
mai înainte trecea neobservată, astăzi este co-
mentată şi supravegheată de autorităţi”78.

Odată cu declanșarea Marelui Război, vice-
consulul Gheorge D. Gallin a trimis mai multe 
informări privind mișcarea trupelor, dispozițiile 
guvernământului imperial austriac, situația unor 
locuitori etc 79.

Astfel, la 11 ianuarie 1915, Gallin, care a girat 
conducerea misiunii în ultimii doi ani de funcţio-
nare a oficiului consular, informa conducerea mi-
nisterului că sosise în Cernăuți, în marș spre Vatra 
Dornei, ,,un nou regiment de cavalerie și unul de 
infanterie”, destinate a intra în Transilvania. Se 
arăta că regimentul de cavalerie era format din 
tătari din Crimeea, purtând inițialele împărătesei 
care era ,,proprietara acestui regiment”80.

Memoria contemporanilor a reţinut faptul că, 
în perioada ocupaţiei ruse a Cernăuţiului, locui-
torii se confruntau cu lipsuri majore, suferind 

inclusiv oficialii austrieci. Problema a găsit re-
zolvare datorită intervenţiei lui Gh. Gallin, gu-
vernatorul Evreinov permiţând cernăuţenilor să 
primească sume de bani din partea autorităţilor 
austriece prin intermediul Consulatului General 
al României81. 

Odată cu declanșarea Marelui Război, per-
sonalul Misiunii de la Cernăuți a fost dislocat la 
Mamornița din zona Herței82. Dar nu va funcționa 
acolo mult timp. Astfel, după un sfert de secol de 
activitate în interesul ţării, Consulatul Regal al 
României la Cernăuți îşi va înceta activitatea. 

Şefii misiunii 
(medalioane profesionale)

Un magistrat în corpul personalului  
consular: Stamate STAMATIADE 

Diplomatul Stamate Stamatiade83, numit în 
postul de la Cernăuți la 1 ianuarie 1893, era 
născut la 6 martie 1848 în București. După ce-
și ia licența în Drept la Paris, intră în serviciul 
Afacerilor Străine la 1 noiembrie 1879, ca atașat 
supranumerar în Administrația Centrală. Până 
la angajarea în minister îndeplinește funcția de 
substitut de procuror la Olt și judecător la Ocolul 
III din București. 

Prin Decretul Regal nr. 2950 din 15 decem-
brie 1881 e numit atașat pe lângă Legația de la 
Paris, menținându-se în acest post până la 31 
martie 1885. 

Prin Decretul Regal nr. 1544 din 6 mai 1886, 
la data de 16 mai devine viceconsul cancelar la 
Consulatului General din Budapesta, înlocuin-
du-l pe Al. Lambrino. Postul e ocupat până la 31 
august 1889. 

Prin Decretul nr. 2278 din 20 august 1889, 
e numit la 1 septembrie 1889 viceconsul gerant 
al Consulatului General al României la Salonic, 
în locul lui Spiru Constantinescu, post pe care-l 
ocupă până la 31 decembrie 189284.  

După înființarea Consulatului de la Cernăuți, 
stabilită prin Decretul Regal nr. 4073 din 18 
decembrie 1892, la propunerea ministrului Al. 
Lahovari, regele Carol I semnează Decretul nr. 
4102 din 19 decembrie 1892 prin care Stamate 
Stamatiade e numit în noua funcție de consul al 
României la Cernăuți85.

La data numirii la Cernăuți, St. Stamatiade 
deținea gradul de secretar de legație clasa a II-a86.

Prin Decretul Regal nr. 2280 din 7 iunie 1897 
s-a decis transferul consulului St. Stamatiade de 
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la Cernăuți la Ismail, iar a consulului C. M. Ko-
gălniceanu de la Ismail la Cernăuți87. La data de 
15 septembrie 1897, Stamatiade preia conduce-
rea Consulatului de la Ismail88, pe care o deține 
până la 1 aprilie 1912, când demisionează în 
urma stabilirii drepturilor la pensie89.

Astfel, s-a încheiat o carieră în Corpul Diplo-
matic și Consular de peste 30 de ani de serviciu, 
din care 20 ani în calitate de consul.

Decorații: Cavaler (1883), apoi Ofițer (1890) 
al Ordinului ,,Coroana României”; Ordinul 
,,Medjidie” al Turciei, clasa a III-a (1893)90.

Constantin M. KOGĂLNICEANU –  
primul consul general  

al României la Cernăuți
Constantin  M. Kogălniceanu este numit con-

sul al României la Cernăuți prin Decretul Regal 
nr. 2280 din 7 iunie 1897. Prin acest decret, re-
gele stabilește transferul său din Ismail în capi-
tala ducatului Bucovinei, unde îl înlocuiește pe 
consulul St. Stamatiade, transferat la Consulatul 
de la Ismail91.

Fiind licențiat în Drept la Paris, intrarea în 
serviciul Ministerului Afacerilor Străine datează 
din anul 1877, când, la 30 aprilie, s-a decis ad-
miterea sa în calitate de atașat supranumerar la 
Agenția României la Berlin92. Angajat al Misiu-
nii de la Berlin rămâne până la 1 iunie 1883. Prin 
Decretul Regal nr. 2486 din 23 octombrie 1881 
devine secretar clasa a II-a al legației.

De la Berlin este transferat, prin Decretul Re-
gal nr. 1411 din 2 iunie 1883, la Legația de la 
Roma, unde va funcționa până la 2 aprilie 1884. 
Apoi, prin Decretul Regal nr. 1190 din 3 aprilie 
1884, C. M. Kogălniceanu va fi numit în aceeași 
calitate de secretar clasa a II-a la Petersburg. 
Mai multe abateri de serviciu săvârșite în ulti-
mele posturi, îl determină pe ministrul Afaceri-
lor Străine, D. Sturdza, să propună suveranului, 
la 23 octombrie/5 noiembrie 1884, revocarea 
numirii93. Astfel, regele semnează la 26 noiem-
brie 1884 Decretului nr. 2868 prin care C. M. 
Kogălniceanu  este revocat din funcția pentru 
care fusese numit la Legația de la Petersburg.

Ulterior, după un mandat de deputat, C. M. Ko-
gălniceanu, prin Decretul Regal nr. 4103 din 19 de-
cembrie 1892, este numit, începând cu 1 ianuarie 
1893, viceconsul gerant al Consulatului General de 
la Salonic. După investire, prin Decretul  nr. 1256 
din 31 martie 1893, este numit consul începând cu 
data de 1 aprilie 1893. În funcția de la Salonic ră-
mâne până la 1 mai 1895, când, prin Decretul regal 
nr. 2093 din 26 aprilie 1895, e numit consul la Is-

mail. Aici va funcționa până la 6 iunie 1897, când 
va fi numit în postul de la Cernăuți.

După efectuarea misiunii de la Cernăuți, prin 
Decretul Regal nr. 888 din 28 martie 1908, este 
transferat la Consulatul din Rușciuc, în locul 
consulului general Dimitrie Georgescu, trimis 
la Cernăuți. De la Rusciuc, prin Decretul regal 
nr. 1705 din 17 martie 1912, este transferat la 
București. După patru ani de activitate în cadrul 
Administrației centrale a Ministerului, se pensi-
onează. La 1 aprilie 1916 solicită, din poziția de 
consul general cu gradul de consilier de legație94, 
reglarea drepturilor la pensie.

Stabilit, după pensionare, în afara țării, trimi-
te un memoriu, în 1948, Consulatului R.P.R de 
la Viena, solicitând guvernului român primirea 
pensiei la care era îndreptățit. Solicitarea este 
respinsă în 1950 pe motiv că ,,legile în vigoa-
re nu acordă pensie persoanelor care locuiesc 
în străinătate”95. Fostul consul general își mai 
exprima dorința de a reveni în țară pentru a fi în-
mormântat în Mausoleul neamului Kogălnicea-
nu. Legile timpului erau însă implacabile.

Dimitrie GEORGESCU –  
de la ,,ţiitor de registre” la director  

al Cabinetului ministrului
Consulatul General al României  

la Cernăuți. Șefi de misiune (1999-2022)
Dimitrie Georgescu e numit în interesul ser-

viciului în funcţia de consul general la Cernăuţi 
începând cu 1 aprilie 1908, prin Decretul Regal 
nr. 888 din 28 martie 1908, care a stabilit trans-
ferarea acestuia din postul de consul general la 
Rusciuc, în locul său fiind transferat de la Cernă-
uţi Constantin Kogălniceanu96.

Născut la Tecuci, la 8 ianuarie 1865. De con-
fesiune ortodoxă. Bacalaureat în Litere şi Ştiin-
ţe şi licenţiat în Drept la Universitatea Bucureşti 
(1898). Cunoştea limba franceză. Căsătorit în 
oraşul Giurgiu, la 18 ianuarie 1904, cu Alexan-
dra Paichide. Cuplul a avut doi copii: Alexandru, 
născut la Giurgiu, la 25 decembrie 1904, şi Elena 
Constanţa, născută la Cernăuţi, la 20 mai 191197. 

A intrat la cerere în rândul funcţionarilor Mi-
nisterului Afacerilor Străine în anul 1885, printr-o 
decizie din 1/13 iulie fiind numit copist în Admi-
nistraţia centrală. Din 16 martie 1888 a fost numit 
,,ţiitor de registre la Contabilitate”, apoi la Divi-
ziunea Consulară. În scurt timp a devenit sub-şef 
de birou, apoi, în 1889, şef de birou98.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 2674 din 26 sep-
tembrie 1890 e numit cancelar al Consulatului 
General din Odessa. Prin Decizia ministrului  
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Al. Lahovary nr. 17439 din 29 septembrie 1890, 
e detaşat în Administraţia Centrală, fiind însărci-
nat în funcţia de şef al Biroului Navigaţiei. Din 
această poziţie, prin Decizia ministerială nr. 15 
din 11 aprilie 1891 semnată de Constantin Esar-
cu, e însărcinat cu gerarea provizorie a Consula-
tului Regal din Rusciuc.

Printr-o altă decizie cu nr. 30 din 15 oc-
tombrie 1891, Dimitrie Georgescu, cancelar al 
Consulatului General din Odessa, e transferat 
la Consulatul General din Salonic, unde ocupă 
aceeași funcție începând cu 1 noiembrie 1891 
(conform Decretului Regal nr. 2828 din 28 oc-
tombrie 1891). Dar la scurt timp (1 mai 1892), 
va fi  transferat la Consulatul din Ismail, tot pe 
funcția de cancelar. De aici, nepriindu-i clima, 
dar și din dorința de a-și finaliza studiile la Fa-
cultatea de Drept din Bucureşti, solicită în două 
rânduri (în ianuarie și martie 1894), revenirea în 
Administraţia Centrală, ca şef de birou în Direc-
ţa Afacerilor Comerciale şi Consulare. Urmare 
a aprobării cererii, începând cu data de 1 aprilie 
1894, revine în Administrația Centrală a minis-
terului, ca şef de birou, funcție pe care o deține 
până la 1 martie 1896, când pleacă la Constanti-
nopol, pe funcția de viceconsul al Consulatului 
General al României. Aici va rămâne până la 1 
februarie 1901, după care va fi numit în primul 
său post de şef de misiune.

Prin Decretul Regal nr. 299 din 23 ianuarie 
1901, Dimitrie Georgescu este numit, cu începe-
re din data de 1 februarie 1901, în postul vacant 
de consul al României la Rusciuc. În septembrie 

1903 este însărcinat cu conducerea provizorie a 
Consulatului General de la Constantinopol, în 
lipsa titularului. Dar în noiembrie, același an, re-
vine în postul de la Rusciuc.

Prin Decretul Regal nr. 1096 din 23 martie 
1904 preia, începând cu 1 aprilie 1904, condu-
cerea Consulatului de la Bitolia. Iar după un an, 
prin Decretul Regal nr. 1864 din 1 aprilie 1905, 
e transferat, în aceeași calitate, la Consulatul de 
la Salonic99.

De la Salonic, la 1 septembrie 1906100, prin 
Decretul Regal nr. 3161 din 25 august 1906, e 
transferat la Consulatul din Rusciuc, unde va 
ocupa postul de titular până la data de 30 aprilie 
1908. La 5 mai 1908, Georgescu preia conduce-
rea Consulatului României la Cernăuţi, având în 
circumscripție Bucovina şi Galiţia101.

Începând cu data de 10 iunie 1915 e detaşat 
provizoriu pe lângă Legaţia de la Sofia.

La 1 august 1917 fiind înființat, prin Decre-
tul Regal nr. 833 din 4 august 1917, Consulatul 
Româ niei la Chişinău, D. Georgescu, consul ge-
neral în Administraţia Centrală, este recoman-
dat, pentru ,,priceperea, zelul şi probitatea sa”, 
să ocupe funcția de șef al acestei misiuni. La 
Chișinău își începe activitatea, în condiții foarte 
complicate pentru soarta Basarabiei aflată în pli-
nă revoluție, la 30 decembrie 1917102.

La 1 decembrie 1919, prin Decretul Regal nr. 
5163 din 30 noiembrie, e numit director al Cabi-
netului ministrului, însărcinat cu conducerea Di-
recţiei Personalului, Protocolului şi Cancelariei 
Ordinelor.

Profesionalismul şi încrederea 
de care s-a bucurat ministrul pleni-
potenţiar D. Georgescu sunt dove-
dite prin însărcinarea sa, în 1921, 
ca secretar general al ministerului, 
delegat, prin Decizia ministerială nr. 
49702 din 17 decembrie 1921, ,,a 
semna corespondenţa curentă «pen-
tru Ministru»”.

Cariera lui Georgescu va conti-
nua în Centrala ministerului, prin 
Înaltul Decret Regal nr. 2477 din 1 
august 1927 fiind numit director al 
Cifrului. Din această poziţie, deja 
cu gradul de ministru plenipotenţiar 
clasa I, fostul consul general de la 
Cernăuţi va fi înscris, la 1 mai 1929, 
în rândurile pensionarilor statului.

Decorații: ,,Coroana României” 
în grad de Cavaler (10 mai 1893), de 
Ofiţer (1902), de Comandor (1919) 

Imobilul în care a funcţionat Consulatul Regal al României la Cernăuţi  
din Str. Schlangengasse, în prezent Ukrainsʼka 25.

Foto: Vladimir ACATRINI (2022)
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şi de Mare Ofiţer (mai 1921); Cavaler 
al ordinului ,,Sf. Alexandru” al Bulga-
riei (1894); ordinul otoman ,,Medgidie” 
în grad de Comandor (1897), de Mare 
Ofiţer (1905); ordinul ,,Steaua Români-
ei” în grad de Cavaler (1900), de Ofiţer 
(1912); Comandor al ordinului ,,Osma-
nie” (1900); Comandor al ordinului ,,Me-
ritul civil” al Bulgariei (octombrie 1902); 
medalia jubiliară ,,Avântul Ţării” (1912); 
Comandor al ordinului austriac ,,Frantz 
Josef” (1914); Mare Ofişer al ordinului 
,,Sf. Sava” al Serbiei (1920); Comandor 
al Legiunii de Onoare (februarie 1921); 
Mare Ofițer al Ordinului ,,Coroana Itali-
ei” (mai 1921); Mare Cruce al ordinului 
,,George I” al Greciei (ianuarie 1922). 
Alte distincţii: medalia ,,Răsplata Mun-
cii pentru Învăţământ”, clasa I; medalia 
,,Bărbăţie şi Credinţă”, clasa I.

Gheorghe D. GALLIN:  
de la copist, în timp de pace,  
la gerant în timp de război

Gheorghe D. Gallin, născut la 12 februarie 
1865, în localitatea Rușii-Moldoviței (Buco-
vina). Era bacalaureat când intrase în serviciul 
Afacerilor Străine, la 1 iulie 1890, în calitate de 
copist în cadrul administrației centrale a minis-
terului. La 1 aprilie 1892 devine caligraf, iar la 
1 ianuarie 1893 e numit interpret în postul de la 
Cernăuți103. La 1 aprilie 1916 i s-a acordat gra-
dul de viceconsul, iar în 1918 gradul de consul. 
A fost cel mai longeviv funcţionar al oficiului 
consular din Bucovina.

A gerat interesele Consulatului General al 
României în perioada 1915 – 1916. 

Potrivit unui tablou din 22 iulie 1917 cu 
funcționari ai M.A.S. aflaţi la Iași, Gh. D. Gallin 
se afla aici ca viceconsul, alături de alți 30 de 
diplomați sau funcționari ai instituției104. 

Decorații: medalia ,,Serviciul Credincios” 
clasa I (10 mai 1891)105.

Şefii oficiului consular al României  
la Cernăuți (1893 – 1916)

1. Stamate STAMATIADI, consul (1 ianua-
rie 1893 – 7 iunie 1897);

2. Constantin M. KOGĂLNICEANU, con-
sul / consul general din 1905 (7 iunie 1897 – 28 
martie 1908);

3. Dimitrie GEORGESCU, consul general 
(28 martie 1908 – 31 decembrie 1914)

4. Gheorghe D. GALLIN, viceconsul, gerant 
al misiunii (1915 – 1916).

Monumentul funerar al familiei Gallin din Cimitirul românesc din 
Cernăuţi, unde odihnesc: Josef Szydlowski, amtsdirektor (1850 – 
1914); George D. Gallin, consul (12.II.1865 – 21.IX.1921); Antoinette 
Gallin, n. Szydlowski (1.XI.1867 – 12.IV.1940)

Foto: Florin STAN (2022)
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Consulatul General al României 
la Cernăuți. Șefii de misiune (1999-2022)

România a fost printre primele țări care a 
recunoscut independența statului ucrai-

nean, stabilind relații diplomatice prin înființarea 
Ambasadei României la Kiev, la 1 februarie 
1992, în locul Consulatului General, care a 
funcționat în capitala ucraineană din anul 1971.

La 12 noiembrie 1997, Președintele Româ-
niei Emil Costantinescu semnează decretul nr. 
588 privind deschiderea Consulatului General al 
României la Cernăuți. Iar la 28 mai 1999, în tim-
pul vizitei oficiale de două zile a Președintelui 
Emil Costantinescu în Ucraina, a avut Ceremo-
nia deschiderii misiunii diplomatice române la 
Cernăuți. În aceeași zi, aflându-se la Cernăuți, 
șeful statului român s-a întâlnit cu reprezentanții 
mediului asociativ al comunității istorice 
românești din nordul Bucovinei.

Ziua de 28 mai 1999, când Președintele Ro-
mâniei Emil Constantinescu a inaugurat Con-
sulatul General la Cernăuți, a rămas înscrisă 
ca un eveniment de importanță majoră în cro-
nica relațiilor româno-ucrainene, dar și în viața 
comunității istorice românești din regiunea 
Cernăuți.

Ilie Ivan, primul consul general 
la Cernăuți, în Ucraina suverană

Diplomatul de carieră Ilie Ivan provine dintr-
o familie de țărani din județul Olt, iar oltenii sunt 
oameni ageri și întreprinzători, știu să se descur-
ce în cele mai dificile situații din viață. După 
absolvirea școlii primare, pleacă la București, 
unde se înscrie la unul din cele mai bune licee 
ale timpului, „Gheorghe Șincai”. Cu vreo șase 
luni înainte de bacalaureat e nevoit să abandone-
ze studiile liceale din cauză că tatăl său nimerise 
în categoria chiaburilor, iar după legile din acea 
perioadă copiii de chiabur nu aveau dreptul să 
învețe în licee. Ei trebuiau educați prin muncă. 
Așa a ajuns tânărul Ilie Ivan să lucreze trei ani 
într-o fabrică pentru a avea dreptul, în cele din 

urmă, ca reprezentant al clasei muncitoare, să-
și ia luat bacalaureatul și să poată să-și urmeze 
visul, înscriindu-se la Facultatea de Filologie, 
secția limbi slave, a Universității București. 
După patru ani de facultate e recrutat de către 
Ministerul de Externe ca viitor cadru diploma-
tic, în virtutea stagiului de muncitor și a notelor  
maxime din timpul studiilor universitare, și 
e trimis să mai facă o facultate, oferindu-i-se 

Consulul General Ilie Ivan, cu soția, Letiția,
la monumentul lui Eminescu. Cernăuți, 15 Ianuarie 2001

Maria TOACĂ
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dreptul de a alege. S-a oprit la Universitatea din 
Varșovia, secția de filologie polonă, pe care a ab-
solvit-o în 1966. În cadrul Ministerului de Exter-
ne al României lucrează din1966 până în 2002, 
când se pensionează.

În Ucraina, Ilie Ivan a venit cu o experiență 
bogată de muncă în Varșovia, unde a lucrat în 
special ca atașat cultural și de presă, acesta fiin-
du-i profilul diplomatic. De aici și abilitatea de 
a contacta cu reprezentanții mass-media. În Po-
lonia a avansat de la funcția de atașat al Amba-
sadei Române până la postul de șef de misiune. 
La Universitatea din Varșovia a cunoscut-o pe 
viitoarea soție, Letiția, care studia limbile arabe. 
Tot la Varșovia a absolvit facultatea și fiul, Că-
tălin, care și-a luat licența în relații economice 
internaționale. Evident, toți trei vorbesc fluent 
poloneza. De aceea, chiar de la început, primul 
Consul General al României la Cernăuți a știut să 
se descurce destul de ușor în limba ucraineană.

Speranțele comunității  
după Tratatul din 1997

Odată cu deschiderea consulatului s-a în-
viorat viața național-culturală a românilor din 
regiune. Societățile culturale românești din 
Cernăuți au pus problema deschiderii unui  
Centru cultural în capitala Bucovinei, lucru dorit 
și de România. În memoriul transmis președinților 
Leonid Kucima și Emil Constantinescu, lide-
rii asociațiilor românești din regiune subliniau  
necesitatea înființării la Cernăuți a câtorva 
instituții de importanță majoră pentru viața cul-
turală a comunității istorice românești din nordul 
Bucovinei, cum ar fi un centru cultural român, o 
bibliotecă românească, un muzeu care să poar-
te numele lui Mihai Eminescu, o trupă de actori 
români în cadrul Teatrului muzical-dramatic 
„Olga Kobileanska” și altele.

Românii din regiunea Cernăuți au pus mari 
speranțe în Tratatul de bună vecinătate și coope-
rare între România și Ucraina. După doi ani de 
așteptare ei voiau să vadă măcar un început de 
realizare a promisiunilor și angajamentelor luate 
la cel mai înalt nivel de cele două state vecine. 
Mai ales, doreau să se convingă de implementa-
rea articolul 13 al Tratatului, care prevede res-
pectarea dreptului „de a-şi menţine şi dezvolta 
propria lor cultură, la adăpost de orice încercare 
de asimilare împotriva vointei lor”. 

Universitatea multiculturală, un proiect eșuat
La acea etapă, liderii comunității românești 

din regiunea Cernăuți cereau cu insistență reali-
zarea proiectului privind înființarea Universității 

multiculturale la Cernăuți. Chestiunea se afla pe 
ordinea de zi a sesiunii Comisiei mixte pentru 
aplicarea prevederilor art. 13 al Tratatului. Inițial 
Kievul a aceptat ideea înființării universității 
multiculturale. Au început negocieri între 
delegațiile Ministerelor Educației ale cele două 
țări. Dar, din păcate, deschiderea Universității 
multiculturale s-a tot amânat. Considerând pro-
blema neclară, partea ucraineană a propus ca în 
loc de universitate să se înființeze un institut de 
cercetări științifice, dar nici această propunere 
n-a avut sorți de izbândă. Astfel, ideea renașterii 
multiculturalismului bucovinean tradițional în 
mediul academic cernăuțean a sucombat, lăsând 
loc liber întăririi de mai departe a monocultura-
lismului în sistemul de educație.

În anul 2000, când comunitatea a marcat 
Centenarul Eminescu, după îndelungi dezbateri 
și necontenite demersuri, în centrul Cernăuțiului 
a fost dezvelit monumentul Poetului nostru 
național. Misiunea diplomatică a colaborat 
intens cu autoritățile regiunii la organizarea 
festivităților omagiale. În plan economic, Con-
sulatul General al României la Cernăuți a con-
tribuit substanțial la introducerea și consolidarea 
noilor forme de comerț internațional prin crea-
rea în cadrul euroregiunii „Prutul de Sus” a zo-
nei libere de circulație a mărfurilor, a banului și 
a forței de muncă. Șeful misiunii de la Cernă-
uţi a făcut demersuri și pentru înfiinţarea unui 
punct consular la Solotvino (Slatina), ca filială 
a Consulatului General, punct care, la început, 
a activat sporadic din lipsa spaţiului propriu de 
funcţionare.

După încheierea misiunii diplomatice de la 
Cernăuţi, Ilie Ivan a ocupat, între 2004 – 2006, 
funcţia de consul general al României la Sankt 
Petersburg (Federaţia Rusă).

Romeo Săndulescu,  
diplomatul și poetul

Prof. Romeo Săndulescu a fost Consul Gene-
ral al României la Cernăuți între anii 2002-2008. 
El s-a născut la 2 ianuarie 1947 în localitatea 
Spineni, judeţul Olt, a absolvit Universitatea 
din Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura 
Română, specializarea română-franceză (1973), 
a făcut cursuri de perfecţionare diplomatică în 
Franţa, la Institutul de Administrație Publică din 
Paris, în Italia şi Spania (1990-1996). A lucrat ca 
director al instituțiilor de cultură, inspector ge-
neral în Ministerul Culturii (1973 – 1989). Din 
1990 a fost încadrat în Ministerul Afacerilor Ex-
terne, inițial ca secretar I, şef serviciu pregătire 
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profesională (1990 – 1996). În 1996 a fost tri-
mis în prima misiune permanentă, în calitate de 
consilier diplomatic la Ambasada României la 
Chișinău, unde a funcţionat până în anul 2000. 
Revenind în Centrală a îndeplinit funcţia de di-
rector al Direcţiei Românii de Pretutindeni (2000 
– 2002). Șef al Consulatului General al Româ-
niei la Cernăuţi a fost numit prin Hotărârea de 
Guvern nr. 736 din 11 iulie 2002, semnată de 
Adrian Năstase, prim-ministru, şi contrasemnată 
de Cristian Diaconescu, secretar de stat, pentru 
ministrul afacerilor externe.

Sosind la Cernăuți, a dorit să găsească 
înțelegerea necesară din partea autorităților lo-
cale pentru un local reprezentativ și când a so-
sit ceasul mutării consulatului în noul sediu de 
pe strada Școlii (Șkilina) nr. 14, ales pe potriva 
exigențelor sale, consulul Săndulescu a depus 
toate diligențele ca în spațiul eliberat de pe str. 
Principală (Holovna) să fie deschisă o librărie 
și o bibliotecă românească. Totodată, a făcut  
demersuri către organele de resort din Ucraina și 
România în vederea înființării la Cernăuți a unui 
Institut Cultural Român sau măcar a unei filia-
le a viitorului Institut Cultural Român din Kiev, 
care să cuprindă o librărie, o bibliotecă, o scenă 
de spectacole, mai pe scurt spus, să constituie 
un nucleu cultural, substituit Consulatului Ge-
neral. Proiectele culturale inițiate de diplomatul  
Romeo Săndulescu au cunoscut o dinamică de-
osebită. În 2004-2005 au fost organizate peste 
20 de manifestări culturale. La Facultatea de Fi-
lologie, secția română, a Universității Naționale 
”Yuri Fedkovyci” din Cernăuți a fost deschis 
cursul de Cultură și civilizație românească, co-
ordonat de prof. Romeo Săndulescu.

S-a înrădăcinat tradiția ca Ziua Națională 
a României să fie precedată de o suită bo-
gată de manifestări. La consulat a avut loc 
lansarea monografiei „Un sat bucovinean de 
pe Valea Siretului: Pătrăuții de Jos. Mărturii 
spirituale”, scrisă de Valeriu Zmoșu, profe-
sor la școala din localitate. Impresionantă a 
fost seria de expoziții de artă plastică la Con-
sulatul General al României. În 2005 au fost 
inaugurate mai multe expoziții deosebite: 
expoziția de pictură a unei tinere ucrainence 
care învăța în România la Institutul de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu”, o expoziție 
de icoane pictate în atelierul de pictură din 
localitatea Mahala, expoziția „Paștele în Bu-
covina”, expoziție de ouă încondeiate adu-
se de la Complexul Muzeal Bucovina din 
Suceava și de un muzeu sătesc din raionul 

Hliboca. S-a bucurat de succes și expozițiea de 
caricatură pe teme ecologice, organizată împreu-
nă cu ECO Suceava.

O vizită memorabilă
Unul dintre cele mai importante evenimente 

culturale organizate de consulat a fost vizita la 
Cernăuți a delegației Academiei Române, con-
duse de președintele Eugen Simion (prima vi-
zită de acest calibru după 60 de ani). Ea a avut 
loc la 25 aprilie 2005, în ziua semnării de către 
România, la Luxemburg, a Acordului de ade-
rare la Uniunea Europeană. Delegația română 
a donat Bibliotecii Universității cărți de mare 
valoare, printre care una dintre cele mai fru-
moase care există în limba română – o Biblie de 
proporții impresionante, editată la Cluj-Napoca 
și finanțată de Vatican, costând o mie de euro.

În timpul mandatului de șef de misiune diplo-
matică la Cernăuți a profesorului Romeo Săn-
dulescu a început acordarea de vize pe termen 
lung cetățenilor ucraineni care călătoreau în Ro-
mânia. Venind în sprijinul comunității românești 
din regiunea Transcarpatică aflată la o distanță 
de circa patru sute de kilometri de regiunea 
Cernăuți, Consulul General Romeo Săndulescu 
a început practic demersurile pentru deschiderea 
unui birou consular la Slatina (Solotvino).

Înființarea CCET
Romeo Săndulescu a continuat activitatea 

începută de predecesorul său, Ilie Ivan, în sen-
sul atragerii de investiții ale mediului de afaceri 
din România în partea nordică a Bucovinei. În 
scopul promovării și protejării intereselor eco-
nomice și comerciale ale României în Ucraina 

Consulul General Romeo Săndulescu,  
la Stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului
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prin instrumente specifice activității consulare, 
Consulatul General al României la Cernăuți a 
înființat, în anul 2004, Centrul de Consultanță 
Economică Transfrontalieră (CCET). Înființarea 
CCET, ca partener de colaborare economică în 
cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus”, a beneficiat 
de schimbările politice din România și Ucraina, 
care au deschis noi perspective de colaborare și 
cooperare la nivel transfrontalier între regiunile 
ucrainene de frontieră Cernăuți, Transcarpatia și 
Ivano-Frankivsk și județele învecinate Botoșani, 
Suceava, Maramureș, Satu Mare din România. 
Un număr de 118 localități din România s-au 
înfrățit cu localități din Ucraina. Pe tema deru-
lării proiectelor economice, Consulul General 
Romeo Săndulescu a avut numeroase întâlniri 
cu guvernatorii celor cinci regiuni -  Ivano-Fran-
kivsk, Vinnița, Cernăuți, Lvov și Transcarpatia 
– arondate Consulatului General al României la 
Cernăuți, precum și cu o serie de conducători 
de instituții din aceste regiuni. Totodată, dom-
nia sa a acordat o atenție deosebită proiectelor 
culturale, în special proiectelor demarate în 
comunitățile istorice românești.

Deschiderea podului peste Tisa
Prima sa vizită oficială, după primirea 

exequaturului de la Ministerul de Externe al 
Ucrainei, Consulul General al României la 
Cernăuți, prof. Romeo Săndulescu, a efectuat-o 
în regiunea Transcarpatică. La 15 ianuarie 2007, 
a fost deschis traficului rutier și pietonal podul 
istoric peste Tisa, care leagă orașul Sighet de 
localitatea Solotvino (Slatina). Tot atunci, șefii 
ambelor state, prezenți la eveniment, au conve-
nit de comun acord asupra deschiderii de con-
sulate în cele două localități pe care le unește 
podul. S-a hotărât, de asemenea, să fie deschis 
traficului internațional de călători și autoturisme 
punctul de frontieră Diakovo-Halmeu, să se dea 
un nou impuls colaborării economice în cadrul 
Euroregiunii ”Carpatica”. Într-un singur an, în 
cadrul Euroregiunii ”Carpatica” au fost realizate  
peste 20 de proiecte economice transfrontaliere.

Dialogul culturilor
Lăudabilă și foarte oportună a fost încerca-

rea lui Romeo Săndulescu de a înlesni schim-
bul de carte între regiunea Cernăuți și județul 
Suceava. Spre exemplu, cu sprijinul său s-au 
înfiripat relații de colaborare între firma poligra-
fică-editorială „Lidana” și editura „Bukrek”. La 
24 august 2007, de Ziua națională a Ucrainei, în 
librăria „Lidana” din Suceava a fost deschis un 

raion de carte ucraineană, iar peste câteva luni, 
de Ziua națională a României, la Cernăuți, cu 
sprijinul editurii ”Bukrek”, a fost deschis un mic 
spațiu comercial cu produse poligrafice în limba 
română. Din păcate, după plecarea lui Romeo 
Săndulescu din Cernăuți, acest frumos început 
n-a avut viață lungă, dar încercarea diplomatu-
lui român a rămas în mentalul public ca un mo-
del de cutezanță, arătând lumii cum se poate de 
obținut cele dorite când există voință.

N-oi uita niciodată vizita pe care diploma-
tul român a făcut-o, în iulie 2007, la Malatineț 
(Maliatinți), raionul Chițmani, lui Ivan 
Kușnirik, cunoscut traducător în limba ucrai-
neană a unor opere din literatura română cla-
sică și contemporană. La acea vreme, scriitorul 
ucrainean, care toată viața fusese profesor în 
învățământul secundar, era trecut de 80 de ani 
și trăia într-o căsuță mai bătrână decât el, ui-
tat de lume. Consulul General al României a 
ținut să-i acorde prețuirea pentru activitatea de 
popularizare în mediul ucrainean a valorilor 
literare românești, și admirația pentru munca 
pe care a depus-o la traducerea celor 23 ope-
re de mare valoare, în tiraje de zeci de mii de 
exemplare, cum sunt romanele „Ion” și „Pădu-
rea spânzuraților” de Liviu Rebreanu, „Ce mult 
te-am iubit” de Zaharia Stancu, „Ultima noapte 
de dragoste, întâia noapte de război” de Cămil 
Petrescu și altele. Vizita diplomatului român a 
sensibilizat organele puterii locale care se pare 
că nici nu bănuiau ce personalitate valoroasă 
trăiește în teritoriul lor.

Dragostea pentru Cernăuți
Romeo Săndulescu a iubit atât de mult 

orașul Cernăuți încât i-a lăsat ca amintire un 
volum de versuri sugestiv intitulat: „Aproape 
sau cât mai departe” (Ed. ”Mușatinii”, Sucea-
va, 2006) – o vibrantă, tulburătoare declarație 
de dragoste pentru comunitatea românească din 
Ucraina. Cartea a fost lansată în cadrul Zilelor 
Eminesciene la Cernăuți, poetul și diplomatul 
fiind apreciat drept ”un trimis al cuvintelor fru-
moase care au capacitatea de a vindeca, reușind 
să transmită mesaje ce ajung dincolo de proto-
coale”.  

Lui Romeo Săndulescu îi revine și meritul 
apariției la Cernăuți a colecției bilingve româno-
ucrainene „Poezia Europei”, inaugurată prin po-
emul „Luceafărul” al marelui clasic al literaturii 
universale Mihai Eminescu, în traducerea ex-
traordinară a renumitului poet ucrainean Vitali 
Kolodii (apărută la ed. Bukrek), și continuată de 
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volumul de versuri al Carolinei Ilica, varianta 
ucraineană aparținând aceluiași traducător.

Cadența diplomatică a lui Romeo Săndules-
cu la Cernăuți a coincis cu perioada de pregăti-
re a orașului pentru jubileul de 600 de ani. Prin  
venirea la Cernăuți a lui Romeo Săndulescu, 
Zilele Eminesciene s-au îmbogățit substanțial 
în conținut, au căpătat mai multă strălucire. Nu 
sunt uitate aceste memorabile făptuiri, cum nu 
este uitat nici făptuitorul lor, Romeo Săndules-
cu, diplomatul, poetul, omul cu brațele mereu 
deschise a îmbrățișare.

Dorin POPESCU,  
gerant interimar

La Cernăuți, diplomatul Dorin Popescu a po-
posit doar patru ani – între 2007-2011 – mai întâi 
ca simplu consul, iar spre final, ca șef interimar 
de misiune (2008-2009). Aici, el a înțeles să fie 
nu doar un simplu diplomat, ci, respectând rigo-
rile diplomației, să se angajeze cu trup și suflet 
în susținerea fermă a revendicărilor legitime ale 
comunității românești privind păstrarea identității 
prin educație în limba maternă și prin dezvolta-
rea culturii române ca instituție (nu doar ca fol-
clor). Tot aici, la Cernăuți, Dorin o întâlnește pe 
Dorina, o tânără ziaristă, originară din părțile 
Noua-Suliței, cu care se căsătorește. În capita-
la Bucovinei se nasc cei doi fii ai tânărului cu-
plu. Astfel, oltean prin origine, Dorin devine 
cernăuțean prin adopție. Peste ani, când va ieși 
din diplomație și va intra în învățământul superi-
or, situația comunității românești din Ucraina va 
deveni unul din subiectele pertinentelor sale ana-
lize geopolitice, publicate în reviste cernăuțene.

Tatiana POPA,  
între tehnocrație și afectuozitate

La 26 iunie 2009, după câteva luni cât  
dr. Dorin Popescu a deținut interimatul, Consul 
General al României la Cernăuți a fost investită 
Tatiana POPA. A fost un eveniment memorabil și 
datorită faptului că numai cu câteva zile înainte 
instituția consulară împlinise 10 ani de la inau-
gurare. Astfel, festivitatea de inaugurare a noului 
consul general a încorporat și primul jubileu al 
misiunii diplomatice române la Cernăuți. Chiar 
de la bun început, noul consul general s-a înca-
drat în dimensiunea pragmatică a relațiilor dintre 
regiunea Cernăuți și județul Suceava, proiectele 
susținute având ca obiectiv lucruri concrete (dru-
muri, poduri, întreprinderi mixte) necesare oa-
menilor din ambele părți ale frontierei. Totodată, 
doamna consul general n-a neglijat proiectele cul-
turale, orientate la păstrarea și perpetuarea valo-
rilor naționale ale românilor, obiective prioritare 
despre care a declarat că și le asumă din prima zi 
a activității sale la Cernăuți.

Îndemnuri pentru oamenii presei

În perioada 20-23 octombrie 2011, la Cer-
năuți, cu sprijinul Departamentului pentru Româ-
nii de Pretutindeni, a avut loc al III-lea Congres al 
Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români 
(FIJR), la organizarea căruia și-a adus contribuția 
și misiunea diplomatică a României la Cernăuți. 
Jurnalişti din România şi din ţările vecine au 
discutat despre problemele cu care se confrun-
tă etnicii români din Ucraina, Serbia, Republica 
Moldova, propunând soluţii şi idei de proiecte 

pentru comunităţile româneşti din afara ţă-
rii. Consulul general al României la Cernă-
uţi, Tatiana Popa, prezentă la eveniment, în 
discursul ținut la Universitate, în Sala Roşie 
a fostei reşedinţe a Mitropoliei Bucovinei, a 
declarat că şi-ar dori ca presa din România 
să se aplece mai mult asupra problemelor 
românilor din Ucraina: „Lucrez de 20 de ani 
în diplomaţie, dar trebuie să recunosc că în 
ultimii doi ani, de când ocup acest post, mi-
ar fi plăcut să fiu căutată mai mult de repre-
zentanţii presei. Aici puteți cunoaște români 
care vă pot spune o adevarată istorie, români 
care vă vor interesa. A fi diplomat român la 
Cernăuţi, ca de altfel şi la Chişinău, este un 
lucru cu o încărcătură de mare valoare. Pre-
sa de limbă română ar trebui să se aplece 
mai mult asupra problemelor pe care le are 
comunitatea de aici.”

Consulul General Tatiana Popa, participând la ceremonia 
dezvelirii bustului Aniței Nandriș-Cudla în comuna Mahala 



20                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 1 (73),  2022 Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 1 (73),  2022                    21                   

File de istorie

Alături de românii  
din Bucovina și Transcarpatia

La fel de dedicată a fost domnia sa și față de 
comunitatea românilor maramureșeni din regiu-
nea Transcarpatică. Contactând mereu cu acest 
grup etnic, ea va spune mai târziu că emoţia sim-
ţită în Transcarpatia parcă este cu mult mai inten-
să decât ceea trăită la Cernăuţi. Ca și predecesorii, 
a stăruit să rezolve problema obținerii pe loc a vi-
zei de călătorie în România de către românii din 
dreapta Tisei, care până atunci trebuiau să se de-
plaseze la Cernăuţi pentru a obține vize.

Misiunea diplomatică a Tatianei Popa la 
Cernăuți a coincis cu activitatea de vârf a parte-
nerilor din Programul operațional comun Româ-
nia-Ucraina- Republica Moldova, 2007-2013. O 
prioritate pentru Consulatul General al Români-
ei la Cernăuți în cadrul acestui program de co-
operare a fost dezvoltarea durabilă a turismului 
în Bucovina sub genericul: ”Granițe comune. 
Soluții comune”. Ca factor principal de atracție 
turistică, ansamblul arhitectural al Reședinței 
Mitropoliților Bucovinei și Dalmației, astăzi se-
diu al Universității Naționale ”Yuri Fedkovici”, 
a fost înscris, la 28 iunie 2011, în prestigioasa 
listă a Patrimoniului Mondial UNESCO.

O amintire frumoasă a lăsat Tatiana Popa 
românilor din Mahala, nu doar prin prezența 
la sărbătorile lor, ci și cu susținere concretă, cu 
implicarea în procesul aducerii din România și 
instalării bustului Aniței Nandriș, țăranca depor-
tată care și-a povestit destinul în cartea ”20 de 
ani în Siberia”.

Severă în aparență, doamna Tatiana Popa își 
dezvăluia natura sentimentală la sărbătorile de 
suflet ale comunității românești din regiunea 
Cernăuți, la întâlnirile cu elita intelectualității. A 
susținut și a participat la tradiționalele festiva-
luri ”Florile dalbe” și ”Mărțișor”, la sărbătoarea 
Limbii Române.

Împreună cu maeștrii  
penelului și ai cuvântului

Un eveniment deosebit, la organizarea căruia 
a pus umărul Consulul General Tatiana Popa, a 
fost expoziția pictorului Constantin Flondor din 
Timișoara, vernisată la început de noiembrie 
2010, în Sala de expoziții a Muzeului orășenesc 
de Artă din Cernăuți. A fost o întâlnire extraor-
dinară cu locurile natale a fraților Sergiu și Con-
stantin Flondor, refugiați din Cernăuți în 1940, 
apoi în 1944. O prestanţă aparte a imprimat aces-
tei elevate întâlniri prezenţa academicianului 
Dan Hăulică, preşedinte de onoare al Asociaţiei 

Internaţionale a Criticilor de Artă, unul dintre 
cei mai subtili şi mai pătrunzători exegeţi ai pic-
turii lui Constantin Flondor, care a sosit special 
de la Paris pentru a fi alături de artistul admirat 
de el. Drumul picturilor lui Constantin Flondor, 
precum și ale altor artiști din grupul ”Prolog”, 
prin vama de la Porubnoe, a fost facilitat de 
Consulatul General al României la Cernăuţi.

La Ziua Poeziei din 21 martie 2012 parti-
cipanții au avut revelaţia revendicării de către 
bătrâna urbe a valorii de centru al civilizaţiei eu-
ropene de odinioară, când îşi purta faima de oraş 
cu mai multe biblioteci şi librării decât cârciumi 
şi dughene. Lăsând și de data aceasta în umbră 
contribuția sa la manifestare, doamna consul ge-
neral a evocat imaginea cuceritoare a metroului 
parizian tapetat cu versurile câştigătoare ale con-
cursului organizat special în preajma Zilei Mon-
diale a Poeziei. Aceste cuvinte au fost însoțite de 
aplauze, audiența rămânând mişcată mai ales de 
emoţia iubitoarei de poezie care s-a dovedit a fi 
Tatiana Popa. La eveniment au participat scrii-
tori, ziarişti, studenţi (în frunte cu şeful Catedrei 
de Filologie Română și Clasică a Universității 
Naționale „Yuri Fedkovici” din Cernăuţi, conf. 
dr. Gheorghe Jernovei, și cu conf. univ. dr. Lora 
Bostan), cadre didactice, elevi. Astfel, de Ziua 
Mondială a Poeziei, în sala de lectură a Bibli-
otecii Regionale „M. Ivasiuk” din Cernăuţi, la 
echinocţiul de primăvară, s-a sărbătorit, înainte 
de toate, cuvântul artistic românesc.

Cernăuți, un oraș cu surprize de tot felul
Un alt eveniment ce se înscrie în suita celor 

descrise mai sus a fost Ziua Orașului, sărbătorită 
la 6 octombrie 2012. Au participat reprezentanți 
ai orașelor înfrățite, precum și o delegație din 
Iași, în frunte cu viceprimarul Mihai Chirica. Vi-
zita delegației ieșene a fost precedată de pregă-
tirea unui acord de cooperare dintre aceste două 
orașe care, în mod surprinzător, au consemnată 
în certificatul lor de naștere – gramota voievo-
dului moldovean Alexandru cel Bun – aceeași 
a primei atestări documentare. Semnarea acor-
dului de colaborare în domeniile economic, cul-
tural, social a marcat ultimele luni de activitate 
diplomatică a Tatianei Popa la Cernăuți.

La rechemarea în Țară, diplomatul Tatiana 
Popa a oferit o mică dar caldă recepție în incin-
ta consulatului, la care au fost invitați lideri ai 
societăților național-culturale, primari din co-
mune românești și alți reprezentanți cu care a 
colaborat în perioada mandatului său. Modestia 
i-a fost trăsătura care a definit-o și astfel a rămas 
în amintirea românilor din Cernăuți.
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Eleonora MOLDOVAN,  
un diplomat format la Cernăuți

Inaugurată de Tatiana Popa, etapa feminină 
în istoria conducerii Consulatului General al 
României la Cernăuți a continuat cu Eleonora 
Moldovan, care și-a început activitatea la data 
de 27 noiembrie 2012. Proaspătă licențiată a Fa-
cultăţii de Istorie a Universităţii Naţionale ”Yuri 
Fedkovici” din Cernăuţi, tânăra absolventă a 
fost angajată, în 2004, de către Ministerul Afa-
cerilor Externe al Românie. În anii 2004-2010 
activează ca funcţionar consular şi viceconsul 
la Consulatul General al României din Cernă-
uţi. În 2008, își susține doctoratul în istorie cu 
teza „Partidul Naţional Român din Bucovina”. 
Publică mai multe lucrări şi articole în România 
şi Ucraina axate pe problematica minorităţilor 
naţionale din Bucovina. În perioada iunie 2010 
– noiembrie 2012 ocupă funcția de adjunct al 
Consulului General al României la Bălţi, Repu-
blica Moldova, iar din 2012 până la 24 septem-
brie 2018 este Consulul General al României la 
Cernăuţi.

În ziua de 24 iulie 2013, în cadrul unei în-
tâlniri prietenești cu liderii şi reprezentanţii 
organizaţiilor culturale româneşti, care a avut 
loc la sediul misiunii diplomatice a României 
la Cernăuţi, noul Consul General și-a prezentat 
echipa, a făcut publice priorităţile colaborării cu 
comunitatea românească și a anunțat necesitatea 
stabilirii unor proceduri clare de eliberare a vi-
zelor pentru cetăţenii de rând, dar şi pentru re-
prezentanţii firmelor şi organizaţiilor interesate 
să întrețină legături de colaborare cu România.

În toamna anului 2013, Consulatul Gene-
ral a organizat o expoziție 
de carte în cadrul Colocviu-
lui Internațional de Științe 
ale Limbajului „Eugeniu 
Coșeriu” desfășurat la Uni-
versitatea Națională „Yuri 
Fedkovici” din Cernăuți. 
Banca Națională a României, 
Academia Română, Editura 
”Demiurg” din Iași, Univer-
sitatea ”Ștefan cel Mare” din 
Suceava au făcut donații de 
carte pentru Catedra de Fi-
lologie Română și Clasică a 
Uinversității din Cernăuți.

Și junaliștii cernăuțeni au 
avut de beneficiat de pe urma 
sprijinului constant acordat 

de misiunea diplomatică română la Cernăuți. 
Într-un articol publicat în ziarul „Libertatea Cu-
vântului”, jurnalistul Vitalie Zâgrea, în numele 
Societății „Junimea”, îi mulțumește Consulu-
lui General pentru punerea la dispoziție a unui 
mijloc de transport cu care publiciștii locali s-au 
deplasat în Republica Moldova pentru a parti-
cipa la festivalul de muzică și poezie organizat 
la baștina poetului Dumitru Matcovschi. Aseme-
nea gesturi de ajutor acordat mass-mediei locale 
s-au făcut în permanență pe tot parcursul manda-
tului de șef de misiune diplomatică al doamnei 
Eleonora Moldovan.

Ucraina se schimbă la față
În cei aproape șase ani de misiune diplomati-

că ai Eleonorei Moldovan la Cernăuți, Ucraina a 
trecut prin momente cruciale care i-au schimbat 
mersul în istorie. La finele anului 2013, la Kiev, 
s-au declanșat putenice proteste contra politicii 
antidemocratice și antioccidentale promovate de 
conducerea de stat în frunte cu Viktor Ianuko-
vici. Protestele s-au transformat într-o adevărată 
revoluție, pe care ucrainenii au numit-o  Revoluția 
Demnității. Regimul Ianukovyci a căzut. În 
susținerea forțelor pro-europene, la Cernăuți a 
fost organizată o masă rotundă sub genericul 
„Uniunea Europeană: avantaje, perspective, pro-
vocări”. Luând cuvântul la eveniment, vicecon-
sulul Ionel Ivan a pus accentul pe perspectivele 
colaborării dintre Ucraina și România în contex-
tul proceselor de integrare europeană.

E imposibil de descris toate manifestările 
culturale (lansări de carte, vernisaje, întâlniri cu 
personalități de valoare ș.a.) organizate la Con-
sulatul General din inițiativa șefei misiunii diplo-

matice, precum și contribuția 
domniei sale la diverse acțiuni 
ale comunității românești. 
Vom trece în revistă doar câ-
teva din ele. Începem cu lan-
sarea, la 2 noiembrie 2016, în 
salonul Diplomat-Art al Con-
sulatului General al Români-
ei la Cernăuţi, a volumului 
„Sfânta Mănăstire Voroneţ. 
Un sfert de veac de la reîn-
fiinţare”. Din delegația suce-
veană au făcut parte starețele 
Irina Pintescu, conf. dr. Car-
men Cornelia Balan care, ală-
turi de monahia dr. Gabriela 
Platon, s-a îngrijit de editarea 
volumului jubiliar, scriitoa-

Consulul General dr. Eleonora Moldovan,
împreună cu primărița Elena Nandriș 

din comuna Mahala
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rea Doina Cernica, și jurnalista Daniela Micu-
ţariu de la „Monitorul de Suceava”. Mulţumind 
distinșilor oaspeți pentru vizită, Consulul Gene-
ral a dirijat armonios cuminecarea cu frumosul 
incomparabil al Voroneţului. Suflul duhovnicesc 
al întâlnirii a fost aprofundat de corul de preoți 
din raionul Storojineţ, în frunte cu protopopul 
Vasile Covalciuc, care a intonat pentru oaspeți 
imnul cu mesaj de testament voievodal „Când 
era să moară Ştefan”.

Cinstirea sărbătorilor creștine
În genere, marcarea la consulat a marilor săr-

bători creștine, cum sunt Crăciunul și Paștele, 
a căpătat un nou suflu în timpul mandatului de 
Consul General al Eleonorei Moldovan. De la 
Crăciunul pe stil nou și până la Boboteaza pe stil 
vechi, ușa Consulatului s-a aflat mereu deschisă 
pentru colindători, pentru cetele harnice de urători 
și semănători. În acele zile de sărbătoare, Strada 
Școlii, unde consulatul își are sediul, a constituit 
locul favorit al tradiționalelor spectacole pitorești 
prin care românii își cinstesc datinile.

În preajma Sfintelor Paști din 2015, în Ma-
rea zi de Miercuri din Săptămâna Patimilor, la 
Consulatul General al României la Cernăuţi 
a picurat din taina Sfântului Maslu. Români şi 
ucraineni s-au întrunit într-o denie simbolică, 
vernisând expoziția de pictură a unui sensibil 
suflet de artist, plasticianul ucrainean Ivan Ghe-
meri. Totodată, ei au participat și la o lecție de 
credinţă creștină și de cinstire a tezaurului po-
pular românesc, prezentată de ansamblul folclo-
ric „Izvoraş”din Ropcea. Gazda evenimentului, 
doamna Eleonora Moldovan, i-a transpus pe cei 
prezenți în aura mesajului biblic şi bisericesc al 
Săptămânii Patimilor, făcând referiri şi la cea 
de-a treia zi, care ne aminteşte de păcatul trădă-
rii, de vinderea lui Iisus pentru 30 de arginţi de 
către ucenicul său Iuda Iscarioteanul, dar şi de 
marea şansă de îndreptare, dată omului păcătos 
datorită căinţei, smereniei, suferinţei. Ivan Gher-
meni, originar din regiunea Transcarpatică, are 
rădăcini maramureșene româneşti în familie, din 
partea mamei, al cărei chip transpare în mai mul-
te tablouri. Pe semeze, cei prezenți au admirat și 
istorica biserică din Apşa de Jos, la care românii 
maramureșeni se închină încă din sec. XIV.

Printre cei aleși să fie patronați de misiunea 
diplomatică a Patriei istorice s-au aflat și mi-
cuţii din grupa românească de la Grădiniţa Nr. 
1 din Cernăuţi. Consulul General și colegii săi 
au convenit să-și înceapă sărbătorile de iarnă la 
această grădiniță. În zilele de proslăvire a Prun-

cului Sfânt, Consulatul Românesc din Cernăuți 
se transforma într-o adevărată reședință a lui 
Moș Crăciun și a fratelui său mai mic, genero-
sul Sfânt Nicolae. În 2016, Moșul de la Consulat 
le-a adus copiilor români de la Grădinița Nr. 1 un 
televizor performant, plin cu povești. Uitând de 
rigorile funcției, diplomații scoteau dintr-o cutie 
fermecată minunate cărți, micuții recunoscând 
pe copertele lor eroii din poveștile preferate. Și, 
ca să le fie cititul (răsfoitul) cu mai mare spor, 
cărțile erau dublate de pachețele cu dulciuri.

Grija pentru copiii românilor
Pentru corpul diplomatic al Consulatului Ge-

neral al României la Cernăuţi tradiţia de a primi şi 
dărui iubire a devenit o stare permanentă de spirit, 
și  nu doar de sărbători. De la acești preșcolari 
români și-a început vizita la Cernăuți, în noiem-
brie 2016, Ambasadorul României în Ucraina, 
Excelența Sa Cristian Leon Țurcanu, care a ve-
nit ca un părinte la cei mai mici românași din 
Cernăuți, însoțit de Consulul General al Româ-
niei la Cernăuți, Eleonora Moldovan, și ministrul 
consilier Ionel Ivan. Întâlnirea le-a oferit copiilor 
un prilej în plus să se gătească în portul popular, 
ei dovedind în fața oaspeților că merită cadourile, 
dar mai ales grija și atenția Patriei istorice, cunos-
cută din poveștile părinților și bunicilor.

Poate mai mult decât altele, merită să fie pusă 
în evidență contribuția Eleonorei Moldovan la 
buna organizare a concursului-recital de poezie 
eminesciană, desfășurat de-a lungul anilor la 
Şcoala Nr. 29, astăzi Liceul nr. 6 „Alexandru cel 
Bun”, sub egida Societății Scriitorilor Români 
(președinte - poetul Ilie T. Zegrea), cu participa-
rea elevilor din școlile cu limba română de pre-
dare din întreaga regiune Cernăuți. În calitate de 
Consul General, dar și ca sensibilă apreciatoare 
a valorilor, dna Eleonora Moldovan s-a dovedit 
a fi o susținătoare eficientă a oamenilor scrisului, 
precum și a tinerilor cu har artistic.

În perioada mandatului de șef de misiune di-
plomatică la Cernăuți a doamnei Eleonora Mol-
dovan, serviciilor consulare li s-a mai adăugat 
un aspect important: eliberarea permiselor de 
mic trafic de frontieră cetățenilor ucraineni din 
zona de graniță. Acordul care prevede trecerea 
simplificată a frontierei comune a fost semnat la 
Kiev în data de 2 octombrie 2014. Acest acord 
a fost unul dintre primii pași de după maidanul 
din Kiev, către intensificarea colaborării bilate-
rale româno-ucrainene în domeniile economic, 
comercial, cultural, artistic, ştiinţific și în alte 
domenii.
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Proteste împotriva noii Legi a Educației
Doamna Consul General Eleonora Moldovan 

și-a exercitat mandatul de diplomat la Cernăuți 
într-o perioadă de răscruce în politica statului 
ucrainean. După anul 2014 a început o nouă 
abordare a relaţiei bilaterale, care a dus la ex-
tinderea cadrului juridic între România şi Ucrai-
na. Totodată, în regiune au avut loc proteste ale 
comunității istorice românești împotriva noilor 
politici lingvistice și educaționale ale noii gu-
vernări care, în loc să extindă sfera folosirii lim-
bii române în școli și alte instituții, au înțeles să 
o îngusteze pas cu pas, contrar așteptărilor ro-
mânilor după revoluția demnității.

Medalia  
pentru slava orașului Cernăuți

Ca o oglindă a întregiii sale activității de șef 
de misiune diplomatică la Cernăuți a fost recepția 
oficială, la care Consulul General Eleonora Mol-
dovan și-a luat rămas bun de la cernăuțeni cu 
ocazia încheierii misiunii diplomatice. În cadrul 
evenimentului, mai mulți români și ucraineni au 
rostit mesaje de recunoștință. La despărțire, pri-
măria orașului l-a decorat pe diplomatul român 
Eleonora Moldovan cu medalia „Pentru slava 
orașului Cernăuți”.

Irina Loredana STĂNCULESCU, 
un diplomat cu vocație managerială

Toți Consulii Generali ai României la 
Cernăuți au trecut prin etape nu ușoare, însă 
nici unul până la Irina Loredana Stănculescu 
n-a avut de înfruntat atâtea încercări și viraje 
ale istoriei câte s-au întâmplat în ultimii ani în 
Ucraina. Misiunea diplomatică a doamnei Irina 
Loredana Stănculescu a început la 27 septem-
brie 2018, iar la 11 ianuarie 2019, la Ministerul 
Afacerilor Externe al Ucrainei, Roman Ne-
dilski, director general adjunct al Departamen-
tului Consular, a înmânat noului consul general 
al României la Cernăuți, doamnei Irina Loreda-
na Stănculescu, exequaturul pentru exercitarea 
mandatului său.

Chiar de la bun început, noul consul general 
s-a arătat interesată de evenimentele culturale 
organizate de mediul asociativ românesc din re-
giune, iar la prima recepție organizată de con-
sulat cu prilejul Zilei Naționale a României a 
inițiat tradiția conferirii titlului de excelență unor 
personalități cu merite deosebite în promovarea 
spiritualității românești, a culturii, tradițiilor și 
limbii române.   

Traectul pregătirii interdisciplinare
Avocat de profesie, Irina Loredana Stăncu-

lescu, a făcut studii postuniversitare la Universi-
tatea Bucureşti, Facultatea Drept, specializarea 
în Instituţii Constituţionale şi Instituţii Politice, 
precum și la Academia de Studii Economice 
București cu specializarea „Contracte speciale de 
comerț internațional”,. În anul 2022 și-a susținut 
teza de doctor în drept, la Academia de Studii 
Economice București.

Practicând avocatura înainte de a începe ca-
riera diplomatică, Irina-Loredana Stănculescu a 
venit la Cernăuți fără experiență în diplomație, 
dar, experiența în domeniul dreptului a constituit 
pentru ea un avantaj în activitatea diplomatică, 
iar activitatea managerială pe care a desfășurat-o 
în România i-a servit ca bază în actul de condu-
cere și coordonare a colectivului Consulatului, 
fiindu-i de mare folos în organizarea și imple-
mentarea programelor de cooperare transfronta-
lieră dintre România și Ucraina.

Gingășie & spirit pragmatic
Chiar din primele zile, noul șef al misiunii s-a 

impus prin inteligență și tenacitate. Nu i-a tre-
buit mult timp  pentru a  maximiza succesul în 
orice activitate, a uni în jurul său oameni compe-
titivi și a-i mobiliza la fapte concrete spre binele 
comunității românești. Pe lângă capacitatea de a 
înțelege exact nevoile comuntății românești din 
Ucraina, Irina-Loredana Stănculescu a demon-
strat o îndârjire extraordinară de a duce până la 
bun sfârșit orice lucru început. Ea s-a dovedit a 
fi o fire sensibilă la problemele cu care se con-
fruntă românii din zonă, dornică de a le cunoaște 
trecutul, tradițiile, suferințele.

Până la declanșarea pandemiei, care a tras pe 
linie moartă toate activitățile de amploare și săr-
bătorile tradiționale (festivalurile ”Florile dal-
be” și ”Mărțișor”, manifestarea ”Limba noastră 
cea Română” etc.), Irina Loredana Stănculescu a 
reușit să se afirme ca organizator al unor eveni-
mente de mare răsunet, precum Parada Portului 
Popular Românesc, în cadrul proiectului ”Uni-
tate în diversitate”, având ca parteneri Centrul 
Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Cernăuți (președinte Vasile Tărâțeanu) și Cen-
trul Bucovinean de Artă (director Iurie Levcic). 
Ediția a fost dedicată preluării de către Româ-
nia a Președinției Consiliului Uniunii Europene. 
La deschiderea spectacolului, echipa misiunii 
diplomatice la Cernăuți a transmis un mesaj de 
felicitare tuturor românilor cu prilejul acestui 
minunat eveniment cultural.

File de istorie
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După o pauză lungă de mai mult de zece ani, 
directorul Editurii „Alexandru cel Bun”, lect. dr. 
Alexandrina Cernov, membru de onoare al Aca-
demiei Române, a reuşit să preia continuitatea 
saloanelor internaţionale de carte românească, 
a căror iniţiatoare a fost de la început. În iunie 
2019 a organizat cea de-a VI-a, în septembrie 
2019, a VII-a, iar decembrie 2021, a VIII-a 
ediție a salonului. La sesiunea de prezentări de 
carte, Consulul General, dr. Irina Loredana Stăn-
culescu, a adresat frumoase cuvinte de mulţu-
mire gazdelor (conducerii Bibliotecii regionale 
„Myhailo Ivasiuk”), iar la întâlnirea cu studenţii 
de la Catedra de Filologie Română şi Clasică i-a 
îndemnat pe tineri să citească şi să înveţe istoria 
neamului din „aceste cărţi minunate, promovate 
la salon”. A două zi i-a primit pe participanţi la 
sediul misiunii diplomatice, unde, cu cuvinte de 
mulţumire celor ce trudesc la zidirea templului 
sacru al cărţii, s-a alăturat și ministrul consilier 
Edmond Neagoe, membru al cenaclului tran-
frontalier Cernăuți-Suceava.

Ultimul eveniment în prag de pandemie, 
organizat de Societatea pentru Cultura Româ-
nească ”Mihai Eminescu” în parteneriat cu 
Consulatul General al României la Cernăuți a 
fost Ediția a XXV-a a Festivalului ”Mărțișor”. 
La 3 martie 2020, prima duminică a primăve-
rii, pe scena Palatului Academic al Universității 
Bucovinene de Medicină din Cernăuți au evo-
luat cele mai reprezentative colective artistice 
și interpreți, promotori ai tradițiilor și culturii 
românești din regiunea Cernăuți. La începutul 
sărbătorii, doamna consulul general, împreună 
cu ministrul-consilier Edmond Neagoe, au dăru-
it mărțișoare și flori doamnelor prezente în sala 
de spectacole.

Renovări și restaurări  
de obiective istorice

A urmat un an de carantină, dar nu și de re-
paos pentru misiunea diplomatică a României la 
Cernăuți. La 15 iunie 2021, de ziua comemorării 
lui Mihai Eminescu, a avut loc sărbătoarea  inau-
gurării Palatului Național, renovat din inițiativa 
excelenței sale. Atunci am trăit bucuria celui mai 
frumos omagiu adus marelui poet la Cernăuți. 
Cu numai două luni înainte de comemorarea 
poetului, la 23 aprilie, invitată la hramul Sfintei 
Mănăstiri Voroneț, Excelența sa, Irina Loredana 
Stănculescu, și-a destăinuit amplul proiect de re-
novare capitală a Palatului Național al Români-
lor: „La 15 iunie de ziua comemorării lui Mihai 
Eminescu, vom tăia panglica la inaugurarea se-

diului renovat al Societății care îi poartă nume-
le”. Greu a fost de crezut chiar pentru cei mai 
mari optimiști că e posibil într-un termen atât de 
restrâns să se înfăptuiască asemenea lucrări de 
reconstrucție și înzestrare modernă.

În pofida pronosticurilor pesimiste, dna Stăn-
culescu a reușit să asigure realizarea în timp util 
a proiectului, găsind un finanțator generos, seri-
os, și bun creștin, după cum s-a arătat a fi Virgil 
Profeanu, președintele Asociației Programatice 
pentru Dezvoltare Durabilă din București. A 
ținut doamna Consul General în mână de fier 
mersul lucrărilor, verificând orice mișcare a 
meșterilor. După zbucium de nedescris a venit 
și ziua mare a triumfului, când, ca niciodată la 
Cernăuți, au răsunat aplauze pentru fapte, nu 
doar pentru vorbe frumoase.

Pentru prima oară în mai bine de trei decenii 
de vorbă multă privind salvarea Casei lui Aron 
Pumnul, s-a făcut un pas concret. La sediul mo-
dernizat al Societății pentru Cultura și Literatu-
ra română în Bucovina „Mihai Eminescu” a fost 
semnat, la 15 iunie 2021, contractul de demarare, 
avizare și autorizare a procesului de renovare a 
Casei Memoriale „Aron Pumnul” din Cernăuți. 
Și-au pus semnăturile pe document membrul de 
onoare al Academiei Române, Vasile Tărâțeanu, 
președintele Fundației „Casa Limbii Române” 
din Cernăuți, asociație responsabilă de proiect, 
președintele Asociației Programatice pentru  
Dezvoltare Durabilă din București, Virgil Profea-
nu, reprezentant al sponsorilor din România, și 
directorul firmei de construcție SRL „Romtisbud” 
din Cernăuți, Titus Scripa, care executa lucrările 
de renovare a Casei Memoriale „Aron Pumnul”.

Repere identitare:  
limba și cultura română

O prioritate a activității Consulului General în 
perioada pandemiei și a războiului a fost și este 
asigurarea etnicilor români din circumscripța 
consulară că Țara nu-i uită, că sunt importanți 
pentru România. La 12 august 2021, la București 
a avut loc o întâlnire a delegației reprezentanților 
minorității române din Ucraina cu conducerea 
MAE al României. Întâlnirea s-a desfășurat din 
inițiativa Ministerului de externe al României, 
cu concursul Ambasadei României la Kiev și 
Consulatului General al României la Cernăuți, 
invitații (reprezentanți ai mediului asociativ și 
academic românesc din regiunile Cernăuți, Ode-
sa și Transcarpatia) avându-i tot timpul aproape 
pe Consulul General al României la Cernăuți, 
Irina Loredana Stănculescu, și diplomatul Radu 
Filip de la Ambasada României la Kiev. În tim-

File de istorie
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pul întâlnirii au avut loc consultări cu secretarul 
de stat pentru afaceri strategice, Dan Neculaescu 
și cu alți oficiali români. Un pas important este 
că partea română a obținut, formal, în dialogul 
cu cea ucraineană, recunoașterea identității din-
tre limba română și așa-zisa „limbă moldove-
nească”, care trebuie să fie reflectată la nivelul 
legislației și normelor ucrainene, respectiv să 
fie recunoscută, în sfârșit, inexistența așa-zisei 
„limbi moldovenești”, care practic și teore-
tic e aceeași limbă română, doar cu denumirea 
schimbată odinioară, în scopuri politice, de con-
ducerea bolșevică de la Kremlin.

Pandemia n-a fost  
un obstacol insurmontabil

La 12 noiembrie 2021, la 
Cernăuți, ca într-o cunună mi-
raculoasă, s-au împletit mai 
multe evenimente, încondeind 
preludiul la apropiata sărbătoa-
re a Unirii Bucovinei și Zilei 
Naționale a României. Cartea 
”Cernăuți. Obiecte pierdute”, 
însoțită de autorul ei, scriito-
rul sucevean Mircea Diaconu, 
a ajuns la Cernăuți. La Pala-
tul Național al Românilor din 
centrul capitalei Bucovinei a 
avut loc lansarea volumului. 
Susținut de Biblioteca Bucovi-
nei ”I. G. Sbiera”, director Ga-
briel Cărăbuș, și de Consiliul 

Județean Suceava, scriitorul Mircea Diaconu a 
adus pentru fiecare român prezent la întâlnire câte 
o carte în dar, cu autograf. La această lansare de 
carte, ca și la alte evenimente de acest gen, doam-
na Irina Loredana Stănculescu a fost așteptată 
mai mult ca gazdă decât ca oaspete. Ziua de 12 
noiembrie este importantă și pentru  faptului că în 
această zi a fost semnat decretul privind înființarea 
Consulatului României la Cernăuți (anul 1997). 
Folosindu-se de acest prilej, domnia sa l-a pre-
zentat participanților la eveniment pe noul său 
coleg, referentul consular principal Florin Stan, 
doctor în istorie, încadrat de curând în echipa 
misiunii diplomatice la Cernăuți. Prin străduința 
doamnei Consul General, dedicată cu trup și su-
flet modernizării Palatului Național al Românilor 
din Cernăuți, gazda evenimentului, Societatea 
„Mihai Eminescu”, a primit o donație reprezen-
tând mai multe echipamente IT din partea Came-
rei Notarilor Publici din București. După ce și-a 
asumat povara renovării sediului Societății, dum-
neaei nu contenește să poarte grija pentru înzes-
trarea localului ce și-l dorește un important centru 
de spiritualitate și cultură românească. O donație 
asemănătoare a ajuns și la Catedra de Filologie 
Română și Clasică a Universității din Cernăuți.

Pentru românii din Cernăuți România e cu 
totul altfel decât pentru cei din București sau 
alte orașe și comune din Țară, care nu știu ce 
înseamnă să te bucuri de o zi când parcă totul în 
jur, pe pământ și în ceruri cântă, vorbește, respi-
ră, zâmbește și iubește românește. Așa a fost în 
capitala istorică a Bucovinei duminica de 28 no-
iembrie 2021, ziua când doamna Consul General 
al României la Cernăuți, Irina Loredana Stăncu-
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Echipa Consulatului General al Românei la Cernăuți, 
la intrarea în funcție a Consulului General dr. Eleonora 
Moldovan. Între alții, fostul gerant interimar Dorin Popescu, 
cu soția Dorina, împreună cu fiica, și secretarul II Iustinian 
Focșa care în scurt timp va deveni „persona non grata” și va 
fi nevoit să părăsească misiunea.

Consulul General Irina Loredana Stănculescu participând la sfințirea sediului renovat 
al Societății „Mihai Eminescu” din Cernăuți.

Foto: Ștefan HOSTIUC
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lescu, a adunat comunitatea românească și prie-
teni de alte etnii la sărbătoarea Zilei Naționale a 
României. A fost cum nu se poate mai inspirată 
ideea de a sărbători Ziua Națională a României 
în spațiu liber, la Muzeul Regional de Arhitectu-
ră Populară, aflat la periferia orașului..

Ca în străvechea cetate dacică Sarmisegetu-
za, invitații au trăit simțiri răscolite de cântecele 
patriotice ale copiilor din ansamblul „Izvoraș” 
condus de profesoara Victoria Costinean, și ale 
elevilor Școlii populare de artă și civilizație ro-
mânească „Ciprian Porumbescu” a Centrului 
condus de Iurie Levcic, laureați a numeroa-
se concursuri internaționale. Micii și mai ma-
rii artiști din Mahala, corul ”Dragoș Vodă”, cu 
soliștii Luminița Demianic și Dumitru Caulea, 
„Țărăncuțele” Sofiei Roșca din Marșinți, dansa-
torii din Ciudei, Pătrăuți și Boian, dar și mulți 
alții îmbrăcați în costume populare străvechi 
care îi întineresc pe cei ce le poartă, au picurat 
balsam tămăduitor pe rana Bucovinei, deschisă 
încă din secolele trecute.

Unificatoare de spirite cu dragoste româ-
nească, ziua de 24 ianuarie e la Cernăuți o zi 
de sărbătoare. Al șaselea an la rând, Ziua Unirii 
Principatelor s-a sărbătorit la Centrul Bucovi-
nean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Româneşti, cu participarea 
membrilor consulatului.

Dialogul cu autoritățile locale
De la Cernăuți și până-n Țara moților, ”toți 

avem același dor și același gând să se unească 
frați cu frați” cântă copiii din ansamblul ”Perla”, 
însuflețiți de idealurile înaintașilor din epoca lui 
Cuza Vodă, sinceritatea și frumusețea lor sufle-
tească înduioșindu-i pe toți care îi ascultă, chiar 
de alt neam, care nu ne înțelege limba. Vocile lor 
sunt cel mai prețios cadou pentru doamna Consul 
General Irina Loredana Stănculescu, fericită de a 
se afla printre ei și a-și sărbători ziua de naștere 
în mijlocul acestor copii. A investit-o Dumnezeu 
cu norocul de a veni pe lume odată cu mica Uni-
re, iar părinții să-i dea un nume aducător de pace, 
Irina, zeița păcii, în limba greacă veche. Era firesc 
ca axa sărbătorii să se îndrepte și spre sărbătorita 
zilei, „Mulți ani trăiască!” răsunând din preapli-
nul sufletelor celor prezenți cu vibrația emotivă a 
Horei Unirii, cântate la final de toată sala.

Solidaritate cu țara invadată de război
Ar fi plăcut și frumos să continuăm pe unda 

cântărilor, dar toate s-au schimbat în câteva cli-
pe, în dimineața de 24 februarie, când Ucraina 
a fost atacată de agresorii ruși. Sună îngrozitor: 

”A început războiul”, iar România, țară membră 
a Uniunii Europene și NATO este foarte aproape 
de acest nemaipomenit dezastru pentru sec. XXI. 
Îi este dat doamnei Stănculescu să ducă cu inimă 
bărbată și această cruce. În cea mai critică peri-
oadă, când Ambasada României la Kiev a fost 
evacuată, Consulatul de la Cernăuți a rămas pe 
loc, ca cea mai importantă misiune diplomatică 
în Ucraina, să rezolve toate problemele legate de 
refugiați, de trecerea prin vamă și repartizarea 
ajutoarelor umanitare, transportarea unor copii 
bolnavi la tratament în România, și câte altele. 
Consulatul general colaborează cu administrația 
militară a regiunii, rezolvă chestiunile de la 
frontieră, ţine strâns legătura, pentru a rezolva 
toate problemele cu care se confruntă regiunea, 
mai ales că aici este cea mai mare comunitate 
românească de graniţă din Ucraina. Foarte mulţi 
refugiaţi veniţi din zonele afectate de bombarda-
ment sunt cazaţi în comunitatea românească

Cu energia care o caracterizează, doamna Con-
sul General s-a încadrat în activități caritabile. La 
22 martie, a fost efectuat un transport de urgență a 
unui minor dintr-o comună românească din regiu-
nea Cernăuți, diagnosticat cu cancer. La intervenția 
și cu implicarea activă a dnei Stănculescu, adoles-
centul însoțit de mamă-sa a fost transportat cu o 
ambulanță SMURD la Iași, iar de acolo transferat 
la un spital de oncologie din Torino. „Trebuie să 
ţinem seama de toate solicitările care vin şi să în-
cercăm să le facem faţă şi, în primul rând, să încer-
căm să fim umani şi să-i ajutăm pe toţi” – acesta 
este crezul dnei Irina Stănculescu în zile de război, 
așa cum a fost și în timpuri mai bune.

Doamna Irina Loredana Stănculescu n-are zile 
de odihnă, n-are timp pentru sine și nici pentru 
familia sa, dar orice lucru îl duce până la capăt, 
arătând lumii că nu știe ce înseamnă eșecurile.

File de istorie

Actuala echipă a Consulatului General al României la Cernăuți, 
participând la Ziua Națională a României. Cernăuți, Muzeul de 
Arhitectură Populară și Trai Rural, 1 Decembrie 2021.

Foto: Ștefan HOSTIUC
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Ars diplomatica

George D. Gallin, ultimul consul român 
la Cernăuți din perioada stăpânirii austriece
(fișă pentru un album al Cimitirului ortodox din Cernăuți)

Dragoș OLARU

George D. Gallin (1865-1921), jurist, 
diplomat român, ultimul consul al 

României la Cernăuți din timpul stăpânirii 
austriece, s-a născut la 12 februarie 1865 în 
satul bucovinean Ruși Moldovița. Este fiul 
preotului Dimitrie Gallin. Studiile secundare 
le-a făcut la Suceava și Rădăuți, cele superioare, 
la Facultatea de Drept a Universității germane 
din Cernăuți. A fost  membru activ (1886-
1888), membru emeritat (din 1888), președinte 
(1887-1888) și ctitor al Societății Academice 
„Junimea”. Termenul reverențial „bădiță” 
pentru membrii emeritați a fost introdus în 
societate de junimeanul George D. Gallin. La fel 
și emblema „Junimii”. În 1888 a dăruit acestei 

societăți, pentru sediul ei din strada Domnească 
(Herengasse), mai multe lucruri (registre, o 
emblemă tricoloră, seturi de șah și domino, 
tacâmuri etc.). Ținea la ordine, avea o purtare și 
maniere ireproșabile, fapt pentru care președinții 
„Junimii” îi cereau întotdeauna sfatul ca unui 
magister elegantiarum. A fost Membru al 
Societății pentru Cultura și Literatura Română în 
Bucovina, iar pentru donațiile făcute Societății a 
fost declarat „ctitor al Palatului Cultural”. 

După absolvirea facultății la Cernăuți a 
trecut în Regatul României unde a îmbrățișat 
cariera diplomatică, începută la 3 iulie 1890, 
în calitate de copist în Administrația Centrală 
a Ministerului Afacerilor Străine. A lucrat în 
diplomație până la data de 21 septembrie 1921. 
La 10 mai 1891, pentru merite profesionale 
deosebite a fost decorat cu medalia ,,Serviciul 
Credincios” clasa I.George Gallin cu fii săi

George Gallin în uniformă de  husar
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La Cernăuți, în timpul misiunii 
diplomatice (1 ianuarie 1893-1918), 
mai întâi ca interpret, iar apoi ca 
viceconsul și consul, a locuit, în mai 
multe rânduri, la mai multe adrese: 
pe str. Maria-Theresiengasse nr. 
11a (azi str. Celiuskiniștilor nr. 
11), pe str. Mihai Viteazul nr. 16 
(azi str. Sadovaia, nr. 14) și pe str. 
Regele Carol nr. 32 (azi str. Yuri 
Fedkovici, nr. 28). A fost căsătorit 
cu  Antoinette Szydlowski cu 
care a avut patru copii: Gheorghe-
Traian (Didi),  Radu-Ștefan (Busiu), 
Dimitrie (Mitică) și Ica. Fiul Gheorghe-Traian 
Gallin (1892-1961) îmbrățișează de asemenea 
cariera diplomatică, devenind consulul general 
al României la Hamburg, Berlin, Varșovia, Lvov 
și ministru plenipotențiar în Elveția. În cel de 
al doilea Război Mondial s-a distins printre 
diplomații români care, aflați la post în statele 
ocupate/controlate de Germania nazistă, au 
contribuit la salvarea evreilor cetăţeni români 
rezidenţi între graniţele Reich-ului.

George D. Gallin a decedat la 21 septembrie 
1921, la Cernăuți, după ce-și îndeplinise cu cinste, 
timp de 25 ani, misiunea de consul al României. 
Ziarul „Glasul Bucovinei” din 24 septembrie 
1921 (anul IV, nr.806 p. 3) anunță decesul. 
Necrologul apare în ziar a doua zi („Glasul 
Bucovinei”, 25 septembrie 1921, anul IV, nr. 

807, p. 1) în care juristul bucovinean 
Iorgu G. Toma scria: „George D. 
Calin aparţinea acelei generaţii de 
tineri, care și-a format sufletul și 
caracterul la şcoala naţionalismului 
intransigent, propagat cu atâta putere 
de convingere şi cu atâta succes 
de neuitatul George E. Popovici, 
mentorul şi prietenul său mai mare”.

În cripta familiei, care se mai 
păstrează, într-o stare deteriorată, 
în Cimitirul „Horecea” din Cernăuți 

(azi Cimitirul Central numit și 
Cimitirul Vechi), parcela 5, alături de 

George D. Gallin, mai sunt înmormântați soția, 
Antoinette, și socrul, Josef Szydlowski. Socrul 
murise în anul invaziei rusești a Bucovinei 

din Primul război maondial, iar soția, în anul 
cotropirii Bucovinei (prin odiosul utimatum 
bolșevic) în timpul celui de al Doilea război 
mondial. Moartea doamnei Gallin cu două luni 
înainte de intrarea tancurilor rusești în Cernăuți 
a salvat-o de teroarea prin care, cu siguranță, 
ar fi trecut în anul „eliberării” ținutului de sub 
„jugul imperialismului român”.

Ars diplomatica

Semnătura lui George Galin 
în documentele Societății Academice „Junimea”

Mormântul lui George Galin. Vedere din față. 
Cimitirul „Horecea” din Cernăuți, parcela 5.

Foto: Dragoș OLARU

Mormântul lui Geore Galin. Vedere din spate. 
Foto: Dragoș OLARU

Placa de pe monumentul funerar, cu inscripția: 
Josef Szydlowski Amtsdirektor – 1830 † 1914; 

George D. Gallin, consul –12.II.1865 † 21.IX.1921; 
Antoinette Gallin născ. Szydlowski – 1.XI.1867 † 12.IV.1940

Foto: Dragoș OLARU

Ica, fiica lui George Gallin
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Cernăuți. 
Am fost acolo și știu

Dorin POPESCU

O retrospectivă (parțial analitică, parțial 
sentimentală) a mandatului meu diplo-

matic la Cernăuți (2007-2011) din perspectiva 
modificărilor care se vor fi produs în deceniul 
din urmă, la Cernăuți, în Ucraina și în regiune, 
pleacă de la premisa banală a naturii paradig-
matice a acestor modificări. Întregul design al 
relațiilor internaționale s-a modificat radical, 
cu efecte substanțiale (pe alocuri devastatoare) 
directe asupra situației de securitate regională, 
balanței strategice a opțiunilor statelor regiunii, 
relațiilor bilaterale etc. Lumea în care trăim este 
deja alta; este altul și Cernăuțiul.

În acest deceniu, agresiunile constante ale 
Federației Ruse asupra Ucrainei au marcat de-
cisiv istoria și politicile întregii regiunii. Aceste 
agresiuni au consolidat opțiunile europene ale 
Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, cre-
ând borne fără întoarcere. Falia celor două lumi 
(Vestul și Estul, Occidentul și lumea rusă) s-a 
mutat tot mai spre est, la frontierele estice ale 
Ucrainei. Contestările opțiunii strategice euro-
atlantice sau europene ale Ucrainei, Republicii 
Moldova și Georgiei au adus tancuri, tunuri, 
artilerie, aviație, rachete și trupe în Ucraina, în 
episoade sângeroase repetate (2014, 2022 etc). 
Ucraina riscă să plătească acum cu amputări te-
ritoriale fireasca și fascinanta libertate de a opta 
pentru Europa, iar Rusia construiește samavol-
nic noi hărți, noi frontiere, în încercarea odioasă 
de refacere prin forță a fostului Imperiu. 

Românii au trăit, în lunga lor istorie, episoa-
de similare de ocupație rusească. Cunoaștem din 
propria experiență “mirajul” mincinos al lumii 
ruse și deplângem orice repetare a acestor epi-
soade, de această dată cu alte popoare din re-
giune care încep să iubească libertatea la fel de 
mult precum au iubit-o, dintotdeauna, românii. 
Din această perspectivă, România și românii au 
manifestat o empatie uriașă față de dramele 

colective și individuale ale Ucrainei în războ-
iul de agresiune împotriva acesteia, empatie care 
poate crea premise de îmbunătățire rapidă și pe 
termen lung a relației bilaterale. 

Agresiunea Rusiei unește mai mult România 
și Ucraina și creează oportunități reale de apro-
piere între popoarele noastre. Marea majoritate 
a ucrainenilor refugiați în România sau care au 
tranzitat țara noastră spre zone mai atractive din 
vestul continentului au rămas siderați de căldura 
umană a românilor, în contrast absolut cu por-
tretizările diabolice ale acestora care circulau în 
mediile ucrainene în deceniile anterioare. Ucrai-
nenii au descoperit în acest conflict România, 
fața ei luminoasă, prietenoasă, umană, caldă, au 
trăit o adevărată revelație care va inhiba multe 
din tentativele de reluare a stereotipiilor negati-
ve despre români și despre România (intuim că 
circulația acestor stereotipii va fi reluată, când/
dacă, la un moment dat, conjuncturile geopoliti-
ce se vor schimba).

Schimbarea radicală a mentalului colectiv 
ucrainean privind România, prin experiența 
directă a întâlnirilor cu România reală, mas-
cată până atunci sub narativele publice negati-
ve tendențioase ale regimurilor ideologice (ce 
promovau în mod fals o Românie imperialistă 
și revizionistă), reprezintă unul din micile efec-
te pozitive ale războiului din Ucraina. Sper din 
toată inima ca aceste câștiguri mentale să repre-
zinte garanția unor politici publice favorabile 
și pe termen lung ale statului ucrainean pentru 
comunitatea românească din Ucraina. Mai ales 
că această comunitate plătește greu tribut de sân-
ge pentru proiectul de țară al Ucrainei, iar fiii 
comunității se întorc acasă în sicrie, în fiecare zi, 
din primele linii ale războiului. 

În anii mandatului meu diplomatic la 
Cernăuți, relația bilaterală româno-ucrainea-
nă suferea cronic, trăia periodic cutremure. 

Ars diplomatica
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România era percepută ca „inamicul extern de 
serviciu”, cu toate efectele devastatoare asupra 
calității relației bilaterale și vieții comunității 
românești din regiune (prin extensie, din în-
treaga țară). În subsidiar, chiar și activitatea 
reprezentanților diplomatici ai Statului Român 
respira dificil, sub presiuni coroborate, care o 
minau zilnic. De aceea, rememorând, obișnuiesc 
să spun că anii mei diplomatici de la Cernăuți au 
fost de război și de dragoste1. 

Evenimentele ulterioare (agresiunile milita-
re directe ale Moscovei) au adus un preț mare 
pentru această cecitate colectivă a Ucrainei, de a 
identifica și localiza în mod total eronat inami-
cii săi exterior în vest, în loc de a-i găsi, vedea 
și cerceta în est, acolo de unde au venit dintot-
deauna marile tragedii ale regiunii. Ucraina a 
văzut mereu România și Vestul cu ochelari 
rusești, iar această neadecvare a lăsat Ucraina 
nepregătită împotriva inamicului adevărat, care 
prin narative inverse îi adormise vigilența și îi 
destructurase capacitatea de rezistență.  Am în-
credere că Ucraina a învățat pe termen lung 
(și nu doar conjunctural) această lecție, care 
este vitală din perspectiva calibrării unei relații 
bilaterale solide între București și Kiev.

Comunitatea românească din Cernăuți trăia, 
în anii mandatului meu diplomatic, ostracizări 
sistemice ale dreptului de exprimare iden-
titară, de la reducerea constantă a numărului 
unităților școlare cu predare în limba română 
la limitarea accesului la limba maternă în școli, 
biserici, instituții publice, mass-media etc. Une-
le dintre aceste procese continuă și astăzi, în 
contextul războiului cultural și mental dintre 
lumea rusă și lumea liberă, ca parte a tendinței 
societății ucrainene de a-și consolida proiectul 
de țară ca proiect antirusesc. 

Comunitatea românească este victimă co-
laterală în acest război (bunăoară, limitarea 
influenței circulației limbii ruse în Ucraina ge-
nerează limitări similare ale limbilor minorita-
re), iar limitarea drepturilor acesteia continuă în 
mod galopant, de această dată în condițiile in-
terne tragice generate de războiul imperialist al 
Moscovei. Sunt voci care citesc în back-ground-
ul acestor politici chiar și obiective directe de 
destructurare a forței identitare a românilor din 
regiunea Cernăuți; dezbaterea pe această temă 
este încă delicată și complicată. 
1 Am detaliat jumătatea de dragoste în cadrul unul articol („Anii 

de grație și de creație din Cernăuți”) destinat primei monografii 
a Consulatului General al României de la Cernăuți, care va fi 
publicată până la finele anului în curs, grație zelului lăudabil al 
diplomaților români de la Consulatul General. 

Situația comunității românești din regiu-
nea Cernăuți se alterează dramatic în con-
tinuare, în condițiile acestui război, din mai 
multe motive. În primul rând, comunitatea și-a 
dezvoltat solidarități naturale și firești față de 
proiectul rezistenței statului ucrainean împotriva 
agresorului din est, iar aceste solidarități aduc în 
casele românilor (și deopotrivă în casele tuturor) 
cruci și suferințe. În al doilea rând, comunității 
românești i se cer în mod constant probe ale 
loialității față de Ucraina care depășesc stan-
dardele de probă cerute majorității. În al treilea 
rând, în siajul modificărilor mentale colecti-
ve pozitive care privesc percepția României în 
spațiul public din Ucraina, au rămas totuși, la 
nivel regional și central, reminiscențe ale unor 
stereotipuri negative privind România și ro-
mânii, care se manifestă periodic (prioritar) la 
Cernăuți –  bunăoară, comunitatea este acuza-
tă în continuare de complicități spirituale cu 
agresorul, pe fondul menținerii bisericilor din 
localitățile românești în cadrul Bisericii Orto-
doxe ucrainene subordonate canonic Patriarhiei 
Moscovei. 

Mai mult, agresiunea rusă va radicaliza con-
duitele publice în Ucraina, iar probele de so-
lidaritate față de proiectul de țară al Ucrainei 
vor deveni permanente, sistemice, vor crea un 
ADN colectiv exprimabil pe termen lung, in-
clusiv în perioada post-conflict. Sunt aici două 
efecte posibile asupra comunității românești din 
regiune (unul negativ, celălalt pozitiv), iar viața 
comunității se va dezvolta, cred, între două di-
mensiuni majore: 1) proiectul anti-rusesc de 
rezistență pe termen lung al Ucrainei va nive-
la/atrofia specificul identitar al minorităților 
etnice, iar situația minorității române se 
va altera și în continuare, în acest context;  
2) ucrainenii își vor consolida actuala percepție 
colectivă care valorizează și prețuiește la super-
lativ specificități contextuale pozitive precum: 
sprijinul necondiționat al României și al româ-
nilor din România față de Ucraina în condițiile 
actualului război de agresiune (sprijin politic, 
geopolitic, umanitar, economic, energetic, mo-
ral, umanitar etc.), solidaritatea și sacrificiile 
comunității românești din Cernăuți față de pro-
iectul rezistenței statale împotriva imixtiunii im-
perialiste din est etc.

O rememorare simbolică a anilor mei diplo-
matici de la Cernăuți găsește în centrul memori-
ei mele românii din regiune, de la care au venit 
mereu spre mine fluvii de credință și de iubire. 
Am detaliat acest miracol în articolul destinat 

Ars diplomatica
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Monografiei Consulatului General al României 
de la Cernăuți, pe care vă invit să o procurați și 
citiți. 

Cernăuțiul din anii aceia era cosmopo-
lit, hibrid, respira libertate, avea valori și 
credințe. Liderii comunității, care produsese-
ră exprimările identitare colective miraculoase 
din anii ‘90 (școli cu predare în limba română, 
Catedra de Filologie Clasică a Universității, 
bisericile din localitățile românești, Societatea 
pentru Cultură Românească ”Mihai Eminescu”, 
organizațiile civice ale mediului asociativ ro-
mânesc), puteau încă articula coeziuni. Presa de 
limbă română se citea pe întreg perimetrul ling-
vistic românesc, de la Mămăliga la cafenelele de 
pe Golovna. În pofida unor rezerve instituționale 
care generau periodic blocaje, școlile și primă-
riile românești nutreau aspirații de coeziune cu 
parteneri din județele românești limitrofe. Co-
munitatea românească din Cernăuți gravita în 
jurul României, prea puțin intimidată de blocaje. 
Totul gravita satelitic spre România, de la cozile 
pentru vize și permise de ședere la concurența 
pentru burse de studii. 

Am trăit efervescența unor proiecte și pro-
grame destinate comunității de mare impact, 
inițiate și desfășurate de România în anii de 
grație de atunci. Evoc cu nostalgie derularea 
programului „Descoperă România / Descoperă 
Bucovina”, prin intermediul căruia câteva sute 
de copii ai comunității au putut vizita splendo-
rile sudului Bucovinei, în excursii tematice de 
week-end. Impactul întâlnirii copiilor români din 
Cernăuți cu leagănele spiritualității românești 
din sudul Bucovinei, precum Putna sau Sucevița, 
trebuie să fi fost uriaș. Deloc mai puțin impresi-
onante vor fi fost taberele de vară destinate etni-
cilor români din afara hotarelor țării, în care s-au 
legat prietenii pentru totdeauna. 

Am trudit atunci pentru un program coeziv 
de mare amplitudine care să unească seman-
tic și simbolic Iașiul și Cernăuțiul, pornind de 
la co-prezența lor în hrisovul care le menționează 
pe ambele în primă atestare documentară și am 
gândit chiar un program vizionar, „600 plus”, 
care să nu lase să se stingă emoția primilor 600 
de ani de la hrisovul lui Alexandru cel Bun, sem-
nat la 8 octombrie 1408 (prima atestare docu-
mentară a Iașiului, Cernăuțiului și altor orașe ale 
Moldovei medievale)2. 

2  Ceremoniile de celebrare a 600 de ani de la prima atestare 
documentară nu au fost însoțite atunci, la Cernăuți, din frici 
perverse, de promovarea obiectivă a rolului lui Alexandru cel 
Bun în istoria orașului și a regiunii. 

În anii aceia, am trăit plenar bucuria repe-
tată a unor multiple întâlniri spirituale între 
directori, profesori, primari, scriitori, copii și ro-
mâni simpli din Cernăuți și județele limitrofe ale 
României. Cu fiecare bucurie trăită atunci, inima 
mea bătea mai puternic, iar plămânii comunității 
se umpleau de aer românesc. 

Am trăit patru ani sub revelațiile întâlnirii și 
reîntâlnirii dintre românii din Cernăuți și Româ-
nia. Patru ani irepetabili, patru ani de grație. Pa-
tru ani de dragoste și de război. Patru ani uriași. 
Pe tot câmpul acesta spiritual, locuit de oameni, 
idei, emoții și credințe, parcelat în mici comu-
ne românești din fostele raioane Herța, Hliboca, 
Storojineț și Noua Suliță ale regiunii Cernăuți, 
am pus și eu mici și modeste borne ale iubirii. 

Câteodată alături de oamenii de bună credință 
care mă înconjurau, deopotrivă români sau 
ucraineni; alteori singur.

Știu că niciodată Cernăuțiul nu va mai 
arăta ca în anii aceia din memoria mea – fas-
tuos, românesc, european, cosmopolit, agitat și 
viu, cu artera aortă pulsând puternic, ajutată de 
un trecut deopotrivă miraculos și tragic. 

Poate că Cernăuțiul s-a schimbat. Poate că 
la chioșcurile de ziare nu mai există “Concor-
dia” sau „Zorile (Bucovinei)”. Poate că la cur-
tea lui Aron Pumnul crește în continuare iarba. 
Poate că de la statuia lui Eminescu mai dispar 
câteodată florile noaptea. Poate că la Cimitirul 
Evreiesc sau la cimitirul mitropoliților noștri rar 
mai plâng nepoții. Poate că limba română este 
încă ultragiată pe stradă. Poate că bilingvismul 
local alterează substanțial capacitatea copiilor 
noștri de a-și învăța limba maternă și deopotrivă 
capacitatea lor de a învăța limba de stat. Poate 
că mai rătăcim potecile spre pădurile Varniței. 
Poate că la lumina opaițelor din casele românești 
nu se mai citesc poemele vetrei. Poate că doar 
mici lumini de conștiință europeană vor fi înlo-
cuit neinspirat numele românesc al Boianului cu 
„Boyany”, de-a lungul șoselei dintre Cernăuți 
și Chișinău. Poate că lumina reîncălzirii relației 
dintre România și Ucraina nu va stinge de tot 
ecoul poveștilor mincinoase despre români, cir-
culate harnic de Moscova în întreg arealul so-
vietic. 

Poate că Fântâna Albă, Putna, statuia lui Emi-
nescu, școala și strada acestuia, Palatul Românilor, 
stejarul lui Ștefan, Societatea pentru Cultură Ro-
mânească “Mihai Eminescu”, Catedra de Filologie 
Română a Universității, sălile magice ale fostului 

Ars diplomatica
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Palat Mitropolitan, Gimnaziul 
nr. 6 „Alexandru cel Bun”, 
Zorile Bucovinei, Concordia, 
Catedrala, Cimitirul Central, 
Cimitirul Evreiesc, cartierul 
Roşa, dealul Țețina, frunzele 
parcurilor toamna, portul po-
pular bucovinean, satele de 
români de pe Siret și Prut etc., 
nu mai respiră la fel și nu mai 
spun povești. 

Poate că Cernăuțiul 
s-a schimbat. Dar românii 
de acolo – nu. În aorta lor 
pulsează România. Am fost 
acolo și știu.

Poveștile Bucovinei tră-
iesc în fiecare secundă în 
casa noastră, locuită magic 
de români de acolo și de 
urmași ai lor...

Dorin POPESCU – eseist, analist politic, ex-
pert în geopolitică, grad diplomatic: ministru-con-
silier. Născut la 18 aprilie 1970, în comuna Tufeni, 
județul Olt, din părinți intelectuali (cadre didacti-
ce). Absolvă Academia Navală „Mircea cel Bă-
trân” din Constanța (1993) și Facultatea de Litere 
și Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța 
(1999). Doctor în Filologie al  Universității „Ștefan 
cel Mare din Suceava (2012), cu mențiunea Summa 
cum Laudae. Experiență diplomatică: Ambasada 
României de la Moscova, secretar III (2002-2006), 
Consulatul General al României de la Cernăuți, 
consilier diplomatic (2007-2009) și consul gene-
ral ad-interim (2009-2010), Ambasada României 
la Sarajevo, prim-colaborator al șefului Misiunii, 
consilier diplomatic (2012-2013) și ministru-consi-
lier (2013-2016). Lector univ. dr. la Universitatea 
Andrei Șaguna Constanța (2000-2017). Consilier 
personal pentru relații internaționale și cultură al 
Primarului municipiului Constanța (din noiembrie 
2020). Coordonator al primei Strategii Culturale a 
municipiului Constanța (2021-2031). Membru fon-
dator și președinte al Asociației geopolitice Casa 
Mării Negre / Black Sea House din Constanța (din 
2017), membru fondator al filialei Dobrogea a 

Asociației de Studii şi Prognoze Social-Economi-
ce – ASPES (2018) și vicepreședinte al Asociației 
Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană 
(2019). Autor al volumelor: „Noica. Bătălia con-
tinuă” (Editura Ideea Europeană, București, 2013 
– teză de doctorat), „Figuri ale textului anteic” (Edi-
tura Ideea Europeană, București, 2016 – antologie 
de eseuri, texte critice și articole), „Captivi la pontul 
hibrid”, studii geopolitice (Editura Ideea Europea-
nă, București, 2020), „Răzbunarea barbarilor. 2000 
de ani fără Ovidiu la Tomis” (Editura Ideea Euro-
peană, București, 2017 – volum colectiv, editor), și 
a 15 capitole în volume colective. Membru în co-
legiul științific al revistei române de studii istorice 
și interculturale „Patrimonium”, membru al colecti-
velor de redacție ale revistelor „Glasul Bucovinei” 
(Cernăuți-București) și „OltArt” (Slatina). Activ 
în presa din țară și străinătate (peste 200 articole). 
Moderator/contribuitor la numeroase simpozioane, 
mese rotunde, conferințe și colocvii internaționale 
pe teme geopolitice în România, Republica Moldo-
va, Ucraina, Turcia, Polonia. Vorbește fluent limbile 
rusă și engleză. Decorat, în 2018, de Arhiepiscopia 
Tomisului cu medalia „Crucea Sfântului Apostol 
Andrei (Dobrogea)”.

Ars diplomatica

Viceconsulul Dorin Popescu, împreună cu poetul Vasile Tărâțeanu, președinte al Fundației Culturale 
„Casa Limbii Române” din regiunea Cernăuți, și arhivistul Petru Grior, președinte al Societății 
„Golgota”, participă la Adunarea Generală a Societății pentru Cultura și Literatura Română în 
Bucovina.

 Rădăuți, 5 aprilie 2008
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Nasc și în Bucovina diplomaţi 
(Dragoș Cotlarciuc, fiu al Mitropolitului Bucovinei 

și diplomat de performanță pe timp de război1)

Vitalie VĂRATIC

Ars diplomatica

Născut la 10 aprilie 1902 în familia vii-
torului mitropolit al Bucovinei, Dragoş 

Cotlarciuc reprezintă modelul tipic al diploma-
ţilor români din perioada interbelică, originari 
din provinciile reunite cu România la sfârşitul 
Primului Război Mondial. Absolvent al Facultă-
ţii de Drept a Universităţii din Cernăuţi, doctor 
în drept al Universităţii din Cluj, după doi ani de 
studii postuniversitare la Paris şi o perioadă re-
lativ scurtă de activitate în avocatură, a reuşit, în 
urma unui concurs, să ocupe la 1 ianuarie 1927 
postul de ataşat de legaţie în cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Străine. În pofida pregătirii sale 
solide2, Dragoş Cotlarciuc a pacurs cu destule 
dificultăţi calea lungă a ascensiunii pe scara pro-
fesională a activităţii în domeniul diplomaţiei. 
Astfel, la 1 nov. 1932, avea să adreseze lui Nico-
lae Titulescu, ministru al Afacerilor Străine, un 
memoriu în care preciza că de aproape şase ani, 
de când fusese angajat, numeroşi colegi ai săi 
mai tineri au fost trimişi la posturi în străinătate, 
el ajungând „cel mai vechi dintre cei care încă 
nu au părăsit Centrala Ministerului Afacerilor 
Străine”.

În perioada 16 februarie 1933 – 1 iulie 1937 
şi-a desfăşurat activitatea la Legaţia României 
de la Tirana, iar la data de 1 iulie 1939, la pro-
punerea lui Grigore Gafencu, ministru al Aface-
rilor Străine, a fost desemnat consul general al 
României la Köln, unde va rămâne până la 1 mai 
1941, când a fost transferat la Legaţia României 
de la Sofia. În istoriografia română a fost prezen-
tat rolul lui Dragoş Cotlarciuc, în calitatea sa de 
însărcinat cu afaceri, în gestionarea probleme-
lor Legaţiei României de la Budapesta după 23 
aug. 1944, a eforturilor depuse de el întru prote-
jarea şi salvarea membrilor corpului diplomatic 
român, aflat la acea misiune la momentul ieşirii 

României din războiul antisovietic, precum şi a 
cetăţenilor români, prigoniţi de către autorităţile 
hortiste şi naziste3. Dar nu a fost primul caz de 
manifestare a calităţilor sale deosebite în soluţi-
onarea unor situaţii de forţă majoră.

Prin telegrama circulară din 22 iunie 1941, 
Al. Cretzianu, secretar general al Ministeru-
lui Afacerilor Străine, a anunţat toate misiunile 
diplomatice româneşti din străinătate (afară de 
Moscova) că „din ziua de azi România se găseş-
te, ca aliată a Germaniei, în stare de război cu 
Uniunea Sovietică”4. Din acest moment începea 
o numărătoare specială în istoria ţării. Motivul 
acestui pas, întreprins de către conducerea su-
premă a României la acel moment erau cunoscut 
şi parţial justificat, mai puţin cunoscut rămânea 
viitorul din perspectiva implicării unei ţări mici 
într-un conflict armat de proporţie dintre „cei 
mari”. Următorii trei ani aveau să fie marcaţi de 
blestemul rostit de V.M. Molotov la ultima sa 
întrevedere cu Grigore Gafencu în după amiaza 
zilei de 24 iunie 1941 la Kremlin: „Vă gândiţi 
la teritorii şi nu vă daţi seama că este în joc in-
dependenţa şi însăşi fiinţa Dvs. ca stat... Vă veţi 
căi. Germania a dovedit cu prisosinţă cât îi pasă 
de fiinţa şi voinţa statelor mici. Nu văd ce puteţi 
aştepta şi nădăjdui. Chiar în cazul unei victorii 
germane, pe care o cred şi o ştiu exclusă, sunteţi 
pierduţi”5.

Simultan s-a decanşat un joc diabolic al infor-
mărilor şi dezinformărilor, al ştirilor şi zvonuri-
lor, al tatonărilor şi confirmărilor. Între acestea 
se înscria şi fumigena răspândită la Bucureşti, pe 
care Dragoş Cotlarciuc, însărcinatul cu afaceri 
român la Sofia, a fost nevoit să o infirme la 23 
iunie 1941: „Contrar ştirii date astăzi dimineaţa 
de radio Bucureşti că s-ar fi hotărît ruperea rela-
ţiilor diplomatice între Bulgaria şi Rusia, Direc-
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ţiunea Presei [a Ministerului Afacerilor Străine 
şi Cultelor bulgar] a dat astăzi ziarelor următorul 
comunicat: «În ziua de 22 curent, în zorii zilei, 
ministrul plenipotenţiar al Germaniei a vizitat pe 
domnul ministru al Afacerilor Străine şi Cultelor 
[bulgar] şi în numele guvernului german, l-a ru-
gat ca guvernul bulgar să ia asupra sa apărarea 
intereselor germane în Rusia sovietică. Domnul 
ministru al Afacerilor Străine a răspuns că gu-
vernul bulgar este de acord»”6. La 24 iunie 1941, 
a urmat o adresă similară a lui Al. Cretzianu, 
care i-a solicitat: „Rog a interveni pe lângă gu-
vernul bulgar, cerându-i a prelua reprezentanţa 
intereselor româneşti în U.R.S.S. şi a ne informa 
de urgenţă de rezultatul demersului D-Voastră”7. 
Tot în acea zi, la ora 17.10, şeful misiunii diplo-
matice române transmitea din capitala bulgară: 
„Guvernul bulgar acceptă să preia reprezentarea 
intereselor României în U.R.S.S. Ministrul Afa-
cerilor Străine mi-a comunicat cu această oca-
ziune că de trei zile încearcă înzadar să intre în 
legătură cu Legaţiunea Bulgariei la Moscova”8. 
Răspunsul părţii sovietice, transmis prin inter-
mediul ministrului bulgar la Moscova,  avea să 
sosească prin telegrama lui Dragoş Cotlarciuc 
din 26 iunie 1941: „Secretarul general al Minis-
terului Afacerilor Străine bulgar îmi comunică, 
că guvernul sovietic acceptă ca Bulgaria să re-
prezinte interesele româneşti în U.R.S.S.”9.

Întârzierea de patru zile a fost determinată 
de faptul că discutarea aspectului respectiv a 
fost posibilă abia în seara zilei de 24 iunie, (ora 
21.00), în cadrul întrevederii lui Ivan Todorov 
Stamenov, ministrul bulgar din capitala sovieti-
că şi Andrei I. Vâşinski, adjunct al comisarului 
pentru Afaceri Străine al U.R.S.S.. Conform no-
tei de convorbire, realizată de partea sovietică cu 
această ocazie, imediat după instituirea stării de 
beligeranţă româno-sovietică, Grigore Gafencu 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar ro-
mân la Moscova, i-a cerut telefonic omologului 
bulgar să preia sarcina protejării intereselor Ro-
mâniei în U.R.S.S., fără să fi fost informat oficial 
în acest sens de guvernul său asupra poziţiei ţă-
rii sale faţă de conflictul sovieto-german10. Lipsa 
de informare a lui Grigore Gafencu pare să fie 
confirmată şi de către diplomatul sovietic Nico-
lai V. Novikov, şeful Direcţiei ţărilor balcanice a 
Comisariatului Poporului pentru Afaceri Străine 
al U.R.S.S., care preciza în memoriile sale că 
„pentru nimeni nu era un secret situaţia ambiguă 

a diplomatului [Gafencu] în dezacord cu  orien-
tarea unilaterală pro-germană a guvernului său 
şi părea destul de verosimil că Ministerul Afa-
cerilor Străine [român] nu ardea de dorinţă să-l 
informeze în anumite probleme.”11.

Pentru început, în noile împrejurări dictate de 
război, obiectivul principal al intereselor Româ-
niei în Uniunea Sovietică erau legate de revenirea 
în ţară a membrilor Legaţiei României la Mos-
cova, în frunte cu Grigore Gafencu, cunoscută 
personalitate a scenei politice româneşti din pe-
rioada regimului carlist, sosit în capitala sovieti-
că cu zece luni înainte de declanşarea ostilităţilor 
în Europa de Est. După 22 iunie 1941, a urmat 
o lună de maximă încordare în vederea realizării 
schimbului personalului diplomatic al Legaţiei 
României la Moscova cu personalului diplomatic 
al Legaţiei U.R.S.S. de la Bucureşti. În virtutea 
faptului că schimul respectiv urma să se efectueze 
pe teritoriul neutru al Turciei, iar accesul din Ro-
mânia către acesta era posibil doar prin tranzitarea 
spaţiului bulgar, lui Dragoş Cotlarciuc i-a revenit 
un rol special în coordonarea şi coroborarea cu 
autorităţile bulgare a acţiunilor legate de intra-
rea simultană a misiunilor diplomatice română şi 
sovietică pe teritoriul Turciei în ziua de 13 iulie 
1941 şi sosirea diplomaţilor români la Bucureşti 
în dimineaţa de 22 iulie 1941.

Deşi avea nici două luni de la sosirea sa în 
capitala bulgară, mai exact, 50 de zile, Dragoş 
Cotlarciuc a reuşit să stabilească o relaţie bazată 
pe încredere şi reciprocitate cu Dimiter Ivanov 
Şişmanov12, secretarul general al Ministerului 
Afacerilor Străine bulgar, de la care avea să 
afle în ziua de 25 iunie 1941 despre tentativa 
de iscoadă a şefului misiunii sovietice la Sofia: 
„Secretarul general al Ministerului Afacerilor 
Străine [bulgar] m-a rugat să trec la el spre a-mi 
comunica următoarele: Ministrul Sovietelor, d-l 
[Alexandr Andreevici] Lavricheff, a vizitai în 
cursul dimineţii pe d-l [Ivan Vladimirov] Po-
poff, ministrul Afacerilor Străine, şi l-a rugat să 
se informeze care este situaţia misiunei sovie-
tice la Bucureşti şi, dacă este posibil, să comu-
nice misiunei comerciale sovietice la Bucureşti 
că trebue să părăsească România fără să aştepte 
plecarea misiunei diplomatice sovietice. D-l Po-
poff a răspuns că Bulgaria nefiind însărcinată cu 
reprezentarea intereselor sovietice în România 
nu poate da urmare aceste rugăminţi, dar poa-
te, din pură curtuazie, să comunice cele de mai 
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sus guvernului român şi să-i transmită răspunsul 
ce eventual guvernul român va binevoi să dea, 
dacă acesta va găsi cu cale să o facă. Impresi-
unea d-lui Popoff este că d-l Lavricheff fusese 
însărcinat să ia informaţiuni, însă că demersul 
în forma aceasta l-a făcut cu de la sine putere. 
În timpul conversaţiei, ministrul Germaniei in-
teresându-se telefonic dacă într-adevăr ministrul 
Sovietelor a fost însărcinat oficial să facă acest 
demers, d-l Chichimanoff i-a comunicat impre-
siile de mai sus ale domnului Popoff”13. 

Cazul respectiv nu a fost unul singular. Dimi-
ter Ivanov Şişmanov avea să-l informeze asupra 
tentativei din 6 iulie 1941 a Legaţiei U.R.S.S. 
de la Sofia de încălcare a principiilor şi norme-
lor uzuale pentru asemenea situaţii, când a pe-
tins Ministerului Afacerilor Străine bulgar ca un 
grup de diplomaţi sovietici să însoţească gar-
nitura de tren românească cu membrii Legaţiei 
de la Bucureşti în timpul deplasrii pe teritoriul 
Bulgariei14. Reuşita lui Dragoş Cotlarciuc de a-l 
avea de partea sa pe secretarul general al Mi-
nisterului Afacerilor Străine din ţara în care era 
acreditat reprezintă o dovadă indubitabilă a cali-
tăţilor sale de diplomat capabil să-şi facă relaţii 
extrem de utile într-un timp extrem de scurt. Pre-
cizarea respectivă s-a impus în mod obligatoriu, 
având în vedere sentimentele pro-ruse şi chiar 
pro-sovietice în societatea bulgară, fapt ce avea 
să se resimtă în viitorul apropiat.

Dificultăţile în stabilirea şi menţinerea unei 
legături permanente între Ivan Todorov Stame-
nov15, ministrul Bulgariei la Moscova şi Cen-
trala Ministerului Afacerilor Străine bulgar, 
precum şi unele obstacole create de autorităţile 
sovietice în calea asigurării unor contacte ale şe-
fului misiunii bulgare cu ambasada germană şi 
cu Legaţia României din capitala U.R.S.S., au 
determinat apariţia unor situaţii de urgenţă când 
Dragoş Cotlarciuc nu mai dispunea de timpul 
necesar pentru primirea dispoziţiilor necesare 
de la Bucureşti pentru fiecare schimbare inter-
venită. Spre exemplu, când guvernul german 
a propus prin legaţiunea bulgară la Berlin ca 
schimbul misiunilor diplomatice ale ţărilor de-
venite ostile după 22 iunie 1941 să se facă în 
Turcia sau, dacă n-ar fi posibil, în Iran, însăr-
cinatul cu afaceri român la Sofia transmitea la 
Bucureşti: „Deşi nu primisem încă instrucţiunile 
din telegrama D-Voastre Nr. 39 C.B., am rugat 
pe secretarul general al Ministerului Afacerilor 

Străine bulgar să intervină ca misiunea română 
să fie dirijată şi ea spre Turcia sau eventual Iran, 
comunicându-i, pe baza conversaţiei telefonice 
avute cu domnul ministru Cretzianu că misiunea 
sovietică din România va fi trecută în Bulgaria 
în acelaş moment în care misiunea noastră în 
U.R.S.S. va trece frontiera sovietică”16.

Deşi a informat guvernul român asupra con-
simţământul părţii sovietice „ca schimbul mi-
siunilor diplomatice să se facă prin Turcia, cu 
condiţia expresă ca călătoria misiunii române 
până la frontieră să se facă separat de aceia a 
misiunii germane şi ungare”, precizând că „gu-
vernul sovietic nu a motivat această condiţiune”, 
Dragoş Cotlarciuc nu a putut dezlega enigma re-
spectivă, limitându-se a reproduce opinia părţii 
bulgare, conform căreia „aceasta s-ar datora fap-
tului că misiunea diplomatică germană este foar-
te numeroasă”17. În schimb, extrem de peţioasă 
s-a dovedit a fi informaţia sa din 30 iunie 1941: 
„Misiunea română se află la Miciurinsk. Cea 
germană se află la Kostroma, circa 100 kilome-
tri depărtare de Moscova. Ministrul Bulgariei la 
Moscova, căruia i s-a desemnat în şeful Departa-
mentului pentru Orientul Apropiat, d-l Novicov, 
persoana cu care urmează să ducă tratativele, a 
făcut demersuri pentru a i se permite să viziteze 
misiunile diplomatice”18.

În primele zile după declanşarea ostilităţilor, 
când problema schimbului misiunilor se afla 
doar în faza tatonărilor, iar numeroşi cetăţeni ai 
statelor beligerante de ambele părţi ale liniei no-
ului front aşteptau disperaţi revenirea în patriile 
lor, supărtând numeroase privaţiuni, lipsuri şi vi-
tregii, şeful misiunii române de la Sofia a depus 
eforturi susţinute în scopul urgentării momentu-
lui de finalizare a acestei stări tensionate. La soli-
citarea guvernului sovietic prin ministrul bulgar 
la Moscova de obţinere a datelor asupra situa-
ţiei misiunei diplomatice şi comerciale sovie-
tice din Bucureşti, Dragoş Cotlarciuc îndemna 
Ministerul Afacerilor Străine român: „Aceleaşi 
preciziuni cerute Germaniei şi Ungariei fiind 
deja date, rog binevoiţi, în interesul negocierilor 
în curs, a-mi da aceste preciziuni telefonic”19. 
Mesajul a fost înţeles corect la Bucureşti, astfel 
că a doua zi, 1 iulie 1941, Al. Cretzianu a răs-
puns: „Membrii misiunei diplomatice sovietice, 
a reprezentanţei comerciale şi corespondentul 
agenţiei TASS se găsesc în bună sănâtate şi sunt 
instalaţi într-un tren special compus dintr-un  
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vagon salon pentru ministru, din vagoane cu 
paturi şi vagon restaurant, fiind gata de plecare 
în orice moment în vederea schimbului de misi-
uni”20. 

Fiind informat asupra propunerii părţii sovie-
tice de efectuare a schimbului în 3 iulie 1941, 
sugestie susţinută şi de partea germană, Dragoş 
Cotlarciuc a discutat cu autorităţile bulgare, avan-
sând imediat următorul plan concret de acţiune: 
„Secretarul general al Ministerului Afacerilor 
Străine [bulgar] mi-a spus că guvernul sovietic a 
propus ca misiunea diplomatică română să aştep-
te la frontiera turco-rusă în punctul Leninakan21 
sosirea misiunei diplomatice sovietice din Bucu-
reşti la Svilengrad. Va comunica şi el guvernu-
lui sovietic că misiunea diplomatică sovietică va 
pleca din Bucureşti la 3 iulie curent, cerând ca 
misiunea diplomatică română să plece din Mos-
cova la aceiaş dată. Guvernul bulgar ne-a rugat 
să procedăm ca şi guvernul german: 1/ Înţelegere 
cu guvernul turc pentru ca intrarea simultană a 
ambelor misiuni să se facă direct între guvernul 
român şi guvernul turc. 2/ Trenul să fie însoţit de 
funcţionari români până la frontiera turcă şi nu-
mai la indicaţia acestora se va permite trenului in-
trarea în teritoriul turc. Guvernul german trimite 
ca însoţitori funcţionari de la Direcţiunea Proto-
colului”22. Impulsionat de această propunere, Al. 
Cretzianu a adresat în aceeaşi zi de 1 iulie 1941 o 
telegramă către Legaţia României de la Ankara, 
prin care solicita efectuarea unui demers pe lân-
gă guvernul turc în scopul de a conveni măsuri 
de ordin practic asupra sincronizării intrării pe 
teritoriul turc a misiunei sovietice din Bucureşti 
cu misiunea română din Moscova. Secretarul 
general al Ministerului Afacerilor Străine român 
s-a arătat preocupat „ca diplomaţii sovietici din 
România să nu intre pe teritoriul turc înainte ca 
misiunea noastră diplomatică din Moşcova să fi 
intrat şi ea pe acest teritoriu”, adaogând: „Cel 
mult putem să acceptăm intrarea simultană a 
celor două misiuni pe teritoriul turc”. Neavând 
certitudinea eficienţei acestui plan, el a făcut o 
precizare cu caracter asiguratoriu, lăsând să se 
înţeleagă „că dacă dispozitiunile luate în vederea 
acestei intrări simultane nu ar juca în mod efectiv 
şi misiunea română ar fi reţinută pe teritoriul so-
vietic, după intrarea pe acest teritoriu a misiunei 
sovietice din România, guvernul turc va binevoi 
a refula imediat pe teritoriul bulgir misiunea so-
vietică din România”23.

În pofida existenţei unei legături permanente 
cu Legaţia Suediei (ţara care a preluat protecţia 
intereselor sovietice în România) de la Bucureşti 
şi Legaţia României de la Ankara, sursa princi-
pală de informare în problema schimbului de 
misiuni diplomatice rămânea Legaţia Românie 
de la Sofia. Mai mult, la 2 iulie 1941, Al. Cretzi-
anu i-a cerut lui Alexandru Telemaque, ministrul 
României la Ankara: „Pentru ca d-l Govella24 să 
poată fi ţinut în curent cu toate detaliile privitoare 
la modalităţile practice ale efectuării schimbului 
de misiuni, rog a comunica telegrafic direct şi 
legaţiunii noastre din Sofia toate telegramele ce 
ni le veţi expedia în această privinţă”25. Pentru 
Dragoş Cotlarciuc a fost transmisă următoarea 
instrucţiune: „Veţi ţine pe d-l Govella în curent 
cu toate comunicările primite de la guvernul bul-
gar sau de la legaţiunea noastră din Ankara în 
ceea ce priveşte modalităţile practice adoptate 
pentru sincronizarea intrărei celor două misiuni 
pe teritoriul turc”26. A fost un caz deosebit, deoa-
rece în practica diplomatică, mai ales în condiţii 
de criză, rar se întâmplă ca două misiuni din afa-
ră să facă schimb de informaţii în mod dirct, fără 
ca acestea să fie supuse unei selecţii prealabile în 
centală serviciulu diplomatic. Acesta făcea do-
vada unei încrederi speciale de care se bucurau 
protagoniştii corespondenţei respective.

Partea română şi-a arătat disponibilitatea 
declanşării operaţiunii schimbului de misiuni 
la data convenită de 3 iulie 1941, finalizând 
în ajun (2 iulie) toate acţiunile de pregătire în 
acest sens: definitivarea listei cetăţenilor sovie-
tici, îmbarcaţi în trenul special rezervat misi-
unii sovietice, informarea Legaţiei de la Sofia 
asupra orelor de sosire la Giurgiu, Rusciuk şi 
la Svilengrad din apropierea frontierei bulga-
ro-turce, desemnarea şi acordarea de instrucţi-
uni precise lui Constantin Govella, secretar de 
legaţie de la Direcţiunea Protocolului a Minis-
terului Afacerilor Străine român spre a însoţi 
trenul cu diplomaţii sovietici până în momen-
tul intrării lor pe teritoriul turcesc, desemnarea 
personalului C.F.R. pentru însoţirea garniturii 
pe teritoriul Bulgariei, atat la plecare, cat şi la 
înapoiere. În pofida convingerii ferme ce dom-
nea în birourile Ministerului Afacerilor Străine 
român, potrivit căreia schimbul urma să se pro-
ducă pe 3 iulie 1941, în ajun, 2 iulie, ora 14.00, 
Dragoş Cotlarciuc a strecurat o „precizare” şi 
anume că „parcursul Moscova-Leninakan du-
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rează cinci zile”, astfel că „este foarte probabil 
ca misiunea română plecând în ziua de 3 iulie 
din Moscova, să ajungă la Leninakan cel mai 
curând în ziua de 8 iulie”27, exact aşa precum 
s-a şi întâmplat, conform mărturiei lui Grigo-
re Gafencu, care a notat în jurnalul său pentru 
ziua de 8 iulie: „După trei sau patru ore de as-
censiuni, traşi cu trei locomotive în faţă şi una 
în spate, trenul se opreste pe înaltul platou de 
la Leninakan. Sintem traşi pe o linie moartă. 
Aşteptăm ordine de la Moscova şi ceasul mult 
aşteptatului schimb”28. La Bucureşti nu prea 
erau cunoscute adevăratele dimensiunui ale 
spaţiului sovietic, considerându-se că distanţa 
de la Moscova până la frontera turcească din 
Transcaucazia putea fi parcusă într-o noapte.  

În consecinţă, la 3 iulie 1941, Al. Cretzianu 
i-a comunicat lui Dragoş Cotlarciuc: „Trenul cu 
misiunea diplomatică sovietică va fi reţinut la 
Giurgiu până în ziua de 7 iulie. Rog interveniţi 
cerând autorităţilor de căi ferate bulgare să ia 
contact cu autorităţile noastre pentru a se pune 
de acord încă de pe acum asupra dispoziţiunilor 
necesare în vederea trecerii pe teritoriul bulgar 
şi asupra orei acestei treceri”. Rezultatul demer-
sului său a fost comunicat la Bucureşti a doua zi, 
ora 15.00: „Direcţiunea Protocolului a trimis pe 
consilierul de legaţiunea Stancioff la Svilengrad. 
Rog a comunica d-lui Govella să se adreseze d-
sale când va avea nevoe să comunice telegrafic 
sau telefonic cu legaţiunea. Căile ferate bulgare 
au fost avizate să ia contact direct cu CFR spre a 
se pune de acord asupra dispoziţiilor necesare în 
vederea trecerei trenului cu misiunea sovietică 
pe teritoriul bulgar. Trenul va pleca probabil în 
seara de 7 iulie din Rusciuk spre a fi în dimineaţa 
zilei de 8 iulie la Svilengrad”29.

La sfârşitul zilei de 6 iulie 1941, însărcinatul 
cu afaceri român de la Sofia transmitea guvernu-
lui său noi elemente ale condiţiilor de tranzitare 
a trenului cu personalul misiunii sovietice de la 
Bucureşti prin teritoriul bulgar spre frontiera Tur-
ciei, convenite cu autrorităţile bulgare: caracterul 
exteritorial al trenului, inclusiv libertatea guver-
nul roman de a lua „orice măsuri ar crede de cu-
viinţă pentru a asigura sosirea intactă a misiunei 
sovietice la frontiera bulgaro-turcă”, obligaţia lui 
Anatoly Lavrentev, ministrul Sovietelor de la Bu-
cureşti să facă delegatului legaţiei sovietice de la 
Sofia, în prezenţa reprezentantului Ministerului 
Afacerilor Străine bulgar, „declaraţiunile necesa-

re care să permită misiunei româneşti de la Mos-
cova să parăsească teritoriul sovietic”30.

Plecarea din Giurgiu şi trecerea Dunării cu 
ferry-bottul la Ruse în după amiaza zilei de 7 
iulie 1941, între orele 17.30 – 19.00, precum şi 
deplasarea la Svilingrad în dimineaţa zilei de 
8 iulie a trenului cu personalul fostei Legaţii a 
U.R.S.S. de la Bucureşti a fost momentul adevă-
rului pentru toţi diplomaţii români, implicaţi în 
desfăşurarea repatrierii misiunilor diplomatice 
română şi sovietică. Surprins de cursul neaştep-
tat al evenimentelor după ce diplomaţii sovietici 
au părăsit teritoriul românesc, Dragoş Cotlarciuc 
a semnalat despre nerespectarea de către bulgari 
a statutului exteritorial al trenului românesc care 
a transportat pe membrii Legaţiei U.R.S.S. de 
la Bucureşti până la frontiera bulgaro-turcă. În 
nota telefonică transmisă la Bucureşti cu această 
ocazie a prezentat evoluţia evenimentelor, adică 
refuzul autorităţilor bulgare de a permite poliţiş-
tilor români să însoţească garnitura de tren până 
la Svilengrad pentru a preda pasagerii direct au-
torităţilor turceşti, aşa cum fusese convenit ante-
rior între părţi.

Fără a schiţa nici cel mai mic gest de deza-
probare sau justificare ale celor întâmplate spre 
a nu admite declanşarea unui eventual scandal, a 
informat Centrala de la Bucureşti despre demer-
sul său către Ministerului Afacerilor Străine bul-
gar, prin care a cerut lămuriri „asupra procedării 
autorităţilor de la Rusciuk”. În final i-a solicitat 
lui Al. Cretzianu: „Rog comunicaţi dacă a inter-
venit vreo schimbare cu privire la paza trenului 
de câtre poliţia noastră şi care nu ne-a fost adu-
să la cunoştiinţă”. Răspunsul de la Bucureşti a 
sosit imediat, în aceeaşi seară a zilei de 7 iulie 
1941: „Nu a intervenit nici o schimbare. Vă rog 
sa exprimaţi imediat surprinderea noastră faţă de 
acest procedeu dat fiind că n-am cerut să trimi-
tem agenţi pentru paza trenului şi că n-am luat 
această hotărâre decât pe baza cererii guvernului 
bulgar, transmisă de domnia voastră”31.

Perioada de şedere a diplomaţilor sovietici la 
Svilingrad, între 8-13 iulie 1941, în aşteptarea 
trecerii pe teritoriul Turciei, a fost marcată de o 
încordare maximă, şeful misiunii diplomatice a 
României în capitala Bulgariei procedând la ve-
rificarea în cel mai serios mod a funcţionalităţii 
scenariului schimbului convenit între părţi. Gu-
vernul român a propus, în calitate de măsură asi-
guratorie, „ca misiunea sovietică să fie refulată 
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pe teritoriul bulgar, dacă guvernul sovietic nu se 
ţine de cuvânt”, adică dacă nu ar respecta intra-
rea simultană a personalului legaţiilor române şi 
sovietice pe teritoriul turcesc. La aflarea infor-
maţiei despre intenţia lui Feizy Ogdemli, delegat 
al Ministerului Afacerilor Străine al Turciei de 
substituire a acestei măsuri, în caz de necesitate, 
prin internarea misiunii sovietice pe un vas la Is-
tanbul, Dragoş Cotlarciuc a intervenit de urgen-
ţă la Bucureşti cu propunerea: „Cred necesar să 
se insiste la Ankara ca reprezentantul guvernu-
lui turc la Svilengrag să primească instrucţiuni 
complecte şi în acord cu înţelegerea intervenită 
între cele două guverne”32.

În timp ce Alexandru Telemaque, ministrul 
României la Ankara îşi dădea doar cu presupu-
sul la 10 iulie 1941, că „se prea poate ca mi-
siunea română sa sosească numai la graniţa”, 
deşi aceasta sosise deja de două zile la fron-
tiera sovieto-turcă, Dragoş Cotlarciuc avea să 
comunice la Bucureşti cauza reală a tărăgănării 
schimbului: „Aflu de la însărcinatul cu afaceri 
al Germaniei că misiunea sovietică de la Berlin 
a sosit la Svilengrad, dar că nu are speranţa că 
schimbul se va efectua curând deoarece din mi-
siunea germană sosită de la Moscova la Leni-
nakan ar lipsi o sută de persoane, iar Sovietele, 
la rândul lor, pretind deasemenea că le-ar lipsi 
vreo nouăzeci de persoane la Svilengrad”33. Tot 
însărcinatul cu afaceri român de la Sofia a fost 
cel care, profitând de legătura telefonică directă 
cu Bucureştii, primul a informat despre accep-
tul părţii sovietice privind efectuarea schimbu-
lui în ziua de 13 iulie 1941, nu înainte de a-i 
comunica acest fapt lui Constantin Govella, 
delegatul guvernului român la Svilengrad, „ca 
să ia toate măsurile pentru ca mâine la aceiaşi 
oră misiunea sovietică din România să treacă 
pe teritoriul turc”34. 

Până la urmă, schimbul misiunilor diploma-
tice s-a produs în ziua de 13 iulie 1941, în jurul 
orei prânzului. Amânarea cu câteva zile a aces-
tui eveniment nu poate fi pusă în seama părţii 
române. Repatrierea la acea dată a fost efectu-
ată „la pachet”, ceea ce a însemnat schimbul 
simultan al majorităţii misiunilor aparţinând ţă-
rilor, devenite beligerante la 22 iunie 1941. Di-
plomaţii statelor mici au fost obligaţi să aştepte 
la frontiera sovieto-turcă până când principalii 
protagonişti ai războiului din Estul Europei, 
U.R.S.S. şi Germania, au convenit reciproc 

asupra listelor de persoane repatriate cu acea 
ocazie35. Cu titlul D. Grigore Gafencu a trecut 
prin Turcia şi e în drum spre Bucureşti, ziarul 
„Timpul”, din 19 iulie 1941, avea să-şi infor-
meze în acele zile cititorii: „Ankara, 17 [iulie] 
(Rador). Agenţia Telegrafică Turcă anunţă: D. 
Grigore Gafencu, împreună cu întregul perso-
nal al legaţiei române din Moscova, a trecut, 
duminică, 13 iulie, frontiera turcă, fiind primit 
cu toate onorurile de autorităţile civile şi mi-
litare turceşti la Kars şi Erzerum. D. Ministru 
Grigore Gafencu şi-a continuat apoi drumul 
spre România”36.

Ultima informaţie care atestă implicarea lui 
Dragoş Cotlarciuc în problema repatrierii di-
plomaţilor români de la Moscova în vara anului 
1941, se regăseşte în telegrama sa, transmisă în 
clar de la Sofia la 21 iulie, orele 18,25, prin care 
a comunicat traseul, ce aveau de urmat diplo-
maţii români, repatriaţi din capitala sovietică: 
„Domnul Ministru Gafencu a părăsit împreună 
cu restul misiunii Svilengradul la orele 17,45. 
Vagoanele româneşti au fost ataşate la trenul 
convenţional. La Stara Zagora aceste vagoane 
vor fi transformate în tren special şi vor ajunge 
la Gorna-Orehoviţa la orele 4, unde vor rămâ-
ne până la orele 6, când vor fi ataşate la trenul 
de Rusciuck unde vor ajunge la orele 9,55”.O 
contribuţie importantă întru obţinerea acestei re-
uşite a serviciului diplomatic român aparţine ini-
mosului bucovinean, Dragoş Cotlarciuc. Ţinând 
cont de faptul că s-a prezentat la Sofia în ziua 
de 5 mai 1941, preluând „din mers” postul său 
în calitate de însărcinat cu afaceri şi fiind pentru 
prima oară la cârma unei legaţii, spre deosebire 
de un consulat general, cum a fost cel de la Köln, 
Dragoş Cotlarciuc a făcut faţă cu brio situaţiei 
în care a fost pus de împrejurările concrete în 
perioada 22 iunie – 22 iulie 1941.

Patru luni mai târziu, la 20 noiembrie 1941, 
Gheorghe Caranfil, noul ministru al României la 
Sofia, avea să consemneze în Foaia calificativă a 
subordonatului său: „Foarte serios, tenace, cu o 
replică foarte bună. Te poţi bizui când i se dă o 
însărcinare. Convingător şi ştie să susţină cu tărie 
ideile sale. Prudent şi cu o mare practică gradului 
său”37. A împărtăşit soarta altor diplomaţi români 
din „România burghezo-moşierească”. După re-
patrierea din Vest, la 1 februarie 1946 a fost numit 
la Direcţia Afacerilor Politice, iar ceva mai târ-
ziu, la 15 aprilie, a fost delegat pentru funcţia de  
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director adjunct al Diviziunii Afacerilor Consu-
lare, Judiciare şi Administrative, din Direcţia Ad-
ministrativă. Un an mai târziu, la 14 martie 1947, 
a fost încadrat pe postul de prim consilier de le-
gaţie şi a lucrat în cadrul ministerului până la 15 
noiembrie 1947, când „a fost comprimat conform 
Deciziei Ministeriale nr. 72201/1947”38.
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Ziua Națională a României sărbătorită la Cernăuți, în 2021, sub cerul liber, la  Muzeul de Arhitectură Populară și Trai Rural.
Foto: Ștefan HOSTIUC
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Irina-Loredana STĂNCULESCU: ,,Am cu-
noscut în Bucovina valoarea celor care duc 
mai departe vitalitatea neamului românesc”

Interviu

Ștefan HOSTIUC: Stimată doamnă consul 
general, anul 2022 este un an de grele încercări 
pentru țara în care vă desfășurați activitatea di-
plomatică, dar și un an de bilanț pentru manda-
tul dumneavoastră de șef de misiune diplomatică 
la Cernăuți. Acest mandat a pus începutul unui 
nou tip de activitate în cariera dumneavoastră 
profesională, fiind tot o încercare. Deși, dacă 
stau să mă gândesc, pentru un specialist în drept 
calea spre diplomație n-ar trebui să prezinte 
mari dificultăți. Ce v-a determinat să schimbați 
toga de avocat pe uniforma diplomatică?

Irina-Loredana STĂNCULESCU: Mul-
ţumesc în primul rând pentru amabilitatea de a 
avea în atenţie activitatea pe care o desfăşurăm 
la Cernăuţi. Situaţia extrem de dificilă în care 
funcţionăm în cunoscutul context al derulării 
războiului declanşat de Federaţia Rusă împotri-
va Ucrainei şi soluţiile pe care le-am identificat 
pentru a face faţă acestei provocări extreme în 
viaţa oricărui diplomat, ne-a reconfirmat faptul 
că numai dorinţa de a ajuta pe toţi cei care ape-
lează la serviciile oficiului consular, dublată de 
încrederea în rolul nostru de reprezentare a unui 
stat modern, membru al Uniunii Europene şi al 
Alianţei Nord-Atlantice, poate asigura îndepli-
nirea cu succes a rolului asumat. Ca specialist 
în domeniul juridic am avut întotdeauna repre-
zentarea dreptei judecăţi în interesul binelui, 
cumpănirea și moderația în tot ceea ce trebuie 
să întreprindem în folosul misiunii căreia m-am 
dedicat. Practic, am trecut firesc de la atitudinea 
sobră și responsabilă a avocatului la prestanța 
și implicarea diplomatului, având mereu în față 
interesul țării și al neamului nostru, într-o lume 
contemporană din care nu lipsesc provocările de 
tot felul pe care trebuie să le depășim cu tact, 
competență și luciditate permanentă. Pe scurt, 
pentru a răspunde punctual întrebării dumnea-
voastră, ceea ce m-a determinat să schimb toga 

de avocat pe uniforma diplomatică a fost încre-
derea asumării unui nou rol profesional, în inte-
resul general al comunității care așteaptă atât de 
mult de la statul înrudit.

Încerc să onorez înălțimea  
unei funcții care uneori poate copleși

Șt.H.: „Câtă binecuvântare a dat Dumnezeu 
peste Cernăuți că v-a trimis așa un consul”, a 
spus, apreciindu-vă activitatea, șeful Departa-
mentului pentru Românii de Pretutindeni, secre-
tarul de stat Gheorghe Cârciu, în cadrul recen-
tei întrevederi cu comunitatea românească din 
nordul Bucovinei, organizată la 8 mai 2022, la 
Palatul Național din Cernăuți. Numirea dum-
neavoastră ca șef de misiune diplomatică la 
Cernăuți a fost o pură întâmplare sau o opțiune, 
un gând mai vechi?

I.L.S.: Ați menționat aprecierea care mi-a fost 
transmisă public de către șeful Departamentului 
pentru Românii de Pretutindeni, domnul Ghe-
orghe Cârciu, aflat în perioada 7 – 9 mai a.c. în 
prima sa vizită de lucru în Ucraina. Vreau să sub-
liniez că, departe de a mă supraaprecia, am în-
cercat mereu să mă ridic la înălțimea înaintașilor. 
Subliniez că anul în curs marchează aniversarea 
a 160 de ani de diplomație română, răstimp care 
a oferit nenumărate modele de personalități de-
dicate servirii intereselor țării. Eu nu am făcut 
decât să încerc să onorez înălțimea unei funcții 
care uneori poate copleşi. Aceasta pentru că auto-
ritatea impusă odată cu statutul de şef de misiune 
este asociată cu o imensă responsabilitate... Tim-
pul va dovedi dacă am fost persoana potrivită la 
locul potrivit. În ceea ce privește numirea ca șef 
de misiune diplomatică la Cernăuți, departe de a 
fi o pură întâmplare, aceasta a fost o opțiune și un 
rol asumat în cadrul unui mandat încredințat la 
nivelul Guvernului României, vizând promova-
rea drepturilor și intereselor statului român și ale 
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cetăţenilor români pe teritoriul statului ucrainean, 
în cuprinsul jurisdicției circumscripției noastre 
consulare, cu cele patru regiuni: Cernăuți, Lviv, 
Ivano-Frankivsk și Vinnița.

La sugestia Consulatului, Camera  
Notarilor Publici din București a dotat cu  

aparatură IT Catedra de Filologie Română  
şi Clasică de la Universitatea din Cernăuţi

Șt.H.: Exercitarea funcțiilor consulare 
presupune o gamă largă de acțiuni. Pe lângă 
prestarea de servicii consulare și îndeplini-
rea altor funcții specifice care, judecând după 
aglomerația zilnică din fața consulatului, ocu-
pă poate cea mai mare parte din timpul pro-
gramului de lucru al instituției, în sarcina 
dumneavoastră se mai află și rezolvarea altor 
probleme care necesită o atenție deosebită. Ce 
acțiuni concrete în dezvoltarea relațiilor ro-
mâno-ucrainene privind domeniile economic, 
comercial, social etc. a întreprins Consulatul 
General al României la Cernăuți în anii man-
datului dumneavoastră?

I.L.S.: Într-adevăr, îndeplinirea funcțiilor 
unei misiuni diplomatice sau unui oficiu consu-
lar este mult mai complexă. Pe lângă atribuțiile 
funcționale curente, fiecare șef de misiune, îm-
preună cu echipa aflată la post, are în vedere dez-
voltarea relațiilor bilaterale pe întregul palier de 
colaborare. Consulatul General al României de 
la Cernăuți a continuat în mod firesc să-și adu-
că contribuția la dezvoltarea relațiilor româno-
ucrainene, în strânsă legătură cu Ambasada Ro-
mâniei la Kiev și cu celelalte oficii consulare ale 
României care funcționează în Ucraina – Con-
sulatul General de la Odessa și Consulatul de la 
Solotvino. În privința activității noastre, am vizat 
în permanență susținerea politicii externe a statu-
lui român în concordanță cu interesele naționale 
și cu statutul României de stat membru în struc-
turile euroatlantice. Am avut permanent în vede-
re eforturile de dezvoltare a relațiilor bilaterale 
româno-ucrainene, în acord cu legea română, cu 
Tratatul din 1997 cu privire la relațiile de bună 
vecinătate și cooperare dintre România și Ucrai-
na și convențiile internaționale la care suntem 
parte. Ar fi de enumerat aici o serie de acțiuni, 
dar mă limitez doar la a menționa că misiunea a 
susținut delegațiile statului ucrainean și ale Ro-
mâniei în contextul deplasărilor reciproce în in-
teresul intensificării proiectelor transfrontaliere. 
Ne-am bucurat să contribuim, într-un astfel de 
context, la modernizarea Secției de Radiologie a 
Spitalului Regional de Oncologie din Cernăuți, 

unde au fost investiți 75.000 euro în cadrul unui 
proiect coordonat de către RoAid – Agenția de 
Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din 
România. Datorită acestui sprijin, Secția renova-
tă poartă numele savantului român Victor Babeș. 
Printr-un alt proiect de cooperare intitulat ,,Îngri-
jirea de urgență a copiilor din regiunea transfron-
talieră România – Ucraina”, în valoare de peste 
1 milion de euro, Spitalul Clinic pentru Copii 
din Cernăuți este inclus în programul de reno-
vare și dotarea unității de primiri urgențe, de in-
struirea personalului medical, de implementarea 
unui sistem de telemedicină transfrontalieră în-
tre unitatea spitalicească din Cernăuți și Spitalul 
Județean de Urgență ,,Sf. Ioan cel Nou” din Su-
ceava, instituție parteneră în proiect. Noua aripă 
a spitalului a fost denumită după numele chirur-
gului român Isidor Bodea, personalitate istorică a 
Bucovinei, primul director al unității spitalicești. 
Buna colaborare între specialiștii din domeniul 
medical este întărită prin aderarea Societății Me-
dicilor Români ,,Isidor Bodea” din Ucraina la 
Rețeaua de Solidaritate, inițiativă transfrontalieră 
care a conectat medici și cercetători în domeniu 
de pretutindeni, cu un real folos în perioada pan-
demiei. Numeroase alte proiecte au vizat obiec-
tivele culturale. Amintim între acestea renova-
rea și dotarea cu sprijinul Consulatului General 
al României la Cernăuți a Muzeului de istorie și 
etnografie ,,Maximilian Hacman” din localitatea 
Oprișeni. Instituția  funcționează din anul 2003 
în fosta casă parohială, prima clădire de piatră 
din localitate, construită în anul 1908 ca imobil 
școlar. Muzeul etalează exponate de valoare in-
estimabilă, descoperite în regiune, începând din 
perioada paleolitică până în contemporaneitate 
(ceramică de Cucuteni, monede bizantine, po-
doabe medievale, veșminte de cult și populare, 
icoane ș.a.). Ca inițiative, pot evidenția impli-
carea Camerei Notarilor Publici din București, 
care a dotat cu aparatură IT Catedra de Filologie 
Română şi Clasică din cadrul Universității Na-
ţionale ,,Yuriy Fedkovich” din Cernăuţi. Același 
sponsor a făcut o importantă donație de aparatu-
ră electronică Societății ,,Mihai Eminescu” din 
Cernăuți. De asemenea, am contribuit la reno-
varea Palatului Național al Românilor din Piața 
Centrală a capitalei istorice a Bucovinei și am 
demarat proiectul de restaurare a Casei Memori-
ale ,,Aron Pumnul”.

Putem adăuga saloanele de carte, tabere-
le organizate, schimburile de bune practici în-
tre elevii și cadrele didactice, precum și multe 
alte acțiuni care au contribuit la apropierea  
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între părți, la sprijinirea etnicilor români cetățeni 
ucraineni, toate acestea ducând implicit la dez-
voltarea relațiilor noastre bilaterale, care merită 
o atenție sporită și nu se pot mulțumi doar cu 
succese episodice.

Spiritualizarea granițelor,  
un proces în desfășurare

Șt.H.: Despre necesitatea spiritualizării 
frontierelor vorbea încă marele diplomat Nico-
lae Titulescu. Țările din Uniunea Europeană și-
au spiritualizat demult frontierele. Dar ele pot și 
trebuie să fie spiritualizate, de asemenea, între 
statele Uniunii Europene și statele care aspiră 
la statutul de membre ale Uniunii, cum e Ucrai-
na. Ținând cont de relațiile româno-ucrainene 
din ultimii ani, dar și de actuala stare de răz-
boi atât de regretabilă, putem avea speranță în 
ceea ce privește spiritualizarea frontierei dintre 
Ucraina și România? Dacă da, atunci care ar fi 
calea cea mai scurtă spre optimizarea schimbu-
rilor cultuale între cele două țări, inclusiv între 
zonele limitrofe ale acestora?

I.L.S.: Ați invocat numele ilustrului diplo-
mat Nicolae Titulescu, cel care, în anii ascen-
siunii regimurilor totalitare în Europa, a găsit 
calea susținerii intereselor naționale, urmând 
principiile unor relații externe durabile între sta-
tele lumii: colaborarea bilaterală prin acorduri, 
indivizibilitatea păcii, solidaritatea împotriva 
oricărui act de agresiune, consolidarea păcii 
prin înțelegeri regionale. Sintagma titulesciană 
,,spiritualizarea frontierelor” viza renunțarea 
statelor vecine la orice manifestare izolaționistă 
și invoca cooperarea de pe poziții egale, cu res-
pectarea drepturilor fiecărei părți. Se avea în 
vedere circulația bunurilor și oamenilor prin 
dispariția oricăror obstacolele care ar ține de o 
politică autarhică, în contradicție cu buna veci-
nătate. În prezent, acest proces de spiritualizare 
a granițelor este unul continuu, între Ucraina și 
România stabilindu-se deja apropierea necesară 
unui astfel de proces, firesc între statele europe-
ne vecine. Actualul context pe care îl traversăm 
și orientarea fermă a Kievului spre Uniunea Eu-
ropeană, de acum țară candidată la aderare, nu 
poate decât să grăbească optimizarea schimbu-
rilor culturale și modelele necesare consolidării 
Europei drept ,,casa noastră comună”.

Proiectele transfrontaliere –  
ofertă generoasă a UE statelor vecine

Șt.H.: În ultima vreme se vorbește tot mai 
mult despre proiecte transfrontaliere. În ce mă-

sură au reușit până acum cele două emisfere ale 
Bucovinei istorice – regiunea Cernăuți și județul 
Suceava – să fructifice mecanismele de coope-
rare transfrontalieră cu finanțare din fonduri 
ale Uniunii Europene? Biroul Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Suceava promovea-
ză constant cooperarea bilaterală. În prezent se 
derulează un program transfrontalier cu nume 
sonor: „Frontiere comune, soluții comune”. 
Întrucât revista noastră se adresează mai cu 
seamă bucovinenilor din nordul provinciei, ea 
poate fi mesagerul unor noi informații în aceas-
tă privință, pe care în mod cert dumneavoastră 
le aveți la dispoziție.

I.L.S.: Promovarea proiectelor transfrontalie-
re reprezintă oferta generoasă a Uniunii Europe-
ne în direcția dezvoltării unor segmente impor-
tante ale societăților statelor vecine. Un exemplu 
în acest sens este Programul Operațional Comun 
România-Ucraina, finanțat de UE în perioada 
2014-2020 prin intermediul Instrumentului Eu-
ropean de Vecinătate (ENI). Programul este fo-
cusat pe zona aflată la frontiera dintre România 
și Ucraina, contribuind la atingerea unui obiec-
tiv-cheie: ,,Evoluția către o regiune de prospe-
ritate și bună vecinătate realizată prin acțiuni 
de cooperare transfrontalieră în beneficiul sta-
telor membre și nemembre ale UE care se în-
vecinează”. Incluse în aria programului au fost 
și județul Suceava, regiunile Cernăuți şi Ivano-
Frankivsk. Legat de proiectele transfrontaliere, 
trebuie menționat că regiunea Cernăuţi şi judeţul 
Suceava derulează proiecte în parteneriat încă 
din perioada programelor cu finanțare europea-
nă Phare 2004-2006. În perioada 2007-2013 a 
fost implementat programul România – Ucrai-
na – Republica Moldova. Privim cu încredere 
la finanțările ce urmează să se implementeze şi 
în cadrul programului România – Ucraina Inter-
reg NEXT 2021-2027, care se află în proces de 
aprobare din partea Comisiei Europene pentru a 
continua investițiile în zonă şi pentru a conso-
lida solidaritatea și sprijinul acordat poporului 
ucrainean.

Revenind la activităţile din prezent, proiec-
tele cu finanţare europeană sunt în proces de 
implementare şi vorbim aici de un buget de 60 
milioane de euro alocat pentru Programul Ro-
mânia – Ucraina 2014-2020, de care am amintit. 
În cadrul acestui program sunt finanțate 66 de 
proiecte pe domenii variate: educație, cercetare, 
patrimoniu cultural comun, transport, sănătate, 
situații de urgență, dar și prevenirea și lupta îm-
potriva criminalității organizate.
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La nivelul Biroului Regional pentru Coope-
rare Transfrontalieră Suceava este implementat 
acum proiectul pilot care are ca scop dezvolta-
rea unei platforme de informare pentru refugiații 
care ajung în județele de la graniță. Recent, di-
rectorul executiv al Biroului, domnul Cezar Gro-
zavu, s-a aflat în vizită la Cernăuți chiar de Ziua 
Europei, 9 mai, unde la sediul Administrației 
Militare Regionale Cernăuți a purtat discuții 
privind solidaritatea cu beneficiarii ucraineni. 
După ani de zile de implementare a proiectelor 
transfrontaliere, rezultatele nu au întârziat să se 
arate, ele fiind evidente la nivel de parteneria-
te durabile, de relații profesionale, dar și inte-
rumane peste graniță și, după cum s-a remarcat 
la nivel oficial, a unor ,,relații instituționale de 
încredere, care au facilitat ajutoarele umanitare 
transmise în Ucraina”.

Ca exemple de proiecte transfrontaliere am 
mai putea să amintim: implicarea departamente-
lor de stat pentru situaţii de urgență din Cernăuți 
și Ivano Frankivsk în proiectul BRIDGE de mare 
infrastructură, care presupune modernizarea 
dispeceratului Departamentului de Stat pentru 
Situații de Urgență din Cernăuți, modernizarea 
unui centru de formare la Ivano-Frankivsk, pro-
curarea de vehicule speciale și pregătirea cadrului 
legal pentru organizarea și funcționarea struc-
turilor implicate în managementul situațiilor de 
urgență, dotarea cu utilaje și echipamente de pro-
tecţie civilă, inclusiv cu sisteme de alarmă pen-
tru Mămăliga Village Council, îmbunătăţirea in-
frastructurii de transport în zona transfrontalieră 
Suceava – Cernăuţi (Izvoarele Sucevei – Shepit), 
organizarea învățământului special – modern, in-
cluziv și adecvat pieței muncii – în zona trans-
frontalieră Suceava – Cernăuți, prin Centrul de 
Formare și Reabilitare „Familia” din regiunea 
Cernăuți și formarea rețelei educaționale trans-
frontaliere între Județul Botoșani (România) și 
Raionul Hliboca (Ucraina).

Toate aceste proiecte cuprinzătoare vizează 
investiții în infrastructura de sănătate din re-
giunea frontierei, prevenirea criminalității și 
pregătirea intervențiilor în situații de urgență 
în județele de graniță. La acestea se adaugă ce-
lelalte priorități legate de educație şi cercetare. 
Iată, aşadar, un întreg complex de relaţionare în 
zona interesului comun, în beneficiul instituţii-
lor şi mai ales al cetăţenilor din ambele state. De 
subliniat că parteneriatele create prin cooperarea 
pe proiecte transfrontaliere sunt solide şi de în-
credere, iar în aceste zile facilitează acțiuni de 
cooperare în sprijinul refugiaților.

Mobilitatea forței de muncă,  
o realitate a lumii contemporane

Șt.H.: Un pas înainte în fluidizarea frontierei 
ar fi posibilitatea angajării la muncă în județul 
Suceava a bucovinenilor din zonele de frontieră 
ale regiunii Cernăuți care dețin permis de mic 
trafic. Distanța de la Tereblecea sau Oprișeni, 
spre exemplu, până la Rădăuți nu e mai mare de-
cât de la Tereblecea până la Cernăuți. În inter-
belic aceste sate chiar au făcut parte din județul 
Rădăuți. Angajații ar putea zilnic să facă nave-
ta, cum se obișnuiește în regiunile de frontieră 
ale țărilor din Uniunea Europeană. E reală o 
asemenea practică la nivel regional transfronta-
lier sau, pentru a fi posibilă, trebuie să așteptăm 
ceasul când Ucraina va deveni membră UE?

I.L.S.: Mobilitatea forței de muncă și dinami-
ca ofertelor locurilor de muncă este o realitate a 
lumii contemporane. Nici noi nu facem excepție 
de la aceasta. Frecvent, primăriile municipiilor 
din regiunea de frontieră, prin birourile Diaspo-
ra, popularizează locurile de muncă din propriul 
județ, ca și ofertele de muncă existente în sta-
tele Uniunii Europene. Permisul de mic trafic 
de frontieră, implementat în baza Acordului din 
2014 între Guvernul României și Cabinetul de 
Miniștri al Ucrainei, facilitează trecerea frec-
ventă a frontierei comune pentru motive care țin 
de menținerea legăturilor de familie, participa-
rea la programe economice, științifice, culturale, 
rezolvarea unor probleme de natură juridică etc., 
fără angajarea unei activități lucrative remunera-
te. Începând cu data de 11 iunie 2017, cetățenii 
ucraineni posesori de pașapoarte biometrice nu 
mai au nevoie de viză de scurtă ședere pentru 
călătorii în spațiul Uniunii Europene, implicit 
în România, pentru o perioadă de 90 de zile, iar 
pentru vize de lungă ședere există exonerarea de 
la plata taxei aferente. Practica așa-zisei navete 
pentru exercitarea unei profesii cu siguranță că 
se va materializa odată cu dobândirea statutului 
de stat membru al Uniunii Europene de către 
Ucraina pentru că aici vorbim de rigori comuni-
tare și securizarea granițelor Uniunii. 

Războiul grăbește 
 deschiderea de noi puncte  

de trecere a frontierei în regiunea Cernăuți
Șt.H.: Noi vorbim despre spiritualizarea 

frontierelor, dar lucrurile nu au cunoscut până în 
prezent o materializare a unor proiecte concrete 
de facilitare a trecerii graniței precum deschide-
rea celor două puncte de frontieră ucrainene de 
la Probotești (Diakivți) și Crasna (Krasnoilsk), 
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din regiunea Cernăuți, pentru care s-au alocat 
substanțiale fonduri europene. Trenarea inau-
gurării acestora face practic imposibilă de-
congestionarea traficului la punctul de fronti-
eră Porubne, deocamdată unicul aflat în stare 
funcțională pe teritoriul regiunii. În condițiile 
actuale de război, când fermierii ucraineni, 
inclusiv conaționali de-ai noștri din regiunea 
Cernăuți, stau cu magaziile pline de cereale și 
nu știu cui și cum să le livreze la export (pen-
tru că portul Odessa e blocat, iar vama Porubne 
nu face față solicitărilor), punerea în funcțiune 
a celor două puncte de frontieră  Probotești – 
Racovăț și Crasna – Vicovu de Sus ar fi o soluție 
salvatoare. Partea română a finalizat demult lu-
crările, la Racovăț și Vicovu de Sus. Rămâne ca 
și partea ucraineană să le ducă la bun sfârșit. 
Are vreo șansă Ucraina să deschidă anul acesta 
cele două vămi? 

I.L.S.: Deschiderea unor noi puncte de fron-
tieră este o problemă complexă care angrenează 
nu doar resurse, ci și capabilități de ordin vamal, 
tehnic. Ca urmare a ultimelor negocieri, în cur-
sul acestui an vor fi deschise punctele de trecere 
a frontierei de la Krasnoilsk – Vicovu de Sus și 
Diakivți – Racovăț, iar apoi și cel de la Ruska 
– Ulma. Finanțarea pentru amenajarea acestor 
puncte de frontieră este asigurată de Comisia 
Europeană. De precizat că, prin punctul de la 
Krasnoilsk – Vicovu de Sus se va derula trafi-
cul pentru autovehicule de până la 3,5 tone, iar 
cel de la Diakivți – Racovăț va suporta un trafic 
pentru autovehicule de până la 7 tone. Astfel, 
traficul prin Vama Siret va fi decongestionat. Va 
fi un câştig pentru ambele părţi, iar funcţiona-
rea optimă a noilor puncte de trecere a frontie-
rei va demonstra voinţa autorităţilor ucrainene 
în direcţia susţinerii unei infrastructuri de nivel 
european. La momentul actual cele două state 
conlucrează prin comisiile special constituite 
care încearcă să găsească soluții optime în ve-
derea deschiderii celor două puncte de trecere a 
frontierei cât mai curând.

Sprijinirea comunității istorice  
românești, o prioritate a misiunii diplomatice

Șt.H.: Una din funcțiile importante ale mi-
siunilor diplomatice române este colaborarea 
cu comunitățile românești din țările acredita-
re. Legea română privind activitatea consulară 
spune că „în cadrul activității consulare, misiu-
nile diplomatice şi oficiile consulare de carieră 
(...) stabilesc legături și colaborează cu mediul 
asociativ, cu presa de expresie românească și cu 

ceilalți membri ai comunităților românești din 
statele acreditare, acordându-le sprijin pentru 
păstrarea și promovarea identității, limbii, cul-
turii și spiritualității românești”. Cât de strân-
se și cât de eficiente sunt raporturile Consula-
tului cu comunitatea românească din regiunea 
Cernăuți? Ce părere aveți despre societatea ci-
vilă care reprezintă această comunitate?

I.L.S.: Într-adevăr, Legea privind activitatea 
consulară, adoptată de Parlamentul României în 
anul 2019, menţionează, între funcţiile misiuni-
lor, acest aspect deosebit de important, pe lângă 
apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor 
statului român, ale persoanelor fizice şi juridice, 
promovarea relaţiilor bilaterale de prietenie şi 
dezvoltarea acestora în toate domeniile ş.a.m.d. 
Permiteți să amintesc aici și ceea ce este stipulat 
în legea noastră fundamentală, la art. 7: ,,Statul 
sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara 
frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, 
dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, 
culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea 
legislației statului ai cărui cetățeni sunt”. Încă 
de la începutul mandatului, atât eu cât şi colegii 
mei, am avut în vedere cu prioritate cunoaşterea 
şi sprijinirea comunităţii noastre istorice. M-am 
bucurat să găsesc aici oameni deosebiţi, români 
care se identifică cu tradiţia şi valorile naţiona-
le, implicaţi în tot ceea ce înseamnă promova-
rea trecutului nostru, a spiritualităţii româneşti, a 
personalităţilor istorice care nu au fost niciodată 
uitate, în pofida dificultăților vremurilor pe care 
le trăim. Am fixat pe agenda misiunii legătura 
permanentă cu comunitatea, tot ce înseamnă me-
diul asociativ, reprezentanți ai școlilor cu predare 
în limba română, profesori, elevi, studenți și pri-
mari ai satelor românești, precum și tuturor celor 
care au apelat la serviciile noastre. Receptând 
nevoile oamenilor, am făcut de fiecare dată tot 
ce a depins de noi pentru rezolvarea problemelor 
ridicate. Aprecierea mea față de societatea civilă 
din regiune, în mare parte formată din membri ai 
asociațiilor românești, este dovedită de susținerea 
proiectelor identitare ale acestora. Mă aflu într-
un dialog deschis cu liderii acestui mediu și sunt 
onorată de prietenia acestora, vectori de imagine 
pentru ceea ce înseamnă identitatea românească 
din Cernăuți. Doresc să subliniez că multe dintre 
obiectivele culturale ale asociațiilor românești 
din Ucraina au fost realizate datorită susținerii 
misiunii noastre. De asemenea, promovarea pro-
iectelor propuse de către Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni sunt foarte bine primite 
de către asociațiile românești.
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Sponsori bucureșteni  
au renovat, în 2021, sediul  

Societății „Mihai Eminescu” din Cernăuți
Șt.H.: Societatea pentru Cultură Româneas-

că „Mihai Eminescu” a avut mai întâi sediul 
informal la Catedra de Filologie Română și 
Clasică a Universității de Stat din Cernăuți, din 
inițiativa căreia această societate a luat ființă. 
După circa un an, sediul Societății s-a mutat, 
temporar, într-un birou de vreo cinci-șase metri 
pătrați al redacției ziarului „Zorile Bucovinei”. 
În urma unor îndelungi demersuri, Societatea 
a primit de la Primăria orașului actualul sediu 
din Piața Centrală, situat la parterul fostului 
Palat Național al Românilor unde, până în mar-
tie 1944, s-a aflat restaurantul istoricei Societăți 
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovi-
na. Totodată, pentru redacția revistei „Plai Ro-
mânesc”, Societatea „Mihai Eminescu” a mai 
primit de la Primărie câteva spații pe strada Ko-
bileanska, aparținătoare, în perioada sovietică, 
redacției „moldovenești” a editurii „Karpatî” 
din Ujgorod, spații care ulterior au primit alte 
destinații. Astfel, Societatea a rămas doar cu 
sediul din Piața Centrală, neutilizat însă o peri-
oadă datorită condițiilor precare în care se afla 
până nu demult, mai exact până când ați pus 
dumneavoastră umărul ca să-i dați o înfățișare 
civilizată. Cum de ați reușit să puneți în practică 
într-o jumătate de an ceea ce alții, ani de-a rân-
dul au pus doar în discuție, ocolind, prin promi-
siuni generoase, faptele concrete?

I.L.S.: Palatul Național al Românilor din 
Cernăuți este mai mult decât un imobil, este 
parte a imaginii unei identități care definește 
Bucovina, un obiectiv simbol al spiritualității 
românești. Remarcând acest aspect, pe de o par-
te, și sesizând problemele cu care se confruntă 
asociațiile românești din regiune, pe de altă par-
te, am întreprins demersuri în vederea renovării 
și amenajării Palatului. Vorbim de o clădire de 
patrimoniu, aflată în centrul orașului Cernăuți, în 
proximitatea altor obiective de interes, precum 
Muzeul de Artă, Banca Națională, statuia Mihai 
Eminescu. Imobilul a fost ridicat la începutul 
secolului al XIX-lea, ca sediu al guvernatoru-
lui austriac, ulterior fiind transformat în Hotelul 
,,Weiss”, unde, de-a lungul timpului, au locuit 
temporar personalități însemnate ale culturii ro-
mâne, între care magistrul Titu Maiorescu, mem-
bru fondator al Academiei Române, ministru al 
afacerilor străine și președinte al Consiliului de 
Miniștri, calitate în care a prezidat Congresul de 
Pace de la București din 1913. Meritele fondato-

rului criticii literare române moderne, Titu Ma-
iorescu, capătă la Cernăuți o valoare deosebită 
și prin faptul că tocmai el l-a lansat și promovat 
ca nimeni altul pe poetul nostru național, Mihai 
Eminescu, care a studiat și a debutat în această 
urbe. Dar câți alți iluștri bărbați ai neamului au 
pășit pragul acestui local! La sfârșitul secolului 
al XIX-lea, Societatea pentru Cultură și Litera-
tura Română în Bucovina a achiziționat imobilul 
transformându-l în Casa Națională a Românilor. 
Aici, în 1904, au fost organizate festivitățile de-
dicate împlinirii a 25 de ani de activitate a pre-
stigioasei societăți ,,Junimea”. Ne bucurăm că, 
în prezent, aici își au sediul, pe lângă Societatea 
,,Mihai Eminescu”, mai multe ONG-uri cu profil 
național-cultural din Bucovina, precum: Socie-
tatea ,,Golgota” a românilor din Ucraina, Soci-
etatea Medicilor Români ,,Isidor Bodea”, Soci-
etatea Muzicienilor Români din Ucraina ,,Ar-
monia”, Corul ,,Dragoș Vodă”, Grupul Folcloric 
,,Fetele din Bucovina”, Liga Tineretului Român 
,,Junimea”. Așadar, fiind ,,cartea de vizită” a în-
tregii comunități românești din Cernăuți, starea 
de degradare în care se afla clădirea în urmă cu 
câțiva ani a impus urgența renovării și utilării 
sale. Cum am reușit să punem în practică valo-
rificarea obiectivului? Răspunsul cred că ar fi: 
prin implicare permanentă, determinare profesi-
onală și asumarea rolului pe care îl am, chemată 
să sprijin comunitatea etnicilor români, cultura 
română și patrimoniul inestimabil de dincolo de 
granițele țării, îndemnată mereu de gândul că voi 
reuși cu ajutorul bunului Dumnezeu și încurajată 
de lumina din ochii celor care așteaptă răbdători 
uneori doar o vorbă bună.

De asemenea, pot să vă spun că am văzut 
2021 ca anul renașterii speranței, că lucrurile 
vor reintra pe un făgaș normal, al dialogului, al 
evoluției în relația bilaterală, al proiectelor con-
crete. După vremurile tulburi ale pandemiei, fapt 
ce a impus o carantină strictă și restricțiile sani-
tare cunoscute, românii din diferite localităţi ale 
regiunii au avut prilejul să participe la 15 iunie, 
zi de referință pentru cultura noastră, la redes-
chiderea oficială şi sfinţirea sediului istoricei So-
cietăţi pentru Cultura şi Literatura Română din 
Bucovina. Mulțumită unor români iubitori de 
neam, ideile pot deveni realitate. Domnul Vir-
gil Profeanu, din partea Asociaţiei Programatice 
pentru Dezvoltare Durabilă din Bucureşti, este 
cel care a finanţat renovarea sediului Societăţii. 
Evenimentul de redeschidere din 15 iunie 2021, 
în ziua omagierii marelui poet, i-a reunit pe toți 
reprezentanții comunității românești din nordul 
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Bucovinei, și acesta este cred, cel mai important 
rezultat al implementării acestui proiect: unita-
tea.

Vis-à-vis de bucuria redeschiderii acestui se-
diu emblematic îmi amintesc asocierea făcută 
de o cunoscută publicistă din Cernăuți, scriitoa-
rea Maria Toacă-Andrieș, care a surprins, într-
un articol, ceea ce am spus cu încredere la 23 
aprilie 2021 la hramul Mănăstirii Voroneț, când 
am anunțat că, la 15 iunie, ,,în ziua omagierii 
lui Eminescu, vom tăia panglica la inaugurarea 
sediului renovat al Societății care îi poartă nu-
mele”.

,,Greu a fost de crezut – arăta publicista – 
chiar pentru cei mai mari optimiști că e posibil 
într-un termen atât de restrâns să se înfăptuias-
că asemenea lucrări de reconstrucție și înzes-
trare modernă (...), realizarea acestui curajos 
proiect amintește de zborul lui Aurel Vlaicu la 
Cernăuți, când străinii zâmbeau răutăcios, ros-
tind în limba lor: «Se va prăbuși, nici nu va reuși 
să-și ia zborul...»”.

Aceiași sponsori bucureșteni,  
în 2022, redau Casei Memoriale ,,Aron  

Pumnul” din Cernăuți imaginea de odinioară
Șt.H.: La ceremonia inaugurării sediului re-

novat al Societății „Mihai Eminescu”, sponso-
rul bucureștean, care a uimit publicul prin evla-
via și devoțiunea cu care a participat la slujba 
de sfințire a lăcașului, răspunzând la serviciul 
divin ca un veritabil cântăreț bisericesc, a mai 
semnat un contract de finanțare, angajându-se 
în restaurarea unui alt obiectiv cultural de maxi-
mă valoare, care așteaptă să fie pus în funcțiune 
încă din anii ’80 ai secolului trecut când, în to-
iul proceselor de deșteptare națională genera-
te de ,,perestroika” lui Gorbaciov, la cererea 
comunității românești, Primăria din Cernăuți 
a adoptat hotărârea deschiderii Muzeului „Mi-
hai Eminescu” în casa care a aparținut lui Aron 
Pumnul, profesorul iubit al marelui nostru poet. 
Dar această casă nu a putut fi eliberată decât 
după vreo două decenii, așa că muzeul „Mihai 
Eminescu” a „funcționat” decenii în șir prac-
tic într-o cămară pusă la dispoziție de Muzeul 
Etnografic Regional cu sediul în clădirea care, 
până în 1944, a aparținut celebrului Fond Re-
ligionar, pe banii căruia s-a construit faimoasa 
Reședință a Mitropoliților Bucovinei. Din acea 
cămăruță întunecată, muzeul abia așteaptă să se 
mute în spațiile luminoase ale Casei Memoriale 
„Aron Pumnul”. Actor la restaurarea importan-
tului monument istoric sunteți tot dumneavoas-

tră. Cum credeți, veți reuși să finalizați lucrările 
de restaurare până la sfârșitul mandatului, în 
condițiile în care, pe lângă greutățile inerente 
unei asemenea temerare întreprinderi, se mai 
adaugă și greutățile războiului? 

I.L.S.: Ați evidențiat destinul recent al aces-
tui important obiectiv, un alt loc cu puternică 
încărcătură spirituală pentru noi, românii de pre-
tutindeni, dar mai ales pentru comunitatea din 
Cernăuțiul lui Eminescu, ca și pentru toți con-
sumatorii de cultură care vizitează Bucovina de 
nord. Partea română și-a menținut constant inte-
resul față de punerea în valoare a Casei Memori-
ale ,,Aron Pumnul”, unde dorim să fie amenajat 
muzeul dedicat marelui nostru poet național. De 
reținut că imobilul din strada Aron Pumnul face 
parte din categoria clădirilor cu statut special, 
iar de jure, potrivit unei hotărâri a Comitetului 
Executiv al Consiliului Orășenesc Cernăuți, din 
anul 2015 imobilul a fost transferat Fundației 
Culturale de Binefacere ,,Casa Limbii Române” 
în scopul amenajării instituției muzeale aminti-
te. Contractul de demarare, avizare şi autoriza-
re a procesului de renovare a Casei Memoriale 
„Aron Pumnul”, care va găzdui şi Muzeul „Mi-
hai Eminescu”, a fost semnat la 15 iunie 2021, 
cu prilejul inaugurării sediului Societății de care 
am vorbit mai devreme. Pe document şi-au pus 
semnăturile domnul Vasile Tărâțeanu, membru 
de onoare al Academiei Române, președintele 
Fundației „Casa Limbii Române” din Cernăuți 
(asociație responsabilă de proiect), domnul Vir-
gil Profeanu, din partea sponsorilor din România 
– care finanțează proiectul și avizarea acestuia –, 
construcția fiind susținută financiar de domnul 
George Brăiloiu, iar domnul Titus Scripa, direc-
torul firmei de construcţie SRL „Romtisbud” din 
Cernăuţi, va executa lucrările de renovare a Ca-
sei Memoriale „Aron Pumnul”.

Depășind mai multe rigori birocratice, în pre-
zent suntem pe drumul cel bun și sperăm să ne 
aflăm împreună, peste un timp nu prea îndelun-
gat, la inaugurarea muzeului, care va reprezenta 
o altă carte de vizită a îndrăgitului Cernăuți de 
către ,,poetul nepereche” al culturii noastre, în 
pofida greutăților resimțite în această perioadă 
deosebit de grea pentru statul ucrainean, alături 
de care ne aflăm. Ceea ce vreau să subliniez este 
că am aceeași determinare ca și în cazul sediului 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 
din Bucovina. Precizez că, la începutul anului 
2019 am prelungit contractul de custodie pentru 
Fundaţia Culturală de Binefacere ,,Casa Lim-
bii Române” cu încă cinci ani pentru a permite 
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continuarea proiectului, iar până la această dată, 
împreună cu asociația domnului Virgil Profea-
nu, am finalizat etapa de proiectare, redându-i 
imobilului identitatea înfățișării de odinioară, 
urmând ca proiectul să plece pe drumul proce-
durilor de avizare în vederea renovării. 

ONG-urile au libertatea  
asocierii și promovării strategi- 

ilor pe care le consideră necesare
Șt.H.: Relativ recent, la Cernăuți, prin 

unirea mai multor ONG-uri, au apărut două 
(mega)structuri asociative: Consiliul Național 
al Românilor din Ucraina și Alianța Societăților 
Național – Culturale a Românilor din Ucrai-
na. Cum apreciați formarea acestor organis-
me colective cu rol de coordonare a activității 
societăților culturale din Ucraina? În ce mă-
sură ele au reușit să coalizeze mediul asoci-
ativ românesc din Ucraina? Cât de productiv 
conlucrați cu liderii lor? Cum vă este mai ușor 
să colaborați cu societățile culturale românești 
din Cernăuți: în mod direct sau prin intermediul 
structurilor colective din care acestea fac parte?

I.L.S.: Dacă ne uităm, în istoria locului, la 
specificul comunității istorice românești din 
nordul Bucovinei, care, de-a lungul timpului, 
a impus lideri cu personalitate aparte, adesea 
în contradicție, putem observa că, în perioada 
administrației habsburgice, elita bucovineană a 
oferit soluții multiple la nevoile comunității. În 
primul rând, apropierea de Țara Mamă. Pe lângă 
această viziune, se poate observa că a existat și 
acceptarea politicilor imperiale care mergeau de 
la integrare până la asimilarea diferitelor popoa-
re în cadrul creuzetului etnic al regiunii. Dintr-
o perspectivă, lucrurile pot fi privite în oglindă. 
În prezent, potrivit statutelor proprii, ONG-urile 
au libertatea asocierii și promovării strategiilor 
pe care le consideră necesare pentru atingerea 
obiectivelor propuse. Dacă structurile asociative 
vor reuși, se va vedea în timp. Ceea ce este im-
portant la ora actuală, în privința mediului aso-
ciativ românesc, e că acesta se manifestă activ, 
creativ și impune prin liderii săi, în ansamblul 
societății ucrainene, drepturi și libertăți de care 
societatea are nevoie pentru a trăi un viitor ce 
împărtășește valorile euroatlantice. Colaborarea 
noastră cu societățile culturale românești din 
Cernăuți este cât se poate de firească, atât direct, 
informal, cât și formal. Vreau să subliniez aici 
că, indiferent de domeniul tematic abordat sau 
de preocupările constante ale mediului asociativ, 
chiar în condițiile în care, uneori, apar și deza-

corduri, acest aspect este de înțeles. Libertatea 
exprimării, a inițiativelor și dezbaterile exprimă 
spiritul democratic pe care trebuie să-l apreci-
em și, de ce nu, să-l exersăm într-un continuum 
exercițiu al ,,societății deschise” spre care tin-
dem.

Mesajul României în legătură cu mediul aso-
ciativ din Ucraina a fost permanent în direcția 
formulării unor viziuni comune, pe care să le 
susțină constant în dialogul cu reprezentanții 
autorităților ucrainene. Contează rezulta-
tul, poziția comună. Numărul asociaților sau 
organizațiilor etnicilor români este important 
din perspectiva mobilizării acestora, implicării 
lor în proiecte și prin capacitatea consultării re-
ale, consistente, atât de către autoritățile ucrai-
nene, cât și în dialogul cu autoritățile statului 
român. Datoria oricărei misiuni diplomatice este 
să mențină comunicarea cu toate acestea pentru 
a recepționa poziții și evaluări cât mai fidele și 
exacte.

Solicitarea  
recunoașterii inexistenței „limbii  

moldovenești” în dialogul celor două diplomații
Șt. H.: Educația școlară în limba maternă este 

punctul forte al rezistenței identitare a oricărei 
comunități naționale. Dacă educația școlară din 
comunitățile istorice e lăsată pe mâini străine, 
ea devine automat punctul nevralgic al ființei 
naționale. Politicile educaționale de până acum 
ale statului ucrainean nu au avantajat deloc 
școala românească. Legile educației adoptate în 
ultima perioadă afectează practic limba română 
ca limbă de predare. Cotele pentru orele de lim-
ba ucraineană din ciclul secundar (gimnazial 
și liceal) prevăd plafoane care nu limitează ci, 
dimpotrivă, permit folosirea în proporție nelimi-
tată, până la 100%, a limbii ucrainene ca limbă 
de predare a tuturor materiilor în școala româ-
nească. O astfel de lege nu poate fi decât discri-
minatorie. Să sperăm că legiuitorul ucrainean o 
va revizui îndată ce situația va permite. Având 
însă experiența anilor trecuți, înclinăm să cre-
dem că lucrul acesta nu se va întâmpla decât la 
insistența comunității. Iar comunitatea are ne-
voie de sprijinul statului înrudit, de atitudinea 
lui fermă în această privință. În context, există 
și problema așa-zisei limbi ,,moldovenești”, in-
ventată de statul sovietic în scopuri geopolitice 
expansioniste.

I.L.S.: Tema drepturilor persoanelor 
aparținând minorității române din Ucraina 
este recurentă pe agenda discuțiilor bilaterale  
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dintre România și Ucraina. În abordarea aces-
tui subiect, voi porni de la referirile pozitive la 
minoritatea română din  declarațiilor publice 
ale Președintelui Volodimir Zelenski și, în pri-
mul rând, de la aspectele evidențiate în discur-
sul adresat Parlamentului României la 4 aprilie 
2022. Comisia interguvernamentală mixtă ro-
mâno-ucraineană privind asigurarea drepturilor 
persoanelor aparținând minorităților naționale 
reprezintă principalul format de dialog și coo-
perare bilaterală destinat atât evaluării stadiului 
și modalităților de îndeplinire a angajamentelor 
asumate, cât și analizării și identificării măsuri-
lor ce se impun a fi adoptate. Cele șapte sesiuni 
ale Comisiei, precum și întrevederile la nivel 
tehnic (3 iunie 2020) și de co-președinți (10 iu-
lie 2020) și cele patru runde de negocieri la ni-
vel de secretari ai Comisiei Mixte, organizate în 
cursul anilor 2021 – 2022, având drept obiectiv 
principal finalizarea Protocolului sesiunii a 7-a 
a Comisiei (lansată în decembrie 2018), repre-
zintă o parte dintre evoluțiile cele mai recente 
pe această problematică. Problemele cu care se 
confruntă persoanele aparținând minorității ro-
mâne din Ucraina, alături de necesitatea reluării 
activității Comisiei Mixte anterior menționate, 
sau solicitarea de recunoaștere a identității ling-
vistice între limba română și așa-zisa „limbă 
moldovenească” și a recunoașterii inexistenței 
„limbii moldovenești”, au fost temele abor-
date constant în dialogul șefilor celor două 
diplomații. Menționez convorbirile telefonice 
purtate de ministrul afacerilor externe, domnul 
Bogdan Aurescu cu omologul ucrainean, dom-
nul Dmytro Kuleba, la 25 martie 2020, 27 mai 
2020 și 4 iunie 2020, în care au fost discutate o 
serie de teme ce țin de necesitatea reglementării, 
de către partea ucraineană, a aspectelor de pre-
ocupare vizând protecția drepturilor persoanelor 
aparținând minorității române din Ucraina și de 
reluarea activității Comisiei mixte, în vederea 
finalizării Protocolului celei de-a 7-a sesiuni a 
Comisiei. În cadrul vizitei de lucru efectuată în 
România de către ministrul Dmytro Kuleba, la 
invitația ministrului afacerilor externe, domnul 
Bogdan Aurescu, la 8 septembrie 2020, a fost 
abordată situația drepturilor persoanelor care 
aparțin minorității române din Ucraina, oficialul 
român pledând pentru accelerarea lucrărilor Co-
misiei Mixte, finalizarea Protocolului anterior 
amintit și organizarea unei noi reuniuni plenare 
a Comisiei Mixte. De asemenea, cei doi miniștri 
ai afacerilor externe au discutat și despre posibi-
litatea negocierii unui Acord cuprinzător privind 

drepturile persoanelor aparținând minorității 
române din Ucraina și minorității ucrainene din 
România, cu accent pe drepturile lingvistice, 
convenindu-se, totodată, încurajarea finalizării 
negocierilor pe marginea Protocolului de coo-
perare bilaterală în domeniul educației, derulate 
între ministerele de linie.

Problematica respectării drepturilor etnici-
lor români a fost abordată, de asemenea, inclu-
siv prin corespondența scrisă dintre ministrul 
afacerilor externe al României și omologul de 
la Kiev, în perioada septembrie 2020 – aprilie 
2021, răspunsul acestuia confirmând, pentru 
prima dată în scris, recunoașterea identității 
lingvistice între limba română și așa-zisa „lim-
bă moldovenească”. Astfel, în cadrul întreve-
derii din 23 aprilie 2021, în marja reuniunii tri-
laterale România – Polonia – Turcia organizată 
la București, ministrul nostru a solicitat omolo-
gului ucrainean soluționarea definitivă a aces-
tui aspect prin recunoașterea oficială de către 
Ucraina a inexistenței „limbii moldovenești”. 
Ministrul Kuleba a arătat deschidere în sensul 
unei soluționări graduale a problemei și a re-
iterat că recunoașterea identității între limba 
română și așa-zisa „limbă moldovenească” se 
va reflecta inclusiv în modul în care se imple-
mentează regimul limbilor statelor membre 
UE, adică inclusiv al limbii române, prevăzut 
de legislația ucraineană în materie. De aseme-
nea, șeful diplomației ucrainene a acceptat pro-
punerea avansată de către ministrul afacerilor 
externe al României în anul 2020, de începere 
a negocierilor privind convenirea unui Acord 
cuprinzător privind drepturile lingvistice ale 
persoanelor aparținând minorității române din 
Ucraina și minorității ucrainene din România. 
Ulterior, în cadrul întrevederii din 19 iunie 
2021 a șefilor celor două diplomații (în mar-
ja Forumului de Diplomație de la Antalya), a 
fost evaluat stadiul implementării aspectelor 
convenite cu prilejul convorbirii telefonice 
dintre Președintele României și Președintele 
Ucrainei din 12 mai 2021, respectiv în urma 
consultărilor la nivel de miniștrii de externe 
din 23 aprilie 2021 de la București. Demer-
surile privind recunoașterea oficială de către 
Ucraina a inexistenței „limbii moldovenești” 
au continuat și ulterior discuțiilor amintite. Ast-
fel, solicitarea ca Ucraina să recunoască oficial 
inexistența „limbii moldovenești”, alături de 
cea vizând necesitatea soluționării durabile și 
eficiente a tuturor aspectelor problematice în 
ceea ce privește situația persoanelor aparținând 
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minorității române din Ucraina, au fost reite-
rate în toate celelalte contacte (întrevederea 
din 23 august 2021 a prim-miniștrilor Româ-
niei și Ucrainei la Kiev, convorbirile telefonice 
din iunie și august 2021 la nivel de consilier 
prezidențial român și adjunct al șefului Ofi-
ciului Președintelui Ucrainei și consultările cu 
acesta din urmă la MAE, cu ocazia vizitei efec-
tuate la București la 4 noiembrie 2021, sau în-
trevederea miniștrilor afacerilor externe din 19 
februarie 2022, organizată în marja Conferinței 
de Securitate de la München).

Tema drepturilor persoanelor aparținând 
minorității române din Ucraina a figurat și pe 
agenda consultărilor bilaterale la nivel de se-
cretar de stat (7 octombrie 2020), organizate 
cu scopul de a pune în aplicare deciziile luate 
în cadrul întrevederii din 8 septembrie 2020. De 
asemenea, au fost organizate întâlniri ale secre-
tarului de stat pentru afaceri strategice, care e și 
co-președinte al părții române a Comisiei Mixte, 
cu reprezentanți ai minorității române din Ucrai-
na, inclusiv ai mediului asociativ, la 28 mai 2021 
(Cernăuți) și 12 august 2021 (București).

În cadrul întrevederii ministrului afaceri-
lor externe, domnul Bogdan Aurescu, cu omo-
logul ucrainean, avute în marja Conferinței de 
Securitate de la München, la 19 februarie 2022, 
oficialul român a subliniat necesitatea reflectă-
rii consistente și pozitive a contribuției persoa-
nelor aparținând minorității române în cadrul 
societății ucrainene, inclusiv în discursul public 
al autorităților, aspect redat în comunicatul de 
presă aferent întrevederii, publicat pe pagina ofi-
cială a Ministerului Afacerilor Externe.

Am invocat, evenimențial, câteva repere ale 
contactelor bilaterale recente pentru a demonstra 
frecvența și consistența acestora, cu rezultate 
urmărite de ambele părți, în interesul comun al 
cetățenilor celor două state. 

În prezent, ca urmare a agresiunii milita-
re ruse împotriva Ucrainei și în contextul în 
care, la data de 24 februarie 2022, în Ucraina 
a fost instituită starea de război, activitățile 
de pregătire a Comisiei Mixte au fost suspen-
date. Având în vedere interesul părții române 
de a asigura consecvența activității Comisiei 
interguvernamentale mixte româno-ucrainea-
nă privind asigurarea drepturilor persoanelor 
aparținând minorităților naționale, Ministerul 
Afacerilor Externe va efectua demersurile ne-
cesare reluării lucrărilor acestui mecanism de 
cooperare bilaterală, de îndată ce condițiile 
vor permite.

La Cernăuți  
activează jurnaliști cu experiență

Șt.H.: Pe lângă sprijinirea mediului asocia-
tiv din statele acreditare, legea României privind 
activitatea consulară prevede și susținerea presei 
de expresie română din aceste state. Ce ne puteți 
spune în această privință, raportându-vă la presa 
românească din regiunea Cernăuți? Cât de con-
stant și în ce proporții sprijină statul român mass-
media de limbă română din Ucraina, concentrată 
aproape în întregime la Cernăuți?

I.L.S.: Mass-media de limbă română este, 
într-adevăr, bine reprezentată în regiunea 
Cernăuți, unde activează jurnaliști cu experiență, 
obiectivi și dedicaţi trup și suflet profesiei. Am 
apreciat redarea în timp real a unor evenimen-
te importante organizate aici sau relatarea am-
plă a acestora de către Centrul Media BucPress, 
,,Monitorul Bucovinean”, ,,Zorile Bucovinei”, 
,,Gazeta de Herța” sau ,,Libertatea Cuvântului”. 
Reprezentanți ai acestora – și putem aminti, fără 
a face o ierarhizare, următoarele nume: Maria 
Toacă-Andrieș, Marin Gherman, Vitalie Zâgrea, 
Nicolae Șapcă, Vasile Bâcu, Nicolae Toma, Fe-
licia Nichita-Toma, Vasile Carlașciuc ș.a. – fac 
parte cu siguranță din antologia nescrisă a jurna-
lismului românesc dintotdeauna. Acestora li se 
adaugă o serie de publiciști cu experiență și mai 
tineri, colaboratori ai titlurilor menționate. De 
remarcat că Centrul Media BucPress, finanțat 
de către statul român, are încheiate acorduri de 
colaborare cu Societatea Română de Radiodifu-
ziune și cu Societatea Română de Televiziune, 
colaborând, de asemenea, cu Agenția națională 
de presă AGERPRES. De subliniat că, pe lângă 
apariția în format electronic, ,,Monitorul Buco-
vinean”, ,,Gazeta de Herța” și alte titluri ocazi-
onale sunt editate și în format letric. Beneficiară 
sau nu a finanțării atribuite de București, presa 
românească continuă să redea cu însuflețire, în 
paginile generoase ale acestor periodice, mo-
mente, evenimente, personalități și întregul co-
tidian bucovinean. 

Un proiect care-și așteaptă realizarea:  
editarea la Cernăuți a unui periodic  

republican în limba română
Șt.H.: Lipsa unui ziar de limbă română care 

să fie difuzat în toate regiunile din Ucraina se 
simte acut în comunitățile istorice românești 
din nordul Bucovinei, sudul Basarabiei și nor-
dul Maramureșului. Un asemenea periodic cu 
apariție atât pe suport de hârtie, cât și în for-
mat electronic, ar umple un vid de informație și  
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comunicare între cele trei comunități de români 
autohtoni din Ucraina situate de-a lungul graniței 
cu România de la Marea Neagră până dincolo 
de Carpații Păduroși. Un asemenea periodic ar 
trebui să fie înființat cât mai curând posibil, dacă 
fostul săptămânal „Concordia” nu se reactivea-
ză. În cazul în care în cele trei comunități s-ar 
găsi câțiva ziariști cu experiență, ca Doina Bojes-
cu din Cernăuți, Vadim Bacinschi din Odesa, sau 
Ion Huzău din Slatina Maramureșului, dornici să 
inițieze un asemenea proiect comun, el va avea 
garanția că va obține finanțare constantă din 
partea statului înrudit? 

I.L.S.: Este adevărat că satele cu populație 
românească din Ucraina au persoane în etate 
care nu sunt familiarizate cu sistemele media 
moderne și cu greu pot accesa presa on-line fapt 
care mă determină să susțin presa tradițională, în 
format letric. Dacă voința etnicilor noștri, a ga-
zetarilor, va fi editarea sau reeditarea unui săptă-
mânal precum ,,Concordia”, acest lucru nu poate 
fi decât de bun augur, iar posibilități de accesare 
a finanțărilor ar putea fi identificate. Dincolo de 
orice nuanță subiectivă, trăim în era informației 
difuzate rapid pe calea internetului. Ceea ce pu-
blicăm are toate șansele să fie accesat imediat în 
orice parte a lumii. Deja rolul jurnaliștilor este 
dublat de bloggerii interesați de diseminarea și 
comentarea evenimentelor care marchează soci-
etatea contemporană.

De-a lungul istoriei, credința  
și limba română ne-au fost scut și pavăză
Șt.H.: O altă problemă sensibilă pe care aș 

dori să o discutăm este biserica strămoșească 
a românilor din Bucovina. Aici, ca și în Arde-
al, pe vremuri, Biserica a fost întotdeauna ală-
turi de români, ajutându-i să reziste tăvălugului 
deznaționalizării. În prima jumătate a secolului 
al XIX-lea, când Bucovina ortodoxă făcea parte 
din Galiția catolică, ea a vegheat la păstrarea în 
sate și orașe a credinței moștenite de la strămoși. 
În perioada habsburgică ea a avut grijă să 
mențină spiritul românesc în provincie. Iar în 
perioada comunistă, când în școala sovietică se 
preda „limba moldovenească”, în biserică toate 
cărțile sfinte se citeau în limba română. Dacă de 
la catedră elevilor li se vorbea „moldovenește”, 
din amvon credincioșilor li s-au ținut întotdeau-
na predici numai în română. Astfel, biserica a 
rămas unica instituție neatinsă de politicile 
,,moldoveniste”. Sunt convins că misiunea di-
plomatică pe care o conduceți ține legătura cu 
preoțimea și bisericile românilor din Ucraina! 

Cum vedeți dumneavoastră situația creată în 
mijlocul, dar mai ales în jurul celor patru pro-
topopiate cu parohii ucrainene și românești din 
regiunea Cernăuți care funcționează în teritori-
ile fostelor raioane Noua Suliță, Herța, Hliboca 
și Storojineț, de curând desființate în urma re-
formei administrativ-teritoriale?

I.L.S.: ,,Biserica Ortodoxă este mama nea-
mului românesc”, spunea cândva Mihai Emi-
nescu. Este cunoscut faptul că, de-a lungul is-
toriei, credința și limba română ne-au fost scut 
și pavăză, iar neamul nostru a dăinuit prin valo-
rile tradiționale. În cele mai grele momente ale 
trecutului, Biserica, prin slujitorii săi devotați, a 
adus tuturor nu doar alinare ci și puterea de a 
merge mai departe. În timpul regimului totali-
tar, deși ei înșiși au suportat presiunea rigorilor 
politicii anticlericale, fiind în nu puține cazuri 
victime ale sistemului represiv, preoții au găsit 
calea de a fi lângă oameni. În modul cel mai 
firesc, misiunea diplomatică a avut în decursul 
mandatelor acțiuni comune cu clerul și biseri-
cile românilor din Ucraina, adesea regăsindu-ne 
împreună la momente de bucurie, când cinstim 
Nașterea Domnului, la momente mai triste, când 
comemorăm, de exemplu, victimele de la Lun-
ca sau Fântâna Albă sau atunci când rememo-
răm chipurile luminoase ale istoriei românilor, 
precum personalitatea patriotului Iancu Flon-
dor, cripta acestuia aflându-se în curtea bisericii 
din Storojineț. Avem o colaborare frumoasă cu 
protopopiatele și parohiile românești din Noua 
Suliță, Herța, Hliboca și Storojineț. Având în 
vedere acest aspect deosebit de important, nu 
putem decât să apreciem că în viitor instituția 
ecleziastică din nordul Bucovinei va depăși vi-
cisitudinile vremurilor, în interesul general al 
susținerii reciproce, în spiritul dragostei creștine.

Regionalizarea  
nu a afectat legăturile Consulatului  
cu comunitatea istorică românească

Șt.H.: Nu demult, în Ucraina s-a produs re-
gionalizarea administrativ-teritorială. Regiunea 
Cernăuți a fost împărțită în trei raioane: Vijnița, 
Nistru și Cernăuți. Până la regionalizare, româ-
nii constituiau majoritatea în raioanele Herța, 
Noua Suliță și Hliboca, iar în raionul Storojineț 
numărul lor era de peste treizeci la sută. Acum, în 
megaraionul Cernăuți, românii reprezintă doar 
24 la sută, iar în raionul Nistru procentul lor 
poate fi numărat pe degete. Raionul Cernăuți, ca 
suprafață și număr de locuitori, egalează, dacă 
nu chiar depășește, celelalte două raioane ale 
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regiunii luate la un loc. Teritoriul pe care-l ocu-
pă raionul Cernăuți ar fi putut fi lesne împărțit în 
două raioane și atunci în unul din ele românii ar 
fi avut aceeași reprezentativitate ca și ucrainenii. 
A fost creat însă un singur megaraion cu întindere 
de la Nistru până la Siret și chiar până dincolo de 
această apă. Har Domnului că, în ultimă instanță, 
după câteva convorbiri telefonice la nivel înalt 
dintre București și Kiev, ca urmare a memoriului 
Consiliului Național al Românilor din Ucraina, 
comunitatea românească din regiune și-a păs-
trat, în mare, integritatea și nu a fost fărâmițată 
în trei raioane distincte cum prevedea proiectul 
trimis spre aprobare la Kiev de către conducerea 
locală. Cititorilor revistei noastre le va fi intere-
sant să afle dacă relativ recenta împărțire admi-
nistrativ-teritorială a regiunii Cernăuți, care a 
diminuat drastic reprezentativitatea românilor în 
organele de conducere raionale, s-a făcut simțită 
și în relațiile misiunii diplomatice cu comunitatea 
istorică românească din regiune.

I.L.S.:Vis-à-vis de recenta reorganizare ad-
ministrativ-teritorială, misiunea diplomatică a 
urmărit cu atenție această reformă care a avut 
la bază resorturi ale politicii interne ucrainene. 
Într-adevăr, Legea nr. 3650 din 17 iulie 2020 pri-
vind reforma administrativ-teritorială în Ucraina 
a stabilit dizolvarea celor 490 de raioane exis-
tente și constituirea a 136 noi macro-raioane. 
Regiunea Cernăuți a fost împărțită în trei distric-
te sau, cum le spuneți dumneavoastră, macro-ra-
ioane: Cernăuți, Vijnița și Nistru, cel mai mare 
fiind Cernăuți, cu 649.000 locuitori, înglobând 
localitățile cu etnici români cu excepția comu-
nei Mămăliga (cu 9.000 de etnici români din 
12.024 locuitori), inclusă în macro-raionul Nis-
tru. Procentual, în macro-raionul Cernăuți, etni-
cii români se ridică la 24,7%, în Vijnița ei sunt în 
proporție de numai 0,33%, iar în macro-raionul 
Nistru, în proporție de  9,5%. Am continuat să 
avem contacte cu reprezentații localităților cu 
etnici români, luând cunoștință de problemele 
întâmpinate, ascultând doleanțele acestora și în-
cercând de fiecare dată să oferim cele mai bune 
soluții. În perioada reformei administrativ-te-
ritoriale am ţinut legătura în permanenţă cu li-
deri ai comunităţilor, precum şi cu conducerea 
localităţilor. Fără să insist pe subiect, pot spune 
că relațiile misiunii diplomatice cu comunitatea 
istorică românească din regiune nu s-au diminu-
at, cu atât mai mult cu cât legăturile stabilite cu 
liderii localităților, primari sau staroști, care re-
prezintă interesele locuitorilor din mediul rural, 
s-au păstrat chiar și în contextul actual.

Chiar dacă războiul s-a extins  
în Ucraina, misiunea diplomatică 

 de la Cernăuți a rămas funcțională
Șt.H.: Nimeni dintre predecesorii dumnea-

voastră nu s-a confruntat cu probleme de genul 
celor cu care vă întâlniți acum la orice pas. Ei 
au prins numai perioade de pace. Dumneavoas-
tră, și o perioadă de război care iată că durează. 
Într-un interviu acordat agenției AGERPRES ați 
declarat că misiunea diplomatică română la 
Cernăuți funcționează 24 din 24 de ore. Împre-
ună cu colegii de la Consulatul României de la 
Solotvino, stați ferm pe poziții și ajutați cetățenii 
români, dar mai ales pe cei ucraineni, al căror 
exod în țara pe care o reprezentați a fost, la înce-
putul invaziei rusești, foarte mare. A mai scăzut 
ceva nivelul celor ce trec frontiera în România 
sau continuă să fie la fel de ridicat?

I.L.S.: Permiteți să fac mențiunea că la ofi-
ciul consular de la Cernăuți din anul 1999 toți 
șefii de misiune s-au confruntat cu situații apar-
te, deseori delicate, căutând căile cele mai po-
trivite pentru a rezolva problemele întâmpinate. 

În mandatul meu am întâmpinat situația gene-
rată de pandemia Covid-19, iar acum, în perioa-
da războiului, ne-am asumat responsabilitatea și 
am rămas la post încercând să facem față schim-
bărilor majore la nivelul autorităților ucrainene, 
cererilor adresate de către cetățenii români și 
ucraineni, precum și să răspundem tuturor pro-
blemelor comunităţii româneşti din Ucraina. Și 
nu mă limitez la circumscripția noastră consu-
lară deoarece în răstimpul în care misiunea di-
plomatică de la Kiev și-a suspendat activitatea, 
Consulatul General al României la Cernăuți și 
Consulatul de la Solotvino au preluat o mare 
parte din problemele care erau gestionate acolo. 
Una dintre problemele delicate care ne-a capa-
citat foarte mult a fost cea a urgenței evacuării 
din Kiev a nou-născuților mai multor familii din 
România începând cu declanșarea războiului, 24 
februarie 2022. La 12 martie am reușit, în cola-
borare cu Ambasada României la Kiev, să repa-
triem primele familii cu micuții lor. Până în pre-
zent am acordat asistență consulară în vederea 
întocmirii documentelor necesare de stare civilă 
și de călătorie pentru evacuarea în condiții de 
siguranță a aproximativ 26 de bebeluși. Totoda-
tă, am acordat asistență consulară de urgență et-
nicilor români cu ajutorul MAI și aș aminti cazul 
din data de 20 martie 2022 când am sprijinit un 
transport special al unui minor din comunitatea 
românească diagnosticat cu o boală foarte gravă, 
tratat la Kiev, acesta fiind transportat la un spital 
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din România și apoi la o unitate specializată din 
Torino prin intremediul SMURD M.A.I.    

Astfel cred că ar fi făcut orice șef de misi-
une, cu toate sacrificiile personale impuse de 
consecințele acestui război anacronic și nedrept. 
Ne desfășurăm activitatea fără întrerupere, 
având desigur în vedere măsurile de siguranță 
de care trebuie să ținem cont. Oricum, nu facem 
decât să ne îndeplinim misiunea cu profesiona-
lism și demnitate. De la începutul conflictului, 
situația celor care trec frontiera în România a 
fost dinamică, fluxul refugiaților neoprindu-se 
în nici o zi. Vă pot spune că până la începutul lu-
nii iunie 2022 trecerea frontierei dinspre Ucrai-
na în România a fost făcută de peste 530.000 
de persoane. Pentru a exemplifica, numai într-o 
singură zi, la 1 iunie, au trecut frontiera dinspre 
Ucraina spre România 4.124 persoane. Per total, 
de la 24 februarie până la începutul lunii iunie, 
în România au intrat din Ucraina, prin diverse 
puncte de trecere a frontiere, peste 1.130.000 de 
persoane. Chiar dacă tranzitul frontierei a scăzut 
din intensitate, ritmul trecerilor continuă să pre-
ocupe autoritățile competente. Noi ne-am făcut 
datoria în toată această perioadă, participând la 
procesul de fluidizare, discutând, în cadrul mai 
multor întrevederi, cu factorii responsabili  – 
președintele Consiliului Județean Suceava, șeful 
Administrației Militare Regionale Cernăuți și alți 
decidenți, încercând încă din primele zile să gă-
sim soluții optime la problemele ridicate de flu-
xul crescut de refugiați și la criza umanitară care 
se prefigura. De aceea, ajutoarele umanitare, ori-
entarea acestora către persoanele, comunitățile 
și organizațiile din regiune ce aveau stringentă 
nevoie de ele, a constituit o prioritate a activității 
noastre cotidiene.

Misiunea diplomatică  
a sprijinit comunitatea românească din  
regiunea Cernăuți prin direcționarea 
 ajutoarelor umanitare către aceasta

Șt.H.: În ce măsură reușiți să facilitați intra-
rea în Ucraina a acestor ajutoare venite masiv 
din România la Cernăuți în această perioadă de 
grea cumpănă pentru țara prietenă? Cum sunt 
repartizate aceste ajutoare? Câte mai ajung și 
în satele românești? Vă întreb lucrul acesta pen-
tru că știu că românii bucovineni găzduiesc în 
casele lor multe familii venite din estul Ucrai-
nei, unde flacăra războiului pârjolește fără milă 
așezările omenești.

I.L.S.: În fața flagelului cu care ne confrun-
tăm, România, prin autoritățile centrale și lo-

cale și prin societatea civilă, printr-un număr 
impresionant de voluntari, s-a mobilizat exem-
plar pentru a contribui la ameliorarea suferinței 
celor afectați direct de război. Pe linia spriji-
nului umanitar destinat cetăţenilor ucraineni 
afectaţi de agresiunea militară rusă, menționăm 
operaționalizarea Platformei „Ucraina, împreu-
nă ajutăm mai mult”, dezvoltată de Guvernul Ro-
mâniei în parteneriat cu societatea civilă, pentru 
a veni în sprijinul refugiaților ucraineni. Datorită 
acestei platforme au fost organizate o serie de 
transporturi umanitare către punctele de trecere 
a frontierei cu Ucraina. La nivelul regiunilor din 
Ucraina au fost instituite comandamente milita-
re însărcinate să gestioneze treburile publice și, 
prin urmare, ele primesc ajutorul umanitar oferit 
de România. Partea română a transmis solicita-
rea ca ajutoarele să fie distribuite și în benefi-
ciul localităților cu populație românească de pe 
partea ucraineană a frontierei comune, precum și 
să se permită acestor localități primirea în mod 
direct a ajutorului din partea entităților de stat 
sau private române. Menționăm că în Româ-
nia a fost creat un hub umanitar care colectează 
asistență internațională ce este transferată către 
Ucraina. Multe state folosesc această oportu-
nitate. Pentru a oferi un exemplu, precizăm că 
operaționalizarea Centrului Logistic de la Sucea-
va a facilitat până la 23 mai a.c. efectuarea a 39 
de transporturi umanitare consistente, constând 
în 193 camioane, cele mai multe din Franța (86), 
Italia (43), România (27), Slovenia (18), Cipru, 
Bulgaria, Austria, Grecia. Dacă inițial, ajutoare-
le luau drumul regiunilor afectate direct de bom-
bardamente, ulterior acestea au fost orientate și 
către comunitățile neafectate de distrugeri, dar 
care resimt din plin consecințele lipsurilor, adă-
postind refugiați interni. Din categoria acestora 
fac parte și localitățile cu populație majoritar ro-
mânească. Numeroase ajutoare au venit și prin 
transporturi special destinate acestor comunități, 
misiunea diplomatică reușind, prin contacte di-
recte cu primarii localităților, să faciliteze ajun-
gerea la destinație a acestor ajutoare.

România a oferit lumi  
un exemplu de solidaritate cu Ucraina

Șt.H.: Din spusele refugiaților ucraineni 
aflăm că ei au găsit dintru început în România 
tot sprijinul material, juridic și de orice altă na-
tură necesar vieții lor în străinătate. Care este 
situația actuală? Cine se ocupă de ei? Ce aju-
tor li se acordă? Care este statutul lor juridic în 
țara de refugiu?
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I.L.S.: Categoric, România a oferit întregii 
lumi un exemplu în acest sens, asigurând Ucrai-
nei un consistent sprijin umanitar și gestionând, 
împreună cu aliații din Uniunea Europeană și 
Alianța Nord-Atlantică, criza actuală. S-a avut 
în vedere protejarea celor vulnerabili, potrivit 
legii române. Au fost asigurate drepturile fun-
damentale la educație, la asistență medicală, s-a 
oferit gratuitate pe toate mijloacele de transport 
în comun, cazare în centre special amenajate 
sau în spații hoteliere. A fost oferit suport psi-
hologic de specialitate. De asemenea, o im-
portantă asistență juridică. Uniunea Naționala 
a Barourilor din România s-a implicat activ în 
transmiterea de ajutoare umanitare în Ucraina, 
a editat un ghid de conversație ucraineano-ro-
mân și a acordat asistență juridică, creând, între 
altele, și un call center în regim gratuit pentru 
cetățenii ucraineni refugiați. Precizez că numă-
rul foarte mare de refugiați a determinat nevoia 
unei abordări multilaterale și interinstituționale 
din partea autorităților române, iar rolul 
societății civile a fost extrem de important în 
depășirea provocărilor generate de fluxul con-
stant de cetățeni refugiați.  Împreună cu celelalte 
instituții competente, MAE a identificat soluții 
pentru sprijinul refugiaților și procesarea rapidă 
a documentelor acestora în punctele de trecere 
a frontierei. Astfel, împreună cu Ministerul Afa-
cerilor Interne a fost luată decizia suspendării 
obligativității vizelor, împreună cu Ministerul 
Sănătății și Departamentul pentru Situații de 
Urgență au fost luate măsuri pentru suspenda-
rea prezentării formularului PLF și exceptarea 
de la carantină pentru refugiați, inclusiv pentru 
cetățeni ai unor state terțe, care tranzitează Ro-
mânia spre țările lor de destinație. De asemenea, 
subliniez eforturile susținute ale Guvernului 
României de a asigura asistență corespunzătoa-
re tuturor refugiaților care tranzitează frontiera 
în România, inclusiv prin Republica Moldova. 
Concomitent cu dialogul politic, MAE a ges-
tionat solicitările privind  disponibilitatea de a 
oferi sprijin cetăţenilor ucraineni, chiar în pro-
ximitatea punctelor de trecere a frontierei cu 
Ucraina, oferind informații privind condiţiile de 
intrare/tranzitare pe teritoriul României, timpii 
de aşteptare în punctele de trecere a frontierei, 
modalitățile de asistenţă a refugiaţilor la fronti-
eră etc.

Șt.H.: Cei ce se stabilesc pentru mai mult 
timp, beneficiază de dreptul la muncă în Româ-
nia. Am aflat din presă că se bucură de o serie 
de facilități și oportunități. Care sunt acestea?

I.L.S.: Vă pot spune că, până în prezent, nu-
mărul solicitanților de azil s-a ridicat la apro-
ximativ 4.400 de cetățeni ucraineni. Printre 
facilitățile de care se bucură aceste persoane e 
și posibilitatea încadrării în muncă pe teritoriul 
României, fără a fi necesară acordarea de către 
misiunile diplomatice ale României în Ucraina 
a vizei de ședere. De la începutul războiului din 
Ucraina (24 februarie 2022) și până în prezent 
(30 mai 2022), numărul contractelor de muncă 
ale cetățenilor ucraineni înregistrate în Revisal 
a crescut de la 2.666, până la 5.561. În virtutea 
egalității de șanse, locurile de muncă nu sunt de-
dicate exclusiv cetățenilor ucraineni. În măsura 
în care există cetățeni români care doresc să le 
ocupe, aceștia pot să o facă.

Am participat la foarte multe evenimente 
organizate de mediul asociativ românesc
Șt.H.: În anii petrecuți la Cernăuți ați reușit 

să cunoașteți bine comunitatea românească, 
aflându-vă mereu în mijlocul românilor bucovi-
neni înainte de instalarea restricțiilor impuse de 
pandemia Covid-19, ca și după relaxarea trep-
tată a acestora. Dar și în perioada pandemiei, 
deși ați suferit din cauza ei, nu v-ați îndepărtat 
de comunitate decât doar la distanța regula-
mentară a celor doi pași prevăzuți de regulile 
sanitare. Abia am răsuflat ușurați că am scăpat 
de pandemie că a venit războiul peste noi. Când 
v-ați început mandatul, cu siguranță că nu v-a 
trecut prin gând că îndeplinirea sa în diverse pe-
rioade se va lăsa cu asemenea evenimente dra-
matice. Dar fiind o persoană optimistă și îndră-
gind comunitatea cu care ați stabilit o legătură 
afectivă permanentă, veți fi trăit cu certitudine 
și bucuria participării cu sufletul și cu fapta la o 
mulțime de evenimente frumoase, organizate de 
această comunitate. Câte din ele v-au rămas în 
memorie? 

I.L.S.: Am participat în acești ani la foarte 
multe evenimente organizate de mediul asocia-
tiv românesc, unele remarcabile, care au adus în 
atenția societății ucrainene tradițiile și valorile 
istorice românești. Pentru creșterea vizibilității 
României și UE, în mai 2019, Consulatul Gene-
ral al României la Cernăuți în parteneriat cu cele 
mai importante asociații ale etnicilor români, a 
marcat preluarea și exercitarea președinției Ro-
mâniei la Consiliul Uniunii Europene printr-o 
acțiune amplă denumită ,,Unitate prin diver-
sitate”, care a mobilizat aproximativ o mie de 
participanți îmbrăcați în port popular ce au de-
filat în zona centrală a orașului Cernăuți, pe un 
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traseu extins care a atins cele mai importante 
repere culturale și administrative ale urbei: Cen-
trul Cultural Român ,,Eudoxiu Hurmuzachi” 
(inițiatorul și organizatorul tradițional al Paradei 
Portului Popular Românesc), Primăria orașului 
Cernăuți, monumentul lui Mihai Eminescu, sta-
tuia lui Taras Șevcenko, Centrul Bucovinean de 
Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Românești, Consulatul General al 
României și Piața Sf. Maria, unde a fost orga-
nizat un spectacol folcloric și amenajat un târg 
cu produse tradiționale românești. De asemenea, 
în același cadru, misiunea a desfășurat un eveni-
ment cultural sub egida ,,Salonului Internațional 
de Carte Românească”, inițiat de doamna Ale-
xandrina Cernov, membru de onoare al Acade-
miei Române, unde au fost lansate mai multe re-
viste și cărți dedicate istoriei Bucovinei, culturii 
și spiritualității românești. În marja deținerii de 
către România a președinției rotative a Consiliu-
lui UE, am organizat, în martie 2019, Conferința 
științifică internațională ,,Uniunea Europeană: 
prezent și viitor”. Specialiști și experți din Ro-
mânia și Ucraina au subliniat, în comunicările 
lor științifice,  importanța valorilor europene și 
exemplul României pentru statul ucrainean în 
ceea ce privește drumul parcurs până la integrare. 

Am luat parte de asemenea la Simpozionul 
internațional ,,Portrete de Dascăli” organizat la 
Cernăuți în data de 1 mai 2019 organizat de dna 
Elena Piligaci, președinte al Asociației Cadre-
lor Didactice de Etnie Română din Cernăuți, la 
care au participat profesori din regiune și din opt 
județe ale României. La 25 iulie 2019 am partici-
pat la Universitatea Națională ,,Iurii Fedkovych” 
din Cernăuți la conferința ,,Limba și literatura 
română în Diaspora”, în cadrul amplului proiect 
,,AmbasaDOR DE BUCOVINA”, organizat de 
Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română 
din Ucraina, reprezentată de președinte prof. Li-
lia Govornean în prezența doamnei Sandra Pra-
long, consilier de stat în cadrul Administrației 
Prezidențiale, unde s-au întrunit aproximativ o 
sută de profesori din școlile cu predare în limba 
română din Cernăuți.

Amintesc, de asemenea, dar fără a exemplifi-
ca pentru a nu omite nici măcar un nume, multi-
tudinea activităților derulate cu prilejul lansări-
lor de carte a membrilor comunității românești, 
dar și a unor intelectuali din România, în această 
regiune. Presa de limbă română stă mărturie bo-
gatei activități în acest sens. Una din prestigioa-
sele și tradiționalele manifestări de carte este în-
tâlnirea anuală ,,Mașina cu poeți” care reunește 

adesea personalități din România, Ucraina și 
Republica Moldova.

Misiunea diplomatică a fost prezentă la ma-
nifestările științifice organizate de diverși ac-
tori ai mediului asociativ cernăuțean, precum 
Conferința Științifică Internațională „Minorități 
naționale inventate. Moldovenismul: poli-
tici, cauze, efecte” din 23 noiembrie 2019 (or-
ganizator Centrul Cultural Român ,,Eudoxiu 
Hurmuzachi”, președinte academician Vasile 
Tărâțeanu), Conferința internațională „A XII-a 
reuniune a medicilor români de pretutindeni” 
din 12 – 13 septembrie 2019 (organizator Soci-
etatea Regională Medicală ,,Isidor Bodea”) ș.a. 

Cu prilejul ,,Zilelor Culturii Tradiționale 
Românești” organizate de Școala Populară de 
Artă și Civilizație Românească ,,Ciprian Po-
rumbescu” din Cernăuți, președinte prof. Iurie 
Levcic, cu sprijinul Ministerului Românii de 
Pretutindeni, am participat în perioada 14 – 17  
noiembrie 2019 la cea de a XII-a ediție unde am 
avut bucuria să primesc titlul de ,,Omul Anului”, 
ca recunoaștere a sprijinului acordat promovării 
culturii tradiționale românești.   

Am acordat atenție tuturor manifestărilor 
cultural-artistice și am încurajat activitatea de 
profil a virtuoșilor și formațiilor de profil, pre-
cum: apreciatul violonist Nicolae Hacman, ar-
tist emerit, Ansamblul etnofolcloric de dansuri 
,,Miorița” din Boian (moșia cronicarului Ion 
Neculce), care în 2019 a aniversat 64 de ani de 
activitate (coordonator prof. Maria Basaraba); 
Formația artistică ,,Trandafir” și Ansamblul de 
dansuri ,,Mărțișor” din localitatea Voloca (con-
ducător artistic Ion Bodnar); Orchestra ,,Plaiu-
rile Herței” (conducător artistic Ilie Crâșmaru), 
Ansamblul ,,Țărăncuța”, artista populară Sofia 
Roșca, Ansamblul folcloric ,,Izvorașul”, coor-
donator prof. Victoria Costinean, Ansamblul 
popular de dansuri ,,Mugurel” din Pătrăuții de 
jos”, coordonator prof. Natalia Bălan; Formația 
,,Mugurelul”, coordonator prof. Elena Pintescu 
etc. Printre activitățile culturale ale anului 2019 
susținute de noi s-a aflat și ,,Caravana teatrului 
românesc pentru copiii din nordul Bucovinei”, 
derulată în luna mai de către Asociaţia Cadre-
lor Didactice de Etnie Română din Ucraina, 
președinte prof. Lilia Govornean și Corul Regal 
al României din București, dirijor Andrei Stăn-
culescu în parteneriat cu Centrul Bucovinean de 
Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Românești din Cernăuți, președinte 
Iurie Levcic, cu sprijinul Institutului Cultural 
Român. 
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Prezența mea la cea de a XXX-a ediție a Fes-
tivalului internațional de folclor ,,Întâlniri buco-
vinene”, care a avut loc la Cernăuți în perioada 
27-29 septembrie 2019, a fost considerată de or-
ganizatori ca un gest de încurajare a promotori-
lor multiculturalismului cernăuțean tradițional și 
a colaborării artiștilor bucovineni de diverse et-
nii, cu țările înrudite. Am onorat de fiecare dată 
invitațiile la momentele aniversare ale comunității 
românești, susținând adesea aceste evenimente: 
ediția jubiliară XXX a sărbătorii ,,Limba noastră 
cea română” (8 septembrie 2019); aniversarea a 
135-a a școlii din satul Bahrinești (20 septem-
brie 2019), unde există un muzeu de etnografie 
și istorie, inaugurat în 2017 în memoria familiei 
Mandicevschi; aniversarea a 75-a a Universității 
Bucovinene de Medicină (18 octombrie 2019), 
tradiționalul Festival al Datinilor de Iarnă ,,FLO-
RILE DALBE” organizat de Societatea Culturală 
,,Mihai Eminescu”, președinte Vasile Bâcu ș.a. 
Au fost încheiate multe parteneriate între unități 
de învățământ din România și regiunea Cernăuți, 
având ca principal obiectiv promovarea limbii 
române. Am acordat susținere și reprezentare în 
cadrul înfrățirilor între unități administrativ-teri-
toriale din România și Ucraina cum ar fi deschi-
derea unor unități școlare și preșcolare - grădinița 
,,Universul prichindeilor” din comuna Maha-
la, construită cu sprijinul Primăriei Sectorului 
4 București (14 noiembrie 2019), la 17 ianuarie 
2019, la sediul misiunii, a fost semnat Protocol 
de colaborare în domeniul educației între Școala 
medie nr. 10 din Cernăuți și Gimnaziul ,,Teo-
dor V. Stefanelli” din Câmpulung Moldovenesc, 
în cadrul Proiectului educațional internațional 
,,Educație interculturală – Respect pentru cultu-
ra și tradițiile popoarelor”, am susținut organi-
zarea taberelor internaționale de matematică și 
creație din Ucraina și Româna, am fost prezentă 
la acordarea premiilor elevilor care au partici-
pat la  olimpiada de limbă română din Ucraina 
și la alte concursuri școlare derulate la Cernăuți, 
încurajând elevii în direcția susținerii și utiliză-
rii limbii române. După o îndelungată pauză am 
susținut reînnodarea saloanelor internaționale de 
carte românească, a căror inițiatoare este doamna 
Alexandrina Cernov, membru de onoare al Aca-
demiei Române, manager al Editurii „Alexandru 
cel Bun” din Cernăuți. După a VI-a  ediție din 
iunie 2019, au urmat, consecutiv, edițiile a VII-a 
(septembrie 2020) și a VIII-a (decembrie 2021). 
Cel din urmă eveniment cu impact public deo-
sebit organizat înaintea pandemiei de Societatea 
pentru Cultura Românească ,,Mihai Eminescu” 

în parteneriat cu Consulatul General al României 
la Cernăuți a fost cea de-a XXV-a ediții a Festi-
valului ,,Mărțișor”, din 3 martie 2020, Atunci, pe 
scena Palatului Academic al Universității Buco-
vinene de Medicină din Cernăuți au evoluat cele 
mai reprezentative colective artistice și interpreți, 
promotori ai tradițiilor și culturii românești din 
regiunea Cernăuți.

În perioada pandemiei am continuat re-
prezentarea noastră diplomatică, în condițiile 
restricțiilor cunoscute. La 13 octombrie 2020 
am avut bucuria să-l avem alături la misiu-
nea diplomatică din Cernăuți pe E.S. Cristi-
an-Leon Țurcanu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al României în Ucraina, care 
a înmânat în cadrul unei ceremonii speciale 
decorațiile conferite de Președintele Români-
ei doamnei prof. Lilia Govornean și domnului 
prof. Ion Bodnariuc, directorul Școlii cu predare 
în limba română din satul Oprișeni, raionul Hli-
boca, a Ordinului ,,Meritul pentru Învățământ” 
în grad de Cavaler, respectiv în grad de Ofițer. 

În 2021 am reușit să organizăm și să 
desfășurăm, cu toate măsurile de ordin sani-
tar impuse, în spațiul generos al Muzeului Re-
gional de Arhitectură Populară și Trai, Ziua 
Națională a României. Evenimentul a fost unul 
deosebit, concentrând o mare parte a comunității 
românești, precum și prieteni ucraineni sau de 
alte etnii, care au ținut să ne fie alături.

Multe alte participări au vizat inaugurarea 
de plăcuțe comemorative și dezvelirea de sculp-
turi, precum monumentul ridicat în satul Cotul 
Ostriței, comuna Mahala, ,,în memoria victi-
melor masacrelor și deportărilor din perioada 
totalitară sovietică” (12 iunie 2021) sau bustul 
regretatului profesor universitar Grigore Bostan, 
membru de onoare al Academiei Române, poet, 
folclorist, istoric literar, din curtea școlii din sa-
tul natal, Budeneț, care de câțiva ani poartă nu-
mele magistrului (13 iunie 2022) ș.a.

Atașată de aceste locuri cu totul speciale, am 
întreținut canalele de comunicare între comuni-
tate și țară, am participat la dialogul bilateral con-
centrat pe punctele de interes din circumscripția 
consulară, având tot sprijinul Centralei Ministe-
rului și misiunii noastre diplomatice de la Kiev. 
Însoțirea la București a liderilor comunității din 
Cernăuți, din vara anului 2021, dialogul purtat 
cu demnitarii români din Ministerul Afacerilor 
Externe, Departamentul Românilor de Pretutin-
deni, Președinția României a arătat implicarea 
țării față de interesele  românilor din Ucraina, 
neuitați nicicând de către autorități.
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Vizita la Cernăuți, în aprilie 2022, a depu-
tatului  Sebastian Burduja, consilier onorific al 
prim-ministrului României la acea dată, în pre-
zent ministrul Cercetării, Inovării și Digitaliză-
rii, a demonstrat, încă o dată, că Bucureștiul nu 
uită greutățile prin care trec conaționalii. Am or-
ganizat un program intens demnitarului nostru, 
însoțit de o echipă de tineri entuziaști, pentru a 
cunoaște într-un timp scurt cât mai mult și mai 
multe din realitatea regiunii, cu atât mai mult cu 
cât deplasarea a fost justificată și de transmite-
rea unor ajutoare umanitare. La revenirea în țară, 
acesta a declarat că a plecat de aici ,,cu durerile 
și visurile unor generații”. 

O altă vizită aparte a fost cea din mai 2022 
a ministrului secretar de stat al Departamentu-
lui Românilor de Pretutindeni, Gheorghe-Florin 
Cârciu, care și-a ținut promisiunea de a efectua 
prima sa vizită în Ucraina, în regiunea Cernăuți, 
în calitate de înalt demnitar al statului român. 
Însoțit de Radu Cosma, director în cadrul De-
partamentului, am condus pașii delegației mi-
nisteriale prin cele mai reprezentative locuri ale 
Cernăuțiului, oferind întregii noastre comunități, 
mediului asociativ și academic, posibilitatea 
împărtășirii directe a problemelor cu care se 
confruntă aceștia. ,,Împreună vom reuși”, a in-
sistat ministrul secretar de stat. O deviză cât se 
poate de potrivită pentru zilele pe care le traver-
săm cu încrederea că, la orizont, vom avea parte 
de un timp mult mai potrivit pentru cultură, artă 
și conlucrare în interesul generației tinere care 
merită să nu cunoască greutățile sau suferințele 
prin care au trecut bunicii și părinții. 

Și acestea sunt doar câteva dintre eveni-
mentele la care am participat, pe care le-am 
susținut și promovat în mandatul meu. Pentru că 
nu doresc să expun în detaliu întregul palier al 
activităților noastre, îi las pe cei care s-au aflat 
alături de mine să o facă, organizatori, jurnaliști 
sau participanți. Toate acestea rămân cioplite în 
sufletul meu ca amintirea unor momente și trăiri 
speciale.

Mă simt în largul meu 
 în mijlocul oamenilor care împărtășesc  

simplitatea vieții și dorința de a face bine
Șt.H.: În memoria comunității istorice 

românești din nordul Bucovinei, dumneavoastră 
veți rămâne ca cel mai întreprinzător, cel mai 
pragmatic șef de misiune diplomatică, de până 
acum, a statului român la Cernăuți. Ați adus din 
țară finanțatori cu dare de mână pentru obiec-
tive majore aflate în con de umbră zeci de ani, 

ca sediul Societății „Mihai Eminescu” din fostul 
Palat Național al Românilor din Cernăuți, ați 
găsit proiectanți cu pregătire și idei originale, 
ați ales firme locale cu experiență în construcții, 
ați vegheat ca lucrările să fie executate calitativ, 
nelipsind nicio zi de pe șantier, ca un adevărat 
supervizor, acum sunteți preocupată de ducerea 
la bun sfârșit a lucrărilor de restaurare a Casei 
lui Aron Pumnul. Anterior, nimeni n-a dovedit 
atâta pragmatism și spirit întreprinzător. Aflând 
că sunteți la primul mandat în diplomație, că 
veniți din alt domeniu, unii dintre românii din 
Cernăuți v-au privit cu oarecare suspiciune la 
început de mandat, iar alții, mai arțăgoși, chiar 
v-au bruscat. Dar dumneavoastră nu ați avut 
niciodată vreun resentiment față de aceștia, 
dimpotrivă, le-ați întins o mână de ajutor atunci 
când au avut necazuri. Pe parcurs, aflându-vă 
devoțiunea, elanul și determinarea în a rezolva 
probleme nesoluționate până la dumneavoastră, 
domnii respectivi și-au înțeles greșeala, dându-
și seama ce noroc au că sunteți alături de ei. 
Dacă la sediul Societății „Mihai Eminescu” 
nu există încă o consemnare a faptului că acest 
obiectiv a fost renovat în 2021 de cutare sau 
cutare sponsor din București, prin mijlocirea și 
participarea directă a doamnei Consul Gene-
ral al României la Cernăuți, dr. Irina-Loreda-
na Stănculescu, pe Casa Memorială a lui Aron 
Pumnul, care sper să fie renovată până la finele 
anului 2022, o asemenea inscripție sper să nu 
lipsească. Și atunci lumea se va întreba: Cine 
este această doamnă? Vreți să ne spuneți câteva 
cuvinte despre dumneavoastră – unde v-ați năs-
cut, cine au fost părinții dumneavoastră, ce școli 
ați absolvit, unde ați mai lucrat, ce îndeletniciri 
vă pasionează în timpul liber, ce planuri aveți 
pentru viitor. 

I.L.S.: Vă mulțumesc pentru aprecieri și sin-
ceritate. Sunteți foarte generos. Eu nu am făcut 
decât să mă identific cu oamenii întâlniți aici, 
oameni atât de bogați în trăiri, în credință și dra-
goste față de istorie, neam și familie. Mărturi-
sesc că, trăind aici de aproximativ patru ani, eu 
însămi m-am îmbogățit sufletește și spiritual și 
voi purta pentru totdeauna cu mine reflexia unei 
bunătăți aparte pe care numai în Bucovina mi-a 
fost dat să o regăsesc. Cu siguranță, am aflat în 
Bucovina, pe lângă multe lucruri de neprețuit, 
ceva din imaginea copilăriei, a familiei unite, a 
bucuriei împărtășirii lucrurilor simple și a pa-
triotismului nepărtinitor. M-am născut în Cra-
iova banilor Olteniei, într-o familie frumoasă 
de ofițeri, unde am învățat că respectul față de 
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oameni, atașamentul față de valorile naționale, 
împărtășirea frumosului și tenacitatea de a răz-
bi în viață sunt elemente esențiale. De la bunicii 
pe linie maternă aflați într-un mic sat de pe dea-
lurile vâlcene, unde mi-am petrecut vacanțele 
copilăriei, mi s-a imprimat iubirea de natură, 
dragostea față de pământ, simplitatea și credința 
fără de care personalitatea mi-ar fi fost mult mai 
săracă, iar spiritul liber mi-ar fi lipsit. Faptul că 
data nașterii coincide cu cea a Unirii, 24 ianu-
arie, mi-a oferit un motiv în plus de optimism. 
Am absolvit Colegiul Național ,,Elena Cuza”, 
prestigioasă instituție de învățământ din orașul 
natal, cu o tradiție începând din anul 1833, pri-
ma școală de fete din Principate, după care am 
urmat studiile Facultății de Drept, luându-mi 
licența în Științe Juridice, specializarea Drept, 
în cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan 
Cuza” din București. Am continuat pregătirea 
de specialitate la Universitatea din București, 
unde am obținut la Facultatea de Drept diploma 
de studii postuniversitare, specializarea Instituții 
Constituționale și Instituții Politice. Apoi, am 
parcurs studiile postuniversitare în specializa-
rea Contracte Speciale de Comerț Internațional 
la Academia de Studii Economice, unde mi-am 
susținut și doctoratul în Drept cu o lucrare cu 
tema ,,Responsabilitatea și răspunderea juridică 
– fundamente ale ordinii sociale”. Înainte de a 
face pasul în diplomație, am desfășurat activități 
manageriale în cadrul societății naționale Pe-
trom S.A. și în cadrul unor case de avocatură 
din București, formator la Institutul Național de 
Pregătire și Perfecționare a Avocaților, mediator 
în cadrul Consiliului de Mediere din România, 
expert și auditor în implementarea acquis-ului 
comunitar. Sigur, nu este locul unei prezentări 
in extenso a întregii mele activități profesiona-
le. Oamenii care mi-au fost alături - superiori, 
colegi sau apropiați colaboratori - pot confirma 
activitățile desfășurate cu succes, împlinirile și 
chiar unele dezamăgiri pe care le-am depășit 
cu încrederea în reușita viitoarelor proiecte. Pe 
scurt, sunt un om căruia nu îi lipsesc valorile 
tradiționale, credința și respectul față de oa-
meni. Tocmai de aceea, mă simt în largul meu 
în mijlocul oamenilor care împărtășesc simpli-
tatea vieții și dorința de a face bine. Pentru vi-
itor nu pot avea alte planuri decât cele care au 
legătură cu oamenii, cu dezvoltarea societății și 
implicarea în tot ceea ce înseamnă promovarea 
României. Iar dacă tot ați amintit de plăcuța de 
la sediul Societății ,,Mihai Eminescu”, vă pot 
face o mărturisire. Textul de pe aceasta a fost 

comandat personal, dar nu am considerat că nu-
mele propriu este cel care contează aici, întrucât, 
în calitate de consul general, șef de misiune, am 
reprezentat statul român și nu propria persoană.

În Bucovina, m-am trezit  
adeseori că spun: ,,Sunt acasă”

Șt.H.: Așa cum a fost elegant din partea 
dumneavoastră să nu vă treceți numele pe acea 
plăcuță, la fel de elegant vrem să credem că va 
fi și gestul beneficiarilor de a vă înscrie nume-
le, alături de numele celorlalți sponsori români, 
pe plăcuța pe care, să sperăm, o vor instala, la 
loc de cinste, în sediu, la încheierea mandatului 
dumneavoastră de șef de misiune diplomatică 
română la Cernăuți. Măcar în acest mod Bu-
covina vă va rămâne recunoscătoare. Iar acum 
vreau să vă întreb ce a însemnat Bucovina pen-
tru dumneavoastră până în 2018, când ați fost 
numită șef de misiune diplomatică în capitala 
istorică a acestei provincii, și ce înseamnă ea 
astăzi, în 2022, când primul dumneavoastră 
mandat de diplomat într-o țară străină se apro-
pie de un frumos bilanț?

I.L.S.: Înainte de a ajunge la Cernăuți în 
calitate de șef de misiune, știam multe lucruri 
despre Bucovina, cu precădere din lecturi, din 
istorie sau din relatările norocoșilor care vizita-
seră această frumoasă regiune. Însă nicio carte 
nu te poate transpune pe deplin în realitățile de 
aici. Oricum, Bucovina avea dimensiunea unui 
ținut aproape mitic, un loc asociat cu figura ma-
relui domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt, cu uni-
cul nostru Eminescu, cu tradițiile sănătoase ale 
neamului nostru. Am mai spus-o și într-un alt in-
terviu, sunt un om care îmi iubesc țara, tradițiile 
românești, valorile, cultura și istoria neamului 
nostru, precum și pe cei asemenea mie, care gră-
iesc în aceeași limbă. La Cernăuți, am descoperit 
oameni calzi, care scriu versuri și recită poezii-
le marilor clasici în limba noastră maternă, care 
se străduiesc să-și păstreze identitatea. În aceste 
ținuturi m-am împlinit și redescoperit spiritu-
al. Ce înseamnă pentru mine Bucovina, astăzi? 
Același lucru și multe altele pe deasupra, adă-
ugându-se neuitatele experiențe pe care le-am 
trăit împreună cu cei care m-au susținut, alături 
de comunitatea locului, cunoscând emoții, încer-
cări și împliniri, la evenimente fericite sau la re-
memorările trecutului. Aici, în Bucovina, m-am 
trezit adeseori că spun ,,Sunt acasă” și aceasta 
datorită faptului că am întâlnit aici o comunita-
te de români care m-a făcut, prin acțiunile lor, 
să mă simt parte din această mare familie. Voi  
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purta pentru totdeauna o sinceră recunoștință 
bunilor noștri bucovineni, prin care neamul res-
piră și alături de care orice român poate simţi că 
are viitor.

Marcând 130 de ani  
de diplomație română la Cernăuți,  

cel mai bun elogiu bunilor diplomați de altă- 
dată este evocarea lor într-un volum omagial

Șt.H.: Mandatul dumneavoastră se supra-
pune în acest an cu o frumoasă aniversare, în 
2022 împlinindu-se 130 de ani de la înființarea, 
în 1892, a Consulatului Regal al României la 
Cernăuți. Cum veți marca acest important mo-
ment? 

I.L.S.: Ne bucurăm să fim părtașii reme-
morării unor momente importate din istoria 
diplomației române, mai ales că în 2022 se îm-
plinesc 160 de ani de la înființarea Ministeru-
lui Afacerilor Externe sub prima denumire de 
,,Departamentul Trebilor Străine și de Stat” și 
pe tot parcursul anului se derulează, la nivelul 
ministerului, un program de diplomație publi-
că și culturală menit să pună în valoare isto-
ria diplomației române. Faptul că anul în curs 
marchează înființarea emblematicului Consulat 
Regal de la Cernăuți ne bucură și am conside-
rat că cel mai bun elogiu în memoria bunilor 
diplomați români de altădată care au activat în 
Bucovina este evocarea acestora într-un volum 
omagial care se va constitui într-un reper pentru 
toți cei interesați de activitatea acestei misiuni, 
portdrapel al susținerii românismului în regiune. 
Lucrarea dorim să o dedicăm înaintașilor din ca-
drul serviciului diplomatic al României care au 
servit cu profesionalism și dăruire interesul țării 
din postura de șefi de misiune, funcționari con-
sulari sau angajați ai misiunii de la Cernăuți. Co-
lectivul de autori reunește cercetători, jurnaliști, 
oameni de cultură din România și Ucraina. Vom 
etala, între altele, legăturile misiunii diplomatice 
cu comunitatea istorică românească din nordul 
Bucovinei, privind colaborarea cu autoritățile 
locale, cu mediul asociativ românesc din regiu-
ne etc. Ediția specială a revistei dumneavoastră 
„Mesager bucovinean” dedicată împlinirii a 130 
de ani de la deschiderea misiunii diplomatice ro-
mâne la Cernăuți, ne va fi de mare folos la alcă-
tuirea volumului jubiliar.

Șt.H.: Excelență, mă bucur că dialogul nos-
tru se încheie în această notă. Sper să avem cât 
mai curând pace în Ucraina și să trăim în cel 
mai scurt timp momentul solemn când, alături 
de sponsorii români, veți tăia panglica tricolo-
ră la inaugurarea Casei Memoriale a lui Aron 
Pumnul din Cernăuți. 

I.L.S.: Cu ajutorul tuturor celor care țin la 
valorile și personalitățile proeminente ale isto-
riei naționale este de datoria noastră ca acest lu-
cru să se materializeze, cu atât mai mult cu cât 
proiectul este finalizat, iar sumele necesare sunt 
alocate.

Am învățat în mijlocul  
românilor din Ucraina să prețuiesc  
și să iubesc mai mult limba română

Șt. H.: La finalul discuției noastre, vă rugăm 
să transmiteți un gând cititorilor noștri din Bu-
covina.

I.L. S.: Personal, în calitate de reprezentant 
al statului român la Cernăuți, am cunoscut în 
frumoasa Bucovină, în mijlocul comunității is-
torice a românilor din Ucraina, valoarea celor 
care duc mai departe vitalitatea neamului româ-
nesc, a latinității noastre, având ca veșnic sim-
bol chipul și blândețea Luceafărului, învățând să 
prețuiesc și să iubesc mai mult limba română, 
cu gândul la jertfele celor care au făcut posibi-
lă dăinuirea verbului a fi. Să fim, dragi români, 
apropiați precum limba și cărțile care ne încon-
joară, conștienți că ,,nu locuim într-o țară, ci lo-
cuim într-o limbă” (Emil Cioran). Și dacă, așa 
cum spunea marele nostru poet național Mihai 
Eminescu, ,,nu noi suntem stăpânii limbii, ci 
limba e stăpâna noastră”, să omagiem acest loc 
comun și sublim deopotrivă, vorbind, scriind și 
împărtășindu-ne bucuriile în frumoasa noastră 
limbă maternă.

Șt.H.: Stimată doamnă Consul General, vă 
felicităm pentru curajul de a fi rămas la datorie 
într-o țară cuprinsă de război și vă mulțumim în 
mod deosebit pentru că, având o agendă extrem 
de încărcată, ați găsit timp să ne acordați acest 
interviu. Vă dorim mult spor în realizarea pro-
iectelor și o cât mai grabnică revenire la activi-
tate obișnuită, în regim de pace.

I.L.S.: Și eu vă mulțumesc.

Interviu
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Remenber 

Singur
printre poeți

Nordul Bucovinei,
înnourat de trecerea precipitată

în neființă a intelectualității românești

Edmond NEAGOE

Este greu să vorbești la timpul trecut des-
pre poetul senior Mircea Lutic, despre 

istoricul și publicistul Dumitru Covalciuc, des-
pre medicul Ion Broască, Președinte al Societății 
Medicale „Isidor Bodea”din Cernăuți, despre 
prozatorul Grigore Crigan, despre istoricul Ilie 
Luceac, despre prof. Lora Bostan, ca și despre 
alți artiști ai cuvântului și oameni de cultură 
care, prin dispariția lor precipitată, răresc intem-
pestiv rândurile intelectualității românești din 
Cernăuți. A fost o binecuvântare să-i cunosc, 
să-i înțeleg și să le fiu alături în proiectele lor 
importante de afirmare și prezervare a drepturi-
lor comunităților românești din aceste ținuturi 
istorice naționale, aflate, în condițiile cunoscute, 
între hotarele statului ucrainean.

Multe seri de poezie mă leagă și de poetul și 
patriotul Vasile Tărâțeanu, trecut prin multe încer-
cări și cumpene, în ultimii doi ani. Îmi amintesc cu 
multă plăcere de momentele petrecute împreună 
în organizarea la Cernăuți a ședințelor Cenaclului 
literar transfrontalier „Mașina cu poeți”, pornind 
de la pregătirea materialelor și până la stabilirea 
în cel mai mic amănunt a detaliilor organizatori-
ce. L-am susținut fără nici o reținere, deoarece am 
văzut că era capabil de cele mai mari sacrificii ca 
acest proiect să nu se oprească. Am luat hotărârea 
de a-l sprijini tocmai când el se străduia să rezol-
ve totul de unul singur. M-a privit  cu ochii săi 
pătrunzători și blânzi, într-un asemenea fel, încât 
mi-a transmis toate sentimentele de fraternitate 
existente în lume.
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Sunt multe momente demne de a fi istorisi-
te, noi trebuind să acoperim la Cernăuți eforturi 
organizatorice care, la Suceava, erau compensa-
te cu ușurință de către doamna lect. univ. Gina 
Puică, scriitorii Constantin Horbovanu și Cezar 
Straton, poeții Doru Mateiciuc, George Saghi 
Sauciuc și mulți alții. Am să mă refer în cele ce 
urmează la un alt moment deosebit din istoria 
comună cu poetul Vasile Tărâțeanu, membru de 
onoare al Academiei Române. 

În ziua de 9 august 1993 ne-a fost răpit  poetul 
și omul politic român Ion Vatamanu, un martor 
și o busolă pentru comunitatea românească din 
Basarabia și Nordul Bucovinei, cum bine sub-
linia Leontina Vatamanu, fiica poetului: „Tu o 
frunză,/ Eu o frunză / Împreună, / Când se-adu-
nă,/ Stii ce fac? / Un copac.” Copacul rupt din 
trupul Țării sfânt, are rădăcini la Sinăuți, la Cos-
ticeni, dar și la Oprișeni, Broscăuți, Iordănești, 
Ropcea , Bahrinești sau Storojineț.

La comemorarea a 80 de ani de la nașterea 
poetului Ion Vatamanu, numeroasele manifes-
tări cultural-artistice au fost contramandate de 

către autoritățile locale, invocându-se un tragic 
accident de circulație în care decedase un tânăr 
român din localitate. Nu puțini au fost aceia care 
au răsuflat ușurați de anularea acestor acțiuni ale 
comunității românești , semn clar că statura im-
pozantă a patriotului român Ion Vatamanu încă 
provoacă temeri. Scurta evocare a personalității 
poetului și omului politic de la Biblioteca și 
Școala ce-i poartă numele s-a mutat în casa bă-
trânească de vizavi.

La masa la care Ion Vatamanu îi primea pe 
cei dragi, au fost așezați poetul senior Mircea 
Lutic, laureat al Premiului „Mihai Eminescu” al 
Academiei Române, poetul Ilie Tudor Zegrea, 
Președintele Societății Scriitorilor Români din 
Cernăuți, poetul Simion Gociu, distinsa doamnă 
profesoară de limba română Doina Colesnicov 
și, firește, poetul Vasile Tărâțeanu.

Toți prietenii poetului, alături de mama aces-
tuia, doamna Marioara, au evocat momente ale 
destinului lor comun de luptători pentru neam și 
țară, apoi, dumneaei, m-a tras mai deoparte și, 
îndreptând un deget către Vasile Tărâțeanu, mi-a 

Ministrul-consilier Edmond Neagoe,  împreună cu Lilia Govornean, președinte al Asociației 
Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, și reprezentantul Institutului Cultural 
Român, pe scena Teatrului Academic al Universității de Medicină din Cernăuți, în cadrul 
unui eveniment organizat cu forțe comune.



62                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 1 (73),  2022 Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 1 (73),  2022                    63                   

Remember 

spus că orice s-ar întâmpla, să am încredere în 
el că este unul care nu ezită să-ți fie scut la greu 
și iubește neamul românesc tot atât cât fiul ei l-a 
iubit și-l iubește de acolo, din ceruri.

Acum,când poeții Ion Vatamanu,  Mircea 
Lutic, cât și istoricul și publicistul Dumitru  
Covalciuc, nu mai sunt printre noi, nu ne rămâne 
decât să nădăjduim în sprijinul lor supranatural 
și să sădim în inimile generațiilor viitoare din 
Nordul Bucovinei aceleași înalte simțăminte pe 
care le-au probat, în atâtea împrejurări, poeții și 
scriitorii la care , cu adâncă recunoștință , m-am 
referit în scrierea de față. Căci da, în seara de 1 
mai 2017 , la Costiceni nu m-am mai simțit de-
loc atât de singur printre poeți.

Edmond NEAGOE – diplomat, poet, eseist. 
Născut la 27.10.1962 la Câmpina, județul Prahova. 
Urmează Liceul de filologie-istorie „Mihai Emi-

nescu” din Buzău ( 1977-1981), unde participă la 
realizarea revistei “Năzuințe”. Absolvă Faculta-
tea de Drept a Universității București (1981-1985), 
unde participă la cenaclul  literar „Liviu Rebreanu”, 
al cărei președinte este ales în 1984. Activitate pro-
fesională: Consilier juridic (1985-1988), Judecător 
(1988-1994), diplomat în cadrul Ministerului Aface-
rilor Externe (din 1994). Misiuni diplomatice: vice-
consul la Consulatul General al României la Istanbul 
(1995-2002), consul  la Ambasada României la Roma 
(2003-2007), consul, apoi ministru consilier la Con-
sulatul General al României la Cernăuți (2013-2020), 
ministru consilier la Consulatul General al Româ-
niei la Bologna, Italia (din 2020). Membru-fonda-
tor al Cenaclului transfrontalier „Mașina cu poeți”, 
Cernăuți-Suceava (2016-2020). Publică versuri în 
antologia „Abisale trăiri” (Iași, 2018). Mențiuni la 
Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Ro-
meo și Julieta la Mizil” – Secțiunea Poezie (2018, 
2019). Publică versuri și articole pe teme culturale în 
presa de limbă română din Cernăuți.

Reprezentanți ai misiunii diplomatice române din Cernăuți, împreună cu reprezentanți ai mediului asociativ românesc din nordul Bucovinei, în 
vizită la românii din Maramureșul din dreapta Tisei (Transcarpatia)
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Orașul fără niciun semafor 
ridică monumente marelui eliberator

Victor CREȚU

Nu știu alții cum sunt, dar eu când ajung 
la Herța mă cuprinde o mândrie pentru 

strămoșii noștri si pentru oamenii harnici, gos-
podari si buni la inima, care trăiesc în acest colț 
de țară. Iluștrii bărbați născuți aici, Gheorghe 
Asachi, pionier al literaturii române moderne, 
Artur Verona, cunoscut pictor, Vasile Bogrea, 
„cel mai învățat dintre români”, vorba lui Nico-
lae Iorga, și câți alții ca ei mă fac să fiu mândru 
că sunt născut în acest minunat ținut, unde mi-am 
petrecut copilăria si adolescenta. Părinții mei, 
prietenii si neamurile mele din moși-strămoși au 
fost herțeni. Deseori mă gândesc, câte fapte fru-
moase au săvârșit acești oameni, dar și câte nă-
paste si greutăți au indurat ei de-a lungul istoriei. 

În amintirea oamenilor mai în vârstă, Herta e 
încă un oraș cu fabrici, dughene, crâșme, târguri 
renumite, unde înflorea comerțul, iar în  exteri-
or era înconjurat de câmpii mănoase, de livezi, 
vii, păduri seculare si întinse pășuni. În oraș erau 
multe ateliere meșteșugărești, o vestită brutărie, 
frizerii, o mare moară, o tipografie s.a. 

Acum, însă, orașul Herta mai mult seamănă 
cu un sat, chiar dacă magazine, baruri, farmacii 
si restaurante sunt destule. Demult nu se mai fa-
brica nimic în Herta. Nu s-a construit nici măcar 
o clădire pentru sediul administrației raionale, 
aceasta fiind găzduită de fosta casă a pictorului 
Artur Verona. Până la recenta regionalizare a 
Ucrainei, orașul Herta a fost unicul centru raio-
nal din regiunea Cernauți, dar poate si din țară, 
unde administrația raională nu avea construit un 
sediu ca lumea. Dar și alte instituții de stat au 
fost plasate în clădiri ai căror proprietari s-au re-
fugiat din calea ocupanților sau au fost deportați 
în Rusia. Biblioteca raionala, spre exemplu, a 
fost amplasată în casa lui Gheorghe Asachi.

Îmi aduc aminte cum, în anii 80, în cadrul ce-
lebrei emisiuni de întrebări și răspunsuri „Что, 
где, когда” („Care, unde, când?”)  transmisă 
în direct de Televiziunea centrală a URSS, un 
telespectator a pus întrebarea: „Care oraș din 
Uniunea Sovietica nu are nici un semafor?”, iar 

docta echipă de erudiți cunoscători, în frunte 
cu celebrul Alexandru Druzi, nu a știut să dea 
un răspuns și a pierdut premiul ce a fost oferit 
câștigătorului din afară. Iar răspunsul corect, 
enunțat de arbitrul jocului, era: „Orasul Herta”. 
După acest caz rușinos, m-am prezentat la pri-
marul Herței și i-am spus: „Domnule primar, la 
mine în pașaport e scris: Născut în orașul Herța. 
Deoarece Herța a devenit cunoscută în lumea 
sovietică tocmai datorită acestei întrebări difici-
le, difuzată de televiziunea centrală, oriunde mă 
duc, toți râd de mine, spunând ca sunt din orașul 
fără semafoare. Instalați va rog măcar un sema-
for la o intersecție!” Răspunsul primarului a fost 
următorul: „Eu nu am gunoiște, canalizare, în-
călzire centrala, rețea orășenească de alimentare 
cu apă, drumuri, sediu pentru primărie, da dum-
neata vrei să pun semafoare. De unde să iau bani 
pentru ele?” În legătură cu această situație comi-
ca și, totodată, tragica, mi-am adus aminte de un 
banc. Cică fata unui gospodar din Herta își găsi 
un mire cu idei mai curajoase și, vrând tare să se 
mărite, îl anunță pe taică-său despre această ar-
zătoare dorință. Acesta îi răspunse: „Draga tatei, 
la noi acoperișul curge, tencuiala cade, gardul se 
prăvale, iar tu vrei să te măriți cu un poet!?”

În Herta în construcție nu s-a investit dea lun-
gul anilor, cu o singură excepție: spitalul, con-
struit cu câțiva ani un urma. De ce oare ? Nu 
cumva din cauză că cineva de sus crede că Herta 
e un oraș fără perspectivă? Că fără semafoare s-a 
dovedit demult că este.

Ideologia e cea mai puternică armă, spuneau 
făuritorii regimului comunist. Mi-aduc aminte de 
această frază de fiecare dată când trec pe lângă 
monumentul ce se înalță în centrul orașului Herta, 
ridicat în  cinstea „eroilor eliberatori”. Cu părere 
de rău, si astăzi mai întâlnim la Herta indivizi care 
plâng după „eliberatori”. Văd că tancul eliberato-
rului rus a dispărut, în sfârșit, din Piața Gării din 
Cernăuți. E cazul ca și „eliberatorofilii” herțeni 
să se deștepte și să facă rând cu monumentul eli-
beratorilor, atât de bine îngrijit de primăria urbei.
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onoare al Academiei Române, președintele Fundației „Casa Limbii Române” din Cernăuți (asociație 
responsabilă de proiect), Titus SCRIPA, directorul firmei de construcție „Romtisbud” SRL din 
Cernăuţi, Irina Loredana STĂNCULESCU, Consul General al României la Cernăuți, care patronează 
lucrarea. 
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Pag. 3 – Cu prilejul Zilei Naționale a României, doamna Irina Loredana STĂNCULESCU,  
Consul General al Românei la Cernăuți, înmânează Diploma de Onoare vrednicului român Vasile  
BOTĂ din Boian. Cernăuți, Muzeul Regional de Arhitectură Populară și Trai Rural, 1 Decembrie 2021.


