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grupul	coral	al	bisericii	din	Horecea,	în	frunte	cu	Ion	
Voronca.	Inițial,	corul	a	fost	bărbătesc,	dar	în	timp	a	de-
venit	mixt.	După	obținerea,	de	la	primăria	municipiu-
lui,	a	sediului	în	aripa	stângă	a	Palatului	Național,	So-
cietatea	pentru	Cultură	Românească	„Mihai	Eminescu”	
găzduiește	corul,	oferindu-i	spațiu	pentru	repetiții	și	pa-
tronându-i	activitatea.
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Pag. 3	 Personaj	din	„Căluții”,	spectacol	popular	din	cadrul	săr-
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cu	un	buchet	de	busuioc	căluțul.	În	Lehăceni,	sat	din	
cadrul	comunei	Boian,	de	unde	e	personajul	din	fo-
tografie,	acest	rol	îl	are	„moșneagul”,	care	dirijează	
„Căluțul”	cu	un	„ciomag”.	Jocul	Cailor	de	Anul	Nou	
e	foarte	răspândit	în	satele	din	regiune.	Dar	în	toate	
cele	trei	zone	etnofolclorice	–	Bucovina	istorică,	nor-
dul	Basarabiei	și	ținutul	Herței	–	e	oarecum	diferit.	În	
ținutul	Herței,	la	Mihoreni,	jocul	„Căluților”	are	mul-
te	elemente	comune	cu	dansul	„Călușarilor”.	La	Cos-
ticeni,	pe	valea	Prutului	(Basarabia),	accentul	se	pune	
pe	podoaba	calului	și	pe	dansul	în	pereche,	la	Ceahor	
se	joacă	aproape	ca	la	Mihoreni,	de	unde,	probabil,	a	
fost	preluat,	iar	la	Boian	spectacolul	se	joacă	de	regu-
lă	cu	un	singur	cal	și	cu	„baba”	sau	„moșneagul”,	în	
funcție	de	tradiție.
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Editorial

Deviza care trebuie urmată

Ștefan HOSTIUC

Politicile lingvistice, educaționale și iden-
titare ale statului ucrainean față de mino-

ritatea românească s-au aflat și se vor afla mai 
departe pe agenda presei libere interesate de re-
flectarea obiectivă a vieții românilor din Ucrai-
na. Întrucât aceste politici au un impact deosebit 
asupra condițiilor de existență a comunității, ele 
necesită o abordare sinceră și transparentă. 

Aici vorbim despre o minoritate care trebuie 
tratată nu ca o diasporă a unui stat în alt stat, 
ci ca o comunitate națională cu rădăcini adânc 
implantate în trecutul meleagului pe care-l po-
pulează. O diasporă rezultă din emigrări, pe 
când o comunitate istorică e legată ombilical de 
teritoriul pe care-l locuiește. Altfel spus, româ-
nii din Ucraina constituie o minoritate alcătuită 
nu din persoane diseminate pe întreg teritoriul 
țării (deși există și dintre acestea, în număr foar-
te mic), ci din grupuri etnice de autohtoni care 
locuiesc de secole pe propriile pământuri. Or, 
aceste pământuri fiind situa te la periferie, în re-
giunile de graniță ale țării, e clar că există un 
interes geopolitic din partea statului pentru a-și 
întări controlul asupra lor. Și, dacă e să judecăm 
cinstit și să nu ne ascundem după deget, toate 
ponoasele cauzate de adoptarea și implementa-
rea noilor legi neconstituționale adoptate cu tot 
dinadinsul de noua clasă politică – în viziunea 
noastră, părtinitoare și iresponsabilă – se trag 
tocmai din zona acestor interese. Tocmai ele au 
ca efect șubrezirea identității comunităților isto-
rice ale românilor cu rădăcini milenare înfipte în 
aceste pământuri. 

Menținerea și întărirea comunităților istorice 
ale românilor din regiunile de frontieră ale state-
lor vecine a fost o prioritate a statului român chiar 
de la înființarea sa în 1859, o prioritate, care nici 
acum nu poate fi scoasă de pe agendă. La rândul 

lor, comunitățile înseși au de la natură suficientă 
forță să reziste, până la o anumită limită, vălătu-
cului deznaționalizării. Fiind mereu încercate de 
diverse cumpene, ele simt din interior pericolul 
ce le amenință identitatea și-l semnalizează ori 
de câte ori se confruntă cu el. Tocmai de aceea, 
când, luându-li-se limba în școli, sunt aburite cu 
declarații „de dragoste”, precum că lucrul acesta 
e spre binele lor, ele se tulbură și se revoltă. Is-
toria a demonstrat – dar puțini vor să ia în serios 
această lecție – că tocmai atunci când sunt mai 
tare ținute sub ascultare, comunitățile își creează 
din instinct un sistem de apărare, ca orice orga-
nism viu, și reacționează în consecință, nelăsân-
du-se călcate în picioare. 

Cine crede că, despărțind artificial o comuni-
tate în două părți opuse, ca limbă și ca identita-
te, face țăndări ambele părți, se înșală amarnic, 
fiindcă această despreunare nu se bazează pe o 
alteritate reală, ci doar pe dorința (politică) de 
a o crea. Faptul că în mentalul colectiv al unei 
părți a comunității au rămas sechele ale politicii 
imperiale moscovite preluate de politica noului 
stat (care, deși se detașează declarativ de prede-
cesoarea sa, mai păstrează metodele de acționare 
ale celei dintâi) nu înseamnă că acest mental e 
lipsit în totalitate de vitalitatea necesară pentru a 
se însănătoși în timp. 

Prin loialitatea lor exemplară față de toate 
puterile care i-au stăpânit, românii au demon-
strat respect și ascultare față de autorități. Sco-
pul autorităților ar trebui să fie acela de a păstra 
pe durată lungă această atitudine respectuoasă a 
românului. În Europa modernă, nu omogeniza-
rea etnică e deviza politică pe care sunt îndem-
nate să o urmeze statele membre, ci unitatea în 
diversitate. Cine dorește să fie parte a Uniunii 
Europene, trebuie să urmeze această deviză.
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Despre neconstituționalitatea anumitor
prevederi din noua politică lingvistică 

ucraineană (I)

Vasile ȚIPLE

Prolegomene

Legea privind funcționarea limbii ucrainene, 
ca limbă oficială1, a fost adoptată în 25 aprilie 
2019, având drept scop asigurarea dezvoltării și 
aplicabilității limbii ucrainene în toate sferele 
vieții sociale, pe întreg teritoriul Ucrainei. Con-
form legiuitorului ucrainean, actele fundamenta-
le în baza cărora și în conformitate cu care a fost 
adoptată legea sunt Declarația privind suvera-
nitatea de stat a Ucrainei (1990)2, Declarația de 
independență (1991)3, Constituția Ucrainei4 care 
stabilește limba ucraineană ca limbă oficială de 
stat și obligația statului de a asigura dezvolta-
rea sa în societate, Decizia Nr.10-рп/99 a Curții 
Constituționale a Ucrainei din 14 decembrie 
19995 prin care a fost confirmată obligativitatea 
și condițiile utilizării limbii ucrainene în societa-
te, ca modalitate principală de comunicare pe în-
treg teritoriul Ucrainei, în relația cu autoritățile, 
dar și în anumite sfere ale vieții publice, stabili-
te în conformitate cu legea, precum și Strategia 
privind politică lingvistică a statului emisă prin 
Ordinul Președintelui Ucrainei(2010)6.

În esență, scopul acestei legi este de a întări 
funcțiile de construire a statului la toate nivelu-
rile sociale și de stat, prin utilizarea exclusivă 
a limbii ucrainene în societate, în vederea reali-
zării unei coeziuni sociale naționale. Nu rezultă 
totuși, nici din preambulul legii, nici din textul 
său, în ce mod noi prevederi legale instituite 
prin această lege vor contribui la realizarea co-
eziunii sociale naționale urmărite și la întărirea 
autorității statului în relația cu proprii cetățeni, 
dar și pe scena internațională versus impactul pe 
care legea respectivă, dar și actele subsecvente de 
punere în aplicare îl va avea asupra minorităților 

naționale conlocuitoare. Aceste elemente, omise 
în lege, sunt deosebit de importante câtă vreme 
statul ucrainean s-a angajat activ să păstreze 
identitatea culturală și lingvistică a minorităților 
naționale, protejând-o și întărind-o. Definirea 
corectă a necesității de adoptare a acestei legi ar 
fi permis o înțelegere corectă a ființei naționale a 
statului, a factorilor constitutivi ai acestuia (teri-
toriu, populație, autoritate) și a corelării acestor 
factori cu prevederile legii. Adoptarea noii legi 
lingvistice a sensibilizat puternic situația poli-
tică din țară, dar nu acest fapt va face obiectul 
analizei noastre, ci conformitatea prevederilor 
acestei legi cu prevederile Constituției Ucrainei. 

Prevederi neconstituționale din Legea 
privind asigurarea funcționării limbii 
ucrainene ca limbă de stat (actualizată 

în 17.03.2020), în domeniul educației naționale

Din analiza textului de lege se pare că singu-
rul element călăuzitor pentru legiuitorul ucrai-
nean în adoptarea Legii privind funcționarea 
limbii ucrainene, ca limbă de stat, a fost premisa 
că limba ucraineană n-ar fi suficient de bine sta-
tuată prin Legea fundamentală și nici utilizată în 
măsură deplină pe teritoriul Ucrainei conform 
Constituției în vigoare, impunându-se adopta-
rea unei legi care să detalieze, prin deviere de la 
Constituție, aplicabilitatea și procedura de utili-
zare a limbii de stat în societate. În consecință, 
urmând logica legiuitorului ucraineana, e impe-
rios necesară instaurarea obligativității utilizării 
limbii ucrainene în toate sferele vieții sociale, 
indiferent de destinatari și de statutul acestora 
(funcționari publici, autorități, cetățeni, persoane 
aparținând minorităților naționale sau popoare-
lor autohtone), cu excepția convorbirilor private 

Politici lingvistice
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și a slujbelor religioase. Deși Constituția consa-
cră deja rolul neechivoc de limbă de stat limbii 
ucrainene, precum și modalitatea de utilizare a 
acesteia la nivelul întregii țări, noile clarificări, 
interpretări și reguli privind utilizarea limbii de 
stat prevăzute de noua lege nu se limitează strict 
la sfera administrației publice, ci se extinde asu-
pra întregii sfere publice, precum și asupra sferei 
private, indisolubil legate de viața în societate 
a individului. Adică dacă există posibilitatea 
aplicării unei sancțiuni legale contravenționale 
sau penale, ca urmare a folosirii limbii mater-
ne (ne-ucrainene) în viața publică sau privată, 
Constituția, litera și spiritul acesteia de creare 
și consolidare a Statului Ucrainean prin nedis-
criminarea niciunei categorii de cetățeni, este în 
mod evident încălcată. Excepția inclusă în lege, 
prin care discuțiile private sunt exceptate, este 
inutilă câtă vreme statul oricum se află în im-
posibilitatea de a o implementa; or, nu există 
suficienți agenți care să poată urmări ce vorbesc 
oamenii în propria casă. La fel, excepția privind 
ceremoniile religioase nu poate fi considerată un 
beneficiu, cum fusese prezentată, câtă vreme nu 
se justifică prezența, dificil de asigurat, a unor 
agenți care să aplice sancțiuni unor comunități 
mari de persoane pentru ne-utilizarea limbii de 
stat în ceremoniile religioase ortodoxe, catoli-
ce, musulmane, evreiești, etc. Este evident că 
excepțiile respective au fost introduse din cau-
ză că, fără ele, statul ar fi fost în incapacitate să 
aplice legea. Cu alte cuvinte, cele două excepții 
au fost incluse cu titlu de beneficii, dar, în fapt, 
ele au fost dictate de imposibilitatea supraveghe-
rii aplicabilității lor. Cu totul altfel stau lucrurile 
în domeniul educației școlare și al monopolu-
lui pe care îl are Statul asupra acesteia. În acest 
domeniu, legiuitorul consideră dreptul la limba 
maternă, cultură și identitate etnică națională, 
protejate, de altfel, de Constituția Ucrainei (art. 
10, art. 11, art. 21-24), ca fiind inferioare dreptu-
lui la religie (consacrat prin art. 35) sau la liber-
tatea de expresie și gândire (art. 34).

Legea privind asigurarea funcționării limbii 
ucrainene ca limbă de stat, reprezintă o imixti-
une constituțională și prin reinterpretarea De-
ciziei Nr.10-рп/99 din 14 decembrie 1999 a 
Curții Constituționale a Ucrainei, care a confir-
mat obligativitatea utilizării limbii ucrainene în 
societate, dar și utilizarea limbilor persoanelor 
aparținând minorităților naționale7. Această de-

cizie de interpretare a primei părți a art. 10 din 
Constituția Ucrainei, potrivit căreia „limba de 
stat din Ucraina este limba ucraineană”, ar tre-
bui înțeleasă în sensul că limba ucraineană, ca 
limbă de stat, este un mijloc obligatoriu de co-
municare pe întreg teritoriul Ucrainei în exerci-
tarea competențelor autorităților publice centrale 
și locale (în documente oficiale, în desfășurarea 
muncii, în întocmirea documentației, etc.), pre-
cum și în alte sfere ale vieții publice, stabilite 
de lege (a se vedea Constituția Ucrainei, art.10, 
partea a 5-a).

Decizia menționează faptul că, în exercita-
rea competențelor autorităților publice locale 
(autoritățile Republicii Autonome Crimeea și 
organismele locale de auto-guvernare), pot fi 
utilizate, în limitele și în modul determinat de 
legile Ucrainei, alături de limba de stat, și lim-
ba rusă sau alte limbi ale minorităților naționale. 
În continuare, Decizia aduce clarificări nor-
mei constituționale, precizând că utilizarea în 
Ucraina, inclusiv în procesul educațional din 
instituțiile de învățământ preșcolar, secundar ge-
neral, vocațional, municipal și superior de stat, 
a altor limbi decât cea ucraineană este garanta-
tă și că orice limbă aparținând unei minorități 
naționale, are dreptul să fie utilizată conform 
Constituției Ucrainei, în special articolului 53, 
partea a 5-a, și conform legilor Ucrainei. Nu se 
regăsește aici nicio obligativitate exclusivă a 
utilizării limbii ucrainene în vreo interacțiune 
socială publică, mai ales că există și posibi-
litatea utilizării limbii materne în activitatea 
administrației locale8.

Articolul 539 din Constituție este și mai ex-
plicit, acesta garantând în mod expres dreptul 
cetățenilor care aparțin unei minorități naționale 
de a învăța în limba maternă sau de a studia lim-
ba maternă, în instituțiile de învățământ munici-
pale și de stat din Ucraina sau prin intermediul 
societăților culturale naționale. Existența drep-
tului de a studia prin intermediul societăților 
culturale naționale nu înlătură obligația statu-
lui de a asigura prin intermediul sistemului de 
educație național a dreptului de a învăța în limba 
maternă. Societățile culturale naționale activea-
ză pe principiul de valoare adăugată la sistemul 
de educație național oficial, aceste societăți nu 
pot îndeplini rolul social pe care doar instituțiile 
de învățământ de stat îl pot îndeplini, respectiv 
asigurarea educației necesare conform ciclului 
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național utilizat în toată țara, emiterea de diplo-
me de absolvire recunoscute de stat, etc. Astfel, 
rolul potențial al societăților culturale de a oferi 
anumite cursuri mai mult sau mai puțin acreditate 
pentru a studia limba maternă nu poate în niciun 
fel înlocui obligația juridică constituțională de a 
asigura acest drept în mod sistematic și integrat 
în programa națională de educație pe care o are 
Statul Ucrainean în cazul cetățenilor ucraineni 
aparținând unei minorități naționale. Constituția 
Ucrainei este clară, statul are obligații pozitive 
active în asigurarea dezvoltării necondiționate 
de vreo restricție juridică a tuturor comunităților 
formate din persoane aparținând minorităților 
naționale.

De altfel, dreptul de a studia în limba ma-
ternă garantat de Stat și dreptul incidental ori 
suplimentar de a studia limba maternă are o 
valoare constituțională superioară oricărei alte 
prevederi normative organice sau ordinare și 
nu presupune posibilitatea de a elimina vreun 
drept din beneficiul textului constituțional recu-
noscut cetățenilor, astfel după cum identificăm 
prin noua lege care elimină dreptul de a studia în 
limba maternă, păstrând doar dreptul incidental 
de a studia limba maternă, în mod limitativ strict 
controlat și neintegrat complet în programa 
națională de educație. Textul constituțional inter-
pretat conform spiritului și literei sale stabilește 
în mod clar și neechivoc dreptul cetățeanului de 
a studia în limba maternă în cadrul sistemului de 
educație național ucrainean și obligația corelati-
vă a statului de a asigura libera și nerestricționata 
exercitare a acestui drept. Este neconstituțională 
eliminarea acestui drept și păstrarea doar a unei 
forme mai slabe și lipsite de conținut real, re-
spectiv dreptul de a studia limba maternă. Sunt 
două lucruri total diferite așa după cum prevede 
și Constituția Ucrainei, care stabilește un drept 
principal la educație în limba maternă pe chel-
tuiala și prin grija Statului Ucrainean, dar și 
un drept suplimentar secundar conform căruia 
cetățenii au și posibilitatea de a studia limba ma-
ternă prin intermediul unor societăți culturale 
sau alte forme de stat sau private. Dreptul supli-
mentar din teza a doua a normei constituționale 
nu impactează și nu anulează dreptul principal la 
educație în limba maternă. 

Este greșită o analiză a textului constituțional 
în direcția interpretării art. 53 paragraf 5  ca re-
prezentând un drept opțional lăsat la latitudinea 

legiuitorului care ar putea să modifice și să in-
terpreteze într-un sens mai pozitiv sau negativ 
această normă în funcție de situație, adică faptul 
că statul poate aplica ori una ori alta, deoarece 
sar încălca însăși esența dreptului consfințit. De 
exemplu, toate statele trec prin anumite perioa-
de mai mult sau mai puțin naționaliste (politici 
de omogenizare etnică-lingvistică) în istoria lor 
(în funcție de diferite suspiciuni mai mult sau 
mai puțin justificate) fiind predispuse la adop-
tare unor legi (cum este și cea supusă analizei) 
care pot duce la restrângerea drepturilor unei 
categorii de cetățeni, Constituția fiind acea lege 
fundamentală al cărei scop este exact de a pre-
vini aceste derapaje și să stabilească cadrul legal 
de la care viitorul legiuitor să nu poată devia, în 
funcție de context.

Astfel, în situația noastră, statul trebuie 
în primul rând să aplice dreptul principal la 
educație în limba maternă și în subsidiar drep-
tul incidental de a studia limba maternă prin alte 
mijloace ori suplimentar față de programa ofi-
cială națională, respectiv cu ajutorul societăților 
culturale sau cursuri suplimentare, în funcție și 
de nevoile reale ale comunității. Dar din nou, 
aceste lucruri nu anulează obligația statului de 
a garanta educația în limba maternă în proce-
sul educațional, după cum putem observa și 
prin Decizia Curții Constituționale a Ucrainei 
din 14 decembrie 1999 (№ 10-рп/99)10. Mai 
ales, având în vedere faptul că învățământul ge-
neral complet, este obligatoriu și gratuit, adică 
subvenționat de către toți plătitorii de taxe și 
impozite, inclusiv din banii cetățenilor ucrai-
neni aparținând unei minorități naționale, con-
form articolului 53 (para. 2, 3, 4) din Constituția 
Ucrainei, eliminarea acestui drept constituțional 
garantat pentru care cetățenii care fac parte din 
minorități naționale plătesc prin taxele și im-
pozitele lor, reprezintă o discriminare de na-
tură legală realizată de către stat. Acesta are 
obligația garantării egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor săi, indiferent de etnie, limbă, cultură 
sau religie și de a evita orice fel de politici care 
să limiteze drepturile și libertățile cetățenești pe 
criteriul provenienței etnice sau lingvistice.11

După cum precizăm mai sus, paragraful 5 
este astfel nerespectat, articolul 21 din Legea 
privind funcționarea limbii ucrainene, încalcă 
litera și spiritul normei constituționale ucrai-
nene menționate, eliminând efectiv dreptul de 
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a învăța în limba maternă pe parcursul tuturor 
etapelor de învățământ, și în special accesul la 
învățământul general complet, care este obliga-
toriu și gratuit, în limba maternă, alături de limba 
oficială a statului, consacrând doar permisiunea 
limitativă de a studia limba maternă în anumite 
condiții prevăzute de noua lege.12 Regula devine 
educația în limba ucraineană, înlăturarea drep-
tului la învățământ general complet și limitarea 
studiului limbii materne în etapele preșcolare, 
primare și secundare prin crearea de clase spe-
ciale unde se va studia limba maternă. Lipsa 
educației în limba maternă, precum și dreptul de 
a parcurge toate etapele de învățământ general în 
limba maternă, va produce pe termen mediu și 
lung, o asimilare continuă consacrată și promo-
vată în mod neconstituțional și în contradicție cu 
obligațiile internaționale asumate de către stat. 

Reamintim faptul că Statul Ucrainean are 
obligația constituțională de a proteja pe toți 
cetățenii săi, indiferent de etnie și de a nu dis-
crimina ori promova politici de asimilare, în 
contradicție cu propria Constituție, dar și ce-
lelalte legi aplicabile,13 inclusiv obligațiile 
internaționale asumate care prevalează în fața 
normelor interne, în domeniul protecției persoa-
nelor aparținând minorităților naționale.

Prevederi neconstituționale din Legea 
privind asigurarea funcționării limbii 
ucrainene ca limbă de stat (actualizată 

în 17.03.2020), și în alte domenii ale vieții sociale

În conformitate cu noua lege, un al element 
esențial al păstrării identității culturale naționale 
este eliminat – dreptul de a utiliza denumiri în 
limba maternă a locurilor istorice în care locu-
iesc minoritățile naționale, respectiv nu se mai 
permite utilizarea denumirii unei localități și 
prin utilizarea denumirii în limba minorității 
naționale din respectiva localitate, toate denu-
mirile geografice, numele piețelor, bulevardelor, 
străzilor, aleilor, piețelor și ale altor obiecte de 
toponimie ale așezărilor se vor efectua în limba 
de stat, așa cum se pronunță în ucraineană.14 

Asemenea dispoziții reprezintă o altă încăl-
care flagrantă a Constituției Ucrainei și altor 
legi interne,15 unde obligația statului de a con-
tribui la dezvoltarea limbii materne, culturii și 
tradițiilor persoanelor aparținând minorităților 
naționale este expres prevăzută. Obligația de a 
utiliza limba de stat sau de a promova utiliza-

rea acesteia într-o anumită sferă a vieții publice 
nu ar trebui interpretată ca negând sau diminu-
ând dreptul de a utiliza limbi regionale sau mi-
noritare în domeniul relevant și pe teritoriile de 
distribuție. Constituția este foarte clară atunci 
când precizează că limba de stat este cea ucrai-
neană, fără să stabilească vreo obligație care să 
intre în conflict cu alte prevederi constituționale, 
principiile statului de drept sau ale drepturilor 
individuale ale omului, respectiv una prin care 
toți cetățenii indiferent de etnie, limbă sau cultu-
ră să fie obligați să utilizeze limba ucraineană în 
fiecare sferă a vieții lor publice.  Excepția con-
form căreia noua lege privind funcționarea lim-
bii de stat nu se aplică convorbirilor private și 
procedurilor religioase este inutilă și ineficientă, 
atâta timp cât prin restul prevederilor legale, se 
realizează o imixtiune fără precedent în liberta-
tea de exprimare, gândire, educație și dezvoltare 
în societate.

Constituția Ucrainei a fost adoptată și este 
manifestarea de voință a întregii populații din 
Ucraina, iar adoptarea unor legi prin care părți 
specifice din populație sunt discriminate, nu 
intră în mandatul parlamentului ucrainean. 
Voința juridică a întregii națiuni care a dus la 
crearea statului de drept ucrainean în 1991, nu 
poate fi amendată fără să fie astfel înlăturat ca-
racterul de stat de drept al Ucrainei. În special 
atunci când modificările propuse afectează ne-
gativ viața comunităților care împreună cu ma-
joritatea etnică ucraineană, constituie națiunea 
ucraineană și reprezintă practic esența Statului 
Ucrainean. În caz contrar o să asistăm la un abuz 
al reprezentanților majorității etnic naționale și 
asimilarea minorităților etnice, o situație interzi-
să expres de către Constituția Ucraine, legile care 
reglementează drepturile minorităților naționale 
și actele internaționale la care este parte Ucrai-
na și care sunt prioritare în domeniul protecției 
drepturilor minorităților naționale.16 

Un exemplu extrem de important de obligație 
internațională asumată și de aplicabilitate di-
rectă în ordinea juridică internă ucraineană este 
Convenția-cadru privind minoritățile naționale 
ratificată de Ucraina în 09.12.1997. Ucraina s-a 
obligat prin acest document nu doar să asigure 
protecția drepturilor și libertăților fundamenta-
le specifice persoanelor aparținând minorităților 
naționale, dar și să se abțină de la orice acte de 
asimilare a minorităților etnice naționale.17 

Politici lingvistice



6                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 4 (76),  2022 Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 4 (76),  2022                    7                   

Superioritatea juridică 
a normelor constituționale 
în fața legilor subsecvente

Este important de precizat faptul că legi-
le subsecvente au o forță juridică inferioară 
Constituției și nu pot devia în mod material de 
la norma constituțională imperativă. Conform 
articolului 8 din Constituție, Ucraina este un stat 
de drept, în care legea fundamentală are cea mai 
mare putere juridică, iar legile și toate celelalte 
acte normative trebuie emise în baza și în con-
formitate cu Constituția care are aplicabilitate 
directă. Astfel, actele normative subsecvente nu 
pot limita sau restrânge drepturile și libertățile 
deja existente garantate și consacrate prin 
Constituție. De asemenea, fiind de aplicabilitate 
directă, legiuitorul nu poate adopta legi care ar 
avea drept efect eliminarea sau să modificare ma-
terială a unor norme constituționale, astfel după 
cum identificăm în noua lege privind asigurarea 
funcționării limbii de stat unde regăsim în art. 1 
alin. 4, faptul că statutul limbii ucrainene ca lim-
bă de stat este determinat exclusiv de Constituția 
Ucrainei, iar procedura pentru funcționarea și 
utilizarea limbii de stat este determinată exclu-
siv de lege. Trebuie să precizăm aici faptul că 
textul constituțional stabilind conținutul dreptu-
lui material circumscrie aria de reglementare a 
textului normativ subsecvent doar la stabilirea 
conținutului procedural de punere în aplicare a 
conținutului material constituțional, fără să per-
mită transformarea  efectivă a conținutului drep-
tului material într-o normă, având o altă funcție, 
separată ca și conținut material decât cea consa-
crată sau care ar duce la ineficiența acesteia.

Altfel spus, esența materială de conținut a 
unei norme constituționale nu poate fi transfor-
mată într-o altă normă materială constituțională 
prin adăugarea elementelor necesare procedu-
rale implementării practice eficiente a normei 
constituționale. Norma constituțională care con-
sacră limba oficială de stat limba ucraineană 
(articolul 10 alin. 1, din Constituția Ucrainei) și 
obligația statului de a se asigura că aceasta este 
implementată (alin. 2), precum și garantarea dez-
voltării limbii materne, inclusiv a dreptului de a 
folosi și proteja limba maternă a minorităților 
naționale (alin. 3), având aceeași valoare juridică 
constituțională, nu pot fi evaluate diferit de către 
legiuitor la momentul adoptării unui act norma-

tiv care urmărește să transpună în viața socială 
pașii efectivi de punere în aplicare a fiecărei nor-
me constituționale în parte. Acestea sunt general 
obligatorii și de directă aplicabilitate în ordinea 
juridică internă, iar legiuitorul nu poate discrimi-
na între aceste norme reglementând aplicabilita-
tea unei norme în detrimentul unei sau unor alte 
norme constituționale. Normele constituționale 
fiind egale ca putere juridică se aplică direct și 
nu pot suferi o limitare prin adoptarea unor nor-
me subsecvente neconstituționale.  

Același principiu îl regăsim expres consa-
crat și în domeniul drepturilor cetățeanului unde 
conform articolului 22 din Constituția Ucrai-
nei, drepturile și libertățile constituționale, sunt 
garantate și nu pot fi revocate, acestea nefiind 
exhaustive, iar atunci când se modifică sau ad-
optă legi noi, nu este permisă restrângerea 
conținutului și sferei drepturilor și libertăților 
existente.18 

Încălcarea procedurii constituționale  
de modificare a Constituției Ucrainei

Constituția nu poate fi modificată în stare de 
război sau de urgență (art. 157).19 Având în vede-
re conflictul din estul țării care întrunește ambe-
le situații prevăzute de legiuitorul constituțional, 
această situație se califică conform oricăror crite-
rii rezonabile ce ar putea fi utilizate pentru a deter-
mina o situație război sau de urgență, ca fiind atât 
o situație de excepție, cât și una de război în care 
se află un stat, respectiv o stare de conflict armat 
continuu care întrunește criteriile prevăzute de 
Constituție privind restricția oricărei modificări a 
acesteia pe durata situației excepționale. Scopul 
acestor limitări este de a preîntâmpina apariția 
unor situații similare în care legiuitorul adoptă 
legi în mod subiectiv sub imperiul unei presiuni 
belicoase fără să fie întrunite toate elementele ne-
cesare unei modificări constituționale valide sau 
consultări naționale ori înțelegerea impactului pe 
care acest tip de legiferare îl poate avea pentru 
țară și pentru toți cetățenii săi.

Astfel, adoptarea unor modificări constitu-
ționale nu este posibilă cu adevărat nici în aceste 
stuații prevăzute de Constituția Ucrainei. 

Decizia Curții Constituționale 
a Ucrainei Nr. 1-179/2019

Având în vedere toate argumentele consti-
tuționale și legale prezentate mai sus, Decizia 
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Curții Constituționale a Ucrainei reprezintă o 
adevărată enigmă în legătură cu modul în care 
Curtea a interpretat textul clar al Constituției 
și a propriei Decizii din 14 decembrie 1999  
(№ 10-рп/99) care stabilesc foarte clar ro-
lul limbii ucrainene și a celor aparținând 
minorităților etnice, în sensul nerecunoașterii 
neconstituționalității prevederilor de mai sus.20 

Deși nerespectarea Constituției Ucrainei este 
evidentă, în special a art. 10 (dreptul la utiliza-
rea și dezvoltarea limbii materne), art. 11 (drep-
tul la dezvoltarea diversității etnice, lingvistice 
și culturale a etniilor conlocuitoare), art. 21-24 
(drepturile individuale, egalitatea în fața legii, a 
drepturilor și libertăților fundamentale), liber-
tatea de expresie și gândire (art. 34), interdicția 
eliminării sau reducerii unor drepturi exis-
tente și garantate de către Constituție, Curtea 
Constituțională a Ucrainei a realizat o interpre-
tare a Constituției care pare a fi mai mult o opi-
nie politică a unui Guvern cu o retorică profund 
naționalistă, decât o interpretare strict juridică a 
problemelor semnalate ca fiind neconstituționale. 
Astfel, rezultă o suspiciune evidentă a asumării 
de către Curte a unui rol ce poate fi văzut ca po-
litic, deși aceasta este o instituție apolitică che-
mată să interpreteze și să dezlege probleme de 
conformitate constituțională a legilor adoptate 
de Rada Supremă, adică rolul esențial al Curții 
este de a se asigura respectarea cadrului norma-
tiv general stabilit de către Constituție și a fap-
tului că orice lege nouă subsecventă nu încalcă 
Constituția. Nu o să trecem aici prin toată decizia 
Curții care conține multe referințe istorice, ci ne 
vom axa doar pe câteva din argumentele oferite 
de către Curte în justificarea constituționalității 
prevederilor de mai sus.

Unul dintre argumentele principale ale Curții 
este bazat pe faptul că noua lege se impune și 
este astfel constituțională ca urmare a nevoii 
de eliminare a moștenirii sovietice care a per-
mis existența învățământului în limba mater-
nă, lucru ce a dus la segregarea unor părți din 
națiunea ucraineană și apariția unor pături 
etnico-naționale și lingvistice diferite de ucrai-
neni. “Caracterul de segregare a fost inerent 
sistemului de învățământ chiar și în acele cazuri 
în care singura limbă de predare era alta decât 
rusă, respectiv limba unei minorități naționale, 
până când Rada Supremă a Ucrainei a adoptat 
pe 5 septembrie 2017, Legea № 2145-VIII. Îna-

inte de adoptarea Legii № 2145 – VIII, modelul 
educațional de predare a copiilor aparținând 
minorităților naționale din învățământul 
preșcolar, primar și secundar general era bazat 
pe educație exclusiv în limba lor maternă, lim-
ba de stat fiind studiată ca materie separată, re-
zultând un nivel scăzut de înțelegere și folosire; 
rezultatul fiind utilizarea limbii ruse, iar nu cea 
oficială, ca mijloc de comunicare interetnică; 
formarea de comunități (comunități) izolate de 
participarea la viața publică și procesul demo-
cratic.”21 Curtea astfel, consideră în continuarea 
motivării, că orice formă de revenire la sistemul 
de educație anterior legilor modificate – catalo-
gat ca fiind un sistem segregaționist – este inac-
ceptabilă. 

Acest gen de afirmații depășesc cadrul juridic 
obiectiv pe care Curtea este chemată să îl asigu-
re și trec în domeniul unui politic naționalist ex-
cesiv pe care Curtea nu are nici competența, nici 
chemarea juridică ori socială de a-l consacra. În 
loc să regăsim argumente juridice pentru a valida 
decizia constituționalității unor prevederi vădit 
neconstituționale pentru cei care încă reușesc să 
citească în Ucraina un text constituțional, Cur-
tea a continuat să-și argumenteze decizia prin 
utilizarea unor considerente istorice ruso-ucrai-
nene extrapolând de la nevoia perfect legitimă 
de conferire a unui statut consolidat indiscutabil 
limbii ucrainene în societate, la justificarea re-
strângerii fără discriminare a drepturilor tuturor 
minorităților naționale. Cu alte cuvinte, în loc să 
procedeze la oferirea de argumente juridice în 
susținerea constituționalității politicii lingvistice 
contestate, Curtea a desfășurat o adevărată exe-
geză a felului în care limba rusă a dobândit în 
societate un rol disproporționat în comparație cu 
limba oficială ucraineană. Astfel, atât Curtea, cât 
și legiuitorul, în loc sa identifice țintit problemele 
specifice de statut ale limbii ucrainene în relație 
cu limba rusă, și în cazul legiuitorului să regle-
menteze coerent nevoia de asigurare a utilizării 
limbii ucrainene în societate, iar în cazul Curții 
să identifice aspectele neconstituționale din lege 
și să o corecteze, în vederea conformării noii po-
litici lingvistice cu Constituția și drepturile ina-
lienabile ale tuturor cetățenilor ucraineni, Curtea 
Constituțională și Rada Supremă au procedat la 
extinderea problemei lingvistice ruso-ucraine-
ne la toate limbile utilizate de către minoritățile 
naționale din Ucraina.  
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De asemenea, Curtea a utilizat și argumente 
de natură geopolitică și a relației curente dintre 
Federația Rusă și Ucraina, statuând ca element 
esențial în motivare faptul că limba rusă este 
unul dintre instrumentele vitale ale Rusiei de 
expansiune geopolitică ce are drept consecință 
crearea unei situații interetnice periculoase. Ne 
scapă bineînțeles felul în care utilizarea acestei 
logici de către Curtea Constituțională ar fi dife-
rită față de metodele prin care Ucraina încearcă 
acum să uniformizeze harta lingvistică internă 
prin eliminarea învățământului în limba maternă 
și controlarea acestuia prin intermediul unor cla-
se și programe speciale al căror efect este de fapt 
restrângerea înspre eliminare a dreptului la dez-
voltarea identității naționale specifice în sânul 
majorității etnice ucrainene. Asimilarea lingvis-
tică neconstituțională nu poate duce la integrare 
așa cum nu poate exista unitate prin omogeniza-
re obligatorie. Poate ar trebuie ca Uniunea Euro-
peană să reamintească valorile spre care Ucraina 
afirmă public că tinde, deși practic face exact 
opusul, respectiv sloganul Uniunii – unitate prin 
diversitate. 

Diversitatea etnica-lingvistică trebuie res-
pectată și protejată, nu în detrimentul statalității 
și integrității teritoriale a Ucrainei, ci în vede-
rea creșterii identității naționale ucrainene prin 
respectarea și asigurarea respectării drepturi-
lor și libertăților tuturor etniilor conlocuitoare. 
Ceea ce se petrece azi, însă, în plan legislativ 
și social, este exact opusul a ceea ce ar trebui 
să facă Ucraina, respectiv să limiteze influența 
limbii ruse implementată la nivel național admi-
nistrativ în perioada sovietică, prin creare unor 
reguli care să permită limbii ucrainene să devină 
în mod organic la nivel național, limba oficia-
lă în toate actele administrației. Să implemen-
teze mecanisme legale al căror scop este foarte 
bine delimitat și care să respecte Constituția și 
obligațiile internaționale asumate în calitate 
de stat european, nu să realizeze o imixtiune 
neconstituțională (cu interpretări forțate care să 
ofere o aparență de constituționalitate) în viața 
privată, socială și identitatea lingvistică și cultu-
rală a naționalităților conlocuitoare.

De altfel, statul ucrainean încă recunoaște 
chiar și prin noile legi dreptul la utilizarea lim-
bii materne (ceea ce ar trebui să facă și pentru 
celelalte minorități naționale unde ponderea 
acestora o impune) doar locuitorilor din Crime-

ea aceștia fiind catalogați drept popor autohton 
care nu are un corespondent statal extern Ucrai-
nei (cum ar avea celelalte minorități, cu excepția 
romilor și tătarilor din Crimeea) și prin urmare 
ar avea nevoie de un grad de protecție superi-
or minorităților naționale (teoria este că aceste 
minorități naționale ar beneficia deja de un stat 
în care limba și cultura acestora se dezvoltă în 
mod liber). Logica acestei opinii juridice reitera-
te prin decizie și de către Curtea Constituțională 
este cel puțin ciudată și incoerentă juridic. Nu e 
posibil să recunoști un set de drepturi superioare 
unui grup etnic minoritar doar pentru că acesta 
nu are un corespondent extern statal (iar dacă o 
faci, atunci nu o faci selectiv doar pentru tătarii 
din Crimeea, ignorând romii din Ucraina). Nu e 
ca și cum faptul că celelalte grupuri etnice inter-
ne care au un corespondent statal ar beneficia în 
Ucraina de anumite avantaje din partea statului 
cu care se identifică național, acele grupuri et-
nice în fapt și în drept (să nu uităm) locuiesc și 
sunt cetățeni ucraineni. 

Ceea ce contează de fapt în dezvoltarea tu-
turor minorităților naționale (inclusiv pentru 
maghiarii ucraineni) indiferent de statul la care 
ne raportăm, este posibilitatea de învăța în limba 
maternă întreg ciclul de educație (cu obligativi-
tatea învățării și a limbii statului de reședință) 
și respectarea drepturilor specifice (educație în 
limba maternă, dreptul la menținerea și dezvol-
tarea identității etnice, lingvistice și culturale, 
drepturile individuale, egalitatea în fața legii, 
libertatea de expresie și gândire, etc.) recunos-
cute prin Constituția respectivului stat și actele 
internaționale. Crearea unui mediu de acceptare 
și recunoaștere a faptului că identitatea ta etni-
că, lingvistică, culturală sau religioasă, nu este 
un handicap sau un lucru care ar trebui reme-
diat deoarece este un element negativ – o plagă 
pentru societatea majoritar etnică – ci un bene-
ficiu, o valoare adăugată, o situație care permite 
realizarea unei diversități încurajate și protejate 
în vederea dezvoltării în mai bine a societății. 
Puncte de vedere extremiste putem regăsi în 
ambele tabere (și la minoritari și la majoritari), 
dar ce este esențial de ținut minte pentru un stat 
(și oficialii acestuia), este faptul că Statul este 
reflecția juridică a ceea ce au agreat elementele 
sale componente, respectiv etniile conlocuitoare 
ce constituie – națiunea ucraineană, indiferent 
de etnie, religie, cultură, limbă. Statul are rolul 
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de arbitru care trebuie să aplice principiile sta-
tului de drept utilizând forța sa coercitivă fără 
discriminare în favoarea vreunui grup etnic (fie 
acesta majoritar sau minoritar). 

Din păcate, deși Curtea Constituțională avea 
posibilitatea de a analiza foarte serios juridic 
situația și să readucă pe drumul cel drept le-
giuitorul care dintr-un exces de zel probabil 
favorizat de starea geopolitică complexă, a 
preferat să recurgă la metode legale extreme de 
asigurare a unei omogenizări lingvistice, a dat 
apă la moară acestui legiuitor. Astfel, Curtea, 
în loc să rămână în lumea normelor juridice, 
aceasta a statuat în motivare faptul că pericolul 
reprezentat pentru limba ucraineană prin neuti-
lizarea acesteia așa cum își dorește legiuitorul 
este echivalent cu existența unui pericol pentru 
siguranța națională egal cu pericolul dispariției 
Statului Ucrainean de pe harta politică a lumii. 
De aceea, orice fel de imixtiune cu privire la 
statutul juridic al limbii ucrainene ca limba 
oficială pe teritoriul Ucrainei este inaccepta-
bilă, deoarece încalcă ordinea constituțională 
a statului, pune în pericol siguranța națională 
și existența Statului Ucrainean.22 Sunt niște 
afirmații extrem de puternice și probabil se re-
feră la o lege de acum 10 ani ce permitea în 
anumite zone ale Ucrainei unde ponderea unei 
anumite minorități depășea un anumit procent 
ca alături de limba ucraineană (oficială) să fie 
utilizată și limba acelei minorități în relația cu 
organele statului, lucru permis și prin Decizia 
Curții Constituționale a Ucrainei din 14 decem-
brie 1999 (№ 10-рп/99). Ceea ce de exemplu în 
România este o normă deja istorică în termeni 
de aplicare, Curtea Constituțională a Ucrainei 
în anul 2021, o consideră ca fiind un atentat la 
adresa statului. Bineînțeles, contextul este al-
tul, însă acest lucru nu prea contează de vreme 
ce legea nu se aplică în funcție de context, ci în 
funcție de litera și spiritul ei, altfel riscăm să 
avem legi și principii dependente de context. 
Oricum rămâne și problema aplicabilității De-
ciziei din 1999 privind limba de stat și abor-
darea consacrată la acel moment care permitea 
utilizarea limbii materne și în relația cu orga-
nele statului și prezenta Decizie N 1-179/2019 
care consfințește constituționalitatea politicii 
lingvistice din prezent, deoarece sunt general 
obligatorii și de strictă aplicare. Dacă există 
neconcordanță între cele două texte mergând 

pe ordinea emiterii acestor decizii atunci De-
cizia din 1999 ar trebui sa prevaleze față de 
cea din 2019, deoarece ultima decizia a Curții 
pe același subiect nu poate devia de la cea din 
1999 (în caz contrar cea din urmă nu ar fi res-
pectată), astfel Curtea nu ar fi putut să restrângă 
sau să decidă în contradicție cu ceea ce a fost 
deja statuat de Curte prin Decizia din 14 de-
cembrie 1999 (№ 10-рп/99).23 

Astfel, o vehemență și un categoric juridic 
al Curții nu poate fi justificat decât ca urma-
re a faptului că aceste afirmații au fost făcute 
sub presiunea inconștientă a unui război care 
încețoșează obiectivitatea. Poate de aceea este 
interzisă orice modificare a Constituției în vre-
me de război, lucru ce trebuia să fie pe agenda 
judecătorilor când au analizat legea limbii de 
stat și imixtiunile pe care le face în domeniul 
drepturilor anumitor cetățeni ucraineni. În opi-
nia judecătorilor constituționali realizarea drep-
turilor minorităților naționale nu poate avea ca 
scop segregarea acestora de societatea etnic ma-
joritară, ignorând faptul că menținerea identității 
etnice, lingvistice și culturale nu se face ca un 
moft de către titularii acestor categorii sau în 
scopul segregării, ci este un imperativ esențial și 
indisolubil legat de propria identitatea și modul 
de viață al acestor categorii minoritare care prin 
manifestarea identității proprii, nu realizează 
vreo imixtiune în buna derulare a vieții sociale a 
majorității. Sub masca integrării aceștia justifică 
nevoia asimilării.

Citim mai departe în motivarea Curții fap-
tul că plecarea unui individ aparținând unei 
identități diferite (și cu atât mai mult unui grup 
de persoane) din largul societății, în spațiul 
identității proprie acesteia, este un pericol pentru 
unitatea societății ucrainene.24 Înțelegem de fapt 
din această formulare faptul că, în ochii Curții 
Constituționale diversitatea este un pericol, iar 
omogenitatea o acțiune necesară. Din nou, re-
vin la comentariul anterior referitor la lipsa de 
argumentație juridică a Curții și utilizarea exce-
sivă a unor considerente social-politice care nu 
au nicio legătură cu decizia pe care a fost che-
mată în fapt să o dea Curtea. Ne păstrăm răbda-
rea și mai răsfoim puțin prin motivare și regăsim 
din nou o formulă ce se vrea juridic structurată 
însă denotă un mod orwellian de interpretare și 
răsucire a textului constituțional ucrainean. 

Astfel, Curtea continuă indicând că, deși 
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art. 53 para. 5 din Constituția Ucrainei speci-
fică expres faptul că cetățenilor care fac parte 
din minorități naționale le este garantat “drep-
tul de învăța în limba maternă sau de a învăța 
limba maternă” prin intermediul instituțiilor 
de învățământ ale statului, totuși precizează 
Curtea, articolul 14 din Convenția-cadru pri-
vind minoritățile naționale, nu indică un stan-
dard anume sau vreo obligație pentru Statul 
Ucrainean de a asigura învățământul exclusiv 
în limba maternă pentru persoanele aparținând 
minorităților naționale, Statul având o mare 
marjă de apreciere (a wide measure of dis-
cretion) cu privire la metodele de asigurare a 
învățământului în limba maternă. Este important 
de analizat acest argument mai juridic al motivă-
rii, respectiv Curtea Constituțională a Ucrainei 
justifică constituționalitatea unei legi de modi-
ficare a Constituției adoptate în timp de război 
prin care se elimină o garanție constituțională  
în vigoare a unor cetățeni ucraineni (dreptul de 
a învăța în limba maternă) și se încalcă un nu-
măr de alte prevederi constituționale, (inclusiv 
interdicția de a adopta sau modifica Constituția 
dacă rezultatul acelei modificări poate duce la 
restrângerea sau eliminare drepturilor existente 
ale cetățenilor), utilizând ca temei legal un ar-
ticol dintr-o Convenție internațională care tra-
sează reguli generale de respectare a drepturilor 
persoanelor aparținând minorităților naționale.25 
Având în vedere că în Constituție este con-
sacrat un regim mai protectiv al drepturilor 
minorităților naționale, nu poate fi folosit ca un 
argument juridic faptul că un regim generic de 
drepturi recunoscute ar trebui aplicat în detri-
mentul celui mai bun.

Articolul 22 din Constituția Ucrainei, pre-
cizează expres faptul că drepturile și libertățile 
constituționale, sunt garantate și nu pot fi revo-
cate, acestea nefiind exhaustive, iar atunci când 
se modifică sau adoptă legi noi, nu este permisă 
restrângerea conținutului și sferei drepturilor și 
libertăților existente.26 Cu toate acestea, Cur-
tea invocă o normă generică dintr-un document 
internațional ca să justifice nerespectarea unei 
norme constituționale clare în vigoare, respectiv 
să limiteze beneficiile existente constituțional 
invocând un alt document al cărui scop este 
de a trasa importanța și principiile care trebu-
ie respectate de către statele semnatare pentru 
a îmbunătăți situația minorităților naționale, iar 

nu de a înrăutăți situația juridică a persoanelor 
aparținând minorităților naționale. Logica pare 
a fi pusă în slujba unui sistem politic beligerant 
care nu înțelege nevoia de a distinge între drep-
turi inalienabile statuate constituțional și nevoia 
de a implementa în mod real limba oficială în 
aparatul administrativ. Oricum Convenția este 
folosită acolo unde aceasta poate fi utilizată 
pentru a justifica o anumită poziție într-un mod 
restrictiv ad literam sau mai bine zis ad obscu-
rum, dar nu în conformitate cu scopul acesteia. 
Alte prevederi din Convenție care sunt încălcate 
prin noua lege (ex. Art. 16, respectiv obligati-
vitatea de a nu înrăutăți situația unei minorități 
naționale,27 etc.) nu sunt demne de atenție în de-
cizie. 

În esență această motivare conține toate ele-
mentele unei motivări dată în timp de război și 
sub presiunea unei situații sociale si clase po-
litice a cărei scop ar trebui să fie găsirea unei 
soluții pașnice pentru rezolvarea conflictului, 
identificarea elementelor care au dus la apariția 
acestuia și remedierea lor, asigurarea drep-
turilor și libertăților constituționale a tuturor 
cetățenilor țării și armonizarea nevoii de dezvol-
tare a elementelor specifice naționale (inclusiv 
implementarea obligativității utilizării limbii 
ucrainene în organele statului, dar și ca factor 
unificator național și de asigurare a securității 
statului prin realizarea unui echilibru sensibil 
între nevoile minorităților, idealul omogenității 
al majorității și Constituție) cu realitățile etni-
co-lingvistice existente și strategia de integrare 
europeană urmărită. 

Concluzii

Articolele constituționale menționate aici, 
precum celelalte acte normative, dar și consi-
derentele juridice invocate de către legiuitor 
prin noua lege clarifică deja faptul că aplicabi-
litatea și rolul oficial de limbă de stat a limbii 
ucrainene este de netăgăduit. Acest lucru reie-
se în mod neechivoc din analiza acestor acte 
normative, iar noua lege privind funcționarea 
limbii de stat, deși aduce anumite elemente noi 
practice care pot duce la o mai bună studiere și 
răspândire a utilizării limbii ucrainene în soci-
etate și administrație, realizând un rol unifica-
tor de comunicare pentru cetățenii Ucrainei, nu 
îndeplinește totuși cerințele de conținut și for-
mă juridică prevăzute de legea fundamentală  
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pentru adoptarea unor prevederi valide prin 
această lege. Aceste prevederi analizate aici și 
care au ca efect restrângerea și limitarea unor 
drepturi vitale pentru identitatea etnică și cultu-
rală a unei minorități naționale, nu pot fi adop-
tate printr-o lege care modifică textul superior 
juridic de la care nu poate devia ca și conținut și 
formă – Constituția. Accessorium sequitur prin-
cipale, adică accesoriul urmează principalul, 
ca sa utilizăm un adagiu latin. Toate legile care 
se adoptă trebuie să respecte litera și spiritul 
Constituției – legea fundamentală. De altfel, in-
clusiv Comisia de la Veneția (organ consultativ 
al Consiliului Europei, în domeniul dreptului) 
s-a pronunțat prin raportul său în legătura cu 
prevederile legii privind funcționarea limbii de 
stat, cu privire la faptul că aceasta nu realizează 
echilibrul necesar între nevoia de consolidare și 
promovare a limbii de stat și nevoile lingvistice 
specifice minorităților naționale, precum și lip-
sa de consultări a autorităților cu reprezentanții 
minorităților naționale în vederea reglementării 
acestui subiect ținând cont și de nevoile aces-
tora.28

Astfel, Curtea Constituțională a Ucrainei tre-
buia să declare neconstituționale anumite pre-
vederi din Legea privind funcționarea limbii de 
stat care au drept scop restrângerea și eliminarea 
drepturilor persoanelor aparținând minorităților 
naționale. Prezumția irefragabilă a  existenței 
unui stat de drept în Ucraina, ne conduce înspre 
această concluzie, în urma analizării textelor 
aplicabile. 

Cu toate acestea, având în vedere aceas-
tă situație fără precedent cu care se confruntă 
persoanele aparținând minorităților naționale 
române din Ucraina este foarte important de 
menționat și obligația constituțională a statului 
român față de românii din străinătate, indife-
rent de statutul lor juridic, cetățeni români sau 
nu, în cazul de față, etnicii români din Ucraina. 
Articolul 7 din Constituția României stabilește 
anumite obligații și în sarcina Statului Român. 
Această obligație este foarte clară: „Statul spri-
jină întărirea legăturilor cu românii din afara 
frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, 
dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, 
culturale, lingvistice și religioase, cu respecta-
rea legislației statului ai cărui cetățeni sunt.”29 

După cum putem observa textul constituțional 
stabilește o obligație activă de implicare în viața 

comunităților de români din străinătate, în con-
formitate cu legea aplicabilă din respectivul stat. 
În cazul de față însă nu au fost luate niciun fel 
de măsuri serioase prin care să se stabilească cu 
prioritate o comisie mixtă româno-ucraineană de 
analiză a prevederilor neconstituționale din noua 
lege privind funcționarea limbii de stat în Ucrai-
na și impactul negativ pe care îl va avea asu-
pra următoarelor generații de cetățeni ucraineni 
etnici români, astfel după cum prevede Tratatul 
dintre România și Ucraina. Acesta stabilește 
prin articolul 13 alin. 5, obligația ambelor sta-
te de a se asigura că persoanele aparținând 
minorității etnice române din Ucraine și ucrai-
nene din România vor avea condiții egale pen-
tru învățarea limbii lor materne, să primească 
educație în limba maternă în numărul necesar de 
școli și instituții de învățământ de stat și special 
situate în conformitate cu așezarea geografică a 
minorităților respective. De asemenea, ambe-
le minorități au dreptul să își folosească limba 
maternă în relațiile cu autoritățile publice, în 
conformitate cu legislația națională și obligațiile 
internaționale ale părților contractante.30

Lipsa reacțiilor de natură să ducă la o mo-
bilizare a autorităților române și ucrainene în-
spre a rezolva problema și de a reveni la cadrul 
constituțional, atât ucrainean, cât și român, 
este evidentă, cu efecte extrem de dăunătoare, 
atât pentru România (care nu se implică efec-
tiv în protejarea etnicilor români), cât și pentru 
Ucraina (care a pregătit implementarea unei 
discriminări a unor cetățeni ucraineni demnă 
de secolul trecut). România nici măcar nu con-
sideră politica lingvistică ucraineană ca fiind o 
încălcare a Tratatului dintre România și Ucrai-
na, Ministerul Afacerilor Externe comunicând 
cele de mai jos 

“Ministerul Afacerilor Externe urmărește cu 
atenție evoluțiile pe fondul modificării cadrului 
legislativ cu impact asupra educației în limba 
maternă promovat de autoritățile ucrainene, su-
biectul fiind constant inclus pe agenda politica 
bilaterală.

Cu referire la prevederile Legii educației 
din 5 septembrie 2017, Legii privind asigura-
rea funcționarii limbii ucrainene ca limbă de 
stat din 25 aprilie 2019 și ale Legii privind 
educația generală secundară din 16 ianuarie 
2020, facem observația ca învățământul în lim-
ba română beneficiază, alături de alte limbi 
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UE, de derogări de la prevederile generale, 
neputându-se vorbi de negarea dreptului la 
educație în limba română.

Demersurile pe care statul român le între-
prinde pentru protecția și promovarea identității 
lingvistice a persoanelor aparținând minorității 
române din Ucraina sunt subsumate cadrului 
bilateral existent și dreptului internațional re-
levant, fiind necesar a se realiza în limitele de 
acțiune permise de dreptul internațional cu pri-
vire la intervenția unui stat în sprijinul persoa-
nelor aparținând minorității sale înrudite aflate 
pe teritoriul altui stat.”

După cum putem observa, în opinia 
autorităților române, restrângerea drepturilor 
lingvistice ale comunităților de români din 
Ucraina nu reprezintă o negare a dreptului la 
educație în limba română. În concepția MAE, 
este același lucru să studiezi limba română ca 
pe o limbă străină, așa cum ai studia franceză 
sau engleză, în loc să ai dreptul să înveți în lim-
ba maternă. MAE ori nu mai știe unde a îndo-
sariat Tratatul semnat cu Ucraina ca să solicite 
aplicarea acestuia ori aplică un standard dublu 
aceluiași drept în funcție de destinatarii aces-
tuia. Încerc să-mi imaginez cum ar reacționa 
Ucraina sau Ungaria în cazul în care Româ-
nia ar fi adoptat asemenea lege lingvistică ca 
cea analizată aici și în curs de implementare în 
Ucraina. O lege în care minoritatea ucraineană 
sau cea maghiară din România să nu mai poată 
învăța în limba maternă la școală,31 să nu mai 
poată să își identifice locurile natale în limba 
maternă, să nu mai poată comunica public în 
limba maternă în relația cu organele adminis-
trative de stat, etc.. Oare reacția Ucrainei și a 
Ungariei ar fi ca cea a României de acum, re-
spectiv că nu putem vorbi de negarea dreptului 
la educație în limba maternă, atâta timp cât o 
poți învăța ca pe o limbă străină în cadrul unor 
societăți culturale, iar în relația cu autoritățile 
limba maternă nu are ce căuta, deoarece ar se-
grega minoritatea națională de către majoritate, 
sau ar fi solicitat respectarea Constituției, acte-
lor internaționale aplicabile și a Tratatului din-
tre cele două state?

Astfel, ambele state nu respectă textul consti-
tuțional și legea (tratatul dintre cele două țări 
reprezintă o lege, un contract care nu este res-
pectat) care li se aplică fiecăruia în parte, în ca-
zul României nerespectarea de către Președinte 

(cel puțin la nivel formal public prin care să 
demonstreze faptul că veghează la respectarea 
Constituției și la buna funcționare a autorităților 
publice), Guvern prin Ministerul Afacerilor Ex-
terne (lipsa prioritizării și începerea proceduri-
lor diplomatice necesare analizării problemei cu 
obiective clare și strict delimitate în timp împre-
ună cu partenerii ucraineni), Parlament (care nu 
a avut nicio reacție publică sau vreo solicitare 
din partea Guvernului cu privire la un plan de 
măsuri care trebuie luate în vederea soluționării 
situației împreună cu omologii lor ucraineni) a 
Constituției și a Tratatului cu Ucraina, etnicii ro-
mâni fiind supuși unei politici și scheme de asi-
milare conform noii legi. În cazul Ucrainei prin 
nerespectarea de către Președintele Ucrainei a 
rolului de garant al respectării Constituției, Rada 
Supremă care nu înțelege faptul că legiferarea 
trebuie făcută în limitele constituționale, faptul 
că trebuie respectate Legea privind minoritățile 
naționale, Convenția-cadru privind minoritățile 
naționale, dar și Tratatul cu România, cetățenii 
ucraineni etnici români fiind discriminați prin 
interzicerea dreptului la educație avut anterior 
noilor legi și libera dezvoltare a identității și cul-
turii proprii naționale în cadrul statului din care 
fac parte.

Concluzionând, această situație este ex-
trem de gravă, vorbim aici despre legiferarea 
unei politici de asimilare națională prin încăl-
carea propriilor legi și a principiilor de drept 
internațional. Atitudinea relaxată atât a Ucrainei, 
cât și a României, denotă o lipsă de înțelegere 
a consecințelor pe care acest gen de politici îl 
poate avea. Este esențială stabilirea unui plan de 
măsuri cuantificabil prin care să fie creat un ca-
lendar de acțiuni pe care guvernele celor două 
state se obligă să le ia în vederea deschiderii di-
alogului, implicarea comunității afectate și asi-
gurarea respectării Constituției celor două state 
și a Tratatului de cooperare. Acest plan trebuie 
să aibă un obiectiv foarte clar și să prezinte un 
raport public recurent cu privire la evoluția în-
deplinirii obligațiilor constituționale și legale pe 
care le are fiecare stat în parte. 

Lipsa de acțiune și pasivitatea vor duce la 
asimilarea comunităților românești și eliminarea 
diversității etnice din Ucraina, iar îngrijorările 
exprimate public fără nicio acțiune reală32 de-
venind constatări desuete a unei situații de fapt 
ireversibile.
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1 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2704-19/ed20200911# 
Text (ultima accesare 5.01.2022) 

2 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (ultima acce-
sare 5.01.2022) 

3 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text (ultima 
accesare 5.01.2022) 

4 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text (ultima accesare 
5.01.2022) 

5 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#Text (ulti-
ma accesare 5.01.2022) 

6 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/161/2010#Text (ultima 
accesare 5.01.2022) 

7 Decizia Curții Constituționale a Ucrainei din 14 
decembrie 1999 (№ 10-рп/99), Textul deciziei 
și traducerea autorului – 1. „Dispoziția primei 
părți a articolului 10 din Constituția Ucrainei, 
potrivit căreia „limba de stat din Ucraina este 
limba ucraineană”, ar trebui înțeleasă ca fiind 
un mijloc obligatoriu de comunicare în toată 
Ucraina în exercitarea activității autorităților 
de stat centrale și a celor locale (limba ofici-
ală a documentelor, a activității derulate, a 
documentației etc.), precum și în alte sfere 
publice ale vieții publice, care sunt stabilite 
de lege (partea a cincea a articolului 10 din 
Constituția Ucraina).

 În vederea îndeplinirii activității autorităților 
de stat centrale și a celor locale, se poate folosi 
împreună cu limba de stat, rusa și alte limbi ale 
minorităților naționale, în limitele și în modul 
determinat de legile Ucrainei.

 2. În baza prevederilor articolului 10 din 
Constituția Ucrainei și a legilor Ucrainei privind 
garantarea utilizării limbilor în Ucraina, inclu-
siv în procesul de învățământ, limba de predare 
în instituțiile de învățământ preșcolar, secundar 
general, vocațional și superior de stat și muni-
cipal din Ucraina este ucraineană. În instituțiile 
de învățământ de stat și municipale, împreună 
cu limba de stat, în conformitate cu prevederi-
le Constituției Ucrainei, în special partea a cin-
cea a articolului 53, și legile Ucrainei, limbile 
minorităților naționale pot fi utilizate și studiate 
în procesul educațional.”

 Sursa Rada Supremă https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v010p710-99#Text (ultima accesare 
5.01.2022)

8 Decizia Curții Constituționale a Ucrainei din 14 
decembrie 1999 (№ 10-рп/99).

9 Constituția Ucrainei, Articolul 53, alin. 4, 
„Cetățenilor aparținând minorităților naționale li 
se garantează prin lege dreptul de a studia în lim-
ba lor maternă sau de a studia limba maternă în 
instituțiile de învățământ de stat și municipale sau 
prin intermediul societăților culturale naționale.” 

 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text (ultima accesare 
6.01.2022) 

10 Decizia Curții Constituționale a Ucrainei din 
14 decembrie 1999 (№ 10-рп/99), Textul de-
ciziei și traducerea autorului – 2. În instituțiile 
de învățământ de stat și municipale, împreună 
cu limba de stat, în conformitate cu prevederile 
Constituției Ucrainei, în special partea a cin-
cea a articolului 53, și legile Ucrainei, limbile 
minorităților naționale pot fi utilizate și studiate 
în procesul educațional.”

 Sursa Rada Supremă https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v010p710-99#Text (ultima accesare 
5.01.2022)

11 Constituția Ucrainei, Articolul 24. “Cetățenii au 
drepturi și libertăți constituționale egale și sunt 
egali în fața legii. Nu pot exista privilegii sau 
restricții pe motive de rasă, culoare, credințe po-
litice, religioase sau de altă natură, sex, origine 
etnică sau socială, statutul proprietății, locul de 
reședință, limba sau alte caracteristici.” 

 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text (ultima accesare 
6.01.2022)

12 Articolul 21, alin. 3, Legea privind funcționarea 
limbii de stat (actualizată în 2020) “Persoanelor 
aparținând minorităților naționale din Ucraina 
li se garantează dreptul de a studia în instituțiile 
de învățământ comunale pentru învățământul 
preșcolar și primar, împreună cu limba de 
stat, limba minorității naționale relevante din 
Ucraina. Acest drept se exercită prin crearea, 
în conformitate cu legislația, a unor clase (gru-
puri) separate cu educație în limba minorității 
naționale respective a Ucrainei împreună cu lim-
ba de stat și nu se aplică claselor (grupurilor) cu 
educație în limba de stat.” 

 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/2704-19/ed20200911#Text 
(ultima accesare 6.01.2022) 

13 Declarația privind drepturile naționalităților din 
Ucraina din 1991, Legea privind minoritățile 
naționale din Ucraina (actualizată în 2012).
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14 Legea privind asigurarea funcționării lim-
bii ucrainene ca limbă de stat (actualizată în 
17.03.2020), Articolul 41. „Utilizarea limbii de 
stat în denumirile geografice și numele obiecte-
lor toponimiei - 1. Denumirile geografice, pre-
cum și numele piețelor, bulevardelor, străzilor, 
aleilor, ascensiunilor, pasajelor, aleilor, piețelor, 
piețelor, terasamentelor, podurilor și ale altor 
obiecte de toponimie ale așezărilor se vor efec-
tua în limba de stat.”

15 Legea privind minoritățile naționale (actualizată 
în 2012), Articolul 6 

 „Statul garantează tuturor minorităților națio-
nale dreptul la autonomie națională și culturală: 
utilizarea și studiul în limba maternă sau studiul 
limbii materne în instituțiile de învățământ de 
stat sau prin intermediul societăților cultura-
le naționale, dezvoltarea tradițiilor culturale 
naționale, utilizarea națională simboluri, cele-
brarea sărbătorilor naționale, religie, satisfa-
cerea nevoilor literaturii, artei, mass-media, 
crearea instituțiilor culturale și educaționale 
naționale și orice altă activitate care nu contra-
vine legislației actuale.

 Monumentele istoriei și culturii minorităților 
naționale de pe teritoriul Ucrainei sunt protejate 
de lege.” 

 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text (ultima 
accesare 6.01.2022) 

16 Legea privind minoritățile naționale, Artico-
lul 19. “Dacă un tratat internațional la care 
Ucraina este parte stabilește alte dispoziții de-
cât cele cuprinse în legislația Ucrainei privind 
minoritățile naționale, se vor aplica dispozițiile 
tratatului internațional.” Sursa Rada Supre-
mă a Ucrainei https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2494-12#Text (ultima accesare 6.01.2022)

17 Convenția-cadru privind protecția minorităților 
naționale, Strasbourg, 1 februarie 1995 
(Convenția-cadru a fost ratificată prin legea N 
703/97-VR (703/97-VR) din 09.12.97): 

 „1. Părţile se angajează să promoveze condiţiile 
de natură să permită persoanelor aparţinând mi-
norităţilor naţionale să-şi menţină şi să-şi dez-
volte cultura, precum şi să-şi păstreze elementele 
esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia, lim-
ba, tradiţiile şi patrimoniul lor cultural.

 2. Fără a se aduce atingere măsurilor luate în 
cadrul politicii lor generale de integrare, părţi-
le se vor abţine de la orice politică ori practică 
având drept scop asimilarea persoanelor apar-
ţinând minorităţilor naţionale împotriva voinţei 
acestora şi vor proteja aceste persoane împotri-

va oricărei acţiuni vizând o astfel de asimilare.”
 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/995_055#Text (ultima 
accesare 6.01.2022)

18 Constituția Ucrainei, Articolul 22. „Drepturile și 
libertățile omului și ale cetățenilor consacrate în 
această Constituție nu sunt exhaustive. Drepturi-
le și libertățile constituționale sunt garantate și 
nu pot fi revocate. Atunci când se adoptă noi legi 
sau se modifică legile existente, nu este permisă 
restrângerea conținutului și sferei drepturilor și 
libertăților existente.” 

 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text (ultima accesare 
6.01.2022)

19 Constituția Ucrainei, Articolul 157.
 Sursa Rada Supremă a Ucrainei  https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (ultima 
accesare 5.01.2022)

20 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#Text (ulti-
ma accesare 5.01.2022) 

21 Punctul 13.6 din Decizie. 
 Sursa https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/ 

1_p2021.pdf (ultima accesare 6.01.2022)
22 Punctul 4.1 din Decizie. Sursa  https://ccu.gov.

ua/sites/default/files/docs/1_p2021.pdf (ultima 
accesare 6.01.2022)

23 Punctul 3 din Decizia Curții Constituționale a 
Ucrainei din 14 decembrie 1999 (№ 10-рп/99), 
Textul deciziei și traducerea autorului „Decizia 
Curții Constituționale a Ucrainei este obligato-
rie pe teritoriul Ucrainei, definitivă și nu poate fi 
atacată cu recurs.”

 Sursa Rada Supremă https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v010p710-99#Text (ultima accesare 
5.01.2022)

24 Punctul 4.2 din Decizie. Sursa  https://ccu.gov.
ua/sites/default/files/docs/1_p2021.pdf (ultima 
accesare 5.01.2022)

25 Convenția-cadru privind minoritățile naționale. 
Article 14 1 The Parties undertake to recognise 
that every person belonging to a national minor-
ity has the right to learn his or her minority lan-
guage. 2 In areas inhabited by persons belonging 
to national minorities traditionally or in sub-
stantial numbers, if there is sufficient demand, 
the Parties shall endeavour to ensure, as far as 
possible and within the framework of their edu-
cation systems, that persons belonging to those 
minorities have adequate opportunities for being 
taught the minority language or for receiving in-
struction in this language. 3 Paragraph 2 of this 
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article shall be implemented without prejudice to 
the learning of the official language or the teach-
ing in this language. 

 Sursahttps://rm.coe.int/16800c10cf#:~:text 
=The%20framework%20Convention%20is%20
the,the%20protection%20of%20national%20
minorities. (ultima accesare 6.01.2022)  

26 Constituția Ucrainei, Articolul 22. „Drepturile și 
libertățile omului și ale cetățenilor consacrate în 
această Constituție nu sunt exhaustive. Drepturi-
le și libertățile constituționale sunt garantate și 
nu pot fi revocate. Atunci când se adoptă noi legi 
sau se modifică legile existente, nu este permisă 
restrângerea conținutului și sferei drepturilor și 
libertăților existente.”

 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% 
B2%D1%80#Text (ultima accesare 6.01.2022)

27 Convenția-cadru privind minoritățile naționale. 
Article 16 The Parties shall refrain from measu-
res which alter the proportions of the population 
in areas inhabited by persons belonging to nati-
onal minorities and are aimed at restricting the 
rights and freedoms flowing from the principles 
enshrined in the present framework Convention. 

 Sursahttps://rm.coe.int/16800c10cf#:~:text 
=The%20framework%20Convention%20is%20
the,the%20protection%20of%20national%20
minorities.   (ultima accesare 6.01.2022)

28 Punctul 27 din Opinia Nr. 960 / 2019 referitor 
la Legea privind funcționarea limbii ucraine-
ne, ca limbă oficială „Din informațiile primite 
de delegația Comisiei de la Veneția în timpul 
vizitei sale la Kiev, se pare că reprezentanții 
minorităților naționale nu au fost consultați în 
mod adecvat în  procesul de pregătire și adoptare 
a Legii limbii de stat.” și punctul 137 „Comisia 
constată că Legea privind limba de stat supusă 
examinării sale nu reușește, de asemenea, să re-

alizeze un echilibru just între scopul legitim de 
consolidare și promovarea limbii ucrainene și 
protejarea suficientă a drepturilor lingvistice ale 
minorităților.” 

 Sursa https://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e (ultima 
accesare 6.01.2022)

29 Constituția României, Articolul 7. 
 Sursa http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page

?den=act2_1&par1=1#t1c0s0sba6 (ultima acce-
sare 6.01.2022)

30 Tratatul cu privire la relațiile de buna vecinătate 
şi cooperare dintre România şi Ucraina, (Acor-
dul a fost ratificat prin Legea nr. 474/97-VR din 
17 iulie 1997) 

 Sursa Rada Supremă a Ucrainei https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/642_003#Text (ultima 
accesare 6.01.2022) 

 Tratat din 2 februarie 1997 cu privire la relațiile 
de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi 
Ucraina, Publicat în  M.O. nr. 157 din 16 iulie 1997

 Sursa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDo-
cumentAfis/50921 (ultima accesare 6.01.2022) 

31 Legea 1/2011 a educației naționale, art. 45, alin. 
1: „Persoanele aparţinând minorităţilor naţio-
nale au dreptul să studieze şi să se instruiască în 
limba maternă, la toate nivelurile, tipurile şi for-
mele de învăţământ preuniversitar, în condițiile 
legii.” Acesta de fapt este standardul pe care tre-
buie să îl asigure și Ucraina ca să respecte Trata-
tul de bază cu România.

 Sursa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDo-
cument/176523 (ultima accesare 6.01.22)

32 h t tps : / /www.ho tnews . ro / s t i r i - e sen t i a l -
21990798-noua-lege-educatiei-adoptata-ucrai-
na-restrictioneaza-puternic-invatamantul-limbi-
le-minoritatilor-inclusiv-cea-romaneasca-minis-
terul-roman-externe-declara-ingrijorat.htm 

 (ultima accesare 6.01.2022)
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Vox Juris

Spre Est sau spre Vest?

Nicio lege și niciun precept moral nu pot 
sta în calea funcționărimii odesite (doar 

odesite ?) când la mijloc se află învățământul ro-
mânesc. După ce buturuga ucrainizării forțate a 
lăsat o singură școală cu limba „moldoveneas-
că” în regiunea Odesa (din cele 21 rămase de 
la URSS), majoritatea devenind mixte, se caută 
alte și alte modalități de urgentare a „integrării 
moldovenilor în societatea ucraineană”, care în-
seamnă, de fapt, integrare în spațiul etnic ucrai-
nean comun, același pentru români și ucraineni, 
adică, mai pe șleau: asimilare etnică. Exemple 
avem cu duiumul. Faptele ne demonstrează cu 
prisosință că autoritățile au dezlegare totală în 
„nivelarea etnică” a sudului Basarabiei. Precep-
tul biblic altuia nu-i face ceea ce ție nu-ți place 
este dat uitării. 

Cazul pe care vrem să-l supunem atenției ci-
titorului se referă la multpătimitele școli Manjiu 
și Furatu, ambele cu limba „moldovenească” de 
predare, aflate în fostul raion Sărata din regiunea 
Odesa, care, în prezent, după reforma adminis-
trativă din 2020, fac parte din proaspăt înființatul 
raion Belgorod-Dnestrovsc (Cetatea Albă).

Situația creată în toamna anului 2020 era 
izbitor de asemănătoare celei din 2016 privind 
lichidarea, de către Consiliul local Mămăliga, re-
giunea Cernăuți, a trei școli românești (Bălcăuți, 
Stălinești și Nesvoia). Alți actori, același scena-
riu – lichidarea prin forță a învățământului ro-
mânesc (unii nu mai au răbdarea să aștepte data 
de 1 septembrie 2023…).

Și din nou, Centrul Cultural Român „Eudo-
xiu Hurmuzachi” din Cernăuți a venit în ajutorul 
acestor comunități în susținerea procesului de 
judecată și readucerea la normalitate a situației.

Este greu de transmis ce te încearcă atunci 
când iei cunoștință în detalii de conjunctura în 

care s-a luat decizia cu pricina, însă două ele-
mente sunt definitorii: sfidarea totală a legii de 
către autorități și disprețul față de oameni. Nu ne 
rămâne decât să presupunem că au procedat, cu 
siguranță, și în alte cazuri într-un mod similar și 
le-a mers. Atunci, de ce n-ar mai faci-o?

Faptele vorbesc de la sine.
Părinții, profesorii și chiar directorii celor 

două școli află, în data de 26.09.2020, din … 
paginile ziarului raional “Час.Люди.Події”, că, 
în cadrul sesiunii fostului Consiliu raional Să-
rata din 17.09.2020, au fost lichidate școlile din 
Manjiu și Furatu, fiind subordonate școlii din 
Faraonovca.

Este de-a dreptul halucinant modul total ar-
bitrar de lichidare a școlilor cu limba „moldo-
venească” de predare din cele două localități, 
prin înglobarea lor în școala cu limba de predare 
ucraineană din Faraonovca, aflată la o depărta-
re de 20 km, cu drumuri pline de gropi la care 
nu s-au făcut lucrări de reabilitare, probabil, 
de la sfârșitul celui de-al doilea război mondi-
al. Și asta în condițiile în care la numai 5 km 
distanță se află o altă școală de gradul I-III, cu 
o capacitate de 530 de locuri, care ar fi putut 
primi lesne statut de școală de bază, dar nu s-a 
dorit, pentru că și aici, ca și în școlile din Fu-
ratu și Manjiu, predarea materiilor se face în 
limba „moldovenească”. E vorba de școala din 
Frumușica Veche. Hotărârea Consiliului raional 
Sărata a fost luată într-un dispreț total față de 
interesele comunității: fără consultarea aces-
teia, fără concurs, fără publicarea, cu cel puțin 
20 de zile până la adoptarea deciziei, a proiectul 
de hotărâre, fără știrea directorilor celor două 
școli și chiar fără includerea subiectului respec-
tiv pe ordinea de zi a sesiunii raionale. O pau-
ză de doar 10 minute în timpul sesiunii i-a fost  
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suficientă șefului Consiliului raional Sărata spre 
a „convinge” Comisia de profil să-și dea acordul 
pentru luarea deciziei de lichidare a celor două 
școli. Așa cum era de așteptat, decizia a fost vo-
tată în unanimitate. Iar părinții și profesorii au 
aflat despre hotărârea luată, citind ziarul.Nimeni 
dintre cei vizați n-a fost invitat la sesiune. Nimă-
nui nu i s-a dat nicio explicație. Nimeni din cele 
două sate n-a fost consultat. Niciun dialog. Ni-
cio evaluare, niciun concurs, niciun respect față 
de cele stabilite de legiuitor. Fără a se ține seama 
de drumurile precare între cele două sate și Fara-
onovca. Nici vorbă să amintească cineva că cele 
două școli sunt cu o altă limbă de predare. Fără 
vreo publicitate prealabilă a proiectelor actelor 
normative (de 20 de zile), după cum prevede 
legea. De drepturile superioare ale copilului, pe 
care Ucraina și-a asumat să le respecte, atât prin 
legislația internă cât și prin ratificarea unei serii 
de convenții internaționale, nici pomină.

Neincluderea problemei respective pe ordi-
nea de zi a sesiunii frizează absurdul. Nici mă-
car președintele Comisiei pentru învățământ a 
Consiliului raional n-a fost înștiințat în timp util 
de pohta mai-marilor zilei. Doar după o scurtă 
pauză, șeful raionului a propus o completare a 
ordinii de zi, iar „dezbaterile” și votul n-au durat 
decât…10 minute (sic!). Doar 10 minute au fost 
îndeajuns pentru a lichida două școli cu limba 
română de predare ! Cazul dat seamănă izbitor 
de mult cu un furt în amiaza mare.

Așa cum s-a menționat ulterior în textul re-
dactat, Hotărârea Consiliului raional Sărata, 
a fost adoptată în scopul „creării unui spațiu 
educațional comun și a unui mediu securi-
zat, precum și a condițiilor necesare pentru 
obținerea studiilor medii, asigurării accesului la 
educație a persoanelor care locuiesc pe terito-
riul respectiv, și anume în satele Furatu, Manjiu 
și Pșenicne”. Chiar așa! Nici mai mult, nici mai 
puțin! Cinism curat învelit în cuvinte frumoase.

Toate acestea, în condițiile în care o altă 
școală cu predarea în limba română, cea din 
Frumușica Veche, de gradul I-III, bine dotată, 
cu o capacitate totală de 530 de locuri, se află la 
o distanță de doar 5 km. Atât de lipsiți de argu-
mente au fost „binefăcătorii” celor două sate, 
încât, la un moment dat, am avut impresia că 
s-a ajuns până la a convinge instanța că, mate-
matic vorbind, 20 de km sunt mai puțin decât 
5 km…

Greu de presupus că autorii lichidării celor 
două școli românești – văzuți și nevăzuți – n-au 
avut cunoștință de toate aceste date. Credeți 
că superiorii s-au deranjat cumva de asemenea 
ilegalități ori au schițat vreo nemulțumire? Ba 
tocmai invers. Avem suficiente motive să credem 
că tocmai acestea au fost raționamentele pentru 
care au găsit Faraonovca să devină școală de 
bază. Lichidarea directă a unor școli românești 
din Bugeac, alături de multe alte acțiuni ale 
autorităților, fac parte dintr-o strategie de anihi-
lare totală a învățământului românesc din zonă.

Alături de moldovenismul politic, înlăturarea 
din funcții a unor învățători și profesori, prigoa-
na cărților românești etc., asemenea lovituri au 
o singură țintă: educația în limba română. Este 
și explicația pentru care în cele 5 școli cu „lim-
ba moldovenească” de predare din raionul Reni, 
prin ordine emise de directori, deja s-a trecut, 
de la 1 septembrie 2020, la cotele lingvistice 
ucrainene de predare, deși Ucraina s-a obligat la 
cel mai înalt nivel să respecte Opinia Comisiei 
de la Veneția privind Legea Educației, respectiv 
de a aplica școlilor cu „limba moldovenească” 
de predare un tratament identic acelui aplicat 
școlilor cu limba română de predare, adică să 
aplice legea de la 1 septembrie 2023.

Dar refuzul autorităților de a aproba (și) lim-
ba română ca limbă de predare în statutul școlilor 
din Bugeac, deși cvazitotaliutatea părinților au 
adresat cereri în acest sens către directori, unde 
se încadrează ?

Asemenea politici educaționale, cu porniri 
dictatoriale, amintesc mai degrabă de vremuri-
le trecute decât de cele la care aspiră țara, prin 
vectorul său european fixat în Constituție. A-ți 
dori Vestul, dar a acționa ca în Est nu face decât 
să compromită etnopolitica statului și imaginea 
țării în ansamblu.   

Acționarea în contencios administrativ a 
rămas unica soluție de a ieși dintr-un impas 
artificial creat de autorități, având consecințe 
grave asupra întregului proces de învățământ și a 
liniștii celor două localități, și așa greu încercate. 
Adresarea prealabilă către primăria locală (Pe-
tropavlovca) neavând nicio reacție, majoritatea 
părinților și profesorilor, prin reprezentanții lor, 
în decembrie 2020 s-au adresat justiției, pentru 
ca în data de 11.01.2021 cererea să fie admisă 
spre examinare, iar după o serie de ședințe să se 
dea și sentința mult-așteptată.
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Vox Juris

Implicarea și curajul de a apela la justiție 
sunt răsplătite cu funcționarea de mai departe 
a două instituții de învățământ, de o importanță 
vitală pentru cele două comunități locale. Este 
un exemplu de urmat și pentru alții, în alte 
situații.

 Când e vorba să ia o hotărâre mai pe șest, 
autoritățile publice din regiunea Odesa știu să 
acționeze foarte operativ! Dar dacă pentru lua-
rea de către Consiliul raional a unei decizii ne-
legale au fost suficiente 10 minute, instanța de 
judecată din Odesa a avut nevoie de mai mult 
de un an pentru a restabili legalitatea. Ceea ce 
am spus noi mai sus, a fost fixat și de instanță 
în hotărârea judecătorească din 03 septembrie 
2021, care, prin neapelare, a rămas definitivă din 
data de 18 octombrie 2021. Retroactiv privind 
lucrurile, pentru buna funcționare a celor două 
școli, era de așteptat ca instanța de la bun înce-
put să  admită cererea de suspendare a hotărâ-
rii Consiliului raional Sărata, separat de cererea 
principală, dar din păcarte, n-a făcut acest lucru. 
În consecință, a urmat o perioadă de neliniște de 
mai bine de un an, instalată în cele două colecti-
ve pedagogice, precum și în mijlocul părinților 
și elevilor, care a generat o stare de incertitudine 
și nervozitate colectivă permanentă.

După decizia instanței, cu începere din 18 
octombrie 2021, lucrurile ar fi trebuit să rein-
tre rapid în albia lor normală. Dar n-a fost să 
fie așa. Vechiului consiliu raional i-a fost de 
ajuns doar 10 minute să lichideze două școli 
„moldovenești”, în schimb succesorul său, Con-
siliul raional Belgorod-Dnestrovsc, n-a părut 
deloc grăbit cu aplicarea hotărârii definitive. 
Tergiversarea cu mult peste măsură, după câte-
va intervenții, a constituit o nouă insultă adusă 
elevilor, părinților și profesorilor din cele două 
școli.

Și nici asta n-a fost totul. Se știe că nimeni 
nu poate fi omorât fizic de două ori. Dar primă-
ria Petropavlovca ne-a demonstrat că se poate. 
Această primărie, pe raza  căreia, după reforma 
administrativ-teritorială, au nimerit cele două 
școli, a luat o măsură cu totul aberantă. În timpul 
litigiului judecătoresc (!) aceasta a mai adoptat 
o  hotărâre de lichidare (!?) a celor două școli 
românești deja lichidate, prin hotărârea nr.96 
din 16.03.2021. Și iarăși cele două școli au fost 
arondate școlii cu limba ucraineană de predare 
din Faraonovca! Drept urmare, în opinia poli-

trucilor odesiți, școlile deja lichidate trebuiau să 
mai fie lichidate o dată.  No comment!

Colac peste pupăză, primăria locală, nefiind 
fondatoarea școlilor respective, nu avea nicio 
competență legală să decidă asupra destinului 
acestora, mai ales că pe rolul instanței din Odesa 
se afla deja un proces al cărui obiect era chiar 
lichidarea școlilor. Și…să vezi și să nu crezi, a 
doua decizie de lichidare a școlilor a copiat, ca la 
indigou, același scenariu, și tot fără consultarea 
comunității, fără concurs, fără anunțarea în pre-
alabil a proiectului hotărârii, fără…, fără… Ei, 
dacă ar fi fost lichidate, și nu o singură dată, dar 
de două ori la rând, două școli cu limba ucrainea-
nă de predare, forurile superioare ucrainene tot 
ar fi luat apă în gură? De altfel, și prin hotărârea 
judecătorească s-a stabilit că „Instanța ia în con-
siderare argumentele reclamanților în sensul că 
pârâtul (adică Consiliul raional – n.n.) n-a ținut 
seama de doleanțele naționale și lingvistice ale 
comunităților satelor Furatu și Mangiu, care 
sunt de limbă română (moldovenească)...”  

Atacul la care este supus sistemul de 
învățământ românesc din regiunea Odesa a atins 
apogeul. Pentru dirijorii văzuți și nevăzuți ai or-
chestrei lichidatorilor școlilor cu limba română 
(denumită, pe criterii politice, „limba moldove-
nească”) nu mai contează nici măcar aparența de 
legalitate.

În aceste condiții, părinții și profesorii școlilor 
din Manjiu și Furatu au apelat din nou la justiție, 
atacând în instanță cea de-a doua hotărâre de li-
chidare a școlilor, din 16.03.2021 a Consiliului 
local Petropavlovca. Instanța de contencios ad-
ministrativ din Odesa, prin Încheierea din 02 de-
cembrie 2021, a dat undă verde unui nou proces, 
de data asta având ca obiect anularea celei de-a 
doua încercări de lichidare a celor două școli. 
Mă întreb acum și vă întreb și pe dumneavoas-
tră, dragi cititori: câtă ură trebuie să ai față de 
niște copii, părinți și profesori pentru a-i hărțui 
în halul acesta  doi ani la rând ? 

În final, le reamintim demnitarilor de la Odesa 
și Kiev că există niște prevederi ale Convenției 
Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copi-
lului, pe care Sesiunea a 44-a din 20 noiembrie 
1989 a Adunării Generale a ONU, a adoptat-o 
prin Rezoluția Nr.44/25, care statuează, în art.3, 
următoarele :

1. În toate acțiunile care privesc copiii, în-
treprinse de instituțiile de asistență socială pu-
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blice sau private, de instanțele judecătorești, 
autoritățile administrative sau de organele legis-
lative, interesele copilului vor prevala.

2. Statele părți se obligă să asigure copilului 
protecția și îngrijirea necesare în vederea asigu-
rării bunăstării sale, ținând seama de drepturile 
și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților 
săi legali sau ale altor persoane cărora acestea 
le-a fost încredințate în mod legal, și în acest 
scop vor lua toate măsurile legislative și admi-
nistrative corespunzătoare.

3. Statele părți vor veghea ca instituțiile, servi-
ciile și așezămintele care răspund de protecția și 
îngrijirea copiilor să respecte standartele stabilite 
de autoritățile competente, în special cele referi-
toare la securitate și sănătate, la numărul și califi-
carea personalului din aceste instituții, precum și 
la asigurarea unei supravegheri competente.

Aceste obligații și le-a asumat statul ucrai-
nean, prin ratificarea Convenției de către Rada 
Supremă (Decizia nr.789-XII din 27.02.1991).

Legislația națională, europeană și interna-
țională privind protecția copilului/elevului e cu 
mult mai vastă, dar se aplică ea oare cu prioritate 
și la rezolvarea problemelor cu care se confruntă 
copiii românilor din regiunea Odesa?

Care sunt motivele reale pentru care cca. 300 
de elevi din cele două școli din Bugeac au fost 

hăituiți doi ani de zile? Să fie oare o vinovăție 
a lor faptul că sunt români? Nu cumva măsuri-
le pugnitive luate vizavi de această categorie de 
elevi sunt o retorsiune pentru cererile părinților 
de a trece la denumirea corectă a limbii de pre-
dare în școli, și anume limba română? În orice 
caz, există suficiente elemente pentru a conclu-
ziona că avem de a face cu o discriminare pe 
criterii etnice din partea autorităților. Situația 
celor două școli ar merita să fie discutată serios 
în cadrul Comisiei interguvernamentale mixte 
România-Ucraina privind protecția drepturilor 
minorităților naționale.

Oare n-ar fi mai potrivit ca autoritățile ucrai-
nene, inclusiv Consiliul local Petropavlovca și 
Consiliul raional Belgorod-Dnestrovsc să-și 
redirecționeze eforturile și energia către con-
tinuarea lucrărilor de construcție a școlii din 
Manjiu? Or, în ultimii 35 de ani s-au făcut trei 
încercări de a construi o nouă școală la Manjiu, 
și toate în trei locuri diferite (?!), însă niciuna 
din construcțiile începute nu a fost dusă până la 
capăt. În cele trei locații, bălăriile au crescut mai 
înalte decât construcțiile. Cui îi pasă că, decenii 
la rând elevii și profesorii de aici își desfășoară 
activitatea în condiții improprii ?

Până când oare, panilor  „optimizători”, 
această atitudine ?

Vox Juris
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Hotărârea judecătorească din 03 septembrie 2021 pronunțată de instanța de contencios 
administrativ din Odesa prin care sunt repuse în drepturi școlile din Manjiu și Furatu

Vox Juris
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Viaţa comunităţii 

Cronica evenimentelor – 2022

Maria TOACĂ

România de lângă noi, 
România care e cu noi

Odată cu declanșarea agresiunii Federației 
Ruse în Ucraina, clădirea unde se află sediul 
Consulatului General al României la Cernăuți și 
de pe care flutură Tricolorul, ne dublează starea 
de calm. În primele zile ale războiului numai în 
orașul nostru a funcționat misiunea diplomati-
că a României. Aceasta înseamnă că Cernăuțiul 
mult-puțin e în siguranță, e un teritoriu mai puțin 
expus pericolului unui bombardament, desi sire-
nele sună amenințător zi și noapte. La Cernăuți, 
în momentul de față, dar și în ultimii ani, Tri-
colorul mai poate fi văzut pe clădirea Palatului 
Național al Românilor din Piața Centrală și la in-
trarea în Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hur-
muzachi” de pe str. Kobileanka, arborat alături 
de drapelul de stat al Ucrainei. La sărbătorile 
noastre naționale, la diverse manifestări come-
morative aveam dreptul să purtăm și Tricolorul 
alături de drapelul statului ucrainean. România 
susține cu trup și suflet Ucraina, sunt ajutați cei 
care au cea mai mare nevoie, toată atenția și 
eforturile misiunii diplomatice române fiind ori-
entate la salvarea de vieți omenești, indiferent 
de naționalitate. Totodată, Consulul General al 
României, Irina Loredana Stănculescu, își face 
timp și pentru scurte întâlniri cu reprezentanți 
ai comunității noastre. Le-a sugerat și reporte-
rilor de la AGERPRES și de la Radio Rămânia 
Actualități să se întâlnească la un dialog cu doi 
membri de onoare ai Academiei Române – po-
etul Vasile Tărâțeanu și dr. Alexandrina Cer-
nov. Cu corespondentul Ilie Pintea de la RRA 
am avut surpriza să ne întâlnim de două ori la 
Cernăuți, de la începutul războiului în Ucraina. 
Cu ceilalți abia am reușit să schimbăm câteva 

vorbe, colegii jurnaliști din România fiind deciși 
să pornească mai departe, spre zone mai puțin  
liniștite.

De la București la Cernăuți 
se vine cu inimă bună

Dintre cele bune și frumoase, care se mai 
întâmplă în viața comunității românești din 
Cernăuți, ne-a rămas vizita de la 14 aprilie a 
delegației deputatului Sebastian-Ioan Burdu-
ja (în momentul de față ministrul cercetării, 
inovării și digitalizării). Conform programului 
anunțat, vizita la Cernăuți a avut trei compo-
nente majore: convoiul umanitar cu 3 tone de 
donații, care au ajuns în comuna Voloca, întâl-
nirea cu guvernatorul regiunii Serghi Osaciuk și 
primarul orașului Roman Kliciuk. Dar mai im-
portant decât toate, credem noi după întrevede-
rea cu frățeasca delegație, pentru domnul deputat 
și însoțitorii săi a fost vizita la Casa memorială 
”Aron Pumnul” în vederea contribuției la ur-
gentarea proiectului de reconstrucție a acestui 
obiectiv emblematic pentru românii din nordul 
Bucovinei. Această prioritate, promovată activ 
de Consulul General al României la Cernăuți, 
Irina Loredana Stănculescu, a fost abordată și 
la întâlnirea cu reprezentanții presei românești, 
care a început cu un moment sentimental din 
partea oaspeților. Domnul Sebastian-Ioan Bur-
duja a mărturisit că s-a pornit de la București, 
devreme dimineața, cu emoțiile apropiatei, pri-
mei întâlniri cu Cernăuțiul, ajungând la noi nu 
numai cu inima, ci și cu lacrima. 

Întâlnirea cu mass-media din Cernăuți, în in-
cinta Palatului Național, a fost sinceră și chiar 
cu lacrimi în priviri. Poate și datorită faptului 
că parlamentarul Sebastian Burduja și echi-
pa ce-l însoțea (consilieri și tinerii studenți),  
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oameni care au contribuit și continuă să depună 
eforturi pentru ajutorarea refugiaților ucraineni 
în România, de data aceasta au venit să se inte-
reseze de problemele comunității românești din 
regiunea Cernăuți, și, în genere, de românii din 
Ucraina. 

Copiii noștri minunați

Mai mulți copii din școlile cu predarea în 
limba română din regiune (Liceul ”Mihai Emi-
nescu” din Carapciu, Școala Medie Dinăuți, de 
la ”Alexandru cel Bun” din centrul Cernăuțiului) 
au fost invitați, la 21 aprilie, împreună cu părinții 
și profesorii lor, la Consulatul General. Aceștia 
sunt doar o parte din beneficiarii programelor 
de susținere a elevilor din comunitățile istorice 
românești cu laptopuri, tablete, ghiozdane com-
pletate cu rechizite și materiale pentru promova-
rea valorilor național-culturale, proiect inițiat de 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. 
Mai mare decât surpriza prilejuită de cadourile 
binemeritat câștigate, pentru copii a fost bucuria 
întâlnirii cu Consulul General, dna Irina Loreda-
na Stănculescu, precum și cu ministrul-consili-
er Dan Constantin, funcționarul consular Florin 
Stan și alți lucrători ai misiunii diplomatice, care 
i-au primit cu brațele deschise. 

Mulțumindu-le părinților că au găsit timp 
să se deplaseze la Cernăuți într-o asemenea zi, 
Joia Mare din Săptămâna Patimilor, dna Irina 
Loredana Stănculescu le-a adresat din partea 
Departamentului pentru Românii de Pretutin-
deni cele mai calde urări de sănătate, de pace și 
prosperitate, pentru copii având un cuvânt apar-
te: ”Voi sunteți copiii noștri minunați, de care ne 
bucurăm în fiecare zi, sunteți cei mai buni, cu 
rezultate foarte bune la școală. Suntem mândri 
de voi, pentru că avem tinere vlăstare care duc 
generațiile noastre mai departe”. Gazdele le-au 
dorit oaspeților un Paște fericit, asigurându-i că 
mai mult ca oricând, în aceste momente tragice 
în care se află poporul Ucrainei, România este 
alături de comunitatea românească. 

Nici pentru Privilegiul lui Alexandru 
cel Bun nu mai este loc la Cernăuți?

A dat Dumnezeu s-o vedem și pe asta la 
Cernăuți. La 28 aprilie a fost scos din Piața Cen-
trală panoul cu copia privilegiului lui Alexandru 
cel Bun, care mărturisește atestarea documenta-
ră a orașului. A stat frumos acolo din 2008, de la 

aniversarea a 600 de ani a orașului. De-acum nu 
se mai poate. Am știut până astăzi că orașul meu 
Cernăuți este ctitoria voievodului moldav Alexan-
dru cel Bun. De-acum nu mai este? Nu mai este 
atestat documentar pentru prima dată în tratatul 
comercial din 1408 – un privilegiu dat de domni-
torul Alexandru cel Bun negustorilor din Lvov?! 
Dar cu menționarea de mai înainte a cetății Țețina 
(actuala suburbie a Cernăuțiului), atestată docu-
mentar într-un act din 1395, dat de patru mari 
boieri moldoveni regelui Poloniei Wladislav Ja-
gello, cum rămâne? Autoritățile regiunii depun 
eforturi ca să uităm că Cernăuțiul e și românesc, 
că intrarea în istorie de la un Domnitor descen-
dent din neamul Mușatinilor își are începutul. Să 
uităm că înainte ca Ștefan cel Mare să lase pentru 
veacuri urmașilor urmașilor săi o Moldovă mare 
și înfloritoare, a fost bunicul său, Alexandru cel 
Bun, un domnitor înzestrat cu bunătate și gospo-
dar iscusit, în cei 32 ani de domnie (1400-1432), 
Moldova cunoscând o continuă prosperitate eco-
nomică și spiritual-duhovnicească. 

E în toi schimbarea denumirilor 
de străzi, dar nu și pentru români

Războiul a grăbit procesul de derusificare 
a denumirilor de străzi. La Cernăuți, Comisia 
pentru toponime de pe lângă primăria orașului 
a anunțat schimbarea denumirii a mai mult de 
200 de străzi, legate de cultura și istoria rusă. Au 
intervenit și câteva societăți naționale românești 
cu propuneri. La 2 mai, la cancelaria Consiliului 
Orășenesc Cernăuți, a fost înregistrat demersul 
cu o listă de vreo 30 de personalități care au con-
tribuit la făurirea istoriei și prosperitatea Buco-
vinei. Menționăm că demersul înregistrat la 2 
mai 2022 la cancelarea primăriei aproape nu se 
deosebește de solicitarea înaintată de societățile 
național-culturale românești la 14 mai anul 2000, 
în care se stipulează: ”Rugăm să se examineze la 
ședința Comisiei pentru toponime a Consiliului 
Orășenesc Cernăuți posibilitatea de a se acor-
da unor străzi numele fruntașilor remarcabili ai 
culturii, științei și literaturii române, viața și ac-
tivitatea cărora este legată de orașul nostru, în 
special ale lui Petru Movilă, Ion G. Sbiera, Epa-
minonda Bucevschi, Eudoxiu Hurmuzachi, Di-
mitrie Onciul, Isidor Bodea, Ion Nistor, Grigore 
Nandriș, Mircea Streinul…”. Din lista înaintată 
atunci numai poetul Vasile Levițchi s-a învred-
nicit să aibă o stradelă. Dar nici acum, după cum 
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am primit mai târziu răspunsul respectivei comi-
sii, nu s-a ținut cont de propunerile românilor. 

La stejarul lui Ștefan cel Mare,  
martorul rădăcinilor seculare  

ale românilor de pe aceste plaiuri

Stejarul nostru bătrân, cu rădăcini voie-
vodale, întinerește în fiecare primăvară când 
vin românii să-l îmbrățișeze, să-i doinească și 
să-i asculte doinirea din freamătul crenguțelor 
înălțate spre cer, un veșnic foșnet mărturisitor de 
istorie. E încă vie memoria cu acel veșnic ecou 
din veacurile gloriei ștefaniene și eternul vis al 
sufletului ce se numește Înviere. Ca și anul tre-
cut, ca și acum douăzeci, treizeci de ani,  Săptă-
mâna Luminată de Paști a început pentru mulți 
români din nordul Bucovinei cu un pelerinaj în 
Codrii Cosminului, la Stejarul voievodal. Și ca 
întotdeauna în luminata zi de Luni, slujitori ai 
altarelor noastre, de data aceasta preoții Dumitru 
Găină, parohul bisericii din Valea Cosminului, 
Dumitru Tocar, parohul bisericii din Hrușăuți, 
și părintele Pavel Paulencu, parohul sfântului 
lăcaș de la Horecea Urbană, au înălțat rugăciuni 
și au cântat în unison cu Corul ”Dragoș Vodă”, 
cu Excelența sa Irina Loredana Stănculescu, 
Consulul General al României la Cernăuți, și 
colegul dumneaei Florin Stan împreună cu soția, 
dna prof. Viorica, imnuri de slăvire și pomeni-
re în acest loc binecuvântat, stropit de sângele 
martirilor neamului, care au apărat pământurile 
acestea, vorba noastră românească și credința 
ortodoxă. Vocile minunate ale coriștilor din 
Hrușăuți, susținute de măhălenii Elenei Nandriș 
(soții Dumitru și Olga Zaidel, Dumitru și Aurica 
Zaharciuc ), ne-au amintit pentru a câta oară că 
sărbătorim biruința vieții asupra morții, biruința 
luminii asupra întunericului. Și după cum a ră-
sunat în cuvântul preoțesc al părintelui Dumitru 
Tocari, să nu fi fost arcașii lui Ștefan care și-au 
pierdut viața aici, nimenea nu știe în ce limbă 
am fi vorbit noi astăzi! De asemenea, și dna Irina 
Loredana Stănculescu și-a exprimat bucuria de a 
se afla împreună cu urmașii lui Ștefan cel Mare 
în acest loc binecuvântat și a rosti într-un glas 
”Hristos a înviat!”. 

La mormântul lui George Tofan, 
cu dorul și gândul la prietenii din Bilca

De la Memorialul Eroilor și Martirilor Ro-
mâni, comemorați de sărbătoarea Înălțării 

Domnului, am intrat în vechiul cimitir unde 
”odihnește” într-o sfâșietoare tristețe istoria ro-
mânească a Bucovinei. Ne-am oprit la mormân-
tul lui George Tofan, conduși de tânărul istoric 
Vladimir Acatrini, care știe mai multe decât noi 
despre această personalitate proeminentă a școlii 
românești și artizan al Unirii Bucovinei. A avut 
grijă să organizeze și un parastas în vara anului 
2020, la împlinirea unui centenar de la trecerea 
prea timpurie a lui George Tofan într-o lume mai 
dreaptă. Cum le alege și le adună Dumnezeu 
pe toate cele bune și de folos sufletului! Legă-
turile de înfrățire, între comuna Mahala de sub 
Cernăuți și Bilca din județul Suceava, mai bine 
zis prietenia înfiripată cu Elena Nandriș de di-
rectorul Gimnaziului ”George Tofan”, Costică 
Negru și soția sa Elena, învățătoare la aceeași 
școală, a scos din uitare aici la noi numele lui 
George Tofan. Ne lipsește foarte mult o aseme-
nea personalitate în nordul Bucovinei. Geor-
ge Tofan, născut la 5 noiembrie 1880 la Bilca, 
recunoscut ca apostol al învățământului româ-
nesc din Bucovina sub stăpânire austro-ungară, 
odihnește în cimitirul din Cernăuți, sfârșindu-și 
drumul pământesc la o vârstă tânără de numai 
40 de ani (a decedat la 15 iulie 1920). Dar a lă-
sat în urmă o împresionantă moștenire culturală. 
A fost fondator de societăți naționale, publicist, 
editor, s-a aflat printre cei 50 de membri aleși 
la ședința Consiliului Național din 25 noiembrie 
1918 pentru ca să pregătească Unirea. 

Grigore Bostan a revenit 
în bronz la baștina sa, Budineț

Sfânta Treime a vinit anul acesta cu o sărbă-
toare de suflet pentru cei care l-au apreciat pe 
profesorul și savantul Grigore Bostan, învățând 
din opera și faptele sale să pășească vertical pe 
orice drum. La baștina sa Budineț, acolo unde și-a 
început ”păstoritul cuvintelor” (”Și mulți nerozi 
credeau că-s doar păstor”) a revinit fiul neamu-
lui de români de la poale de Carpați, prin bus-
tul dezvelit pe teritoriul gimnaziului. Inițiativa 
aparține organizației non-guvernamentale ”Pro 
Bucovina”, director Nicolae Hauca, susținerea 
materială vine din partea Fundației ITCO, con-
dusă de Ioan Ițco din Câmpulung Moldovenesc. 
Iar autorul bustului, cine mai poate fi, dacă nu 
tânărul sculptor din Boian, Cristian Botă? Ab-
solvent al Facultății de Arte din Iași a devenit 
cunoscut în Bucovina, deschizând o adevărată 
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galerie a personalităților de valoare. Din arhiva 
celor mai frumoase momente trăite anul trecut 
aș aminti întâlnirea tânărului sculptor cu domnul 
”american” Ștefan Străjeri, de fapt bucovineanul 
nostru, român get-beget din Pojorâta Sucevei. 
După lansarea la Cernăuți, în Palatul Național 
al Românilor, a monumentalei sale monografii 
”ISTORIA ROMÂNILOR CANADIENI, 1890-
2020”, autorul și însoțitorii săi au dorit să vi-
ziteze moșia lui Ion Neculce, să păşească prin 
locurile numite de mulţi români din Canada ”pă-
mântul sfânt al Boianului”. În lipsa părinților, 
gazde primitoare le-au fost Cristian și sora sa 
Anișoara, student la Universitatea ”Ștefan cel 
Mare” din Suceava. Cristi ne-a propus să trecem 
prin atelierul său, acea ”sfântă a sfintelor” unde 
se nasc opere de artă. Bustul lui Grigore Bostan 
era încă în lucru, dar până-n toamnă a fost fina-
lizat. 
Secretarul de Stat Gheorghe-Florin Cârciu: 
 „Numai împreună putem fi buni români”

Patria noastră istorică, spre care privim cu 
dor și speranță, ne arată semne de atenție și gri-
jă părintească. Sunt gesturi de susținere care se 
manifestă prin diverse modalități, mai ales, în 
aceste zile tragice prin acordarea ajutorului uma-
nitar și adăpostirea refugiaților din zonele ataca-
te de agresorii ruși. E ajutorul pe care România 
îl acordă necondiționat statului vecin ucrainean, 
lovit de apocalipsa războiului. Oprirea agresiu-
nii și instaurarea păcii sunt obiectivele priorita-
re, dar asta nu înseamnă că celelalte probleme, 
care ne aflectau și ne nelinișteau până nu demult, 
au dispărut și nu ne mai interesează. De aceea, 
e foarte importantă pentru comunitatea noastră 
vizita de la 7 mai 2022 a delegației Departamen-
tului Românilor de Pretutindeni, în frunte cu Se-
cretarul de Stat al DRP Gheorghe-Florin Cârciu, 
însoțit de Radu Cosma, director, și Victor Io-
nescu din cadrul DRP, care  au sosit la Cernăuți 
special pentru comunitatea românească. Vizita 
a început de la Consulatul General al României 
la Cernăuți, unde, oaspeții, însoțiți de Consu-
lul General Irina Loredana Stănculescu, au fost 
întâmpinați de artiști ai Ansamblului ”Perla”, de 
studenți de la Catedra de Filologie Română și 
Clasică, de elevi din școlile cu predarea în limba 
română și profesorii lor. 

”Doar împreună putem face lucruri minunate 
și necesare comunității”, s-a adresat dl Gheorghe- 

Florin Cârciu tinerilor prezenți, referindu-se la 
exemplul dnei Irina Loredana Stănculescu de a 
ajuta, a consolida și a uni în jurul ei toate forțele 
constructive. Directorul DRP Radu Cosma, de 
asemenea, s-a referit la eforturile Departamentu-
lui de a-i ajuta pe românii din afară, în special pe 
copii, pe cei tineri, prin implementarea proiec-
telor, îndemnându-i să aibă curaj, să se adreseze 
cu propuneri și solicitări.

Fiind sfânta duminică, ziua a doua a vizitei 
secretarului de stat al DRP, Gheorghe-Florin 
Cârciu, în regiunea Cernăuți a început cu ru-
găciune la sfânta liturghie în Biserica Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel din Hrușăuți, oficiată de 
preotul paroh protoiereul Dumitru Tocari. Acest 
monumental lăcaș de închinare a fost înălțat 
cu contribuția substanțială a statului român, în 
cinstea victoriei arcașilor lui Ștefan cel Mare în 
legendara bătălie de apărare a pământului natal 
din Codrii Cosminului. 

De la Hrușăuți membrii delegației s-a oprit 
la Casa Memorială ”Aron Pumnul”, care în ulti-
mul timp a devenit un loc de pelerinaj, datorită 
eforturilor Consulului General, Irina Loredana 
Stănculescu de a urgenta reconstrucția clădirii. 

Emoțiile de la întâlnirea cu enoriașii din 
Hrușăuți, ”români frumoși la ei acasă”, au cul-
minat la gradul superlativ în mijlocul discipolilor 
lui Iurie Levcic. De la atmosfera emotiv lirică, 
s-a trecut la lucruri mult mai prozaice, în cadrul 
întrevederii cu liderii comunității românești din 
Cernăuți, la Palatul Național, pe post de gazdă 
prezentându-se poetul Vasile Bâcu, președintele 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina ”Mihai Eminescu”. La întâlnirea 
delegației române cu guvernatorul regiunii Ser-
ghii Osaciuk și primarul orașului Roman Kliciuk 
au fost abordate subiecte sensibile, cum sunt 
învățământul în limba maternă, păstrarea memo-
riei și respectarea dreptului la istorie. La cimi-
tirul vechi din Cernăuți călăuză prin panteonul 
nostru românesc a fost Vasile Răuț, președintele 
Societății republicane ”Golgota”, antrenat într-
un proiect de restaurare a mormintelor marilor 
noștri înaintași.

Ne bucurăm că-l avem pe Eminescu  
la Cernăuți, chiar și în ziua morții sale

Ne bucurăm de ziua nașterii, ne bucurăm 
de ziua morții sale, pentru că orice întâlnire cu 
Eminescu este un prilej de a ne regăsi împreună 
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în profunzimea idențității noastre românești. Și 
această zi de15 iunie, la 133 de ani de la trece-
rea în eternitate a Poetului, ne-a adus o rază de 
bucurie, pentru că ne-a adunat la un loc sfânt, la 
Casa profesorului Aron Pumnul, cu bustul Po-
etului în curte. Acum venim la această Casă nu 
numai cu deznădejdea și teama de a o găsi rui-
nată, ci cu speranța la renovarea ei. Și nu e nu-
mai speranță, e și încrederea pe care ne-o inspiră 
dna Consul General al României Irina Loredana 
Stănculescu, inițiatoarea proiectului de reabilita-
re a vechii clădiri, atât de importante pentru ro-
mânii din Cernăuți și de pretutindeni. Excelența 
sa a dovedit că nu aruncă vorbe în vânt și este 
un om al lucrului bine făcut. Exact cu un an în 
urmă am fost martori la cel mai frumos oma-
giu adus lui Eminescu, inaugurarea Palatului 
Național renovat. Președintele Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina ”Mi-
hai Eminescu”, Vasile Bâcu, a avut prilejul să 
mulțumească încă o dată pentru eforturile depu-
se de dumneaei și realizatorul proiectului, Virgil 
Profeanu, menționând că astfel ni s-a schim-
bat viața pe tărâmul activităților de importanță 
națională. 

Poeții în timp de război

Și-a revenit la viață, după repausul forțat de 
pandemie ”Mașina cu poeți”, circulând o dată 
pe lună de la Suceava la Cernăuți și viceversa. 
E scumpă, ca niciodată benzina și motorina în 
aceste zile, atât la Cernăuți, cât și la Suceava, 
însă, în pofida dificultăților de deplasare,”Mașina 
cu poeți” trece vama, staționând prima dată 
anul acesta în luna iunie la Palatul Românilor 
din Cernăuți, într-o fascinantă reluare a poveștii 
electrizantelor întâlniri din anii buni de până la 
pandemie. Amfitrion și deschizător de drumuri 
în universul poeziei a fost Gheorghe Ungureanu, 
poet de factură modernistă, membru al prezidiu-
lui Societății pentru Literatura și Cultura Româ-
nă în Bucovina ”Mihai Eminescu”. Președintele 
Societății, poetul Vasile Bâcu și-a asumat rolul 
de moderator, având grijă să-i mulțumească pe 
toți cu atenție și timp suficient pentru a-și etala 
sclipirile de talent liric. 

S-au perindat, aidioma revărsării Siretului, 
literați din nordul și sudul Bucovinei – Constan-
tin Bulboacă, Grațiela Țurțu, Marcel Flocea, Ioan 
Caulea, Luminița Țaranu, George Saunciuc... 
Ioan Abutnăriței din Vatra Dornei, dacă nu scrie 

versuri, a fost primit în ”Mașina cu poeți” ca 
povestitor. La prima întâlnire, pentru Cernăuți, 
a avut o poveste foarte interesantă și adevărată 
despre doi unioniști Sextil Pușcariu și Ilie La-
zăr. Amintim că Ilie Lazăr a arborat Tricolorul 
pe Primăria din Cernăuți, cu câteva zile înainte 
de 28 noiembrie 1918. Dorohoiul a respirat po-
etic prin prezența domnului Vasile Adăscăliței, 
președinte al Asociației ”Prietenii Bucovinei, 
Basarabiei și Ținutului Herța” Unioniști în uni-
versul poeziei din partea nordului Bucovinei au 
fost poeții Vasile Tărâțeanu (după acea întâlnire 
locul regretatului Vasile Tărâțeanu a rămas gol), 
Vasie Bâcu, Nicolae Șapcă, Vasile Carlașciuc, 
Gheorghe Ungureanu, Gheorghe Bodnariuc, Du-
mitru Storoj, Dumitru Zaidel, Valerii Țîbulenko. 
Cu epigrame ne-au delectat spre final mucaliții 
Vasile Bâcu și Vasile Rauț. Bucovina și Ținutul 
Herței s-au unit și prin cântec, desigur, cu me-
saj de pace și note optimiste. Răvășitor a răsunat 
noua compoziție muzicală a dirijorului Dumitru 
Caulea pe versurile lui Mihai Eminescu ”Depar-
te sunt de tine... ”. Eminescu a fost cu noi, adus 
pe aripile romanței ”Mai am un singur dor” de 
interpretul Gheorghe Posteucă, lector la Catedra 
de Muzică a Universității Cernăuțene. Ar fi lipsi-
te de farmec aceste întâlniri fără de Carolina Ji-
taru. Chiar și fără chitară, vocea ei emoționează 
și ne răscolește, pentru că vine de la izvoarele 
cristaline, de la roua curată a versurilot celor mai 
îndrăgiți poeți ai românilor.

În îmbrățișarea celor 90 de ani 
ai doamnei Boianului, Eleonora Bizovi

Este a noastră a tuturor, celor care o stimăm, 
o iubim, o avem de model în confruntarea cu 
încercările destinului. Dar numai o mică parte, 
cei mai de aproape i-am pășit pragul în dumini-
ca de 14 august, când și-a sărbătorit jubileul de 
90 de ani. Eleonora din greacă înseamnă LUMI-
NĂ și doamna jubiliară, nonagenara de astăzi, 
urmându-și soțul, profesorul de română Vasile 
Bizovi, în toate faptele de interes național, a 
semănat lumină – în școală la zeci de generații 
de copii, acasă în regatul cărților, la sărbătorile 
naționale... 

Parcă nimic nu s-a schimbat de acum cinci 
ani când am avut fericirea de a fi împreună la 
cea de-a 80-a aniversare a doamnei Eleono-
ra. Aceleași flori cu lacrimi de rouă în ogradă, 
același rug de mure cu fructe coapte în fața casei. 
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Sărbătorita noastră și-a întâmpinat oaspetele din 
partea misiunii diplomatice române la Cernăuți, 
funcționarul consular Florin Stan, cu o carte. 
Înainte de a primi florile, diploma de excelență 
a Consulatului General al României la Cernăuți, 
cadoul și mesajul Excelenței sale Irina Loredana 
Stănculescu, sărbătorita i-a înmânat dlui Florin 
Stan monografia Boianului, visul soțului ei, pe 
care l-a realizat ajutată de prietenii de la ”Zorile 
Bucovinei”. I-a dăruit această carte, cu un mesaj 
semnificativ, cu rugămintea să ajungă de la casa 
ei, din Boian, la Vatra Dornei. Până la stingerea 
celor 90 de luminări simbolice în torta jubilia-
rei, la masa încărcată cu arta culinară a nepoa-
telor Floarea, Ana, Lilia, poate și alte ajutoare 
iscusite la sarmale și friptură (menționez aici că 
bucatele au fost gătite conform celor două calen-
dare bisericești), s-au depănat amintirile. N-au 
uitat de această zi autoritățile comunei. Prima-
rul Aurel Babii, fiind în concediu, l-a delegat pe 
locțiitorul său Vasile Babii să-i înmâneze diplo-
ma Consiliului local și o frumoasă atenție din 
partea sa personală. 

Din Cernăuți până la Vatra Dornei și 
mai departe înflorește dragostea de neam

Un bucovinean nu doar îndrăgostit de pitores-
cul plaiului natal, ci și dornic de a-l face cunos-
cut lumii întregi, dar mai ales conaționalilor de 
pretutindeni, s-a implicat cu trup și suflet în dez-
voltarea turismului din Țara Fagilor. Este prof. 
Ioan Ițco din Câmpulung Moldovenesc, director 
fondator al primului Institut de Învățământ și 
Cercetare în Turism din România ”I.P.I. Bucovi-
na”, editor al revistei ”Dulce Bucovină”, autorul 
unui complex Ghid turistic al județului Suceava. 
În calitatea-i de persoana competentă în dome-
niu (a fost directorul complexelor turistice de la 
Câmpulung Moldovenesc și Suceava), dar și ca 
român cu suflet mare, bun cunoscător al istori-
ei Bucovinei din cele mai vechi timpuri, a pus 
la cale un proiect ambițios și de folos național, 
susținut deocamdată de câțiva prieteni apropiați 
care-i împărtășesc entuziasmul, cu un gene-
ric sugestiv ”Din Boian la Vatra Dornei”, care 
a început cu ”Galeria oamenilor de seamă din 
nordul și sudul Bucovinei”, realizată de redacția 
revistei ”Dulce Bucovină”, președinte fondator 
prof. Ioan Ițco. După cum a ținut să menționeze, 
de la primii pași la punerea în mișcare a acestei 
idei l-a susținut bloggerul Euro Media Nicolae 

Hauca, președinte al Asociației Pro Bucovina. Și 
iată că după mult zbucium și emoții a sosit și 
ziua lansarii acestei originale galerii, aleasă fiind 
duminica de 28 august, iar ca locație - frumoasa 
comună Iacobeni, așezată într-un peisaj pitoresc 
de extraordinară atracție turistică. La lansare au 
fost prezenți invitați din nordul Bucovinei, care 
s-au bucurat de onoarea de a fi incluși în aceeași 
suită cu personalități de mare valoare, cum sunt 
cei din trecutul Bucovinei – Aron Pumnul, Eu-
doxiu Hurmuzachi, Iancu Flondor, dar și oameni 
de cultură din timpurile noastre – poetul Mircea 
Lutic. De fapt, e doar un început de galerie, care 
urmează să fie completată. Printre invitații din 
Cernăuți, în principal oameni ai scrisului, pe 
bună dreptate, un loc de cinste îi revine doamnei 
Consul General al României la Cernăuți, Irina 
Loredana Stănculescu, pentru că susține comu-
nitatea noastră românească, ne încurajează și ne 
ajută la demararea proiectelor orientate la pros-
perarea spirituală, perpetuarea culturii naționale 
și consolidarea unor relații armonioase între 
români și ucraineni, precum și cu toate etniile 
conlocuitoare. 

Sfințească-se numele tău, 
scumpă limbă română!

Suntem de-a pururea ucenici ai limbii noastre 
române, sărbătorite de 33 de ani la Cernăuți, sub 
egida Societății ”Mihai Eminescu”, de câțiva 
ani, conform reînnoirii statutului – Societatea 
pentru Cultura și Literatura Română ”Mihai 
Eminescu”, Cernăuți, conduse pe poetul Vasile 
Bâcu. Cu rugăciunea ”Tatăl Nostru”, cântată pe 
melodia lui Ciprian Porumbescu, întocmai ca 
la Voroneț, de stavrofora dr. Gabriela Platon, 
stareța Sfintei Mănăstiri, a culminat acordul final 
al manifestării. Dar până la acest binecuvântat 
moment, s-au perindat mai multe clipe încadrate 
în tiparele tradiției, dar și ale ineditului. Pe unde-
le melodiilor intonate de corul ”Dragoș Vodă”, 
dirijat de maestrul Dumitru Caulea, s-au așternut 
covoare de flori la postamentul statuiei  Poetului 
Național, depuse de echipa diplomatică a Româ-
niei la Cernăuți, în frunte cu Consulul General 
Irina Loredana Stănculescu, alături de diplomații 
români aflându-se parlamentarul Florin Pușcașu 
și stareța Mănăstirii Voroneț, dr. Gabriela Platon, 
foarte apropiată românilor din nordul Bucovinei, 
un adevărat ambasador al frumosului duhovni-
cesc pe meleagurile noastre. Au fost prezenți și 

Viaţa comunităţii 



30                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 4 (76),  2022

trimiși ai autorităților orașului și regiunii. La Pa-
latul Național, sărbătoarea, regizată și moderată 
de președintele Societății organizatoare, Vasile 
Bâcu și vicepreședintele Gheorghe Ungureanu, 
a continuat cu tot ce crește, înflorește și rodește 
frumos și de folos în sufletele românilor noștri 
– de la cei mai tineri, ca surorile cântărețe, Ana-
stasia și Sofia Poclitar din comuna Boian până 
la decanul de vârstă al comunității noastre, prof. 
Ilie Popescu, președintele Societății regionale 
”Golgota”. N-a lipsit nici de data aceasta volo-
ceanul Ionică Semeniuc din neamul mândru de 
răzești, care parcă nu-și simte povara anilor. 

Luăm lumină din cărți 
la Sfânta Mănăstire Putna

De la Mănăstirea Putna, locul de unde Ștefan 
Vodă ne apără și din mormânt ne vin nu numai 
razele credinței, nu numai puterea ocrotitoa-
re a idențității noastre românești, ci și lumina 
cărților. Nu e ușor să ajungem la Sfânta ctitorie 
voievodală în aceste timpuri, și mai greu este să 
edităm cărți în limba română aici, la Cernăuți. Și 
ca întotdeauna, în vremuri de restriște ne întin-
de mâna salvatoare părintele stareț Melchisedec 
Velnic, care are grijă de continuitatea vechilor 
tradiții cărturărești, Mănăstirea Putna fiind din 
epoca lui Ștefan cel Mare un centru de cultură 
națională. Cu binecuvântarea ÎPS Calinic și spri-
jinul financiar al Episcopiei Sucevei și Rădăuților 
a fost tipărit, într-un singur volum, tirajul nume-
relor 1-4 pe anii 2021-2022 al revistei ”Glasul 
Bucovinei”. La editura ”Nicodim Caligraful” a 
Mănăstirii Putna au apărut într-o ediție revăzută 
și adăugată cele două volume din colecția ”Des-
tin bucovinean” – FÂNTÂNA ALBĂ. GOL-
GOTA NEAMULUI și DESTINUL BISERICII 
ROMÂNEȘTI DIN NORDUL BUCOVINEI ÎN 
PERIOADA SOVIETICĂ. Cine a fost la hramul 
Mănăstirii la 15 august, precum și participanții 
la Colocviul ”Durată românească. Libertate și 
conștiință” au primit în dar aceste și alte cărți 
proaspăt editate. De la obștea monahală Putna, 
pentru cei care n-au participat la manifestările 
amintite, dar se interesează de cărțile tipărite la 
mănăstire, au fost transmise un număr impună-
tor de volume, aduse de redactorul-șef al revistei 
”Glasul Bucovinei”, acad. Alexandrina Cernov. 

Editura „Alexandru cel Bun”, Biblioteca 
„Glasul Bucovinei”, „Biblioteca Societății pen-
tru Cultura Românească „Mihai Eminescu” și 

Societatea Bibliotecarilor Români au organizat 
la 15 septembrie lansarea lansarea acestor volu-
me. în sala de conferințe a Palatului Național. 
La lansare au participat preoți din parohiile din 
regiunea Cernăuți și părintele protosinghel Hri-
sostom de la Mănăstirea Putna.

Ambasadorul României la Kiev, 
domnul Alexandru Victor Micula, 

la sfat cu românii din Cernăuți

„Pentru a ne cunoaște, a ne sfătui”; „să ne sfă-
tuim”... Prima dată am auzit asemenea vorbe sim-
ple și calde de la un diplomat de rang înalt, cum 
este Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al României la Kiev, Alexandru Victor Micu-
la. Însoțit de consulul general al României la 
Cernăuți, doamna Irina Loredana Stănculescu, 
noul șef al Ambasadei României în Ucraina s-a 
întâlnit în după amiaza zilei de 19 septembrie cu 
reprezentanți ai comunității românești din regi-
unea Cernăuți. Prezentând înaltul oaspete, dna 
Irina Loredana Stănculescu a menționat dorința 
Excelenței sale de a-și cunoaște conaționalii din 
Ucraina începând cu comunitatea cea mai mare, 
românii din regiunea Cernăuți. Dialogul a fost 
sincer, ca un sfat între frați. Ca factori pozitivi 
s-a menționat ajutorul dat de România persoa-
nelor nevoiașe din comunitățile românești, prin 
granturi și alte diverse proiecte, de asemenea, au 
fost adresate mulțumiri pentru bursele acorda-
te, care au mărit numărul elevilor în clasele cu 
predarea în limba română. Deosebit de benefi-
ce și eficiente s-au dovedit a fi întâlnirile onli-
ne ținute de DRP cu mediul asociativ românesc 
din ținutul nostru. S-a vorbit despre imperativul 
măririi numărului de ore la limba și literatura ro-
mână în școli, despre necesitatea de a modifica 
art. 7 din Legea învățământului în Ucraina, s-a 
solicitat sisținerea instituției diplomatice a Ro-
mâniei la Kiev în vederea finanțării traducerii 
și tipăririi manualelor școlare în limba română, 
recunoașterii diplomelor tinerilor noștri care stu-
diază în România, precum și a recunoașterii în 
Ucraina a inexistenței limbii moldovenești. N-a 
fost uitată Casa lui Aron Pumnul, luată sub oblă-
duirea doamnei consul general Irina Loredana 
Stănculescu. 

A doua zi a vizitei la Cernăuți, însoțit de con-
sulul general, dna Irina Loredana Stănculescu, 
de președintele Societății ”Golgota”a români-
lor din Ucraina Vasile Rauț și vicepreședintele 
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Maria Andrieș, domnul ambasador Alexandru  
Victor Micula s-a oprit la mormintele 
înaintașilor neamului românesc din Bucovina 
din vechiul cimitir al orașului. Timpul fiind li-
mitat, am ales să ne oprim la figurile emblemati-
ce de pe aleea personalităților românești: Isidor 
Bodea, medic pediatru, om de știință și de cul-
tură, fondatorul spitalului de copii din Cernăuți, 
George Gallin, consul al României la Cernăuți 
în perioada austriacă, renumitul istoric Dimi-
trie Onciul, președinte al Academiei Române 
(1920-1923), de la moartea căruia se împlinesc 
100 de ani, teologul Dionisie Bejan, artizanul 
Unirii, președinte al Congresului Național al 
Bucovinei, președinte al Societății pentru Cul-
tura și Literatura Română în Bucovina, de la 
trecerea căruia se împlinesc 99 de ani... Cripta 
familiei Sbiera, unde odihnește academicianul 
Ion Sbiera, custodele Bibliotecii Bucovinei și 
primul șef al Catedrei de Limba și Literatura 
Română de la Universitatea Cernăuțeană, cea 
a familiei Hurmuzachi, mormântulul lui Aron 
Pumnul și al lui Epaminonda Bucevschi ne-
au amintit de Eminescu. De la mormântul lui 
Bucevschi nu e departe până la cripta familiei 
Dollizsturm, unde și-a găsit locul de veci sora 
mai mică a lui Mihai Eminescu, talentata pia-
nistă Aglaia Drogli. 

Mergând spre falnicul stejar cu ramurile 
amputate, veghetor al odihnei arboroseanului 
Zaharie Voronca, am amintit că pe aproape se 
află și mormântul profesorului George Tofan 
(1880-1920), militant pentru școala româneas-
că și învățământul în limba română, o problemă 
actuală și în zilele noastre. În drum spre mor-
mântul poetului Vasile Tărâțeanu, care a mărit 
numărul academicienilor din acest cimitit, redat 
pământului sub flamura tricoloră, Excelența Sa 
Alexandru Victor Micula a observat și s-a oprit 
la cripte cu inscripții românești. Cu tristețe și 
profund regret pentru irecuperabila pierdere a 
comunității a pomenit faptele temerare ale ador-
mitului întru Domnul Vasile Tărâțeanu. 

Un monument sfințit cu lacrimile 
memoriei la Roșa cernăuțeană

Cu 30 de ani în urmă, românii de la Roșa, par-
tea de pământ cea mai veche şi mai frumoasă din 
trupul Cernăuţiului, o fărâmă de inimă a oraşu-
lui brăzdată de rănile trecutului, au înălţat în faţa 
sfântului lor lăcaş de închinare un monument 

simbolic. Pe două plăci, străjuite de o Cruce, 
au scris nume scumpe ale bunicilor, părinților, 
fraților oprimaţi, osândiţi la moarte în primii ani 
de ocupaţie sovietică, numai din motiv că erau 
cinstiţi gospodari, că-şi păstrau credința în care 
s-au născutși sufletul românesc. De atunci, din 
octombrie 1992, în fiecare toamnă, când Aco-
peremântul Maicii Domnului se aşterne protec-
tor peste durerile trecutului, membrii Societăţii 
„Golgota” a românilor din Ucraina, împreună cu 
reprezentanți ai altor societăți naționale, veneau 
la confrații de la Roşa – cu o lumânare aprinsă, 
cu cele trei culori scumpe sufletelor lor, cu un 
cuvânt de recunoştinţă pentru neuitarea aces-
tor buni creștini. De fiecare dată pomenirea era 
însoțită de regretul că nu toți cei martirizați au 
fost readuși la baștină măcar cu numele înscris 
pe acest monument. Toamna aceasta pentru pri-
ma dată ne-am întâlnit mai devreme și cu inima 
mai împăcată, văzând aievea cum s-au împlinit 
în fapte cuvintele președintelui Societății ”Gol-
gota”, Vasile Rauț, că va contribui la renovarea 
monumentului. De fapt, promisiunea sa pornea 
de la cutezătoarea hotărâre a unei doamne, Stela 
Cerchez-Leonte, de a înălța un nou complex me-
morial, care să le fie casă tuturor celor pierduți 
prin negre străinătăți. Ca și mulți alți români din 
parte locului, Stela avea mustrări de conștiință 
că n-a făcut cât se cuvine pentru pomenirea bu-
nicului Gheorghe Leonte. Îmi spunea și mai îna-
inte că pierderea grădinilor și livezilor roditoare 
n-a fost cea mai dureroasă pentru neamul ei. Cel 
mai mult au suferit din cauza despărțirii de țară 
și nimicirea celor dragi. 

Găsind sprijin și ajutor de nădejde de la Vasi-
le Rauț, de la tânărul gospodar de la Roșa, Mihai 
Grosu, de la soțul ei Mihai Bordean și priete-
nul său Vasile Sidor, care au lucrat la turnarea 
fundamentului și asamblarea monumentului, 
doamna Stela și-a văzut visul realizat și pe buni-
cul Gheorghe Leonte reîntors în sânul familiei. 
După sfințirea duhovnicească a monumentului 
și minutul de reculegere, a urmat sfințirea cu 
lacrimile memoriei, revărsate din cele trei cu-
lori ale florilor depuse la postamentul Crucii de 
diplomații români, Consulul General al Româ-
niei la Cernăuți, doctor în drept, Irina Loredana 
Stănculescu și dr. Florin Stan, referent principal 
relații, împreună cu soția sa prof. Viorica Stan. 
Doamna Consul General a exrimat mulțumiri 
de la inima sa, precum și recunoștința statului 

Viaţa comunităţii 



32                   Mesager bucovinean, Anul XIX, nr. 4 (76),  2022

român pentru asemenea fapte creștinești, de un 
impresionant patriotism național. 

De ziua sa, poetul Vasile Tărâțeanu 
ne-a zâmbit din ceruri

L-am avut printre noi anul trecut, la 27 sep-
tembrie, ”ziua când Dumnezeu ni l-a dat pe Va-
sile Tărâțeanu”, după cum a rostit printre lacrimi 
Excelența sa, doamna Irina Loredana Stăncu-
lescu. S-a aflat și toamna aceasta în mijlocul 
prietenilor apropiați, cu zâmbetul și privirea-i 
blândă din tabloul ce-i înveșnicește chipul, cu 
roua lacrimii din ochii soției sale Lenuța, cu 
speranța la viața veșnică din rugăciunea maicii 
starețe a Sfintei Mănăstiri Voroneț, stavrofora 
dr. Gabriela Platon, cu noianul de amintiri din 
inimile oamenilor care, uniți în jurul său, s-au 
simțit protejați ca într-o cetate voievodală. Toți 
suntem nemuritori, dar trebuie să murim întâi, 
spunea Mircea Eliade. Viața și moartea lui Va-
sile Tărâțeanu ne învață cum omul trecător își 
poate câștiga nemurirea, ”trăind într-o lume ga-
lopantă spre prăbușire” (cuvinte preluate de la 
stareța Gabriela). 

Știu că ar fi venit mult mai multă lume la Pa-
latul nostru Național în după amiaza zilei de 27 
septembrie dacă făceam publicitate acestei întâl-
niri. Dar, pornind cu inițiativa, noua Societate 
a Doamnelor Române, i-a strâns pe cei mai de 
aproape, într-un cerc prietenesc. N-am îndrăznit 
să răscolim durerea familiei despărțite de hota-
re și de război. Știm că și soția regretatului nos-
tru Vasile Tărâțeanu are nevoie de liniște după 
frământările și durerea din ultimii doi ani. Dacă 
toate cuvintele s-ar așterne pe hârtie, lucru ce ar 
trebui neapărat să-l facem, am avea o carte mai 
voluminoasă decât cea apărută la aniversarea a 

șase decenii de viață, când ziua sa ne-a dăruit în-
tâlnirea cu renumiți artiști și intelectuali de mare 
valoare ai neamului românesc. Dar cine din co-
munitatea noastră ar putea realiza măcar o mică 
parte din câte a lăsat în urmă Vasile Tărâțeanu? E 
trist că nu avem răspuns la această întrebare. Îm-
prejurările sunt altele, și timpurile neisprăviților 
romantici au trecut. 

Despre scrierile poetului evocat cu atâta dra-
goste, ca despre o istorie a neamului românesc 
din Bucovina, a vorbit Consulul General al Ro-
mâniei la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu. 
I-a fost alături la bucurie și la durere, l-a ajutat, 
a depus eforturi să-i ușureze suferințele din ul-
timii ani, dorind să-l vadă fericit stăpân în Casa 
renovată a lui Aron Pumnul și Muzeul ”Mihai 
Eminescu”. Se întâmplă minuni, așa cum se 
ruga poetul într-un vers, dovadă fiind și prezența 
maicii starețe Gabriela, adusă ”pe aripi de înger” 
sub ocrotirea din ceruri a proinstareței, măicuța 
Irina Pântescu, sărbătorită, la 28 septembrie, la 
cea de-a 90-a aniversare. 

O bucurie tristă ne-a învăluit pe toți în aceas-
tă zi de sărbătoare, de pomenire... E o zi ce-ar 
merita să fie înscrisă în calendarul sărbătorilor 
noastre naționale, așa cum este Ziua Limbii Ro-
mâne Doar nimeni altul de pe acest pământ în-
străinat, în aceste timpuri tulburi, n-a luptat cu 
atâta neînfricare pentru Limba Noastră, pentru 
tot ce-a fost cuprins în filmul demonstrat de Va-
sile Rauț, însoțitorul poetului pe drumurile Ca-
ravanei Cărții Românești, dar și în îndemnul: 
”Oricum să lucrezi/ pentru o cauză sfântă/ cu 
rădăcinile înfipte/ în glia străbună/ n-am spus-o 
eu oare cu mult înainte/ ”Ce bine-i când / frații 
se află împreună”. 
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Decomunizare în al doisprezecelea ceas

Opinii, estimări, reflecţii

Mai bine n-ar fi trecut Prutul, în 1944! 
Altă viață trăiam acum

În a opta zi de la începerea agresiunii Fede-
rației Ruse în Ucraina, la Cernăuți a fost de-
montat tancul care a stat neclintit de la a doua 
ocupație sovietică, din 1946, până la 3 martie 
2022. Oare trebuia să dea peste poporul Ucrai-
nei o strașnică nenorocire ca să fie scos din oraș 
acest simbol al timpurilor totalitare, care a stat 
neclintit în toată perioada de democratizare a 
statului ucrainean?! 

Ca să înțeleagă cine nu știe ce-i cu acest tanc, 
voi relua un fragment din publicațiile de mai îna-
inte, în anii de suveranitate a Ucrainei, prin ca-
re-mi exprimam nedumerirea: ”Ce simbolizează 
rezistenţa „tancului lui Nikitin” la Cernăuţi și de 
ce nu  putem scăpa de el?”. 

„Turiştii şi oaspeţii oraşului care vin cu trenul 
la Cernăuţi, urcând spre centrul bătrânei urbe, 
vor fi întâmpinaţi de un „monument-minune” – 
de ţeava unui tanc. Este chiar acel „epocal” tanc 
al locotenentului rus Nikitin, care la 25 martie 
1944 a trecut primul pe podul de peste Prut şi, 
după cum a rămas înscris în istorie încă din peri-
oada sovietică, „a eliberat ţinutul de cotropitori”. 
Montat în 1946, tancul, despre care nu se ştie cu 
precizie că ar fi acel primul ce a trecut Prutul 
şi chiar al lui Nikitin, stă şi astăzi pe piedestal, 
aproape de clădirea somptuoasă a gării, înnegu-
rând aura ctitoriei lui Alexandru cel Bun, sfidând 
privirile oamenilor paşnici. Din când în când pe 
site-ul Consiliului orăşenesc Cernăuţi apare câte 
o petiţie electronică cu propunerea de a lichida 
de pe faţa oraşului acest ruşinos simbol al regi-
mului totalitar stalinist. Ca locul să nu rămână 
gol, se fac propuneri să se ridice acolo un para-
clis. Însă până astăzi tancul stă neclintit, neatins 
de nicio furtună, de niciun uragan al decomuni-
zării începute în Ucraina în 2014. Pentru români 
e o întrebare retorică ce simbolizează rezistenţa 
acestui tanc la Cernăuţi, când în alte locuri ar fi 
fost de mult aruncat la groapa cu deşeuri. Re-
zistenţa lui demonstrează că este acest tanc mai 
important decât un simbol al totalitarismului”. 

La Cernăuți a fost demontat  
monumentul ostașului sovietic. Vine  

la rând și Pactul Molotov-Ribbentrop?

Așadar, m-am întrebat nu o dată ce simbo-
lizează rezistența unui tanc rusesc într-o țară 
care își asumase drumul spre Europa. La fel nu 
mi-a dat mult timp pace întrebarea referitoare 
la rezistența monumentului ostașului sovietic 
din Piața Sobornicească a Cernăuțiului, până în 
dimineața de 12 august (2022), când s-a întâm-

Maria ANDRIEȘ
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plat să trec pe acolo chiar la 
momentul începerii demontă-
rii acestuia. Bine ar fi să-i vină 
rândul și pactului Molotov-
Ribbentrop, după demontarea 
acestui monument, m-am gân-
dit atunci, bucuroasă că nu de-
geaba am luat-o de dimineață 
spre fosta Piață Sovietică din 
Cernăuți. Am văzut ceea ce-mi 
doream cu mulți ani în urmă. 
Dar n-am simțit nici o bucu-
rie, ci doar un mare, dar firesc 
semn de întrebare mă ispitește: 
Când se vor lichida, la fel de 
simplu și toate nedreptățile 
aduse pe pământul nostru de 
acest „eliberator”?!

Amintim că până la începutul anilor 90 Piața 
cu monumentul ”eliberatorului” s-a numit ”So-
vietică”. Dar a dat decomunizarea peste ea, 
rebotezând-o în Piața Integrității sau Soborni-
cească. Copiii care aleargă pe aici n-au auzit, nu 
știu, nici nu-i interesează ce înseamnă cuvântul 
”sovietic”, înscris pe Monumentul ostașului so-
vietic eliberator. Monumentul, montat pe un pos-
tament înalt, a fost inaugurat în 1946, în cinstea 
victoriei în marele război pentru apărarea patriei 
(astăzi în istoria Ucrainei există doar al doilea 
război mondial). Era anul când la Cernăuți oame-
nii mureau de foame și tifos, când românii erau 
încă deportați în Siberia, vânați la munci silnice 
în Donbas. Marea decomunizare, începută după 
revoluția portocalie a președintelui V. Iușcenko 
și preluată de maidanul lui P. Poroșenko a trecut 
nepăsătoare pe lângă acest monument. S-a găsit 
un tânăr scriitor din Cernăuți, Maxim Dupeșko, 
care încă în 2018, la 26 iunie, a înregistrat o 
petiție pe site-ul Consiliului orășenesc Cernăuți, 
dar solicitarea sa pentru demontarea monumen-
tului n-a adunat numărul necesar de semnături. 
M-am gândit atunci că poate nu e rău că i-a 
eșuat inițiativa. Or, acest simbol al”eliberării” 
amintea cum am ajuns noi, românii, să fim 
despărțiți de Țară și neam, să fim minoritari 
fără drepturi în propria casă. Venea la mine, în 
primii ani de lucru la ziar, Ana Lăpușneanu, o 
femeie bătrână din suburbia la Roșa. În ochii 
ei vedeam orașul din perioada românească. Ea 

îmi povestea că atunci când au năvălit ”ostașii 
eliberatori” a două oară, deși era primăvară, ce-
rul s-a întunecat, se făcuse totul negru împrejur 
de părea că-i sfârșitul lumii. Citez și din cartea 
”Risipirea” a scriitorului Corneliu Florea, trăitor 
în prezent în Canada:” Întâi, după armata roșie, 
au sosit lucrătorii recoltați din Ucraina pentru 
Comisariatul popular pentru problemele interne 
– NKVD-ul. Și primul lucru – au înființat patru 
închisori; două la Cernăuți, una la Hotin și una la 
Storojineț. ... Din însărcinarea CC al Partidului 
Comunist din Ucraina au fost trimiși la Cernăuți 
cinci mii de specialiști – activiști de partid, pro-
curori și judecători. În numai un an de ocupație 
armată și oribilă teroare enkavedistă, majoritatea 
cernăuțenilor și-au schimbat comportamentul 
față de concitadinii lor români, s-au răcit, le-au 
întors spatele, cel puțin. ...Ucrainenii au devenit 
dintr-o dată mari comuniști și aliați de nădejde 
ai rușilor împotriva românilor...”. Asta e despre 
prima „eliberare”, când Cernăuțiul întreg a fost 
transformat într-o închisoare pentru români și 
tot elementul românesc a fost supus unui pro-
ces masiv și intensiv de distrugere și îngropare. 
Pentru cei ce fac reproșuri României că la 28 iu-
nie 1940 am fost lăsați pe mâna rușilor fără un 
foc de armă, aș aminti că nu numai rușilor am 
fost lăsați și că în luptele care s-au dat între 25-
30 martie 1944 pentru orașul Cernăuți au mu-
rit 1.500 de ostași și ofițeri români (se spune că 
erau și nemți printe ei).
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Cronicari ai spiritului românesc  
din „dulcea Bucovină”

Presa scrisă de expresie românească din 
regiunea Cernăuţi, după trecerea la versi-

unea electronică a „Zorilor Bucovinei” şi „Liber-
tăţii Cuvântului”, se limitează doar la două ziare 
„Monitorul Bucovinean” şi „Gazeta de Herţa”. 
Ele apar regulat, chiar pe timp de război, cu 
mari greutăţi pe care le cunosc doar colectivele 
de redacţie. Spre marea lor onoare, ambele ziare 
îşi îndeplinesc misiunea de informare a 
comunităţii româneşti din regiune. Anali-
zându-le din punctul de vedere al diversi-
tăţii tematice, vom constata că fiecare din 
aceste ziare îşi are aspectul său poligrafic 
şi chiar unele şi aceleaşi evenimente din 
viaţa comunităţii româneşti poartă am-
prenta individuală a stilului autorilor. Atât 
„Monitorul Bucovinean”, cât şi „Gazeta 
de Herţa” au cercul lor de autori perma-
nenţi din rândurile ziariştilor profesionişti 
neangajaţi, care, alături de titularii redac-
ţiilor, menţin prestigiul acestor publicaţii. 

„Monitorul Bucovinean”, creat în 
baza ziarului raional „Monitorul de Hli-
boca” pentru a completa lipsa „Zorilor 
Bucovinei” și  „Libertății Cuvântului” pe 
suport, face faţă noului său statut regio-
nal. Geografia materialelor publicate nu 
se referă numai la fostul raion Hliboca. 
În şpalturile lui sunt inserate comunicări 
din comunităţile teritoriale nouăsuliţene, 
storojineţene, mai rar din cele herţene. 
Se cere evidenţiată şi diversitatea teme-
lor abordate în ziar, ele ţin de diferite do-
menii de activitate, astfel sunt satisfăcute 
preferinţele unui public mai mare. Pe larg 
este oglindită viaţa culturală a comunităţii 
româneşti din regiune, punându-se accen-
tul pe misiunea importantă a acesteia de 

a-şi păstra limba, credinţa, cultura şi tradiţiile, 
adică totul ce formează în ansamblu identitatea 
noastră naţională. În şpalturile „Monitorului Bu-
covinean” este rezervat loc şi pentru versuri noi 
ale poieţilor din regiunea noastră, şi nu numai. 
De asemenea, sunt inserate articole semnate de 
autori din România, temele lor prezentând un in-
teres şi pentru cititorii români din spaţiul dintre 

Vasile CARLAȘCIUC
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Siret şi Nistru. La fel procedează şi jurnaliştii de 
la „Gazeta de Herţa”.  Specific pentru „Gazeta 
de Herța” este oglindirea vieții teatrale. În loca-
litatea herțeană Horbova activează unicul teatru 
de amatori popular românesc din Ucraina și în 
coloanele „Gazetei de Herța” sunt plasate mate-
riale despre spectacolele horbovenilor. De ase-
menea, publicația respectivă, de mai mulți ani, 
acordă o atenție deosebită activității bibliotecilor 
sătești din fostul raion Herța, care funcționează 
stabil și în prezent, în pofida greutăților cu care 
se confruntă cele două Comunități Teritoriale 
Herța și Ostrița. Pe paginile „Gazetei de Herța” 
apar cu regularitate și materiale semnate de fețe 
bisericești.

De la 24 februarie încoace subiectul princi-
pal al tuturor mediilor  din Ucraina este războ-
iul declanşat de Rusia, inclusiv şi pentru cele de 
expresie românească. Războiul este o tragedie a 
întregului popor şi veştile negre care sosesc în 
localităţile noastre sunt primite cu durere de în-
treaga lume. Prin aceasta şi se explică faptul că 
şi „Monitorul Bucovinean”, şi „Gazeta de Her-
ţa” au scris despre toţi militarii din satele româ-
neşti din regiune, care au căzut pe front, fiind 
înmormântaţi la baştină cu toate onorurile mili-
tare şi după tradiţia creştină. De altfel, aşa pro-
cedează şi ediţiile online româneşti din regiune 
– „Zorile Bucovinei”, „Libertatea Cuvântului”,  
„BucPress”.  Deocamdată tema războiului – 
veştile de pe front – cu un profund ecou soci-
al şi internaţional prevalează. Ea cuprinde și 
informațiile despre ajutorul umanitar pe care îl 
acordă Forțelor Armate ale Ucrainei populația 
din satele românești ale regiunii, precum și oa-
menii de binefacere din România pentru persoa-
nele refugiate. 

Ziariştii români din regiune ţin în cercul 
preocupărilor lor  temele pe care sunt datori 
să le abordeze, doar ei şi nu alţii se conside-
ră  cronicarii vieţii spirituale a conaţionalilor 
lor. Aici ei au toată prioritatea. Ziarele tipărite 
– „Monitorul Bucovinean” şi „Gazeta de Her-
ţa” inserează în fiecare număr diverse materiale 
despre viaţa culturală a românilor din regiunea 
Cernăuţi. Edițiile online fac acest lucru mai 
des. Majoritatea publicațiilor românești – tipă-
rite și online – au scris despre jubileele de 80 
de ani ale lui Mihai Morăraș, poet și publicist 
de la Chișinău, originar din suburbia Roșa a 
Cernăuțiului, și Nicolae Mintencu, profesor de 

română, rapsod popular și poet din Voloca. Me-
diile românești din ținut au oglindit pe larg eve-
nimentul cultural care a avut loc în vara acestui 
an la Budeneț. În fața școlii de acolo (în prezent 
Gimnaziu) a fost inaugurat bustul lui Grigore 
Bostan, figură proeminentă din întregul spațiu 
spiritual românesc. Profesorul Grigore Bostan, 
membru de onoare al Academiei Române, a 
condus în decursul unui sfert de veac Catedra 
de Filologie Română și Clasică a Universității 
Naționale „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți. A 
semnat câteva volume de poezii  și a fost pri-
mul autor român de proză fantastică din a doua 
jumătate a secolului al XX-lea din Bucovina. 
A fost și primul președinte al Societății pentru 
Cultura Românească „Mihai Eminescu”, insti-
tuită în mai 1989. De aici, de la Budeneț a por-
nit Grigore Bostan în lumea literelor românești, 
fapt menționat, cu prilejul evenimentului, de 
ziariștii români din regiune, foștii lui discipoli. 

În acest plan, Ziarul „Monitorul Bucovi-
nean” a publicat un interviu amplu cu Arcadie 
Suceveanu, unul dintre cei mai apreciați poeți 
români la ora actuală, președintele organizației 
scriitoricești din Republica Moldova, născut în 
localitatea Suceveni de pe Valea Siretului. Inter-
viul a fost solicitat cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la nașterea slăvitului nostru copământean. 
Acest jubileu n-a fost trecut cu vederea de cele-
lalte medii românești din regiune, dar interviul 
din coloanele „Monitorului Bucovinean” merită 
toată lauda. 

În cazul dat trebuie să spun un cuvânt apar-
te la adresa ediției „BucPress”, care a postat 
pe site-ul său reportaje video de la toate aceste 
acțiuni culturale. 

Întreaga presă de expresie românească i-a 
deplâns pe regretații Vasile Tărâțeanu, poet și 
membru de onoare al Academiei Române, Ilie 
Tudor Zegrea, poet de structură romantică și 
președinte al Societății Scriitorilor Români din 
Cernăuți, și Ștefan Broască, publicist și critic 
literar. Odată cu trecerea lor la cele veșnice scri-
sul românesc de la Cernăuți a rămas parcă mai 
sărac.  

În ultimii ani viața culturală a fost pusă în 
cadrul unor reguli stricte, cauzate, mai întâi, 
de pandemie, apoi de războiul din Ucraina. 
Cu toate acestea, tinerele talente din rândurile 
românilor din regiunea Cernăuți au participat 
online și cu succes la mai multe concursuri 
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internaționale, iar anul acesta au avut 
posibilitate să se prezinte chiar pe 
scenele festivalurilor. Cronica acestor 
evenimente culturale pot fi urmărite 
pe paginile „Gazetei de Herța” și „Mo-
nitorului Bucovinean”, pe site-urile 
„Zorilor Bucovinei”, „Libertății Cu-
vântului” și „BucPress”. 

Ediția online „Zorile Bucovinei” duce 
riguros cronica evenimentelor culturale, și 
nu numai, cu participarea reprezentanților 
de la Consulatul General al României la 
Cernăuți, contribuie nemijlocit la organi-
zarea acțiunilor de comemorare a lui Iancu 
Flondor, personalitate bucovineană mar-
cantă, la Storojineț, oglindește desfășurat 
activitatea societăților național-culturale 
românești „Mihai Eminescu”  și „Golgo-
ta”. 

Aceste aspecte ale vieții culturale 
a românilor din regiunea Cernăuți au 
rezonanță și pe site-ul „Libertății Cuvân-
tului”. Spre deosebire de alte publicații, 
pe site-ul „Libertății Cuvântului” este 
prezentă rubrica zilnică „Personalitățile 
zilei”. Aici este amintită o bună parte din-
tre personalitățile românești, care ne-au 
făurit istoria și cultura. 

În pofida greutăților de ordin material 
și a celor dictate de vremurile de restriște 
în care trăim, în regiunea Cernăuți sunt editate 
două reviste pentru copii – „Recreația mare” și 
„Prichindeii din Cernăuți”. Acest imbold dat de 
prima revistă pentru categoria respectivă de ci-
titori – „Făgurel”, editată în decursul a câtorva 
ani, este realizat de colaboratorii revistelor viza-
te la un înalt nivel poligrafic. „Recreația mare”, 
editată la Hliboca, a avut un timp și abonați în 
întreaga regiune. În prezent ea, precum și „Pri-
chindeii din Cernăuți” sunt difuzate la toate 
școlile românești din ținut și completează, într-o 
anumită măsură, lipsa de carte românească pen-
tru copii. 

Aceste reviste frumoase ajung la elevii ro-
mâni grație susținerii din partea sponsorilor, dar 
mai ales datorită proiectelor susținute de De-
partamentul pentru Românii de Pretutindeni. În 
aceiași situație se află și ziarele tipărite  „Gazeta 
de Herța” și „Monitorul Bucovinean”, ziarele 
online „Zorile Bucovinei” și „Libertatea Cuvân-
tului”, Agenția de știri BucPress”. 

Mass-media românească din Cernăuți a fost 
și va rămâne mereu pe baricadele luptei pen-
tru apărarea, prin forța cuvântului, a drepturilor 
noastre identitare, pentru menținerii limbii ma-
terne în școli și în biserică, pentru respectarea 
constituției țării, pentru dreptate și adevăr.
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Câteva impresii de pe urma lecturii 
unui număr al „Gazetei de Herța”

Am citit cu drag un frumos număr al zia-
rului „Gazeta de Herța”. L-am citit inte-

gral, cu interes, dar și din curiozitate, pentru a-mi 
face o imagine de ansamblu asupra publicației, 
pe care o răsfoiesc cu multă de fiecare dată 
când am posibilitate. Articole interesante, autori 
cunoscuși și mai puțin cunoscuți: Maria Toa-
că (impresionantă, solidaritatea țăranilor noștri 
de odinioară care, cu riscul vieții, săreau în aju-
torul aproapelui; odată cu pierderea credinței 
în Dumnezeu, la generațiile care s-au format 
în comunism s-a cam pierdut această solidari-
tate și, în locul ei, s-a cam instaurat lașitatea și 
indiferența), Domnica Luchianiuc (o speranță a 
poeziei române din Bucovina din anii 60 - vezi 
„Plaiul doinelor”, speranță care nu s-a mai îm-
plinit, ca multe altele, înghițită de rutina vieții de 
la țară în condițiile veștezirii interesului pentru 
creație la intelectualii români din mediul rural; 
cutremurătoare mărturisire: umblatul desculț la 
curusuri, în timpul studenției cernăuțene!), Va-
sile Pițul, consăteanul redactorului șef, pe care 
l-am cunoscut, stând alături, la lansarea volu-
mului bilingv de poezii al acestuia, la Palatul 
Național; duioasă amintire despre mentori și co-
legi; un om admirabil) ș.a. 

Analiza lui Marius Oprea e pertinentă și 
merită să fie citită și de românii din regiunea 
Cernăuți. Bine era să fie specificată și sursa. Căci, 
la un moment dat, el zice: aici, la București, iar 
gazeta apare la Cernăuți, cu titlu de Herța. 

Feeria domnului Cotic e o împletire, mai 
mult sau mai puțin reușită, de biografie și mit, 
reprezentând o  tehnică narativă modernă (folo-
sită mai cu seamă de prozatorii latino-americani 
promotori ai romanului mitic), dar cu un dezno-
dământ moralist care slăbește forța povestii. E 
tradusă mulțumitor din ucraineană, de către o 
scriitoare din București. Bine ar fi fost să se spe-
cifice și numele traducătoarei. 

Cât despre versirile doamnei Nazarii, acestea 
sunt scrise cu suflet, dar cu o slabă cunoaștere 

a tehnicii versificației, înlocuid trăirea poetică 
a sentimentului de înstrăinare prin trăirea sen-
timentală a străinătății. Fiind de fapt paralitera-
tură, asemenea versuri s-ar fi înscris mai bine 
sub o rubrică care să reflecte caracterul lor de 
încercări în arta poeziei. „Moment poetic” e prea 
mult. Se potrivește poemelor lui Zegrea, nu și 
versificațiilor doamnei Nazarii. Spun asta cu 
tot respectul față de autoare, care cu sinceritate 
își deplânge în versur viața grea între străini și 
durerea despărțirii de casă și de fiu. Asemenea 
versuri pot și trebuie să fie publicate (cu anumi-
te retușuri convenite printr-o corespondență cu 
autorul, pentru a mai reduce din asperități), dar 
ele trebuie încadrate sub o rubrică potrivită, care 
nici să nu-l umilească pe autor, dar nici să nu-i 
nemulțumească pe cititori, care, dacă nu chiar 
toți, unii vor fi având ceva cunoștințe în dome-
niul artei poetice și pot distinge între un text lite-
rar și un text paraliterar. 

Când am citit informația despre mistreții ră-
tăcind pe ulițele satului Nesfoia, mi-am zis: uite 
la ce duc defrișările. Dacă n-au pădure, mistreții 
se plimbă prin sate. În preajma Nesfoiei, a fost 
rasă de pe fața pământului, în anii de suverani-
tate a Ucrainei, o unică în acele locuri pădure 
seculară, care se întindea din dealul Nesfoiei 
până la marginea satului Stalinești. Apoi, citind 
informația precedentă, am primit o confirmare 
a legitimității revoltei mele de cititor. Numai 
că pădurea din Hliboca a fost rărită de niște 
români ce nu mai au cu ce încălzi casa grație 
politicilor economice ale guvernanților noștri, 
iar pădurea dintre Nesfoia și Stălinești a fost 
secerată de către un căpcăun lacom, cu acte în 
regulă, având binecuvântarea „hozeain”-ului de 
la raion.

Sănătate redactorului-șef și putere de 
rezistență ziarului!

03 septembrie 2022
Un cititor
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Aniversări

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”  
150 de ani de existență  

în slujba învățământului bucovinean

Luca CIUBOTARU

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmu-
zachi” din Rădăuți a împlinit 150 de ani 

de existență, acest moment fiind marcat de un 
amplu program al unor manifestări omagiale în 
perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2022. Mo-
mentele aniversare se dovedesc a fi un prilej ex-
celent pentru evocarea tradiției îndelungi, care a 
modelat evoluția și afirmarea Colegiului nostru 
în cadrul extins al învățământului bucovinean.  

Înființat printr-un decret imperial din data 
de 15 august 1871, la 1 octombrie 1872 liceul 
din Rădăuți își începea cursurile sub conducerea 
primului său director, Ernst Rudolf Neubauer, 
profesorul de istorie al poetului național, Mi-

hai Eminescu. Eudoxiu Hurmuzachi, patronul 
spiritual al instituției noastre și Ernst Rudolf 
Neubauer, primul director al Obergymnasium 
vom Radautz (denumit ulterior Liceul „Eudoxiu 
Hurmuzachi”) au fost două personalități care au 
înțeles importanța elementului occidental pentru 
emanciparea prin educație a etniilor conlocui-
toare în Bucovina, respectiv pentru moderniza-
rea administrației și infrastructurii existente în 
acea vreme. Vocația occidentală, europeană a lo-
cuitorilor din Bucovina, în general, și a români-
lor de aici, în particular, a fost explorată de cele 
două personalități prin activitatea desfășurată: 
Eudoxiu Hurmuzachi, în postura de deputat în 
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Dieta Bucovinei, iar Ernst Rudolf Neubauer, ca 
pedagog și autor deopotrivă.

În prima zi, manifestările au debutat cu o 
slujbă de pomenire în memoria dascălilor liceu-
lui care trecut la cele veșnice, urmată de dezve-
lirea și sfințirea unei plăci omagiale. În aceeași 
zi a urmat un moment emoționant, un „Prinos de 
recunoștință” dedicat foștilor dascăli ai colegiu-
lui, celor care și-au pus întreaga pasiune și pri-
cepere pentru formarea generațiilor viitoare. Cu 
recunoștință pentru întregul lor efort, comunita-
tea elevilor, profesorilor, absolvenților s-a reunit 
pentru a le mulțumi sincer pentru contribuția lor. 
A urmat un „Dialog între generații”, o întâlni-
re a absolvenților Colegiului Național „Eudo-
xiu Hurmuzachi”. Tinerii prezenți au putut afla, 
direct de la absolvenți din alte generații, care 
erau greutățile acelor vremuri, care sunt amin-
tirile generațiilor trecute, cum a rămas colegiul 
în memoria colectivă și ce rol a avut în a forma 
și șlefui caractere sau destine. Ca un arc peste 
timp, întâlnirea generațiilor de absolvenți ne-a 
arătat încă o dată ce puternice sunt valorile care 
definesc această comunitate educațională. 

Cea de a doua zi a fost marcată de simpozi-
onul național „150 de ani de tradiție și excelență 
în educație în Bucovina”, eveniment organizat 
de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” 
și Institutul „Bucovina” al Academiei Române, 
unde numeroși cercetători, istorici sau peda-
gogi au invitat publicul la o incursiune în isto-
ria învățământului bucovinean și a liceului. La 
eveniment au participat cadre didactice ale lice-
ului, profesori universitari, oameni de cultură și 
tineri interesați de istoria și tradiția Colegiului 
Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. 

În aceeași zi, s-a derulat concursul de mate-
matică „Vasile Valter Olaru”, au avut loc mani-
festări sportive, dar și „Gala performanței” fiind 
premiate rezultatele obținute de elevii și profe-
sorii C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi”. Spre finalul 
zilei, la Galeria de Artă „Traian Postolache” din 
Rădăuți a avut loc vernisajul expoziției de foto-
grafie și pictură, fiind prezentate lucrările profe-
sorului Dimitrie Roman, profesor al Colegiului 
„Eudoxiu Hurmuzachi”, dar și monografia co-
legiului (1872-2022) și revistele școlii, printre 
care:  „Muguri”, „Muguri de științe” sau „Si-
rius”. 

Ultima zi a manifestărilor a fost marcată 
printr-un moment festiv, o manifestare intitu-

lată „Repere de performanță academică și cul-
turală care au marcat existența C. N. Eudoxiu 
Hurmuzachi din Rădăuți”. Comunitatea elevi-
lor, profesorilor, absolvenților din cadrul Cole-
giului „Eudoxiu Hurmuzachi” a primit mesajul 
Președintelui României, mesajul ministrului 
educației, mesaje ale autorităților locale sau ale 
foștilor directori ai colegiului, mesajul Centru-
lui Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Rădăuți, care împărtășește același patron 
spiritual sau mesajul Consulatului României la 
Cernăuți. 

Un moment emoționant a fost reprezentat 
de reunirea șefilor de promoție ai colegiului și 
de anunțul privind demararea eforturilor pentru 
înființarea unei Fundații Alumni a Colegiului 
Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. Programul a 
continua cu un moment vocal simfonic aniversar 
susținut de Filarmonica Botoșani care a încântat 
întreaga audiență. 

Societatea pentru Cultura și Literatura Româ-
nă în Bucovina a contribuit la rândul său la mo-
mentele aniversare dedicate colegiului cu care 
municipiul Rădăuți și Bucovina se mândresc, 
organizând, prin efortul domnului Corvin Beji-
nariu, vicepreședinte al Societății o serie de ma-
nifestări științifice care au acoperit diverse teme 
culturale sau istorice. De asemenea, dl. ing. Mir-
cea Irimescu, membru al consiliului director al 
Societății, a lansat cu această ocazie un dicționar 
al profesorilor care și-au pus eforturile și price-
perea în slujba acestei prestigioase instituții de 
învățământ. Totodată, în zilele dedicate mani-
festărilor a avut loc deschiderea unei expoziții 
dedicate istoriei Colegiului Național „Eudoxiu 
Hurmuzachi”, care reprezintă un început al unui 
fond documentar al Colegiului. 

Principiile care fundamentează procesul di-
dactic au valoare atemporală. Într-unul dintre 
discursurile ținute în Dieta Bucovinei, Eudoxiu 
Hurmuzachi vorbea despre „câmpia reformelor 
[care] este tot așa de întinsă și spinoasă, precât 
de nemărginită este înflorirea unei țeri, precât de 
felurite sunt piedicile și greutățile care se nasc 
din indiferenția și struncinarea intereselor par-
ticulare și individuale”. Valorile sunt cele care 
trec testul timpului, iar celor aflați în slujba sis-
temului de învățământ le revine misiunea de a 
găsi cele mai potrivite metode pentru a le insu-
fla noilor generații: excelența, echitatea, inclu-
ziunea, integritatea, profesionalismul, respectul 

Aniversări
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sau transparența, pentru a contribui la clădirea 
unei societăți bazată pe aceste valori prin fiecare 
generație educată. 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, 
simbol al învățământului de elită din Bucovi-
na, sărbătorește în acest an cei 150 de ani de 
existență și efortul creator al atâtor generații de 
profesori de excepție și elevi dedicați care, prin 
munca și pasiunea lor, au făcut cinste liceului 
și comunității rădăuțene. Renumele colegiu-
lui a devenit, datorită lor, o stare de spirit care 
generează admirație și aspirație, iar astăzi, la 
ceas aniversar, ne aducem aminte, cu dragoste 
și recunoștință, de toți cei care au fost creatori 
de destine, colegii noștri din alte generații, de 
elevii care poartă cu mândrie și onoare numele 
de „absolvent de Hurmuzachi”. 

„Suntem pitici aflați pe umerii giganților” 
spunea Bernard de Chartres. Vedem astăzi mai 
departe, nu pentru că am avea privirea mai age-
ră, ci pentru că formarea și orizonturile noastre 
au în spate truda generațiilor trecute. Sunt oa-
menii de stat care au dezvoltat învățământul în 

Bucovina, profesori care nu au insuflat doar dra-
gostea de carte, ci au format și șlefuit caractere, 
generații de elevi care au înțeles că educația poa-
te fi salvarea unei societăți.  

Într-un cadru festiv, mulți profesori, 
absolvenți, s-au întors la locul care le-a 
influențat devenirea. S-au întors la profesorii 
care le-au dat aripi să pășească spre viitor cu 
încredere, cu o fundație solidă dată de valorile 
acestei comunități: respectul pentru educație, 
profesionalism, meritocrație, moralitate. S-au 
întors la o moștenire culturală a acestui spațiu 
educațional, cea a patronului spiritual al cole-
giului, Eudoxiu Hurmuzachi, și cea a celor 150 
de ani de învățământ la instituția care-i poartă 
numele. Prestigiul acestui colegiu s-a construit 
prin fiecare performanță individuală, prin munca 
și pasiunea profesorilor cu vocație. 

Această moștenire culturală implică, însă, 
și o responsabilitate. Este una colectivă. Ea ne 
obligă ca, prin faptele noastre, să înnobilăm par-
cursul acestui colegiu și amprenta pe care el a 
lăsat-o în Bucovina și în lume.

Aniversări
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Arcaşii limbii române

Ion Iovcev,  Semănătorul…

Irina AIRINEI

„Noi nu ne simţim străini nici dincolo de 
Nistru, fiindcă soldaţii noştri păşesc, 

nu numai pe urmele voivozilor oblăduitori de 
pământuri româneşti, dar şi pe acelea ale marelui 
rege daco-get, Burebista, care, printr-o sforțare 
urmărită cu teamă de însuşi cuceritorul Galiei, 
Caesar, reuşise să încorporeze într-un stat uni-
tar, toată naţiunea getică, dându-i, la răsărit, ca 
hotar, Bugul, fluviu dacic din imemorabile vre-
muri. Nu ne simţim streini, deoarece opera de 
civilizare a meleagurilor transnistriene aparţine 
elementului românesc, rămas acolo, înfipt în pă-
mânt, cu toată urgia vremurilor ce s-au abătut 
asupra sa, iar sămânţa unei civilizaţii stabile, aşa 
cum o cunoaşte pentru prima dată umanitatea 
preistorică, a fost sămănată încă de acum patru 
milenii şi jumătate de către neamurile străvechi 
tracice de pe plaiurile Moldovei.” (Dumitru Ber-
ciu, „Basarabia în unitatea străveche a Daciei”,  
în „Dacia”, 15 aug. 1941)  

– Îmi spuneam, – își începe Ion Iovcev măr-
turisirile, – că orice om este ca o particulă ele-
mentară, infinitezimală, dar urma pe care o lasă 
în univers reprezintă energia, impulsul ei, faptul 
că, deși are o durată foarte scurtă de viață, la fel 
ca și omul, trece prin viață lăsând o urmă…O 
urmă pentru următoarele generații…

– Ce înseamnă, de fapt, a fi profesor, aici, în 
Transnistria?” – l-am întrebat. 

– Noi, profesorii, învățătorii, educatorii sun-
tem, aș zice, semănători de lumină în sufletele și 
în inimile copiilor, viitorii adulți.”

– În ce condiții v-ați început activitatea ? 
Cum au fost anii de după ’89? 

– Ani de speranțe plătite cu viața. Când am 
trecut odată prin orășelul Ștefan Vodă, după ’89, 
m-am bucurat, spunându-mi că, în sfârșit, acesta 
este, din nou, un oraș românesc: la tot pasul era 

arborat tricolorul, panglica tricoloră la statuia lui 
Ștefan cel Mare, inscripțiile toate erau în grafie 
latină și, trecând prin fața Liceului „Ștefan cel 
Mare”, m-am oprit o clipă: iată locul de unde am 
început să împrăștii acele boabe de lumină,  aici 
mi-am început cariera de profesor, în 1974, an 
în care orășelul se numea Suvorov… În 1975, 
m-am căsătorit și am fost nevoit să trec, din 
Ștefan Vodă, în raionul Slobozia, peste Nistru, 
deoarece soția mea era studentă la Universitatea 
din Tiraspol și ne-am hotărât să rămânem acolo 
până la absolvire, eu având de gând să urmez 
studii postuniversitare la Academia de Științe 
din Chișinău. Dar nu mi s-a permis să-mi fac 
acolo viză de reședință. Din 1975 am predat ma-
tematică și fizică la școala serală din Slobozia 
iar apoi, peste jumătate de an, m-am  transferat 
în școala medie numărul 1 din orășelul Slobo-
zia. Am fost numit apoi inspector de către șeful 
Direcției de învățământ Slobozia,  Anatol Croi-
toru, un român erudit,  originar din satul Găvă-
noasa, raionul Vulcănești, actualul raion Cahul.

În acea perioadă de efervescență națională, în 
raionul transnistrean Slobozia, ca responsabil cu 
predarea limbii române, Ion Iovcev „a semănat 
lumină” pe un câmp mult mai larg. Din 1988, a 
adus cărți de literatură română din Chișinău, a 
inițiat cercuri de predare a limbii române pentru 
cadrele didactice, pentru conducătorii de raioane 
căci, în acea perioadă, mulți doreau să studieze 
limba română în grafia latină, autoritățile dându-
și seama că e o condiție stringentă și, prin urma-
re, în toate magazinele și chioșcurile de presă, 
peste tot, existau publicații în limba română, 
în orice școală era deschisă așa numita „Casa 
mare”, un colț etnografic românesc cu covoare, 
obiecte de uz gospodăresc, piese vestimentare 
tradiționale, documente.
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Din anul 1988 până în 1992 s-a generalizat 
învățământul în grafia latină în toate școlile din 
Transnistria după manualele din Chișinău. După 
31 august 1989, toată lumea progresistă se co-
nectase la ceea ce se întâmpla în Parlamentul fos-
tei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, 
când, pentru prima dată, limba română în grafia 
latină a devenit limba oficială a țării.

Pentru că, din  1989 până în 1992, limba ro-
mână se studia și în școlile rusești ca o disciplina 
de predare și pentru că, în perioada aceea, până 
și rușii erau interesați să învețe limba română, 
separatiștii nu mai puteau opri acest val decât cu 
armele. Spiritul românesc trebuia ucis. 

Susținuți de către Moscova, prin Armata 14-
a, separatiștii din Tiraspol au ajuns să declanșeze 
războiul împotriva Moldovei,  iar câmpul semă-
nat cu atâta sârguință de semănătorii culturii 
românești, a fost minat, distrus, cazacii ajungând 
să împuște, în școli, literele alfabetului latin, în 
fața elevilor (cazul din Grigoriopol).

La 27 mai 1992, după decesul lui Anatol Cro-
itoru, Direcția de învățământ din Tiraspol a că-
zut în mâna separatiștilor. 

La 18 iunie 1992, Lebed îi scria președintelui 
Mircea Snegur: „Dacă poliția moldovenească nu 
se retrage din Tighina, atunci ofițerii Armatei a 
14-a și soldații ruși vor lua micul dejun la Tira-
spol, prânzul la Chișinău, iar cina la București.” 
Era lovitura de gong a acestui război ruso-mol-
dovenesc. 

Profesorul Iovcev a scris o carte despre ace-
le vremuri, o carte despre trei decenii de luptă 
și sacrificii pe altarul limbii române, în care 
învățământul în limba română a fost plătit cu 
viața. Este o carte despre întâmplări lugubre, 
despre atentate, arestări, persecuții, torturi, des-
pre ura împotriva elementului autohton, împotri-
va sufletului copilului - rănit, lovit, speriat, dar și 
despre candela aceea care nu poate fi înăbușită. 
Este o carte despre speranță și disperare, despre 
parcursul unui om strivit de destin, dar renăscut 

de fiecare dată prin virtutea iubirii. Căci…cum 
poți să omori Lumina?

– Aveam planuri mari de investiții în școală, 
o dată cu  sărbătorirea a 30 de ani de existență a 
Liceului „Lucian Blaga”, unica școală cu preda-
re în limba română din Tiraspol…

După cel de-al doilea atentat din 28 aprilie 
2021, Iovcev mărturisește: 

– Eram într-o stare destul de grea, respiram 
greu, coșul pieptului era strivit, aveam coaste 
rupte în regiunea inimii, suferisem o comoție ce-
rebrală, sufeream de dureri mari la piciorul lovit, 
mă simțeam rău și, totuși, făcusem tot posibilul să 
ajung la școală pe 1 Mai, la ultimul careu solemn 
din viața mea de profesor…La 22 iunie 2021, 
cu toate că mă simțeam atât de rău după „acci-
dent”, merg cu autobuzul școlii (primit de la Sta-
tul Român) la Căușeni. Era o zi foarte înnorată, 
cu ploaie torențială, cu fulgere, tunete și, în acea 
zi, presimțeam ceva rău. Și, într-adevăr, primesc 
un telefon de la Ministerul Educației din Chișinău 
prin care mi se spune: „Vă aducem la cunoștință 
că astăzi este ultima zi de lucru a dumneavoas-
tră și că vi s-a întrerupt contractul individual de 
muncă.” În acel timp s-a auzit  un tunet puternic 
pe care l-am simțit în interiorul meu…Eram în-
lăturat de regimul Dodon după o viață întreagă 
dedicată elevilor, în care am ars ca o lumânare, 
mi-am dedicat viața acestor copii, acestor elevi 
cărora li se smulgea dreptul la educație în limba 
maternă, limba română. Atât de brutal m-a scos 
din activitate un președinte care depunea flori la 
monumentele  cazacilor asasini de români.

În vremuri de restriște care ajung până în zi-
lele noastre, cele opt școli românești din Trans-
nistria au ținut aprinsă candela românității. 
Profesorii lor au semănat „un strop din lumina 
aceea-nsetată adânc de viaţă”, cum scrie Blaga.  
„O sete de lume şi soare”, o viață de om pentru  
mai multă lumină: Ion Iovcev. Niciodată înge-
nuncheat, niciodată învins. „Lumina luminează 
în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.”
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De la deznaționalizare la interdicție

Între 1990 și 2022, s-au mediatizat pes-
te 20 de interdicții aplicate de către 

statul ucrainean unor cetățeni români, dar și 
cetățeni ucraineni de etnie română pentru fap-
tul că direct sau indirect susțineau respecta-
rea drepturile minorității românești din țara 
vecină. Materialul de față tratează problema 
acestora și a contextului în care s-au emis 
interdicțiile. Pe de o parte, această problemă a 
apărut cu toate că statul român a acordat spri-
jin comunității ucrainene din România, cât 
și statului ucrainean  în  problemele de ordin 
internațional cu care s-a confruntat după de-
clararea independenței. Pe de altă parte, activi-
tatea de susținere a comunității românești din 
Ucraina – motivul neoficial al interdicțiilor, 
a fost accelerată de starea tot mai precară a 
comunității românești din țară vecină. 

Minoritatea ucraineană din România

Membrii comunității ucrainene din Româ-
nia beneficiază de aceleași drepturi și libertăți 
constituționale ca majoritatea cetățenilor ro-
mâni. Întru protecția propriei comunități, Ucrai-
na a semnat cu România „Tratatul cu privire la 
relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre 
România şi Ucraina” pe 2 februarie 19971. Li-
tera legii a fost respectată de către statul ro-
mân în așa fel încât la nivel european acesta a 
devenit un exemplu de bune practici în ceea ce 
privește tratamentul minorităților. Faptul a fost 
confirmat de către deputatul Uniunii Ucraineni-
lor din România în anul 2021 la Satu Mare de 
Ziua Națională a Limbii Ucraine2, o sărbătoare 
instituită de Parlamentul României relativ re-
cent, în anul 20183. Bunele practici nu s-au oprit 
doar asupra comunității ucrainene din Româ-
nia. Putem observa aceiași atitudine exemplară 

și în cazul minorității maghiare4, dar și a altor 
minorități naționale.

Starea comunității românești din Ucraina

În Ucraina trăiește o comunitatea românească 
considerabil mai numeroasă decât cea ucrainea-
nă din România. Cifrele oficiale cele mai apro-
piate de numărul real al românilor din Ucraina, 
estimat de către asociațiile reprezentative ale 
acestora, au fost transmise de statul ucrainean 
prin recensământul din 2001. Atunci prezența 
românilor, denumiți de asemenea artificial în re-
censământ „moldoveni”, pe teritoriul Ucrainei 
era de 409 mii5. Numărul etnicilor ucraineni din 
România se ridica în 2011 la cifra de 50 mii de 
persoane6. 

Starea comunității românești din Ucraina 
se degradează treptat, în timp ce comunita-
tea ucraineană din România primește sprijin și 
ajutor din partea statului român. De la an la an 
românii din Ucraina au tot mai puține drepturi 
respectate și se află în fața pericolului de a fi 
asimilați. În ceea ce privește respectarea drep-
turilor lingvistice, mecanismul de monitorizare 
al protecției minorității românești din Ucraina 
pus în funcțiune de Consiliul Europei demon-
strează că educația acestora în limba maternă 
s-a deteriorat constant între 1999 și 20207. Dacă 
la începutul anului 1990 funcționau pe teritoriul 
Ucrainei 123 școli cu predare în limba română, 
în anul 2020 numărul acestora s-a micșorat la 
718. Privarea de învățământul în limba mater-
nă a etnicilor români s-a agravat după adopta-
rea unei legi a educației în anul 20179, despre 
care reprezentanții românilor din țara vecină 
declară că a condus la un „genocid cultural-ling-
vistic”10. Consiliul Național al Românilor din 
Ucraina (CNRU) a semnalat că acțiunile statului 

Ovidiana BULUMAC
Narcis RUPE
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român după adoptarea legii au fost „modeste”11 
în comparație cu cele ale Ungariei și Bulgariei. 
Una dintre măsurile concrete menite să încuraje-
ze învățământul în limba română - programul de 
acordare a burselor școlare elevilor români din 
Ucraina de către Guvernul României (măsură 
implementată după 201712) a fost oprit temporar 
în anul 202113, fiind reluat în anul 202214. Starea 
învățământului românesc s-a agravat mai ales 
în regiunea Odessa (Sudul Basarabiei) întrucât 
statul ucrainean a recenzat românii din această 
regiune sub denumirea de „moldoveni”, încura-
jându-se sistematic, și în acest spațiu, falsa idee 
de „limbă moldovenească”, cu toate că în opinia 
Comisiei de la Veneția, „limba moldovenească” 
și limba română sunt identice .

„Acțiunile modeste” ale statului român se 
pot observa și în cazul recentei reforme ad-
ministrative a Ucrainei care riscă să divizeze 
comunitățile românești, mai ales în regiunea 
orașului Cernăuți15. Și de această dată, statul 
maghiar și cel bulgar, mai puțin statul român, au 
făcut presiuni pe cale diplomatică pentru ca pro-
priile minorități să nu fie divizate16.  

Principalele comunități de români din Ucrai-
na locuiesc în regiunile Cernăuți (nordul Buco-
vinei, nordul Basarabiei și ținutul Herța), Odesa 
(sudul Basarabiei și Transnistria) și Maramureșul 
istoric (Transcarpatia). Conform cifrelor oficia-
le cei mai mulți români se află în jurul orașului 
Cernăuți (200.000), urmat de regiunea Odesa 
(125.000) și Transcarpatia (30.000)17. Cu toate 
că numeric este cea de a doua comunitate et-
nică din Ucraina18 după minoritatea rusească, 
aceasta suferă atât din punct de vedere cultural 
(după cum am arătat mai sus) cât și economic. 
O analiză a salariului mediu din Ucraina rele-
vă că în 2019 regiunile locuite de români erau 
cele mai sărace din țară19. Dintre acestea regiu-
nea Cernăuți avea cel mai mult de suferit, fiind 
regiunea cu al de-al doilea cel mai scăzut salariu 
mediu din Ucraina20. 

Sprijinul oferit de România Ucrainei

În ciuda stării precare a comunității 
românești, statul român nu s-a oprit din 
susținerea celui vecin, ba chiar l-a ajutat în 
problemele sale geopolitice cu vecinul de la 
est. România a fost printre primele țări care a 
recunoscut independența Ucrainei21. În 1997, 
cele două țări au încheiat „Tratatul cu privire 

la relațiile de bună vecinătate şi cooperare din-
tre România şi Ucraina” care se reînnoiește de 
atunci la fiecare cinci ani. Acordul a fundamen-
tat atât atitudinea binevoitoare, cât și acțiunile de 
sprijin acordate de către statul român Ucrainei în 
problemele internaționale cu care s-a confruntat 
după declararea independenței. Atunci când pe-
ninsula Crimeea a fost anexată de către Federația 
Rusă, cât și în actualul conflict militar început 
în februarie 2022, România a susținut și susține 
integritatea teritorială a statului vecin. În plus, 
nu s-a opus unei aderări a Ucrainei la N.A.T.O., 
precum a procedat Ungaria din cauza probleme-
lor etnicilor maghiari din Maramureșul istoric 
(Transcarpatia)22. De asemenea, aceiași atitudine 
este prezentă în ceea ce privește demersul Ucrai-
nei de aderare la UE. România a susținut libe-
ralizarea vizelor oferite de către statele membre 
ale Uniunii Europene cetățenilor ucraineni23 și a 
facilitat sprijinul financiar al Uniunii Europene 
către Ucraina prin programul operațional comun 
româno-ucrainean, care a dispus de un buget în 
valoare de 50 mil. euro24.

Statul român a oferit de asemenea Ucrainei 
în timpul pandemiei COVID-19 un ajutor uma-
nitar în valoarea de 1.75 mil. de euro25 și a donat 
acestuia 100 de mii de vaccinuri anti-covid26. 
Ajutorul a fost de 1,3 ori mai mare decât suma 
burselor acordate de Guvernul României elevi-
lor români din Ucraina la nivelul anului 2020, 
burse ce din 2021 s-au retras temporar până în 
202227. Nu în ultimul rând, după începerea con-
flictului ruso-ucrainean din februarie 2022 un 
număr de 86 de mii de cetățeni ucraineni și-au 
găsit adăpost în România și primesc ajutor din 
partea statului român28. 

Ajutorul acordat statului vecin și bunul 
tratament al minorității ucrainene din Româ-
nia sunt dovezi că statul român nu manifestă 
pretenții teritoriale asupra Ucrainei. România a 
reiterat această poziție în contextul tensiunilor 
internaționale recente. Ministerul Afacerilor Ex-
terne al României a declarat că susține întru totul 
suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrai-
nei29 în timpul neînțelegerilor ruso-ucrainene 
din 2018 pe marginea strâmtorii Kerci. De ase-
menea, conflictul militar ruso-ucrainean început 
în 24 februarie 2022 a reprezentat o dovadă că 
statul români nu manifestă pretenții teritoria-
le din partea statului ucrainean. În acest sens, 
Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al 
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Ucrainei au semnat un acord de cooperare în do-
meniul tehnico-militar pentru a facilita armatei 
Ucrainei achiziționarea de armament30. 

Problema interdicțiilor

În ciuda tratatelor internaționale și a sprijinu-
lui acordat de către statul român Ucrainei în mo-
mentele dificile, autoritățile de la Kiev au interzis 
între 1990 și 2022 accesul unor cetățeni români 
și chiar a propriilor cetățeni de etnie română pe 
teritoriul țării pentru că au susținut drepturile și 
libertățile comunității românești din țara vecină 
și au relatat despre problemele acestora.

Problema cetățenilor români declarați „per-
sona non grata” pe teritoriul Ucrainei va fi pre-
zentată în cele ce urmează, urmărind să scoatem 
în evidență motivațiile oficiale și neoficiale 
din spatele acestor decizii alături de aspecte-
le juridice ale problemei, să schițăm un profil  
sociologic al celor interziși și să prezentăm 
reacția statului român față de această proble-
mă. Pentru îndeplinirea obiectivelor am apelat 
la informațiile prezente în mass-media alături de 
propriile date, colectate în urma unor interviuri 
realizate cu unii dintre cei interziși. 

În cele ce urmează vom schița un profil soci-
ologic al celor declarați „persona non grata” pe 
teritoriul Ucrainei. Pentru început menționăm 
că sunt cetățeni ai statului român sau chiar ai 
statului ucrainean, dar de etnie română. De re-
marcat cazul paradoxal al unui jurnalist cu dublă 
cetățenie, originar din regiunea Maramureșului 
istoric (denumită de partea ucraineană și ma-
ghiară Transcarpatia). Cu toate că era cetățean 
al statului ucrainean, acest fapt nu a împiedicat 
autoritățile de la Kiev să-i aplice interdicția31. 
Alți doi interziși, Vasile Ilica și Eugen Patraș, 
de asemenea sunt originari din Ucraina. Mai 
mult, veteranului de război  Vasile Ilica, origi-
nar din Broscăuții Noi, raionul Storojineț, i s-a 
interzis intrarea în Ucraina la vârsta de 87 de 
ani (!?).

Persoanele date aparțin de următoarele pro-
fesii liberale, care necesită un înalt de grad de 
educație: jurnalist, scriitor, cercetător, istoric, 
om politic, funcționar al statului român, ori eco-
nomist. Fac parte din organizațiile guvernamen-
tale sau non-guvernamentale din România sau 
Republica Moldova32 a căror activitate are sau 
a avut legătură (chiar de scurtă durată) cu cea 
a românilor din Ucraina. Legătura s-a concreti-

zat în participarea la evenimentele asociațiilor 
românești din Ucraina, ori la semnalarea proble-
mele comunității românești în presa din România. 
O listă incompletă a celor interziși între 1990 și 
2022 este atașată în anexa studiului de față. 

Instituția statului ucrainean care a emis 
interdicțiile este Serviciul de Securitatea al 
Ucrainei. Din punctul de vedere expus oficial 
de către instituție, punct de vedere făcut public 
cu raritate, cetățenilor români și chiar etnicilor 
români cu cetățenie ucraineană li s-a interzis ac-
cesul în Ucraina pentru că „au răspândit materi-
ale unioniste”33, „au incitat la ură etnică”34, „au 
periclitat siguranța statului ucrainean și a ordinii 
publice”35. În acest sens, unul dintre cei interziși 
a mărturisit: 

„Acuzația care mi-a fost adusă mie, absolut 
neîntemeiată și care nu are de a face nimic cu 
legislația Ucrainei și care nu vizează Ucraina în 
niciun fel era, ca să traduc din ucraineană, răs-
pândirea de materiale cu caracter unionist” (Băr-
bat, 57 de ani).

În majoritatea cazurilor autoritățile ucrainene 
au ascuns dovezile prin care și-au fundamen-
tat deciziile chiar și când cei interziși au făcut 
demersuri să le cunoască. Cei interziși au fost 
nevoiți să facă demersuri, chiar și în instanță, 
pentru a le obține. După impunerea interdicției, 
unul dintre cei intervievați a declarat că s-a adre-
sat direct printr-un membru al familiei care se 
afla în Ucraina serviciului de informații pentru 
a cunoaște motivul deciziei, în timp ce un altul 
a primit documentul în bază căruia interdicția a 
fost emisă de la polițistul de frontieră. 

Superficialitatea descrierii faptelor în baza 
cărora s-au emis interdicțiile și lipsa motivării 
legale a deciziei se înscriu în seria de probleme 
legale pe care le ridică aceste acțiunile ale statu-
lui ucrainean. Ucraina se numără printre țările 
care au ratificat „Declarația Universală a Drep-
turilor Omului”, „Pactul internațional cu privi-
re la drepturile politice și civile”, „Protocolul 
adițional nr. 4 la CEDO”, alături de „Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului” angajându-se 
astfel să respecte libera circulației a cetățenilor 
pe propriul teritoriu36. Semnarea acestor acor-
duri nu a oprit autoritățile ucrainene să declare 
„persona non grata” cetățeni ai României și chiar 
proprii, unii cetățeni ucraineni de etnie română, 
pentru motivul neoficial că au susținut într-un 
fel sau altul comunitatea românească din țara 
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vecină. Astfel, Ucraina restrângând dreptul la 
libera circulație a sancționat de-facto libertatea 
de exprimare37, un drept fundamental al omului. 
Dubiile legate de legalitatea interzicerilor pot fi 
ridicate mai ales pentru cazul unui jurnalist, care 
deși era cetățean ucrainean nu și-a putut întâlni 
familia din satul natal din dreapta Tisei din cau-
za interdicției38 Din seria anomaliilor se numără 
și cazul lui veteranului de război Vasile Ilica în 
vârstă de 87 de ani. Acesta a primit interdicția în 
anul 2012, iar până la moartea sa în 2015, nu i 
s-a permis, în ciuda demersurilor legale efectu-
ate pentru ridicarea deciziei, să-și viziteze mor-
mintele părinților din Ucraina39. 

Întrucât motivațiile oficiale ale interdicțiilor, 
ascunse de cele mai multe ori, îndreptățesc ridi-
carea dubiilor în raport cu legalitatea acestora, 
se pune întrebarea: care sunt motivațiile „reale”, 
neoficiale din spatele deciziei? Urmărind activi-
tatea celor interziși în raport cu apărarea dreptu-
rilor comunității românești din Ucraina, se poate 
deduce că tocmai această susținerea de care au 
dat dovadă a stat la baza acțiunilor statului ucrai-
nean.

„Eu am organizat împreună cu cei de aco-
lo un congres al educatorilor români din sudul 
Basarabiei ... Am strâns profesorii și învățătorii 
de limba română. Am purtat o discuție despre 
dispariția școlilor românești de acolo ... S-a în-
cheiat congresul și am plecat ... Și cred că în 
noiembrie aceluiași an am dat pașaportul și a ve-
nit la mine un grănicer care vorbea românește:  
«... Îmi pare rău, nu mai puteți să intrați, SBU va 
interzis»” (Bărbat, 59 de ani).

„Părerea mea este că această interdicție a fost 
aplicată din cauza unui material de presă pe care 
l-am publicat la un moment dat în presa de lim-
ba română din Ucraina, de la Cernăuți, despre 
fenomenul creării de duble cetățenii de către 
Ucraina în Republica Moldova, inclusiv în re-
giunea separatistă din stânga Nistrului ... Tirajul 
acelui ziar a fost confiscat de către Serviciul de 
Securitate al Ucrainei cu ocazia unei descinderi 
la sediul Centrului Cultural Românesc «Eudoxiu 
Hurmuzachi» din Cernăuți. Fapt care s-a produs 
cu câteva luni înainte de anunțarea interdicției 
care mi-a fost aplicată” (Bărbat, 57 de ani).

Motivații similare s-au întâlnit și în alte ca-
zuri făcute publice de către presa din Româ-
nia. Printre acestea se regăsesc participarea la 

activitățile organizațiilor românești din Ucraina 
precum comemorarea masacrului de la Fântâna 
Albă40 , deschiderea Centrului Cultural Român 
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți41, și reali-
zarea unor reportaje despre realităților românești 
din țara vecină precum cele ale TVR Iași42 și 
„Reporter în Basarabia de Sud”43.

Reacția statului român  
în problema interdicțiilor

Ministerul Afacerilor Externe de la București 
a susținut că a ridicat problema omologului din 
Ucraina cu ocazia unei vizite oficiale la București 
în februarie 2015. La nivel diplomatic, Ambasa-
da României la Kiev a procedat similar44. Reacția 
este îndreptățită de faptul că atitudinea agresivă 
față de cei care susțin comunitatea românească 
din Ucraina este luată în detrimentul tratatelor și 
acordurilor dintre cele două țări. În tratatul din 
2 februarie 1997 cu privire la relațiile de bună 
vecinătate dintre cele două țări se condamnă 
îngrădirea difuzării libere de informații referi-
toare la „viața socială, politică, economică, cul-
turală și științifică din țările [semnatare]”45. Însă, 
discuțiile la nivel diplomatic nu au îmbunătățit 
situația interdicțiilor după cum a mărturisit unul 
dintre respondenți: 

„M-am întors la București și l-am anunțat pe 
... ministrul de externe. El l-a convocat pe amba-
sadorul Ucraineni și l-a întrebat ce s-a întâmplat 
și de ce. [Ambasadorul Ucraineni] a spus că la 
ei lucrurile sunt despărțite, că securitatea este 
despărțită de Ministerul de Externe și că ei n-au 
ce să facă” (Bărbat, 59 de ani). 

Concluzie

Sprijinul acordat de către România statu-
lui ucrainean începând de la recunoașterea 
independenței și până la actualul conflict cu 
Federația Rusă nu a creat condițiile unui mai bun 
tratament al comunității românești din țara veci-
nă. Cetățeni ai României au încercat să transmi-
tă publicului larg starea comunității românești, 
dar mai ales să-i răspundă provocărilor cu care 
se confruntă. Deși îndreptate înspre sprijinul ro-
mânilor din Ucraina, acțiunile lor au fost cata-
logate de autoritățile ucrainene drept nocive și 
prin urmare, unei părți a celor care puteau ajuta 
comunitatea românească, li s-a interzis accesul 
pe teritoriul statului vecin.
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Nume
Profesie, funcție 
ocupată la data 

interdicției

Anul 
interdicției Durată Motiv oficial Motiv neoficial

1. Vasile 
Șoimaru

om politic, publicist, 
fotograf, economist

2019 3 ani nu i s-a comunicat 
motivul oficial

publicarea unor lucrări și 
albume despre românii din 

Ucraina
2. Constantin 

Codreanu
deputat român 2017 5 ore nu i s-a comunicat 

motivul oficial
se îndrepta spre 

comemorarea masacrului 
de la Fântâna Albă

3. Alexandru     
Nicolae 

Teodoreanu

director de programe 
culturale al Asociației 

STINDARD 
(București) pentru 

românii din Ucraina și 
Republica Moldova

2016 5 ani „hotărâre a 
organelor 

superioare de la 
Kiev”

se îndrepta către 
deschiderea Centrului 

Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Cernăuți

4. Mircea 
Druc

scriitor, fost premier 
al Republicii Moldova

2015 termen 
nelimitat

nu i s-a comunicat 
motivul oficial

se îndrepta către 
deschiderea Centrului 

Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Cernăuți

5. Vlad 
Cubreacov

jurnalist, președintele 
Asociației „Răsăritul 

Românesc” din 
Chișinău

2018 5 ani „răspândirea 
de materiale cu 

caracter unionist”

relatarea realităților din 
Ucraina

6. Viorel 
Patrichi

jurnalist 2018 5 ani „răspândire 
materiale cu 

conținut unionist”

relatarea realităților din 
Ucraina

7. Vasile
Ilica

(1924-2015)

veteran de război 2012 în anul 2015 
interdicția nu 
era ridicată

nu i s-a comunicat 
motivul oficial

publicații privind istoria 
Bucovinei

8. Valentin 
Țigău

jurnalist, redactor 
Radio România 

Actualități

2006 5 ani nu i s-a comunicat 
motivul oficial

a participat la scrierea 
seriei de articole „Reporter 

în Basarabia de Sud”
9. Simona 

Lazăr
jurnalist, redactor 

„Jurnalul Național”
2006 5 ani Nu i s-a 

comunicat 
motivul oficial-

a participat la scrierea 
seriei de articole „Reporter 

în Basarabia de Sud”
10. Marian 

Voicu
Jurnalist 2001 5 ani „incitare la ură 

etnică”
relatarea realităților 

românești din Ucraina
11. Dănuț 

Olariu
asistent imagine 2001 5 ani „incitare la ură 

etnică”
relatarea realităților 

românești din Ucraina
12. Radu 
Vizitiu

operator cameră 2001 5 ani „incitare la ură 
etnică”

relatarea realităților 
românești din Ucraina

13. Victor 
Roncea

jurnalist, șeful secție 
de știri externe al 
ziarului „ZIUA”

2000 în anul 2003 
interdicția nu 
era ridicată

nu i s-a comunicat 
motivul oficial

relatarea realităților 
românești din Ucraina

14. George 
Muntean

istoric și critic literar 1993 5 ani lipsă de informații Susținerea drepturilor 
românilor din Ucraina

13. Daniel 
Hrenciuc

istoric, autor al 
cărții „Provocările 

vecinătății”

2011 5 ani nu i s-a comunicat 
motivul oficial

autor al unei lucrări 
istorice ce abordează 

relațiile romano-ucrainene 
din perioada interbelică 
„Provocările vecinătății”

Anexă

Tabel 1.
Cetățenii români, ucraineni de etnie română,

declarați „persona non grata” pe teritoriul Ucrainei în anii 1990 și 2012
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14. Alexandru 
Nicolae 

Teodoreanu

director de programe 
culturale al Asociației 

STINDARD 
(București) pentru 

românii din Ucraina și 
Republica Moldova

2016 5 ani nu i s-a comunicat 
motivul oficial

susținerea drepturilor 
românilor din Ucraina

15. Ion 
Beldeanu

președintele 
Societății Scriitorilor 

Bucovineni din 
Suceava

2002 5 ani „periclitarea 
siguranței statului 

ucrainean și 
ordinii publice”

Reflectarea in presa din 
România a realităților 

comunității românești din 
Ucraina

16. Eugen 
Patraș

avocat, fost 
vicepreședinte al 
Societății pentru 

Cultură Românească 
Mihai Eminescu din 

Cernăuți

2002 5 ani „periclitarea 
siguranței statului 

ucrainean și 
ordinii publice”

susținerea drepturilor 
românilor din Ucraina

17. Eugen 
Popescu

jurnalist, președinte al 
agenției „Romanian 

Global News”

2014 5 ani „periclitarea 
siguranței statului 

ucrainean”

relatarea constantă a 
realităților românești din 

Ucraina

18. Iulia 
Modiga

Jurnalist, redactor-șef 
revista „InfoProtu.ro”

2013 5 ani nu i s-a comunicat 
motivul oficial

„cunoscut promotor al 
respectării drepturilor 

românilor din Ucraina”
19. Vlad 
Durnea

consilier parlamentar 2013 5 ani nu i s-a comunicat 
motivul oficial

se îndrepta spre 
comemorarea masacrului 

de la Fântâna Albă
20. Dragoș 

Galbur
„blogger”, 

administrator blog 
„basarabia91.net”

2011 5 ani nu i s-a comunicat 
motivul oficial

Interdicția are legătură cu 
activitățile sale național-
patriotice care abordează 

subiectul Bucovinei și 
Bugeacului

21. Sergiu 
Dan

cetățean român și 
ucrainean, jurnalist 
„Rador” și „Radio 

România”

2012 5 ani „periclitarea 
siguranței statului 

ucrainean”

relatarea realităților 
românești din 

Maramureșul Istoric 
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La Cernăuți, scriitorii iau cu asalt râul Lethe

Benedictinul nostru 
Gheorghe HAFICIUC (1927-2021)

La10 martie anul trecut , la vârsta de 93 de ani, 
în comuna Carapciu pe Siret, a încetat din viață 
inginerul Gheorghe HAFICIUC, unul dintre cei 
mai importanți cărturari români din Cernăuți, 
prea puțin cunoscut publicului larg, dar a cărui 
valoare nu a fost mai prejos de valoarea colegi-
lor săi aflați tot timpul în 
văzul lumii. Deși autodi-
dact în materie de istorie 
generală și istorie litera-
ră, de profesie silvicultor 
și inginer (cu brevete de 
inventator)  în construcția 
de mașini, cunoștințele 
sale de „amator” în 
științele umaniste le în-
treceau pe acelea ale unor 
specialiști titrați în dome-
niu. Erudiția, exigența și 
acribia pe care o demon-
stra în studiile sale meti-
culos elaborate, publicate rar în presa locală și 
doar după căderea comunismului, au trezit în-
totdeauna un sentiment de admirație și prețuire 
din partea cititorului. Și chiar dacă unele dintre 
ideile sale mai îndrăznețe nu găseau susținere 
la toată lumea, ele trezeau interes și impuneau 
respect. Or, tocmai astfel de idei îi caracterizau 
stilul de lucru, ele fiind o regulă, nu o excepție în 
activitatea sa intelectuală, constituind, în defini-
tiv, un ușor straniu modus vivendi. 

Întreaga sa viață Gheorghe Haficiuc și-a con-
sacrat-o studiului. Era atât de absorbit de activi-
tatea de cercetare încât aproape că nu ieșea din 
casă. Trăia izolat, ca un adevărat ermit, cu cartea 

alături, mireasa sa, pe care a iubit-o ca un verita-
bil benedictin, retras într-o scundă cămăruță care 
aducea mai mult a chilie decât a garsonieră, la 
parterul unei vechi clădiri din Cernăuți, constru-
ită pe timpul Austriei, situată undeva la mijlocul 
distanței dintre străvechea unitatea de pompieri, 
înființată încă pe vremurile când Bucovina era 
țară de coroană habsburgică, și Palatul cu Lei. 

În ultima vreme, came-
ra fiindu-i debranșată de 
la sistemul centralizat de 
încălzire, își înjghebase 
un fel de cort să se apere 
de frig, viețuind în el ca 
un schivnic. Nu primea 
în vizită decât pe priete-
nii apropiați, arhivistul 
Dragoș Olaru fiind unul, 
dacă nu chiar unicul din-
tre aceia care puteau să-l 
mai vadă. 

Dacă stau să mă gân-
desc bine, răscolindu-mi 

memoria, îmi aduc aminte că i-am bătut pentru 
prima dată la ușă în timpul studenției, îndem-
nat de bibliotecara Ghizelia Adamovna, șefa 
Secției de carte străină a Bibliotecii Universi-
tare. Doamna Ghizelia era vară bună cu Zino-
via Florianovna Peniuc, venerabila specialistă 
în limbile clasice și profesoara mea de latină. 
Spre deosebire de Zinovia, care se declara ucrai-
neancă, Ghizelia se considera poloneză și avea 
o simpatie deosebită pentru cititorii de carte ro-
mânească. Eu eram unul dintre aceștia. Văzân-
du-mă interesat de locurile eminesciene, deseori 
comandând pentru sala de lectură buletinul lui 
Leca Morariu „Mihai Eminescu”, dânsa mi-a re-
comandat să iau legătură cu domnul Gheorghe 

In memoriam
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In memoriam

Haficiuc, pentru că, spunea ea, doar el poate să 
vă ajute să le identificați în Cernăuți, pentru că 
e cel mai versat în domeniu, și mi-a dat adresa. 
Eram în anul doi de facultate. Ușa la care băteam 
era cu intrarea din stradă și avea grilaj, ca și fe-
reastra de alături. Nu mi-a deschis. Am înțeles 
mai târziu de ce. Hărțuit de securitate, se ferea 
de persoanele necunoscute, bănuindu-le a fi co-
laboratori secreți ai KGB-ului, de care mediul 
cultural românesc nu ducea lipsă. Pe viu, l-am 
cunoscut abia la sfârșitul anilor 80 ai secolului 
trecut, adică după două decenii. Eram deja, de 
vreo trei ani lector la „Catedra de filologie mol-
dovenească și clasică” a Facultății de Filologie a 
Universității din Cernăuți, angajat ca universitar 
după o perioadă de 10 ani lucrați la radio. 

Perestroika lui Gorgaciov l-a scos în stradă. 
Devenise activ. Chiar foarte activ și foarte inte-
resat de ce se întâmplă în agora. Înainte de a ne 
fi făcut o vizită la catedră (venea să ne întrebe 
dacă avem de gând să facem și noi ceva pen-
tru deșteptarea conștiinței naționale a românilor 
din regiune), participase la adunările naționale 
ale evreilor și ucrainenilor și avea idei în sensul 
cum am putea și noi, românii, să ne organizăm 
în societăți culturale. Gândurile noastre s-au su-
prapus. Membrii catedrei se constituiseră într-
un grup de inițiativă pentru înființarea Societății 
Societatea pentru Cultura Românească „Mihai 
Eminescu”. Inginerul Gheorghe Haficiuc ni s-a 
alăturat imediat. Iar după Adunarea de Constitu-
ire a Societății, care a avut loc în Sala Sinodală 
a fostei Reședințe Mitropolitate, la sfârșitul lunii 
mai 1989, a fost ales șef al Secției organizato-
rice a Societății. În acea perioadă efervescentă, 
de deșteptare în masă a conștiinței naționale a 
românilor din nordul Bucovinei, ne-am apropi-
at foarte tare. Ca secretar al Societății am simțit 
mereu sprijinul domniei sale. Împreună am 
participat la înființarea de filiale ale Societății 
la Carapciu, Crasna, Ropcea, Boian și în alte 
localități, la deschiderea de clase și școli cu pre-
darea în limba română în Cernăuți și în satele cu 
populație mixtă româno-ucraineană din împre-
jurimile orașului. 

Ca și în activitatea sa de cercetare, unde avea 
reputația de om de studiu nonconformist, Ghe-
orghe Haficiuc, în calitatea sa de om al cetății, 
venea mereu cu idei originale, dintre care une-
le vizau structura asociației și, mai cu seamă, 
modul ei democratic de conducere. Cu trecerea 

timpului, s-a văzut că multe dintre aceste idei 
novatoare aveau temei real. Dacă ar fi fost apli-
cate la vremea lor, societatea ar fi evitat multe 
greșeli în dezvoltarea ei de mai departe.

La început Societatea „Mihai Eminescu” a 
cunoscut o perioadă de înflorire, după care a ur-
mat o perioadă de declin. Au apărut certuri în 
conducere, vrajbă între lideri. Scârbit de această 
atmosferă, Gheorghe Haficiuc s-a retras în „chi-
lia” sa spre a-și relua activitatea de cercetare a 
istoriei neamului și a locurilor eminesciene. A 
preferat să ducă o viață retrasă, cu care era de-
prins încă de pe vremea sovieticilor, frecventând 
arhivele și cercetând documentele trecutului, în 
special cele referitoare la locurile eminescie-
ne din capitala Bucovinei și din împrejurimile 
acesteia. El a fost acela care a făcut cunoscut pu-
blicului larg locul unde se află fosta casă a profe-
sorului Aron Pumnul, și tot el a deschis, mai pe 
urmă, discuția asupra autenticității ei. A publicat 
pe această temă articole polemice în presa loca-
lă. Ele nu și-au pierdut nici azi actualitatea, deși 
puțină lume își mai aduce aminte de ele.

Nu mi-a fost dat să cunosc vreodată un om 
mai principial decât temerarul cărturar Gheor-
ghe Haficiuc, considerat din această cauză, de 
multă lume, refractar, indocil, incomod. Dar ori-
cât de mult i-am pune la îndoială concluziile la 
care a ajuns în analizele sale, nu-i putem nega 
dorința de a descoperi adevărul și de a-l face cu-
noscut chiar cu riscul să de a nu putea profita 
de pe urma descoperirii lui. În această privință, 
Gheorghe Haficiuc poate fi considerat un etalon 
al cercetării oneste și al atitudinii echidistante 
față de adevărul istoric. 

Cum era retras și secretos din fire, nu ne-a 
prea lăsat date despre biografia sa. Enciclopedia 
Bucovinei trece peste numele său. Câte ceva des-
pre viața și activitatea lui găsim în monografia 
lui Mircea Irimescu „Societatea pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina (1862-2012). 
La 150 de ani. Vol.II, Voluntariat bucovinean” 
(Editura Septentrion, Rădăuți, 2013, p.254). 
Aflăm de aici că s-a născut la 8 decembrie 1927 
în Carapciu pe Siret, județul Storojineț, că a fă-
cut „școala primară în satul natal (1933-1940)”, 
după care a urmat „școala profesională de tipo-
grafi la Cernăuți, și o școală de silvicultură la 
Rădăuți. Alege să revină în URSS după ce ple-
case în refugiu în România în 1944. Studiază la 
Politehnica din Moscova și Kiev și devine in-
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giner cu specialitatea „Tehnologia construcțiilor 
de mașini.”

De la doamna Aurica Bojescu, care a avut 
grijă de prietenul tatălui său în ultimii doi ani din 
viață, primindu-l în familia sa și oferindu-i casă 
și masă în satul natal, aflăm că inginerul Ghe-
orghe Haficiuc a deținut 3 brevete de invenție 
acordate de uzina „Electronmaș” din Cernăuți, 
a lucrat la proiectarea lucrărilor de renovare a 
bisericilor din Poieni-Bucovina și Sinăuți, a 
acumulat o bogată bibliotecă cu cărți din istoria 
neamului și a bisericii. „Acum 25 ani, – se spune 
în necrologul, postat în data de 10 martie 2021 
de Secretariatul Uniunii Interregionale „Comu-
nitatea Românească din Ucraina” pe pagina de 
Facebook a Centrului Bucovinean Independent 
de Cercetări Actuale administrat de doamna 
Bojescu, – [la întrunirea care a avut loc] în pri-
măvara anului 1996, mediul asociativ românesc 
din regiune, înainte de [a fi început] dezbateri-
le din Rada Supremă [legate de adoptarea noii 
constituții], a trecut punct cu punct toate arti-
colele din proiectul Legii fundamentale pentru 
a înainta, prin reprezentatul nostru de atunci în 
Parlamentul Ucrainei, amendamentele propuse 

de noi – și la această întâlnire foarte activ a fost 
și Gheorghe Haficiuc.”

Cum în Cernăuți nu e un lucru ieșit din co-
mun ca o persoană să se identifice cu vreun in-
stitut de cercetări, cărturarul Gheorghe Haficiuc 
a anunțat pe blogul său, „Sacra vatră valahă”, 
crearea unei atare instituții personale, sub de-
numirea Centrul de studii istorico-etnografice 
Cernăuți (CVC), prin a cărui platformă și-a difu-
zat pe internet ultimele texte. Bineînțeles că oda-
tă cu dispariția autorului a dispărut și Centrul de 
studii, dar au rămas, pe adresa de internet a aces-
tuia, câteva texte care trezesc interes. Când era 
mai în putere, mi le-a trimis și mie, prin skype, 
să le public în „Mesager bucovinean”. Îndepli-
nindu-i dorința, vom începe în numele viitoare 
publicarea pe fascicole.

Zoristul Grigore Crigan 
(1941-2021)

Dintre tinerii literați cernăuțeni care și-au sa-
crificat, în comunism, vocația, alegând o viață 
mai liniștită și mai comodă, doar câțiva au re-
venit la scris, după căderea comunismului, și nu 
toți în plină forță. Numai unul dintre ei a avut 
ambiția să recupereze, la vârsta a treia, timpul 
irosit în anii maturității, dedicându-se plenar 
muncii de scriitor și dând dovadă de o extraor-
dinară tenacitate și disciplină a scrisului, greu de 
întâlnit la un pensionar cu reale probleme de să-
nătate. Acesta a fost Grigore Crigan.

Scriind cu o intensitate uluitoare, fără nicio 
speranță să-i fie răsplătită munca intelectuală 
(cum era în comunism când unii scriitori fă-
cuseră averi din drepturi de autor, încasând, 
indiferent de succesul de piață, onorarii gra-
se), sclipuind bani pentru a plăti tipogra-
fia (că edituri care să-și asume cheltuielile, 
în zilele noastre, cel puțin pentru români, la 
Cernăuți nu există – cine plătește, acela 
tipărește, iar editura e trecută simbolic, fără 
vreo contribuție reală, pe foaia de titlu!), Gri-
gore Crigan a reușit să scoată, în două dece-
nii, pe speze proprii, doar rareori sprijinit de 
sponsori, atâtea cărți câte, în anii de redactorie 
la „Zorile Bucovinei”, n-ar fi reușit să scoată 
nici în patru decenii, chit că atunci era mai în 
putere și cu simțurile mai ascuțite, iar aceasta 
contează în exercițiul scriiturii. La un moment 
dat, am avut impresia că fostul jurnalist, care 
în tinerețe s-a îndeletnicit și cu poezia, și cu 
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proza, vrea să-și demonstreze lui însuși că 
încă mai poate produce literatură. 

În timpul șefiei la Zorile Bucovinei nu am 
avut prilejul să-l cunosc foarte bine. Sau, mai 
exact, am putut să-i observ doar munca de 
slujbaș sârguincios la o redacție de partid, unde 
scria puțin și, cu precădere, pe teme partinice, 
ca viața Bucovinei în paginile ziarului „Pravda”, 
spre exemplu, fapt care, ca să spun sincer, ne 
dezgusta profund pe noi, cei din generația mai 
tânără, care zgâriam hârtia încercând să fim, dacă 
nu chiar foarte buni la scris (deși performanța 
era scopul nostru), cel puțin liberi în gândire. 
Nimeni dintre noi nu era „sfânt” sub aspect ide-
ologic, dar se vedea de la o poștă că, în cazul în 
care mai cântam și în drâmba ideologiei oficiale, 
făceam lucrul acesta doar pentru ca să nu fim 
scoși total din cărți. 

Grigore Crigan s-a exclus el însuși din cer-
cul literaților români, format în jurul poetului 
Vasile Levițchi, în a doua jumătate a secolului 
XX, când, imediat după demiterea acestuia din 
funcția de redactor-șef al ziarului „Zorile Bu-
covinei” și numirea în1969 a adjunctului Ion 
Chilaru în fruntea redacției, a trebuit să aleagă 
între cariera profesională și vocația literară, căci 
altfel nu se putea sub noua conducere. Tânărul 
prozator a ales cariera. Și numai  după ce și-a 
încheiat cariera, și-a reluat activitatea literară. 
Dar la vârsta a treia, după o întrerupere de mai 
bine de două decenii, scrisul nu i-a fost ușor. A 
început cu mici nuvele, după care a trecut la nu-
vele cu subiect mai complex, cum e Casa cea 
nouă, ca să ajungă la o formă și mai desfășurată 
a narațiunii, cum e De ce ne iubesc femeile? 
Progresele în arta prozei scurte sunt vizibile, dar 
imixiunea limbajului gazetăresc în stilul artistic 
i-a creat mereu dificultăți.

Deși a scris pe diverse teme, cuprinzând diverse 
perioade ale secolului XX (interbelică, de război, 
sovietică, ucraineană), dar și diverse episoade din 
viața proprie (foamete, privațiuni, constângeri), 
prozatorul Grigore Crigan a avut chemare înde-
osebi pentru nuvela istorică. A pornit la drum cu 
Vornicul Miron și a sfârșit cu Fantasmele lui Vodă-
Cantemir. Pe cea dintâi, așa cum mărturisește în 
Cartea Zoriștilor, a scos-o personal din șpalturile 
revistei „Nistru” ca să-și păstreze cariera, iar pe cea 
din urmă a lăsat-o în manuscris.

În primăvara lui 2021, ne-am văzut ultima 
oară. Se bucura să afle că sunt în Cernăuți și mă 

căuta, să mai discutăm. L-am rugat să-mi trimită 
o proză pentru Mesager bucovinean. Mi-a trimis 
prin email două texte, cu rugămintea să intervin 
oriunde cred de cuviință. Am pregătit împreună 
pentru tipar o nuvelă autobiografică legată de 
copilăria sa din anii 50. Iar Fantasmele... au ră-
mas pentru data viitoare. Dar data viitoare n-am 
mai putut să facem echipă, căci moartea s-a gră-
bit să-i iasă înainte. Astfel, literele române din 
Cernăuți au rămas fără unicul lor prozator, limi-
tându-se la cei câțiva poeți care doar sporadic 
mai produc câte un vers.

Ștefan Broască, scepticul revoltat  
(1949-2022)

Parcă nu-mi vine a crede că Stefan Broască 
nu mai este printre noi! Ne-am văzut la înmor-
mântarea lui Vasile Tărâțeanu. M-am bucurat 
să-l văd în relativă bună formă. Dar uite că ful-
gerător de repede ne-a lăsat cu inima îndurerată. 
Grea pierdere pentru comunitate și pentru oame-
nii scrisului.

Parcimonios în redactarea de texte literare (a 
editat o singură plachetă de tablete) și la fel de 
puțin productiv în elaborarea de analize literare, 
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deși avea reale calități pentru această ingrată în-
deletnicire, lăsător mai mult din cauza lipsei de 
perspectivă, decât din lipsa de pregătire sau de 
vocație în domeniu, Ștefan Broască ne-a obișnuit 
cu tăcerea sa mocnită, de scriitor retras, cu rare 
manifestări publice. A încercat de mai multe ori 
să facă o carieră științifică, a pornit câteva doc-
torate, la Chișinău, apoi la Cluj, dar mereu s-a 
retras, pradă unui scepticism pe care mulți l-au 
luat drept comoditate. Nu a fost un om al cena-
clurilor, nu s-a angajat în competiții literare, și 
nici nu avea pentru ce, căci înțelegea că nu are 
teren de manifestare. În cazul acesta, și-a impus 
ideea că scrisul românesc la Cernăuți nu mai are 
niciun rost. De aceea, a scris mai mult ocazional. 

Deși avea vocația cercetării sistematice, nu 
s-a avântat în cercetare. Profesorul Grigore Bos-
tan a încercat să-l ajute, punând o vorbă bună 
pentru el la Academia din Chișinău, unde a por-
nit o teză de disertație cu academicianul Con-
stantin Popovici, dar  n-a mers până la capăt. L-a 
apreciat mult pe profesorul Vasile Levițchi, dar 
nu s-a lăsat atras, în tinerețe, în grupul de tineri 
literați ce s-a format în jurul mentorului. 

Exercițiul literar devenind mai degrabă un 
hobi decât o îndeletnicire constantă, a prefe-
rat să facă jurnalism, să fie editor de manuale 
școlare, ținându-se practic la periferia lumii lite-
rare. Deși avea toate porțile deschise, a ezitat să 
intre în această lume. Cine mai are acum nevoie 
de scrisul nostru, mi-a zis odată, când încercam 
să-i „smulg” o colaborare la „Mesager bucovi-
nean”. Având rodul muncii sale de interpret de 
opere literare împrăștiat în diverse publicații din 
diverse locuri în diverși ani, nu credeam că mai 
are vreo speranță să-și adune textele într-o carte. 
Dar așa cum am putut să ne convingem mai târ-
ziu, Ștefan Broască a ținut, totuși, o evidență a 
publicațiilor sale; le păstra, decupate și adunate 
într-o mapă îngălbenită de timp. Aștepta, proba-
bil, clipa iluminării.

Și iată că, așa rezervat cum îl știam până în 
anii din urmă, a revenit la scris dintr-o dată, cu 
un curaj extraordinar, angajându-se totodată 
mai activ în viața comunității. Dacă mai înainte 
spunea că nu mai are niciun rost să mâzgălești 
hârtia, acum își găsise parcă un rost în scris. Și 
de unde mai înainte se mulțumea să scrie dis-
tant, acum se implică polemic în bătălia pentru 
adevăr. Ne-a bucurat această implicare. Dar nu 
ne-am putut bucura de ea atât cât ne-am fi dorit. 

Cu tot subiectivismul aprecierilor sale, acestea 
sunt de luat în seamă, argumentele aduse fiind, 
în font imbatabile.

Iubit de unii, incomod pentru alții, Ștefan lasă 
o urmă luminoasă în istoria scrisului românesc 
din nordul Bucovinei. Măcar a reușit să se bu-
cure de cartea de critică literară pe care a scos-o 
recent pe banii săi. A lansat-o la Suceava, a venit 
acasă și, nu zăbavă, a și luat pe drumul ce duce 
spre veșnicii. 

Jertfelnicul Vasile Tărâțeanu 
(1945-2022)

Vasile TĂRÂȚEANU nu mai e printre noi. 
În dimineața de luni, 8 august 2022, inima lui 
a încetat să mai bată. Pierdere grea pentru lite-
rele române din nordul Bucovinei, irecuperabilă 
pierdere pentru societatea civilă a românilor din 
Cernăuți, resimțită acut de toată suflarea româ-
nească, dar mai cu seamă de Centrul Cultural 
Român Eudoxiu Hurmuzachi, al cărui vrednic și 
curajos președinte a fost până la ultima suflare. 

Ne despărțim de el cu nemărginită tristețe, 
cu inima îndoliată și cu conștiința clară că ni-
meni nu-l va putea suplini. A dus o viață zbu-
ciumată, mereu în luptă cu inerția, cu opreliștile 
și abuzurile regimului, cu nedreptatea. Chiar și 
acum, când nu mai avea forța de odinioară să 
urce pe baricade, când bătălia părea oarecum în-
cheiată, a știut să treacă la cele veșnice ca un 
adevărat luptător, urcând spre stele pe scutul 
nenumăratelor victorii obținute în crunta con-
fruntare cu spectrul morții, care l-a urmărit, pas 
cu pas,  în ultimii ani, dându-i târcoale în mai 
multe rânduri. A luptat vitejește, până la ultima 
clipă, ținând moartea la distanță, uimindu-ne (a 
câta oară!) prin curajul și forța sa de rezistență. 
În duel permanent cu propriile slăbiciuni și în 
continuă luptă cu veșnicele carențe ale sistemu-
lui social și politic de azi și de ieri, a făcut ca 
actul de rezistență să fie, pentru el, un principiu 
de viață, un mod de existență. Atacat sub diferite 
forme, în diferite timpuri, prin diferite metode, 
a fost omul care niciodată nu s-a dat bătut. În-
drăznesc să spun că a fost Arcașul acestui plai, 
pentru care a luptat până la ultima săgeată. 

Deși era cu vreo cinci-șașe ani mai mare ca 
noi, tinerii scriitori din generația anilor 70, în 
cercul nostru de prieteni intrase obișnuința de 
a-l gratula cu hipocoristicul Vasilică. Și asta nu 
doar pentru că era mai mic de statură, ci mai ales 
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pentru că avea în comportamentul său o notă de 
ingenuitate specifică vârstei copilăriei. Era bun. 
Bun la suflet și tolerant cu cei din jurul său, în 
special cu confrații de condei, pentru care spiri-
tul incisiv era o normă de comportament poeti-
că, iar la unii mai cu harțag, și o formă de ambiț 
malițios care trecea dincolo de limitele poeziei. 
În fiecare poet trăiește un copil, spunea Rilke. La 
Vasilică Tărâțeanu acest copil ieșea parcă mai 
tare în evidență. Dar iată că afectuoasa apropie-
re de minionul visător din acei îndepărtați ani e 
înlocuită astăzi, prin voia Celui de Sus, de dure-
roasa despărțire de un suflet mare, de un prieten 
care a avut, poate mai mult decât alții din jurul 
său, vocația prieteniei adevărate, întotdeauna să-
ritor la nevoie, cu asupra de măsură receptiv la 
durerile altora, mai puțin grijuliu cu el însuși. 

De câtva timp, prietenul nostru Vasile 
Tărâțeanu a început să ne uimească prin capa-
citatea sa extraordinară de a nu sta locului nicio 
clipă. Așa s-a încetățenit după el imaginea de 
veșnic hoinar. Atât cât a fost în putere, a bătut 
drumurile regiunii și ale țărilor din apropiere, în 
lung și în lat, dar a făcut acest lucru nu pentru 
că nu i-ar fi plăcut să stea liniștit, ca mulți alții, 
acasă. A drumețit, fiind un călător neostenit, nu 
atât din plăcerea în sine de a se afla mereu pe 
drumuri, deși îi plăcea să colinde lumea, cât 
din nevoile neamului, editând, la începuturile 
deșteptării conștiinței naționale a românilor bu-
covineni, o gazetă combativă, cu nume sonor, 
„Plai românesc”, organ de presă al Societății 
„Mihai Eminescu”, prima publicație de acest gen 
din anii de după război. Luni întregi, săptămână 
de săptămână, a făcut naveta Cernăuți-Chișinău, 
dormind prin tipografii, prin tren, prin gări, într-
o perioadă de mare zbucium social, chiar de la 
data începerii tipăririi „Foii...” Societății Emi-
nescu, eveniment întâmplat pe ultima sută de 
metri a perestroicii lui Gorbaciov, până la data 
începerii, în prima decadă de independență a 
statului ucrainean, a procesului judiciar intentat 
publicației pentru blestemata de sârma ghimpa-
tă înfiptă în literele titlului de pe frontispiciul 
ziarului, sârmă pe care redactorul-șef nu vroia, 
nici în ruptul capului, s-o scoată de acolo, căci 
o vedea trecând și prin inima lui, de unde nicio 
judecătorie nu putea să o smulgă. Apostoliceas-
ca sa trudă a fost observată și punctată cu exac-
titate de criticul literar Mihai Cimpoi, mentorul, 
promotorul (la Academia Română) și compa-

nionul său în drumurile prin țară: „Cu sufletul 
mai mare decât mărunta-i dar vânjoasa făptură, 
Vasile Tărâțeanu este veșnicul pelegrin romantic 
cu pielea tăbăcită de cele patru vânturi, dedicat 
apostolatului cultural românesc-bucovinean pe 
pământul Daciei străbune.”

Neînfricat luptător pentru dreptate, organi-
zator al unor splendide manifestări culturale, 
dar și al unor proteste vehemente împotriva ne-
dreptelor legi care, fără niciun temei, în mod 
absurd, injust, impardonabil, încearcă să scoa-
tă limba română din școli, sfidând Constituția 
și Convențiile internaționale la care Ucraina 
este parte, neîntrecut negociator în raporturile 
cu autoritățile, pe care le cunoștea din interior, 
fiind ales, la începuturile democrației ucraine-
ne, consilier în Consiliul Regional Cernăuți, 
Vasile Tărâțeanu a știut să conducă până în cea 
din urmă clipă a vieții, cu mare curaj și cu mul-
tă dăruire, Centrul Cultural Român Eudoxiu 
Hurmuzachi. În cei aproape zece ani de când 
există această organizație nonguvernamentală, 
președintele ei a făcut tot posibilul pentru a o 
situa în fruntea luptei comunității pentru adevăr 
și dreptate. Majoritatea demersurilor, petițiilor, 
apelurilor, dacă nu chiar toate câte au fost trimi-
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se în această perioadă către înaltele instituții din 
țară și din străinătate, au fost inițiate și redactate 
în cadrul organizației civice pe care a condus-
o cu uimitoare rezultate, dar și cu prețul unor 
sacrificii pentru sănătate, academicianul Vasile 
Tărâțeanu. Lipsa lui va fi acut resimțită de Cen-
trul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi din 
Cernăuți, ca și de întreg mediul asociativ româ-
nesc și, bineînțeles, de întreaga comunitate isto-
rică românească din Ucraina.

La fel de adânc va fi resimțită această lip-
să și de mediile jurnalistice cernăuțene. Vasile 
Tărâțeanu a fondat și a condus cele mai cura-
joase ziare care au apărut până acum în limba 
română în vechea capitală a Bucovinei: „Plai 
Românesc” și „Arcașul”. Deși demult apuse, 
aceste publicații de pionierat nu-și au egal, ca 
spirit combativ și temeritate a opiniilor formula-
te în paginile lor, în jurnalismul de limbă română 
din Ucraina. E adevărat că realizatorul lor a plătit 
cu vârf și îndesat pentru intransigența și curajul 
său. A trecut prin atâtea intimidări, percheziții, 
amenințări! Dar Dumnezeu l-a ajutat să facă față 
acestor încercări, dându-i suficientă înțelepciune 
și putere pentru a le învinge cu dârzenie și dem-
nitate, oferind posterității un exemplu demn de 
urmat, un adevărat model de jurnalist îndrăzneț, 
principial, neînfricat. 

Om de acțiune, combatant activ cu fapta și cu 
cuvântul pentru echitate și apărarea demnității 
naționale a românilor din Ucraina, el a fost, mai 
întâi de toate un brav, inimos și jertfelnic artist 
al cuvântului, sensibil la durerile neamului, pe 
care le-a trăit acut, potrivind cu inima cuvintele 
în vers. De aceea dispariția sa din viața literară 
a Cernăuțiului este o incomensurabilă pierdere 
pentru breasla scriitoricească. Situat, ca vârstă, 
între două generații, el a debutat în literatură îm-
preună cu confrații șaizeciști, dar s-a afirmat ca 
scriitor în mijlocul șaptezeciștilor. După distru-
gerea, în 1969, a mișcării literare care, în a doua 
jumătate a anilor 60, prindea contur în jurul zi-
arului „Zorile Bucovinei”, în a cărei redacție, 
proaspăt formată, poetul Vasile Levițchi se stră-
dui să adune cât mai mult tineret din rânduri-
le intelectualității de creație din regiune, Vasile 
Tărâțeanu rămăsese singurul aspirant la titlul de 
scriitor din această generație frântă prin plecarea 
poetului Vasile Levițchi de la conducerea ziaru-
lui, care fără a se înregimenta noii linii ideologi-
ce impuse ziarului, nu s-a lăsat de scris. Iar atunci 

când, în anii 70, în jurul lui Vasile Levițchi, re-
dactorul mazilit și trimis lector la universitate, ia 
ființă o nouă promoție de poeți, șaizecistul Vasile 
Tărâțeanu aderă cu drag la ea, intră în competiție 
cu membrii ei, crește și se formează în anturajul 
antisistem al noii promoții, completând grupul 
indezirabililor, imberbilor practicanți ai scrisu-
lui în limba română. Debutează târziu, deja ca 
exponent al generației șaptezeciste, cu volumul 
„Harpele ploii”, prefațat de Mihailo Ivasiuc, 
scriitor ucrainean cu educație românească la 
„Aron Pumnul”, aflat și el, pe vremea aceea, în 
dizgrația regimului, cunoscând prigoana, ca și 
Vasile Levițchi și cei din grupul său. Întârziat 
peste măsură din cauza opreliștilor sistemului, 
debutul editorial al poetului Vasile Tărâțeanu, 
pune începutul unei lungi galerii de volume 
(peste 30 de titluri, dacă nu chiar mai multe) ti-
părite în Ucraina, Republica Moldova și Ucrai-
na. În privința numărului titlurilor de carte el se 
situiază pe locul doi (după Arcadie Suceveanu) 
între scriitorii generației scriitorilor bucovineni 
de limbă română, formată în anii 70 ai secolului 
trecut în emisfera nordică a Bucovinei. Acum, 
iată că plecarea lui precipitată către cele veșnice 
pune punct existenței unei generații care, din 
păcate, nu reușise să se împlinească în a doua 
jumătate a anilor 60, și, totodată, deschide ușile 
eternității în fața generației care i-a fost leagăn 
de creștere și platformă de afirmare în lumea li-
terelor.

Moartea subită a vrednicului de laudă poet, 
jurnalist, editor, om al cetății, arcaș din stir-
pea urmașilor lui Ștefan cel Mare, membru de 
onoare al Academiei Române, ne lasă profund 
îndoliați. Aproape că nu-mi vine să cred că ne 
luăm rămas bun pentru totdeauna de la bunul 
nostru prieten și confrate de condei, comiliton și 
coleg de asociație civică, Vasile Tărâțeanu. Ne-a 
părăsit tocmai când credeam că își revenise defi-
nitiv după doi ani de grele încercări. Se refăcuse 
nesperat de bine. Ca o adevărată pasăre Phoenix. 
Avea mintea clară, gândirea isteață și verbul mă-
iestrit. Până nu demult a participat alături de noi 
la diverse întruniri, ședințe de cenaclu, saloane 
sau lansări de carte, prezentând volume pe care 
le îngrijise cu acribie de editor, vorbind liber în 
ședințe, fără notițe sau text scris, excelând print-
un discurs coerent, bine structurat, viu și atrac-
tiv, stil cu care ne obișnuise până a fi lovit de 
nemiloasa boală pe care reușise cu atât de mare 
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succes să o învingă, asistat de familie, îngrijit de 
soție și de copii.

Meritele poetului patriot și omului de acțiune 
Vasile Tărâțeanu nu au rămas neobservate în 
Țară. Mai multe localități l-au declarat cetățean 
de onoare. Și Academia Română l-a ales mem-
bru de onoare. Iar „Spovedania” sa a devenit 
antologică, și circulă în toată țara, pe buzele iu-
bitorilor de poezie și admiratorilor Bucovinei 
și ai românilor din afară (de altfel, un volum de 
versuri al poetului bucovinean așa și se numește: 
„Dinafara”).

Meritele poetului, jurnalistului și neostoitului 
luptător pentru drepturile românilor din Ucrai-
na, Vasile Tărâțeanu, abia de acum înainte vor fi 
puse în lumină și apreciate la justa lor valoare. 

O viață întreagă Vasile Tărâțeanu a trăit în 
neodihnă. Doar trecând în altă dimensiune și-a 
putut recăpăta tihna de care a avut atât de multă 
nevoie în timpul vieții. Punând-o pe locul doi, 
neostenitul luptător și-a scurtat cu bună știință 
existența pământească, neajungând să fie la fel 
de longeviv ca cei ce i-au dar viață. Abia în ne-
murire a dobândit această șansă. 

Odihnește în pace, dragă Vasile.
Ilie T. Zegrea, un lord al Poeziei 

(1949-2022)

Fulgerător ne părăsesc, unul după altul, scri-
itorii noștri din nordul Bucovinei. Iar aici, la 
Cernăuți, scriitori români sunt puțini, din ce în 
ce mai puțini, căci în solul acesta din ce în ce 
mai arid al supraviețuirii noastre ca etnos vlăs-
tarele scrisului românesc abia reușesc să prindă 
viață. 

În dimineața de 24 octombrie 2022 ne-a lă-
sat mai singuri și mai înstrăinați prietenul nos-
tru drag, poetul Ilie T. Zegrea, lordul generației.
de poeți cernăuțeni ai anilor ’70. În numai doi 
ani de zile, secera de argint a neînduratei Doam-
ne, cu care poeții sunt într-o relație specială, de 
cele mai multe ori romantică,  în momentele de 
creație artistică, a lucrat cu o hărnicie mai rar în-
tâlnită pe ogorul  literelor române din Cernăuți. 
Scriitorii noștri cei mai buni, cei mai de preț, 
cei mai cu har, parcă s-ar fi luat la întrecere în 
a se lăsa cuprinși în brațele cernitei Doamne. În 
toamna lui 2020 ne-a făcut semn  de adio meti-
culosul artizan al cuvântului care a fost Mircea 
Lutic. La un an s-a grăbit să-l ajungă din urmă 
colegul său de redacție, zoristul Grigore Crigan, 

unicul prozator pe care l-a dat Cernăuțiul în 
anii de după comunism. Iar în anul următor, la 
o distanță de doar o lună,  începând cu sfârșitul 
lui august, au urcat la ceruri, parcă dându-și unul 
altuia mâna să se ajuture în misteriosul urcuș pe 
scara veșniciei, poetul Vasile Tărâțeanu, criticul 
literar Ștefan Broască, și iată, cu totul recent, la 
sfârșit de octombrie, poetul Ilie T. Zegrea.

Cu Ilie am parcurs împreună calea grea spre 
afirmare în lumea literelor. La el în casă, în scun-
da sa garsonieră de pe strada cu nume fatidic, 
28 iunie – care ulterior i-a revenit lui Ștefan 
Broască – s-a coalizat promoția noastră de poeți 
ai anilor 70. Acolo ne adunam la ceaiuri literare 
în a doua jumătate a anilor 70, supravegheați de 
băieții cu ochi albaștri din poliția politică. Acolo 
i-am sărbători apariția primei sale cărți, ”Timpul 
ierburilor”. Îi văd și acum, imprimați pe retina 
memoriei, pe cei ce i-au umplut atunci casa: 
poetul Vasile Levițchi, mentorul nostru, tânărul 
poet Arcadie Suceveanu, care l-a urmat în calen-
darul debuturilor,  volubilul Vasilică Tărâțeanu, 
ce-și pregătea apariția în ringul poeților cu „Har-
pele ploii”, rebelul Simion Gociu, și el cu un 
proiect de carte care va vedea lumina tiparului 
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abia prin anii 80, când grupul nostru, al poeților 
șaptezeciști, începe a se împrăștia prin lume.

Cu Ilie am pus la cale, la sfârșitul anilor 90 
ai secolului trecut, prima revistă literară din 
Cernăuți de după 1944, „Septentriion literar”. Și 
acel moment îmi revine acum înaintea ochilor. 
La o măsuță improvizată din cărămizi, pe scau-
ne tot din cărămizi, în fața căsuței de vacanță pe 
care mă chinuiam de vreo două decenii să o ridic 
la Țețina, trei prieteni, Arcadie Suceveanu, Ilie 
T. Zegrea și subsemnatul, mângâind cu privirile 
o sticlă de „Stolichnaia” (ca să avem curaj de 
discuție) și niște mere încă verzi (căci era vară) 
în loc de vreo gustare mai ca lumea, am pus la 
cale, într-o zi de august, proiectul revistei. Cu 
Laurențiu Ulici, președintele de atunci al Uniunii 
Scriitorilor din România, care printr-o fundație 
literară edita revista „Luceafărul” (redactor-șef 
Marius Tupan) am scos la București, la editu-
ra Semne, primul număr al revistei. Pe parcurs 
am reușit să obținem finanțare de la Departa-
mentul pentru Românii de Pretutindeni, și, cu 
intermitențe, în funcție de finanțare, am editat 
această revistă până de curând. Odată cu revista 
a luat ființă și Societatea Scriitorilor Români din 
Cernăuți, pe care Ilie a condus-o până la ultima 
suflare.

Fără îndoială, Ilie T. Zegrea va rămâne în isto-
ria literaturii române din Bucovina ca unul dintre 
cei mai talentați poeți ai provinciei. Harul lui și 
capacitatea de a da expresie literară acestui har 
îl situează printre poeții de marcă ai scrisului ro-
mânesc de aici și de pretutindeni. A scris poezii 
puține, dar consistente, cu mici excepții cauzate 
de tributul ideologic pe care a trebuit să-l plă-
tească în timpul comunismului pentru a-și edita 
primele cărți. Și aceste cărți apărute la minuscula 
filială din Cernăuți a perifericii edituri „Carpați” 

din Ujgorod au fost „Timpul ierilor” (1977) și 
”Crinul îngândurat” (1986). Demnitatea scrisu-
lui se înscăunează definitiv în volumele apăru-
te Chișinău: „Navigator în septembrie” (1985) 
și „Oglindă retrovizoare” (1991). Iar antologia 
„Singurătatea Apocalipsei”, editată la București, 
în prestigioasa colecție „Scriitori români con-
temporani” a editurii Eminescu, arată fața ade-
vărată a poeziei talentatului poet cernăuțean Ilie  
T. Zegrea. Ultimele două volume, unul antologic, 
apărut la Chișinău (Deschideți fereastra că nin-
ge (Editura Lumina, 2014), iar celălalt, cu poezii 
noi, apărut la Cernăuți, (Timp fracturat, greieri 
de seară, Editura Druk Art, 2017), ne oferă, luate 
împreună, o viziune de ansamblu asupra creației 
poetice a autorului. Parcurgându-le îți dai seama 
imediat că ai în față un poet care nu și-a schim-
bat esențialmente formula stilistică din anii de 
tinerețe, ci doar a cizelat-o și i-a dat alte dimensi-
uni. E poate cel mai constant stilistic dintre poeții 
generației sale, cu care a pornit la drum. 

Ilie T. Zegrea a fost nu numai un poet exce-
lent, dar și un om al cetății, un aprig apărător al 
cauzei naționale pe acest picior de plai mioritic. 
A condus, la începuturi, după profesorul Grigore 
Bostan, Societatea pentru Cultură Românească 
„Mihai Eminescu”. A fost printre membrii fon-
datori ai Centrului Cultural Român „Eudoxiu 
Hurmuzachi” din Cernăuți și membru al comi-
tetului coordonator al Consiliului Național al 
Românilor din Ucraina. De acum înainte, vocea 
lui energică nu va mai răsuna în agora. Iar comu-
nitatea îi va duce mult timp lipsa.

Mare a fost dragostea sa pentru neam și pen-
tru poezie. Mare este tristețea noastră, la această 
prea timpurie despărțire.

Ștefan HOSTIUC
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