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română3. În 1913, în Bucovina existau și 14 
şcoli româneşti private, dintre care 8 în sate 
aflate astăzi în regiunea Cernăuți: Carapciu 
pe Ceremuş, Comareşti (aici funcționau chiar 
2 școli de acest tip), Costeşti, Cotul Bainschi, 
Hliboca, Mihalcea şi Panca4.

Școala românească în interbelicul 
românesc 

 
După unirea Bucovinei cu România, 

învățământul în limba română s-a dezvoltat în 
continuare. S-au deschis noi școli românești, 
și asta mai cu seamă în centrele urbane, dar 
și în localitățile rurale, în special în satele cu 
populație mixtă. O adevărată redeșteptare 
națională s-a produs la românii din Basarabia, 
care în perioada stăpânirii rusești nu au avut 
decât școli rusești. După 1918, școli românești 
s-au deschis în mai multe sate din județul 
Hotin. 

Dintotdeauna românii au populat compact 
partea sudică a teritoriilor care, având destine 
istorice diferite, au format după război 
regiunea Cernăuți. Acestea sunt teritoriile care 
compun în prezent raioane Herța, Hliboca, 
Noua Suliță și Storojineț. După calculele 
noastre, în anul 1930, în localităţile viitoarei 
regiuni Cernăuţi trăiau 805.642 persoane, din 
care 383.028 (47,5%) erau ucraineni, 227.187 
(28,2%) români, 88.772 (11%) evrei, 46.946 
(5,8%) ruşi, 30.439 (3,8%) germani, 25.088 
(3,1%) polonezi, 4.182 reprezentanți ai altor 
etnii. Este bine să se știe că în 1930, un număr 
de 419.025 locuitori ai teritoriului viitoarei 
regiuni Cernăuți (52%) considerau că limba 
lor maternă este ucraineana, 200.829 persoane 
(24,9%) numeau româna drept limbă maternă, 
75.410 persoane (9,4%) – limba idiș, 43.582 
persoane (5,4%) – limba germană, 41.566 
persoane (5,1%) – limba rusă, 23.027 persoane 
(2,9%) – limba polonă, 2.203 – alte limbi5.

La începutul anului 1940, în teritoriul 
actualei regiuni Cernăuţi locuiau cca. 883.385 
persoane, dintre care 597.220 bucovineni 
și herțeni, şi 286.165 basarabeni. Numărul 
românilor din acest teritoriu era atunci în jur 
de 250 mii persoane (cca. 28,3% din totalul 
populației), dintre care aproximativ 195 mii 
erau bucovineni și herțeni, iar cca. 55 mii 
basarabeni6.

Românii locuiesc din timpuri străvechi 
pe teritoriul actual al regiunii Cernăuți, 

care cuprinde partea nordică a Bucovinei isto-
rice, partea nordică a Basarabiei istorice și o 
bună parte din ținutul Herței. Aici învățământul 
românesc are o istorie diferită, pentru că diferită 
este istoria acestor trei părți care alcătuiesc actu-
ala regiune. De la Austria Bucovina a moștenit 
o altă situație școlară decât Basarabia, iar ținutul 
Herța a beneficiat de învățământ românesc care 
s-a dezvoltat, până în 1940, fără opreliști sau 
constrângeri. E adevărat că, în interbelic, siste-
mul educativ în limba română s-a sincronizat, 
într-o mare măsură, în aceste teritorii. Iar după 
al Doilea Război Mondial, regimul sovietic a 
moldovenizat învățământul românesc în mani-
era în care acesta a fost moldovenizat în R.S.S. 
Moldovenească. Acum regiunea Cernăuți este 
de obicei identificată cu nordul Bucovinei. Is-
toria modifică granițele geografice, dar nu poate 
unifica întru totul tradițiile, mentalul colectiv și 
sentimentul identitar al comunităților, format în 
timp, iar uneori și sub presiunea timpului.

Educația în limba română în ultimii ani
de stăpânire austriacă a Bucovinei

 Până în anul 1918, adică până la sfârșitul 
stăpânirii austriece, în satele românești, dar și 
în cele cu populație mixtă din partea nordică 
a Bucovinei, au funcționat școli în care 
instruirea elevilor se făcea în limba română. De 
exemplu, în anul școlar 1912/13, în Bucovina 
existau 199 de școli românești, dintre care: 9 – 
în orașul Cernăuți și în suburbiile acestuia; 18 
– în districtul Cernăuți rural; 31 – în districtul 
Storojineț. Școli românești funcționau și în 
satele din nordul districtelor Siret și Rădăuți, 
care acum fac parte din regiunea Cernăuți. În 

Moldovenizarea învățământului 
românesc în perioada sovietică

La 7 august 1940, printr-un decret al 
prezidiului Sovietului Suprem al URSS, a fost 
luată hotărârea de înfiinţare a regiunii Cernăuţi, 
care includea teritorii din nordul Bucovinei, 
din nordul Basarabiei și din ținutul Herței. 
La 4 noiembrie 1940, prezidiul Sovietului 
Suprem al URSS a stabilit noul hotar dintre 
R.S.S. Ucraineană şi R.S.S. Moldovenească. 
Prezidiul a hotărât ca 76 de localităţi din 
partea de sud a judeţului Hotin, cu o populaţie 
de 142.949 de persoane, să fie incluse în 
componența R.S.S. Moldovenească7.

Odată cu sovietizarea şi ideologizarea 
populaţiei, a început şi procesul de rusificare şi 
ucrainizare. Cel mai tare a suferit de pe urma 
acestei politici populaţia românească. Chiar 
în primul an de putere sovietică, alfabetul 
latin al limbii române a fost interzis. Astfel, 
limba română a trecut la grafia chirilică 
și s-a numit în continuare, în mod oficial, 
„limba moldovenească”. Românii din nordul 
Basarabiei, dar şi din satele bucovinene de 
lângă Cernăuţi au fost declarați moldoveni. 
În regiunea Cernăuţi au fost deschise 538 
de şcoli, dintre care 408 ucrainene, 111 
„moldovenești”, 10 ruseşti şi 9 cu alte limbi 
de instruire8. După alte calcule, în anul 
şcolar 1940-1941, în regiune au funcţionat 
405 şcoli ucrainene, 114 cu predare în limba 
„moldovenească”, 11 cu predare în limba rusă 
şi 9 cu predare în idiș. În iulie 1946, în regiune 
existau 124 şcoli „moldovenești”, de diferite 
trepte, şi 18 şcoli ruseşti. Iar la sfârşitul anului 
de învăţământ 1946-1947, numărul şcolilor 
„moldoveneşti” s-a redus cu 5, respectiv 8 
(după alte calcule). Astfel, anul de învățământ 
1947-1948 demarează în regiunea Cernăuți cu 
106 școli „moldovenești”9.

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

1913, numărul elevilor instruiți în română în 
orașul Cernăuți era de 1.419. Dintre ei, 830 
frecventau secțiile româno-germane, unde 
practic toți elevii erau copii de români. În 
districtul Cernăuți rural, în limba română erau 
instruiți 4.542 elevi, iar în districtul Storojineț, 
5.919 elevi1. 

În ajunul Primului Război Mondial, la 
Broscăuţii Noi, Camenca, Corceşti, Davideni, 
Volcineţ, funcţionau separat școli românești şi 
ucrainene; în Cuciurul Mare existau două şcoli 
ucrainene, două româneşti și una germană. Din 
cele 10 şcoli primare din Banila Moldovenească, 
una era germană, trei româneşti, patru ucrainene 
şi două poloneze. Molodia avea 5 şcoli, dintre 
care una românească, una germană, două mixte 
româno-germane şi una ucraineană. În Ceahor 
activa o școală românească (cu 5 clase) și alta 
ucraineană (cu 3 clase). O școală mixtă româno-
ucraineană exista la Liudi Horecea. În satele 
Corovia și Broscăuţii Vechi, care la ora aceasta 
sunt aproape complet ucrainizate, existau 
numai școli românești2. Acum, în toate aceste 
sate din nordul Bucovinei funcționează doar 
şcoli ucrainene.

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

Învățământul românesc în regiunea 
Cernăuți: istorie și actualitate
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(Școala nr.29) era prea de curând înființată (pe 
baza cererilor depuse de părinți și elevi) ca să 
poată fi imediat desființată în mod autoritar, 
printr-un ordin al noului șef al inspectoratului 
orășenesc. Nu au scăpat însă de lichidare cele 
câteva școli românești din Corovia, Molodia, 
Camenca, Storojineț, deschise imediat 
după destrămarea Uniunii Sovietice. Limba 
română a fost scoasă treptat din aceste școli. 
Nici celelalte școli românești din regiune nu 
au avut liniște. Din partea inspectoratelor 
de învățământ au început să curgă diverse 
recomandări privind introducerea limbii 
ucrainene la diverse materii.  

În această situație complicată, mai apar 
și alți factori cu influență negativă asupra 
sistemului de învățământ minoritar. Dintr-
odată, absolvenților școlilor românești li 
se ia dreptul de a susține, la admiterea în 
facultăți, examenul de limba română. În 
această privință se merge atât de departe 
încât, la un moment dat, examenul de limba 
română este înlocuit cu examenul de limba 
ucraineană chiar la admiterea în facultate la 
secția de filologie română.  Din cauza stabilirii 
hotarului de stat între Ucraina şi Republica 
Moldova, numărul de studenţi din regiunea 
Cernăuţi la universităţile din Chişinău şi 
Bălţi se diminuează semnificativ. În ce 
privește Universitatea din Cernăuţi, numărul 
studenţilor de etnie română ce studiază aici e 
departe de a fi corespunzător proporțional cu 
numărul de români din regiune. Conform unei 
statistici realizate în luna martie 1991, din cei 
9.769 de studenţi ai Universității din Cernăuţi, 
8.329 (85,2%) erau ucraineni, 820 (8,4%) ruşi, 
434 (4,5%) români, divizați în „moldoveni” 
(231 persoane, reprezentând 2,4%) și 
„români” (203 persoane, reprezentând 2,1%), 
109 evrei, 37 poloni, 22 bieloruşi şi 29 
reprezentanți ai altor etnii11. În această situație, 
un factor de încurajare pentru absolvenții 
scolilor românești din Ucraina este acordarea 
de către statul român a unor burse de studii în 
România. După cinci decenii de izolare totală 
a românilor din Ucraina față de patria lor 
istorică, apare pentru prima dată posibilitatea 
ca absolvenții școlilor românești din regiunile 
Cernăuți, Odesa și Transcarpatia să-și continue 
studiile la instituţii superioare din România.

În anii 1989-1992, românii din regiunea 

Molodia, Ostrița, Valea Cosminului, Voloca, 
Țureni) li s-a contestat acest drept, ei fiind 
declarați moldoveni și înregistrați ca atare la 
toate recensămintele sovietice. Puțini au fost 
aceia care au reușit să-și păstreze naționalitatea 
de român în certificatul de naștere și în buletinul 
de identitate (pașaportul sovietic intern).

Chiar în primii ani de după război, în 
mai multe sate de români din raionul rural 
Cernăuți, școlile românești au fost ucrainizate. 
Cu această ocazie, au fost închise școlile 
românești din satele Ceahor, Corovia, Cuciurul 
Mare, Mihalcea, Molodia, Valea Cosminului. 
Tot în primii ani de după război au dispărut 
școlile românești din Banila Moldovenească, 
Comarești, Corcești, Davideni, Maidan, 
Panca, Petriceanca, Storojineț, din satul 
Șișcăuți (raionul Secureni)10. 

În deceniile următoare, numărul şcolilor 
moldoveneşti a continuat să scadă. După 
două-trei decenii de funcționare, au fost 
închise școlile românești din cătunul Poieni 
al orășelului Hliboca, din cătunul Vulva al 
orașului Storojineț, au fost ucrainizate școala 
din Broscăuții Vechi, raionul Storojineț, și 
cele două școli din satul Colincăuți, raionul 
Hotin. Fără școală românească a rămas și 
satul Tureatca. Aceeași soartă a avut și târgul 
Herța din fostul județ Dorohoi. În timp, au fost 
desființate școlile românești din Seliște (parte 
a orășelului Noua Sulița) și școlile nr. 11 și 
12 din orașul Cernăuți, școli care funcționau 
în suburbiile Horecea-Mănăstirii și Țețina ale 
capitalei Bucovinei11. 

În anii ’70 ai sec. XX, în raionul Storojineț 
au fost rusificate patru școli românești – cea 

Cernăuți, datorită schimbărilor democratice 
din societate, au reușit să obțină și unele 
drepturi în domeniul învățământului. Urmând 
exemplul școlilor din Republica Moldova, 
școlile din regiunea Cernăuți, numite până 
atunci „moldovenești”, au renunțat la 
grafia chirilică impusă de sovietici așa zisei 
limbi „moldovenești” și au trecut, aproape 
concomitent cu cele din Basarabia vecină, la 
grafia latină, revenind, totodată, la denumirea 
firească a limbii române. Astfel, pentru 
școlile numite odinioară ”moldovenești” 
oficialitățile au acceptat denumirea firească 
de școli cu limba română de predare, adică 
școli românești. Din păcate, fostele școli 
românești din Crasna, Ciudei sau Pătrăuți de 
Sus, tranformate de sovietici în școli cu limba 
rusă de predare, nu au mai revenit la statutul 
de școli cu predarea în limba română, ci au 
fost transformate, și de data aceasta pe cale 
administrativă, în școli ucrainene. În toate 
școlile românești, în locul limbii ruse, s-a 
introdus, ca obiect de studiu, limba ucraineană.  

În anul de învăţământ 1992/1993, în 9 şcoli 
din raionul Hliboca în care istruirea se făcea în 
limba ucraineană – Camenca, Ceahor, Corceşti, 
Corovia, Molodia, Tureatca, Valea Cosminului 
şi Hliboca (cu două  școli) – și într-o școală din 
orașul Herța, unde materiile se predau în limba 
rusă, învățau 5.338 de elevi, dintre care 2.925 
(54,8%) erau ucraineni, 2.195 (41,1%) români 
(inclusiv 102 declarați moldoveni), 158 ruşi şi 
60 reprezentanți ai altor etnii12. În aceste şcoli, 
limba română nu a fost introdusă nici măcar ca 
obiect de studiu, deși în unele din ele elevii de 
naționalitate română constituiau majoritatea 
– Tureatca (95%), Corcești (86%), Molodia 
(76%), Herța (62%), Valea Cosminului (59%) 
– sau erau în proporție de peste 35 la sută –  
Corovia (45%), Ceahor (35,6%). 

Spuneam mai sus, că în ultimii ani 
de stăpânire sovietică și în primii ani de 
independență a Ucrainei, în câteva școli 
ucrainene, în care învățau și copii de români, 
la insistența și cu sprijinul societăților culturale 
românești din regiune, au fost deschise clase cu 
limba română de instruire. Astfel de clase au 
fost deschise la școlile ucrainene din Molodia și 
Corovia, la o școală din Storojineț. La Cernăuți 
s-a reușit chiar deschiderea unei școli românești 
în centrul orașului. La fel și în Herța. Clase 

din cătunul Arșița, ce aparține comunei 
Pătrăuți de Jos, cea din centrul satului Pătrăuți 
de Sus, o școală din comuna Crasna și altă 
școală din comuna Ciudei. În raionul Noua 
Suliță școala românească din satul Mămăliga a 
fost transformată în școală mixtă moldo-rusă. 

La începutul anilor ’80 a început ucraini-
zarea școlii românești din Cotul de Sus al 
comunei Camenca, raionul Hliboca. În 1990, 
s-a încercat lichidarea pe cale administrativă a 
școlilor românești din Cireș, raionul Storojineț, 
și din Privorochia, raionul Hliboca, dar 
protestele locuitorilor au împiedicat autoritățile 
să realizeze aceste planuri12. 

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

Destinul școlii românești în
Ucraina suverană

În 1991, Uniunea Sovietică a încetat să 
mai existe. Din clipa în care Ucraina a devenit 
stat independent (24 august 1991), limba 
ucraineană a devenit suverană în sistemul de 
învățământ din țară, încercând să-și extindă 
supremația și asupra sistemului de școli 
naționale. Aproape toate şcolile ruse din 
regiunea Cernăuți, în special cele din centrul 
regional, au fost transformate, prin ordin, în 
şcoli ucrainene. Doar faptul că funcționau 
în localități cu populație pur românească 
le-a ferit pe școlile românești de o asemenea 
transformare drastică, realizată prin metode 
administrative, fără consimțământul, măcar 
formal, al părinților sau al elevilor. În centrul 
regional, școlile românești fiind prea puține și 
prea periferice (una la Horecea, altele două la 
Roșa și Roșa-Stâncă) au scăpat cu viață. Iar 
unica școală românească din centrul orașului 
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clase ucrainene decât românești, deși românii 
(moldovenii) din această localitate constituie 
peste 90% din populație. Întâmplător sau nu, dar 
tot în anul 2002 a dispărut școala românească 
din satul Camenca, care a funcționat decenii la 
rând în Cotul de Sus al acestui sat din raionul 
Hliboca. În anul de învățământ 2001/2002, în 
regiunea Cernăuți existau 458 de școli, dintre 
care 83 erau românești, 8 mixte bilingve româno-
ucrainene și una mixtă trilingvă româno-ruso-
ucraineană. Din numărul total de 130.268 
elevi care frecventau aceste școli, 21.672 elevi, 
reprezentând 16,6%, învățau în școli românești, 
iar 2.141 elevi, reprezentând 1,6%, învățau în 
școli mixte, cu clase românești (vezi tabelul de 
mai jos). Împreună, românii, separați artificial în 
’românii’ și ’moldovenii’, constituie cca. 20% 
din populația regiunii Cernăuți, ceea ce înseamnă 
că din numărul total de cca. 130 mii de elevi, cca. 
26 mii sunt români. De aici rezultă că cel puțin 
3.000 de copii români din anul școlar 2001/2002, 
erau instruiți în școli ucrainene. 

Statistica ne arată cât de gravă e situația 
învățământului românesc în satele cu populație 
mixtă din raionul Hliboca. Aici, în anul de studii 
2003-2004, în limba ucraineană erau instruiţi 
7.146 elevi (61%), iar în limba română, doar 
4.568 elevi (39%). Școlile din raion aveau 343 
de clase ucrainene, 236 de clase românești 
și o clasă rusă (la Fântâna Albă). În 1989, în 
raionul Hliboca locuiau 68.009 persoane, dintre 
care 29.042 (42,7%) români, 27.407 (40,3%) 
ucraineni, 9.644 (14,2%) moldoveni, 1.363 

românești existau și la unul din liceele din Noua 
Suliță. Dar așa cum s-a putut vedea din cele 
spuse mai sus, în mai multe sate cu populație 
majoritar românească (Corcești, Colencăuți, 
Tureatca, Valea Cosminului, Broscăuții Vechi, 
Șișcăuți) școlile au rămas tot ucrainene, ca pe 
timpul sovieticilor. 

Vectoriii deznaționalizării: statistici 
școlare și demografice

Românii (moldovenii) locuiesc compact în 4 
raioane din sudul regiunii Cernăuți: Storojineț, 
Hliboca, Herța și Noua Suliță. În 1989, în 
raionul Herța populația românească constituia 
92,9%, în raionul Noua Suliță, 64,9%, în raionul 
Hliboca, 56,9%, și în raionul Storojineț, 37,5%. 
La acea dată, în aceste 4 raioane locuiau, în 
total, 274.142 persoane, dintre care 31,4% 
erau trecuți în acte drept români, 25,5%, drept 
moldoveni și 39,6%, drept ucraineni. În 2001, 
persoanele trecute în acte drept români și cele 
trecute în acte drept moldoveni constituiau, în 
raionul Herța, 93,8%, în raionul Noua Suliță, 
64,3%, în raionul Hliboca, 51,4% și în raionul 

ruși, 298 poloni. La recensământul din 2001, 
din totalul de 72.676 persoane, 34.025 (46,8%) 
erau ucraineni, 32.923 (45,3%) au fost declarați 
români și 4.425 (6,1%), declarați moldoveni15. 
Înseși datele oficiale arată că jumătate din 
locuitorii raionului Hliboca sunt români (chiar 
dacă unii sunt trecuți, la recensământ, cu 
titulatura „moldoveni”), iar statisticile școlare 
din anul școlar 2003/2004 arată că doar 39% 
din elevii școlilor din acest raion beneficiau 
de instrucție în limba română; cca. 1.300 de 
copii de naționalitate română frecventau școli 
sau clase în care toate materiile se predau în 
limba ucraineană. Lipsa învăţământului în 
limba maternă este cauza principală a asimilării 
etnice și lingvistice a populației românești din 
satele cu populaţie mixtă din raionul Hliboca. În 
aceeași situație se află și românii care locuiesc 
în centrul regional (Cernăuţi) și în cele patru 
centre raionale din sudul regiunii (Storojineț, 
Hliboca, Herța și Noua Suliță).

Declinul învățământului românesc din 
regiunea Cernăuți, în ultimii 10 ani

Situația școlilor românești s-a agravat și 
mai mult în ultimii 10 ani. Astfel, în anul școlar 
2007/2008, în regiune funcționau 80 de școli 
românești (cu 18.379 de elevi) și 11 școli mixte 
româno-ucrainene (3.367 elevi). Nu au trecut 
decât 5 ani și numărul școlilor românești s-a 
redus de la 80 la 70, iar numărul elevilor din 
aceste școli, de la 18.379 la 12.641. Acesta e 

Storojineț, 37,1%. Populația totală din aceste 4 
raioane constituia 287.748 locuitori, dintre care 
36% erau români, 19,4%, moldoveni iar 42,4%, 
ucraineni. 

Așadar, în intervalul 1989-2001, în cele patru 
raioane din sudul regiunii Cernăuți proporția 
celor ce s-au declarat ucraineni a crescut de la 
39,6% la 42,4%, proporția celor ce s-au declarat 
români, de la 31,4% la 36%, iar proporția 
celor ce s-au declarat moldoveni a scăzut de la 
25,5% la 19,4%. Ponderea populației românești 
(’români’ și ’moldoveni’) a înregistrat o ușoară 
creștere în raionul Herța, o ușoară scădere în 
raioanele Noua Suliță și Storojineț și o scădere 
semnificativă în raionul Hliboca (de la 56,9% 
la 51,4%). Dar și așa, în 2001, în cele patru 
raioane din sudul regiunii Cernăuți, ’românii’ 
și ’moldovenii’ constituiau împreună 55,4% din 
totalul populației. Dacă sistemul de învățământ 
ucrainean ar fi echilibrat în adevăratul sens al 
cuvântului și ar respecta proporția firească 
dintre numărul locuitorilor, pe etnii, și numărul 
elevilor ce reprezintă aceste etnii, cca. 55-56% 
din elevii din aceste patru raioane administrative 
ale regiunii Cernăuți ar trebui să fie instruiți în 
limba română. Dar câți elevi români din aceste 
patru raioane sunt instruiți în limba română?  

După o scurtă perioadă de avânt, învățământul 
în limba română a intrat într-un nou regres, 
suportând presiuni puternice de ucrainizare 
prin deschiderea de clase ucrainene în cadrul 
școlilor românești. Școala din Mămăliga, spre 
exemplu, s-a transformat la începutul anului 
școlar 1996/1997 în școală mixtă trilingvă, cu 
instruire în limbile română, ucraineană și rusă. 
Din 2002, școala din Mămăliga funcționează ca 
școală bilingvă româno-ucraineană, cu mai multe 
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Populaţia raioanelor Herța, Hliboca, Noua Suliță și Storojineț,
 în 1989 și 2001 (după naţionalităţi)

Raionul Total Români Moldoveni Ucraineni
1989

Herța 29.611 23.539 79,5 3.978 13,4 1.569 5,3
Hliboca 68.009 29.042 42,7 9.644 14,2 27.407 40,3
Noua Suliță 86.771 585 0,7 55.669 64,2 28.207 32,5
Storojineț 89.751 32.965 36,7 731 0,8 51.526 57,4
Total 274.142 86.131 31,4 70.022 25,5 108.709 39,6

2001
Herța 32.316 29.554 91,5 756 2,3 1.616 5,0
Hliboca 72.676 32.923 45,3 4.425 6,1 34.025 46,8
Noua Suliță 87.461 5.904 6,8 50.329 57,5 29.703 34,0
Storojineț 95.295 35.095 36,8 307 0,3 56.786 59,6
Total 287.748 103.476 36,0 55.817 19,4 122.130 42,4
Sursa: Ion Popescu, Constantin Ungureanu, op. cit., p. 284-285, 288-289. 

Școlile din regiunea Cernăuți, în perioada 2001-2016
Anul școlar Total școli Școli românești Școli româno-ucrainene

școli elevi școli elevi școli elevi
2001/2002 458 130.268 83 21.672 9¹ 2.141²
2002/2003 ⃰ ⃰ 83 ⃰ ⃰ ⃰
2003/2004 ⃰ ⃰ 82 20.837 9 3.156
2004/2005 ⃰ ⃰ 82 20.245 10 3.613
2005/2006 ⃰ ⃰ 81 18.937 10 3.507
2006/2007 449 113.254 79 18.367 12 3.385
2007/2008 ⃰ ⃰ 80 18.379 11 3.367
2008/2009 450 104.000 77 ⃰ 13 ⃰
2009/2010 449 102.000 76 14.978 13 4.942
2010/2011 446 97.972 74 13.282 13 ⃰
2011/2012 ⃰ 98.643 74 ⃰ 13 ⃰
2012/2013 435 97.112 70 12.641 15 3.853
2013/2014 431 96.319 69 12.341 15 3.719
2014/2015 434 96.829 66 11.420 17 4.098
2015/2016 430 97.433 63 11.063 18 4.181

Sursa: răspunsul dat de Inspectoratul școlar regional Cernăuți la data de 16 octombrie 2015 Centrului Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Cernăuți.

⃰ nu există date;  ¹cifra include și unica școală trilingvă româno-ruso-ucraineană;  ²din acest total, 325 elevi frecventau școala trilingvă româno-
ruso-ucraineană din Mămăliga. 

Școala nr.1 din Ciudei, raionul Storojineț.
Foto: Diana MEGLEI
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tabloul real pe care îl vedem punând față în față 
statisticile școlare din anul școlar 2007/2008 și 
din anul școlar 2012/2013. Aceleași statistici ne 
arată o creștere semnificativă a numărului de 
școli mixte. 

În 2013, în regiunea Cernăuți funcționau 
deja 15 școli mixte, cu 3.853 elevi. Situația 
învățământului românesc se înrăutățește 
în ultimii ani într-un ritm mai rapid decât 
în perioada sovietică. Conform celor mai 
recente datelor școlare, în anul de învățământ 
2015/2016, din cele 430 de școli existente în 
regiunea Cernăuți, doar 63 sunt românești și 
18 mixte româno-ucrainene; din numărul total 
de 97.433 de elevi care frecventează aceste 
școli, doar 11.063 elevi (11,3%) învață în școli 
românești și 4.181 elevi (4,3%) în școli mixte 
româno-ucrainene (vezi tabelul de mai sus). 
Dacă populația românească reprezintă cca. 
20% din numărul total de locuitori din regiunea 
Cernăuți, elevii români cu drept de școlarizare 
în limba maternă ar trebui să reprezinte tot 20% 
din numărul total de elevi din regiunea Cernăuți. 
În realitate însă, din cei cca. 19.500 de elevi 
români, doar vreo 14 mii învață la școli în care 
materiile se predau în limba română; restul de 
cca. 5.500 studiază la școli în care învățământul 
se desfășoară în limba ucraineană. Altfel 
spus, cca. 28% dintre copiii de naționalitate 
românească din regiunea Cernăuți sunt instruiți 
în ucraineană, fără să studieze limba română 
măcar ca obiect de studiu.

Potrivit altei statistici oficiale, în anul școlar 
2015/2016, în regiunea Cernăuți activau 423 
de școli, dintre care 340 în ucraineană, 63 
românești, una rusă și 19 mixte (inclusiv 18 
româno-ucrainene). În aceste școli existau 
5.209 clase, inclusiv 4.288 în ucraineană, 899 
românești și 22 în rusă. Din totalul de 96.505 

elevi, 82.471 (85,5%) studiau în ucraineană, 
13.715 (14,2%) în română și 319 în rusă16. 
Așadar, din totalul de 96.505 elevi, cca. 20% sau 
cca. 19.300 de elevi sunt români ori moldoveni, 
dar numai 13.715 din ei (71% din total) învață 
în limba maternă. Reiese că, un număr de cca. 
5.585 de copii de naționalitate română din 
regiunea Cernăuți (29% din total) studiază în 
limba ucraineană. 

În decurs de numai 14 ani, din 2001 până în 
2015, numărul școlilor românești s-a redus cu 
20 (de la 83 la 63), ca niciodată în trecut, iar 
numărul elevilor din școlile românești, cu peste 
10 mii (de la 21.672 la 11.063). În acest interval, 
numărul de elevi români școlarizați în limba 
ucraineană aproape că s-a dublat. Dacă în anul 
de învățământ 2001/2002, numărul acestor copii 
de români era de cca. 3.000, peste un deceniu 
și jumătate, în anul de învățământ 2015/2016, 
el deja este de cca. 5.500-5.600. Dacă aceste 
tendințe păguboase pentru învățământul 
minoritar se vor menține neschimbate, școlile 
românești din regiunea Cernăuți nu vor rămâne, 
peste un deceniu, decât cu vreo 5 mii de elevi. 
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Istoria unei țări poate să fie descifrată și din 
steme sau sigilii. Tocmai aceasta încearcă 

să facă domnul Alexandru-Grigore Pisoschi în 
studiul său de mici proporții, dar de mare den-
sitate, Din heraldica teritorială a Bucovinei 
istorice, Hotinului și Herței. După cunoștințele 
mele, este singura lucrare pe această temă, 
publicată în anii din urmă. Autorul este buco-
vinean de origine, membru asociat al Institu-
tului Român de Genealogie și Heraldică ”Se-
ver Zotta” din Iași și membru al Filialei Cluj a 
Societății pentru Cultura și Literatura Română 
în Bucovina.

Filiala clujeană cuprinde un număr 
impresionant de bucovineni stabiliți în capitala 
de pe Someș, toți cu bună pregătire în diverse 
domenii. Este meritul actualului președinte 
al Filialei, dr. Corneliu Grigorovici, și al 
predecesorilor săi de a-i fi descoperit și atras 
la activitățile filialei. Cunoscându-i interesul 
pentru simbolurile bucovinene, dr. Grigorovici 
l-a rugat pe universitarul Alexandru-Grigore 
Pisoschi să vorbească membrilor Filialei despre 
heraldica Bucovinei, să scrie despre ea și apoi să 
publice chiar un studiu. Și studiul nu a întârziat 
să apară. 

Studiul are în față arhicunoscuta hartă 
etnografică a Ducatului Bucovinei, realizată de 
istoricul Ion Nistor conform recensământului 
din anul 1910. Primul capitol, Date generale 
introductive, compus din două părți, cuprinde 
un scurt istoric al Bucovinei, cu explicarea 
toponimului ”Bucovina” (în prima parte), și o 
prezentare a elementelor unei steme (în partea 
a doua). Capitolul al II-lea, Din heraldica 
teritorială a Ducatului Bucovinei, prezintă cele 
două steme ale Ducatului: stema mare și stema 
mică. În continuare, sunt descrise în amănunt 

stemele orașelor Suceava, Cernăuți, Siret, 
Rădăuți și Cuciurul Mare. În capitolul al III-
lea, Heraldica teritorială a Bucovinei istorice, 
Hotinului și Herței din cadrul României Mari, 
sunt prezentate stemele județelor Câmpulung 
Moldovenesc, Cernăuți, Rădăuți, Storojineț, 
Suceava și Hotin, prcum și stemele orașelor 
din fiecare județ. Următorul capitol e consacrat 
heraldicii teritoriale a Bucovinei (de nord și de 
sud), a Hotinului și a Herței după anul 1989. 
Pentru partea de sud a Bucovinei istorice sunt 
descrise stemele municipiilor Câmpulung 
Moldovenesc, Rădăuți, Suceava, Vatra Dornei, 
ale orașelor Gura Humorului, Siret, Vicovu de 
Sus și ale comunelor Putna și Volovăț. Pentru 
partea de nord a provinciei, sunt comentate 
stemele orașelor Cernăuți, Cozmeni, Sadagura, 
Storojineț, Vășcăuți, Vijnița, Zastavna, Hotin 
și Herța. Stemele sunt reprezentate policolor, 
fiecăreia făcându-i-se o descriere amănunțită a 
elementelor constitutive.

Bibliografia bogată este urmată de un 
indice al localităților, ținuturilor și județelor, 
specificându-i-se ținutul, județul, municipiul, 
raionul și chiar suburbia, dacă e cazul, pentru 
ca cititorul să aibă posibilitatea să găsească ușor 
toposul care-l interesează,.

Volumul se încheie cu un rezumat redactat 
în limbile franceză și engleză, ceea ce îl face 
operațional și dincolo de hotarele țării, dându-i 
circulație internațională.

Cartea este interesantă și contribuie la 
completarea cunoștințelor de cultură generală 
ale celor interesați să afle lucruri deosebite 
despre Bucovina. 

O lucrare de referință privind heraldica 
teritorială a Bucovinei istorice,

Hotinului și Herței

Gheorghe DOLINSKI

Breviar

Șocala din Molodia, unde nu mai există nicio clasă românească
Sursa: Wikipedia


