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Școala mixtă, un prim pas pe calea
lichidării  învățământului românesc

în nordul Bucovinei 

Constantin UNGUREANU

Tendința de ucrainizare a școlilor 
românești din regiunea Cernăuți s-a ac-

celerat în ultimii 10-15 ani. După ce s-au în-
cercat mai multe metode de ucrainizare tacită a 
școlilor, care nu au dat rezultatele așteptate, s-a 
elaborat o procedură la fel de „nevinovată” ca și 
cea de pe timpul colectivizării staliniste „bene-
vole”: directorii de școală, ca și președinții de 
colhoz de pe timpurile colectivizării, adună ce-
reri și raportează superiorilor îndeplinirea pla-
nului stabilit de sus. Cea mai sigură metodă de 
ucrainizare a școlilor românești e transformarea 
acestora, ca prima etapă, în școli mixte, cu doar 
câteva clase ucrainene. În timp, numărul acesto-
ra crește, iar numărul claselor românești scade. 
Când ultimii elevi români absolvă ultima clasă 
românească din școală, statutul școlii mixte bi-
lingve se schimbă. Aceasta devine școală mo-
nolingvă, în care toate materiile sunt predate 
doar în limba ucraineană. Strategia e clară. Să  
vedem care este și tactica.

Manipularea părinților, o tactică perfidă

Mai întâi, la ”solicitarea” unui grup de 
părinți, deoarece ”nu există perspective pentru 
învățământul în limba română”, se deschide o 
primă clasă cu instruire în limba ucraineană, 
dar cu copii români, care până atunci au vor-
bit acasă românește și care nu prea înțeleg ce 
le spune învățătoarea la primele lecții din cla-
sa întâi. În următorii ani, se deschid următoa-
rele clase ucrainene, tot la „cererea” părinților. 
Treptat, datorită sprijinului consistent din par-
tea autorităților, numărul elevilor din clasele 
ucrainene întrece numărul elevilor din clase-
le românești paralele. Ultima etapă de înstră-
inare a școlii românești devenită mixtă începe 
în momentul când, din lipsă de „cereri”, nu se 

mai deschide clasa I cu limba română de pre-
dare. Când clasa următoare (clasa a doua) va 
ajunge clasă absolventă, ciclul se închide și 
orice urmă de învățământ românesc dispare din 
școala respectivă. Dacă totul decurge așa ”cum 
doresc părinții”, într-un interval de numai 10-
15 ani, clasele române vor rămâne fără elevi și, 
depășind faza de școală mixtă, instituția va de-
veni totalmente școală ucraineană.

Crearea de școli mixte prin desființarea 
școlilor românești nu e decât o primă etapă pe 
calea deznaționalizării definitive a acestor școli. 
În decurs de 14 ani, numărul școlilor româno-
ucrainene a crescut de la 9 (în 2001/2002), la 
18 (2016). În realitate, însă, numărul școlilor 
românești devenite mixte în această perioadă 
este mai mare, căci ar trebui să luăm în cal-
cul și faptul că o parte din fostele școli mixte 
între timp au devenit ucrainene. În 2001, sis-
temul învățământului în limba română cuprin-
dea 92 de școli din regiune (83 românești și 9 
mixte). În 2016 el cuprinde doar 81 de școli (63 
românești și 18 mixte). Deci numărul de școli 
mixte s-a dublat (s-a mărit cu 9), dar numărul 
școlilor românești s-a micșorat cu 20.

Raionul Noua Suliță:
ținta politicii de transformare a școlilor 

românești în școli ucrainene

Cea mai gravă situație se află în raionul 
Noua Suliță, unde o bună parte din români sunt 
trecuți în acte moldoveni. În acest raion din nor-
dul Basarabiei, mai mult de jumătate din școlile 
românești sunt deja mixte. Prima școală mixtă 
a luat ființă la Mămăliga. În 1996, școala ro-
mânească din acest sat devenea româno-ru-
so-ucraineană, iar din 2002 – româno-ucrai-
neană. În prezent la această școală există 13 
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clase ucrainene cu 275 de elevi și doar 9 clase 
românești paralele cu 87 de elevi. Astfel, din to-
talul de 362 de elevi ai acestei școli, doar 24% 
mai continuă să învețe în limba maternă (vezi 
tabelul de mai jos).  

Un caz trist ni-l prezintă starea 
învățământului secundar în satul Stroiești, sat 
care practic fuzionează cu centrul raional Noua 
Suliță. În anii 90 ai sec. XX a început ucraini-
zarea școlii românești din localitate, prin trans-
formarea ei mai întâi în școală mixtă. Acum 
această școală e monolingvă, cu instruirea doar 
în limba ucraineană. Menționăm că locuitorii 
acestui sat apărținitor până în 1940, respectiv 
1944, de Basarabia, sunt români basarabeni și 
vorbesc limba română în proporție de 95%. 

În 2001 s-a deschis prima clasă ucraineană 
la liceul cu limba română de predare din centrul 
raional Noua Suliță. Deși în acest orășel există 
două școli ucrainene, anumite forțe politice și-
au pus în gând să transforme și liceul românesc 

în școală ucraineană. Situația de la liceu în anul 
școlar 2015/2016 este următoarea: în cele 20 de 
clase învață 227 de elevi, dintre care 77 elevi 
învață în 9 clase românești, iar 150 elevi în 11 
clase ucrainene. Întrucât calculul matematic 

arată că la o clasă românească revin cel mult 9 
elevi, riscul ca în anii următori clasele românești 
să fie desființate este evident.

Valul ucrainizării nu a ocolit nici vestita co-
mună bucovineană Boian. În 2003 s-a deschis 
prima clasă ucraineană la școala centrală din 
acest sat. În prezent la această școală își fac stu-
diile 381 de copii (162 în 10 clase ucrainene și 
219 în 14 clase românești). Dar un rău nu vine 
niciodată de unul singur. Deznaționalizarea unei 
școli, atrage după ea și deznaționalizarea altora. 
În 2014, și la gimnaziul din Boian (cotul Hlinița) 
s-au deschis două clase ucrainene, cu 23 de 
elevi. Astfel, în cele două școli mixte din Boian 
învață 563 de elevi, dintre care 378 (67,1%) stu-
diază materiile școlare în limba română, iar 185 

Școlile mixte româno-ucrainene, în anul școlar 2015/2016

Școala
Anul deschiderii 

primei clase 
ucrainene

Total În limba ucraineană În română
clase elevi clase elevi clase elevi % elevi

Raionul Hliboca
Cupca - CIE Nr.1 2009 12 191 1 8 11 183 95,8
Privorochia 2014 10 89 2 23 8 66 74,2
Bahrinești 2002 17 162 6 43 11 119 73,5

Raionul Noua Suliță
Tărăsăuți 2007 18 346 1 9 17 337 97,4
Dranița 2012 13 183 2 19 11 164 89,6
Rachitna 2014 15 281 2 34 13 247 87,9
Boian–gimnaziu 2014 13 182 2 23 11 159 87,4
Costiceni 2008 16 201 4 48 12 153 76,1
Boian ȘCG 2003 24 381 10 162 14 219 57,5
Marșineț 2006 19 220 9 120 10 100 45,4
Vancicăuți 2006 19 231 10 147 9 84 36,4
Forosna 2008 8 57 5 37 3 20 35,1
Noua Suliță-liceu 2001 20 227 11 150 9 77 33,9
Mămăliga 1996 22 362 13 275 9 87 24,0

Raionul Storojineț
Pătrăuți de Sus Nr.2 2015 12 181 1 15 11 166 91,7
Ciudei Nr.3 2015 11 117 1 19 10 98 83,8
Pătrăuți de Sus Nr.1 ? 24 423 18 364 6 59 13,9

Total școli mixte româno-ucrainene
17 școli 273 3.834 98 1.496 175 2.338 61,0

Sursa: datele privind numărul de clase ucrainene, numărul de elevi în aceste clase și anul deschiderii primei clase ucrainene sunt preluate din scriso-
rile de răspuns ale administrațiilor raionale Hliboca și Noua Suliță la cererile formulate de Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți 
prin Departamentul Școli (inspector școlar Arcadie Moisei), datele privind școlile mixte din Pătrăuți de Sus și Ciudei provin din surse locale, iar datele 
privind numărul de clase și de elevi sunt preluate din https://cv.isuo.org/authorities/schools-list/id/248; https://cv.isuo.org/authorities/schools-list/id/243; 
https://cv.isuo.org/authorities/schools-list/id/246.
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(32,9%), în limba ucraineană. Și asta într-un sat 
neaoș românesc. E de luat în seamă și faptul că 
la cele două școli mixte din comuna Boian învață 
un număr mare de copii din satul vecin Priprutie 
(Lehuceni), unde școala generală de nouă clase e 
încă românească. Aceasta din urmă e frecventată 
de numai 87 de elevi. 

În 2006, în alte două comune frumoase de 
pe malul Prutului, la Marșinți (Marșenița) și 
Vancicăuți, unde cca. 90% din locuitori sunt mol-
doveni, au fost deschise clase ucrainene. Astfel, 
începând cu clasa I și ajungând în clasa X, tot 
mai mulți copii de români studiază toate materii-
le în limba ucraineană. Procesul de ucrainizare a 
școlilor din aceste două comune a avansat foarte 
mult. În prezent, mai mulți elevi sunt instruiți aici 
în limba ucraineană decât în limba română. 

La școala din Marșinți, din totalul de 220 de 
elevi, 120 învață în ucraineană, iar 100, în româ-
nă. Gravitatea situației identitare din acest sat se 
amlifică și datorită faptului că un mare număr de 
copii din Marșineț frecventează școlile ucrainene 
din Noua Suliță. În 2001 satul avea 5.353 de lo-
cuitori, dar la școala din sat învățau numai 220 de 
copii, de unde reiese că la o mie de locuitori revin 
doar 41 de elevi. Pentru comparație, în satul ve-
cin Tărăsăuți, cu 5.330 de locuitori, funcționează 
o școală cu 346 de elevi (la 1.000 de locuitori 
revenind 65 elevi), iar în Boian, comună cu o 
populație de 4.425 de locuitori, există două școli, 
cu 563 de elevi. La nivelul întregului raion Noua 
Suliță, la 1.000 locuitori revin 86 de elevi. Deci 
în Marșinți ar trebui să existe un număr de cca. 
450 de copii de vârstă școlară, iar noi vedem că 
doar 220 de copii frecventează școala din sat. 
Situația din acest sat mare de pe malul Prutului 
ne demonstrează că, ucrainizarea școlii din loca-
litate nu a constituit o soluție pentru preîntâmpi-
narea plecării copiilor din sat la studii în oraș. 

La școala din Vancicăuți, din cele 19 cla-
se cu 231 de elevi, 10 clase sunt ucrainene și 
9 românești. În clasele ucrainene studiază 147 
elevi, iar în cele românești doar 84 elevi, ceea 
ce înseamnă că în limba română sunt școlarizați 
doar 36,4% din totalul elevilor. 

La numai un an după ce au devenit mixte 
școlile din Marșinți și Vancicăuți, s-a deschis 
și la școala din satul vecin Tărăsăuți o clasă 
ucraineană. E adevărat că, datorită rezistenței 
populației din sat, ucrainizarea școlii nu a luat 
avânt atât de mare ca în celelalte două sate din 

apropiere, despre care am vorbit mai sus. În pre-
zent, la școala din Tărăsăuți există doar o singu-
ră clasă ucraineană, cu 9 elevi. Fiind deschisă 
în 2007, această clasă a avansat de una singură, 
ajungând până la clasa a noua, în 2016. După ce 
elevii din această unică clasă vor primi atestat 
de studii medii, școala din Tărăsăuți are toate 
șansele să-și schimbe statutul de școală mixtă și 
să redevină școală cu limba română de instrui-
re, dacă nu vor apărea noi „cereri” ale părinților 
de deschidere a unei clase paralele ucrainene. 
Menționăm că la școala din Tărăsăuți învață cu 
126 de elevi mai mult decât la școala din satul 
vecin Marșinți (cu un număr aproape identic 
de locuitori). Păstrarea învățământului în limba 
maternă a fost un factor de consolidare a școlii. 

Peste încă un an, în 2008, devin mixte școlile 
românești din Costiceni și Forosna. În școala 
cu 8 clase din Forosna învață doar 57 de elevi, 
dintre care 37 elevi în clase ucrainene și doar 
20 de elevi în clase românești. Din cauza numă-
rului mic de elevi, există pericolul ca în acest 
sat, în genere să fie închisă școala. E și acesta 
un exemplu care ne demonstrează convingător 
că deschiderea de clase ucrainene nu salvează 
școala de la declin și degradare. 

Mai puțin dramatic e destinul școlii din Cos-
ticeni, unde într-un interval de 8 ani, adică din 
2008 până în 2015, autoritățile nu au reușit să 
deschidă decât 4 clase ucrainene, frecventate în 
prezent de 48 de elevi. Din totalul de 201 elevi ai 
școlii din Costiceni, 153 (76%) învață în română. 

În 2012, a devenit mixtă și școala din satul 
vecin Dranița, dar și aici, timp de 4 ani nu s-au 
descis decât 2 clase ucrainene, cu 19 elevi. La 
școala din Dranița învață 183 de elevi, dintre 
care 164 elevi (89,6%) sunt instruiți în limba ro-
mână. Urmărind evoluția fenomenului școlilor 
mixte din raion, putem să tragem concluzia că, 
în condițiile în care autoritățile vor înceta să 
mai exercite presiuni asupra conducerii școlilor 
din cele două sate pentru deschiderea altor cla-
se ucrainene și dacă părinții vor conștientiza că 
prin înscrierea copiilor în asemenea clase își 
traumează intelectual odraslele, și că este im-
posibil ca acestea să devină performante într-
o limbă pe care nu o posedă – în toate aceste 
condiții există șanse reale ca învățământul în 
limba română din aceste școli să poată fi salvat. 

În 2014, a început înstrăinarea școlii 
românești din Rachitna. În decurs de doi ani, 

în această școală s-au deschis 2 clase ucraine-
ne, în care învață deja 34 de elevi. Școala din 
Rachitna are 281 de elevi, dintre care 247 elevi 
(88%) sunt intruiți în limba română. Dar dacă 
în viitor, în fiecare an se vor deschide noi cla-
se ucrainene, proporția numărului de elevi se va 
schimba în defavoarea acelor care frecventează 
clase române, iar în ultimă instanță, când nu vor 
mai rămâne elevi în clasele române, și această 
școală națională va dispărea, fiind înlocuită cu 
o instituție de limbă ucraineană. Să nu uităm că 
satul Rachitna, fiind situat în partea de nord-vest 
a raionului Noua Suliță, e practic înconjurat de 
sate ucrainene. Boianul este unica localitate ro-
mână cu care se învecinează, în partea de sud-
vest. Dacă locuitorii satului nu vor conștientiza 
pericolul înstrăinării prin educație școlară, iar 
părinții vor trăi cu iluzia că înscriindu-și copiii 
în clase ucrainene îi fac mai luminați, neglijând 
handicapul care-i pândește din cauza șocului de 
pe urma necunoașterii, la venirea în clasa I, a 
limbii de instrucție, există riscul ca în câțiva ani 
ucrainizarea acestei școli să avanseze. 

Să rezumăm. Până la ora actuală, în raio-
nul Noua Suliță există 11 școli mixte româno-
ucrainene, în care învață 2.671 de elevi (1.647 
în română și 1.024 în ucraineană). Cu excepția 
liceului din Noua Suliță, toate celelalte 10 școli 
mixte funcționează la sate, unde 90-95% din 
locuitori sunt de naționalitate română, majori-
tatea trecuți în acte moldoveni. Situația rămâne 
gravă la liceul din Noua Suliță și la școlile din 
Mămăliga, Vancicăuți, Marșinți și Forosna. La 
Forosna există riscul ca școala să dispară. Deja 
o parte din copiii din Forosna învață la școala 
ucraineană din satul vecin Șerbineț. E interesant 
de remarcat că 9 din cele 11 școli mixte, care 
există la ora actuală în raionul Noua Suliță, sunt 
situate în localități de pe malul stâng al Prutu-
lui, de-a lungul șoselei ce duce spre Republica 
Moldova. În perioada sovietică, foarte mulți 
absolvenți ai acestor școli plecau la Chișinău, 
Bălți sau Tiraspol să-și continuie studiile. Unii 
se opreau la Lipcani, la școala pedagogică de 
aici. Interesul pentru instituțiile de învățământ 
din Moldova mai există în satele situate pe aces-
tă foarte circulată odinioară magistrală. Dacă 
școlile din localitățile respective se vor ucraini-
za, absolvenții acestora vor fi lipsiți de posibili-
tatea de a-și continua studiile în limba română 
la o universitate din Republica Moldova. 

Școli mixte româno-ucrainene în sate 
românești din raionul Hliboca

Acum să vedem care este situația școlilor 
românești din raionul Hliboca. Aici clase ucrai-
nene paralele sunt deschise în 3 școli românești. 

În 2002, a fost deschisă o clasă ucraineană 
la școala din Bahrinești. În prezent, în această 
școală există 6 clase paralele ucrainene (clase-
le 1, 2, 4, 7, 9 și 10). După cum se poate ușor 
deduce, aici autoritățile nu reușesc să deschidă 
în fiecare an câte o clasă primară ucraineană. 
Partea proastă e că doar în una din clasele din 
ciclul primar (clasa a III-a) materiile sunt preda-
te în limba maternă a elevilor. Din cele 17 clase 
care există la școala mixtă din Bahrinești, 6 sunt 
ucrainene și 11 românești. În clasele românești 
studiază 119 elevi (câte 10-11 elevi în clasă), iar 
în cele ucrainene 43 elevi (câte 7 elevi în clasă). 
În total, în cadrul școlii învață 162 de elevi. De-
pinde de părinți și de colectivul pedagogic dacă 
în acest sat se va evita o înstrăinare și mai ac-
centuată a școlii.

În 2009, a fost deschisă o clasă ucraineană la 
Școala nr.1 din satul Cupca (școala de pe deal, 
mai aproape de Corcești). Până atunci, mai mulți 
copii din sat mergeau zilnic la școala ucrainea-
nă din Corcești. Prin deschiderea acestei clase 
se dorea stoparea acestui proces. Din fericire, în 
anii următori nu s-au mai deschis clase ucrai-
nene în această școală. Între timp, s-a diminu-
at și numărul elevilor care învață la școala din 
Corcești. În prezent, în clasa a 7-a ucraineană 
învață 8 elevi, iar în 11 clase românești – 183 
de elevi. În acest sat există șanse reale să fie 
păstrată școala românească, după ce elevii din 
clasa ucraineană vor absolvi școala. Pe de altă 
parte, zeci de copii din Cupca continuă să facă 
zilnic naveta la Corcești, pentru a învăța în lim-
ba ucraineană. 

În 2014, a început ucrainizarea școlii 
românești din Privorochia. În doi ani aici s-au 
deschis două clase ucrainene, cu 23 de elevi. 
Celelalte 8 clase românești sunt frecventate de 
66 de elevi (în medie câte 8 elevi într-o clasă). 
Mai grav este că mulți copii din Privorochia 
studiază la școala ucraineană din Tărășeni. În 
2001, în Privorochia locuiau 1.284 de persoane. 
E de neînțeles de ce la școala din sat învață doar 
89 de elevi (în medie, câte 69 de elevi la 1.000 
de locuitori). Tot în 2001, în satul Tărășeni 
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locuiau 987 de locuitori, mai puțin cu vreo trei 
sute de persoane. Cu toate acestea, școala ucrai-
neană din sat este frecventată de 199 de elevi 
(în medie câte 202 elevi la 1.000 de locuitori). 
Este clar că această diferență atât de mare se da-
torează faptului că, cca. 70 de copii din Privo-
rochia învață la școala ucraineană din Tărășeni. 
În aceste condiții, deși școala din Privorochia a 
devenit mixtă nu demult (2014), riscul ca ea să 
se transforme foarte repede în școală ucraineană 
este iminent.

Alte trei școli mixte deschise în două mari
comune din raionul Storojineț

Trei școli mixte româno-ucraine-
ne funcționează și în două sate din raionul 
Storojineț. Școala nr.1 din Pătrăuți de Sus a 
fost rusificată încă în perioada sovietică, iar după 
proclamarea independenței Ucrainei a fost trans-
formată în școală ucraineană. Totuși, în această 
școală există și câteva clase în care instruirea 
se face în limba română. Cunoaștem din surse 
locale că în cele 24 de clase din această școală 
învață 423 de elevi. În 6 clase românești (clasele 
1, 5, 8-11) învață doar 59 elevi, pe când în cele 
18 clase ucrainene, 364 elevi. Dar autoritățile au 
considerat că nu e suficient ca doar școala prin-
cipală dintr-un sat de 3.747 locuitori, dintre care 
cca. 95% sunt români (conform recensământu-
lui din 2001), să fie practic ucraineană. Ele mai 
pun la cale și deschiderea, în 2015, a unei cla-
se ucrainene și la Școala nr.2 din sat. Din 181 
de elevi ai acestei școli, 15 învață în clasa I-a 
ucraineană, iar 166 – în 11 clase românești. În 
total, cele două școli mixte din Pătrăuți de Sus 
sunt frecventate de 604 elevi. În ucraineană sunt 
instruiți 379 (62,7%) elevi, iar în română, 225 
(37,3%). E o situație foarte gravă pentru un sat 
mare cu străvechi tradiții românești. 

Într-un alt sat mare de la poalele Munților 
Carpați, numit Ciudei, până în 2015 au existat 
o școală ucraineană și două românești. Totuși, 
în ultimul deceniu, numărul elevilor din școala 
ucraineană a depășit numărul elevilor din ce-
lelate două școli românești. În 2015, a început 
ucrainizarea Școlii nr.3 din cătunul Cornișor. 
Chiar din primul an, în clasa I-a ucraineană s-au 
înscris tocmai 19 elevi. În celelalte 10 clase 
românești învață 98 de copii. În total, în cele 3 
școli din Ciudei învață 950 de elevi, dintre care 

540 elevi (56,8%) învață în clase ucrainene și 
410 elevi (43,2%) în clase românești. În 2001, 
satul Ciudei avea 5.456 de locuitori, 80% dintre 
ei fiind de naționalitate română. 

Așadar, la Ciudei și Pătrăuți de Sus, două 
localități românești importante din raionul 
Storojineț,  există 1.554 elevi, din care cca. 
1.335 elevi sunt de naționalitate română (con-
form proporției populației românești). Cu toate 
acestea, doar 635 de elevi din aceste două mari 
comune românești sunt instruiți în limba româ-
nă. Restul de cca. 700 de copii români frecven-
tează școala în limba ucraineană. Altfel spus, 
din cei 919 copii din Ciudei și Pătrăuți de Sus, 
care frecventează școli sau clase ucrainene, cca. 
700 sunt de naționalitate română. 

Există date oficiale din care ar putea să re-
zulte că și școala din satul Ropcea este mixtă, 
cu clase în care instruirea se realizează în ucrai-
neană. Însă, surse locale au infirmat această 
informație. Au existat doar unele tentative de 
a deschide clase ucrainene. Situația școlii din 
Ropcea este asemănătoare cu cele din Cupca 
sau Tărăsăuți. Cu câțiva ani în urmă s-a deschis 
o clasă paralelă ucraineană, dar în anii următori 
s-a reușit stoparea acestui proces. 

În concluzie, în regiunea Cernăuți, în anul 
școlar 2015/2016, funcționau 17 școli mixte ro-
mâno-ucrainene, dintre care 11 în raionul Noua 
Suliță, 3 în raionul Hliboca și 3 (sau 4) în raio-
nul Storojineț. În aceste școli există 273 de clase, 
frecventate de 3.834 de elevi, 90-95% fiind de 
naționalitate română. În 175 de clase românești 
învață 2.338 de elevi, iar în 98 de clase ucraine-
ne, 1.496 de elevi (vezi tabelul de mai sus). Dacă 
această tendință se va menține și în anii următori, 
numărul elevilor din clasele ucrainene va crește 
de așa manieră încât unele școli mixte se vor 
transforma definitiv în școli ucrainene. 

Localități cu populație românească și 
învățământ parțial în limba ucraineană

Toate școlile mixte româno-ucrainene 
funcționează în sate unde peste 90% din lo-
cuitori sunt români (moldoveni). Dar în regi-
unea Cernăuți există și alte localități mari cu 
populație românească, în care școlile românești 
și ucrainene există separat. O astfel de situație 
există în orașul Herța. În perioada sovietică, la 
Herța a existat doar o școală rusă. Dar în primii 

ani de independență a Ucrainei, românii au 
reușit să obțină deschiderea, în acest centru ra-
ional, și a unei școli românești, care în prezent 
se numește Liceul ”Gheorghe Asachi”. Totuși, 
locuitorii orașului Herța sunt, în proporție de 
cca. 70%, români, așa că nu e o mare victorie  că 
doar 134 elevi herțeni (33,6%) învață la Liceul 
”Gheorghe Asachi”. În mod paradoxal, cealal-
tă școală din Herța, în care toate materiile sunt 
predate în limba ucraineneă, adună 265 elevi 
(66,4%) (vezi tabelul de mai jos). Este foare po-
sibil ca o parte din acești elevi să fie copii din 
satele românești învecinate. 

Există, în regiunea Cernăuți, așa cum am 
văzut mai sus, localități în care copiii sunt 
școlarizați în limba română sau în limba ucrai-
neană în cadrul unor școli mixte. Dar există și 

localități în care școlarizarea în cele două limbi 
se face în școli separate – române și ucrainene. 
Spre exemplu, în raionul Hliboca, elevii din sa-
tele Cupca, Privorochia și Bahrinești frecven-
tează școli mixte, pe când elevii din Tereblecea 
pot să aleagă între școala română și cea ucrai-
neană. Ambele școli din acest sat au câte 11 cla-
se. Școala ucraineană este frecventată de 159 
elevi, iar școala română, de 131 elevi. În total, 
cele două școli sunt frecventate de 290 elevi, 
dintre care doar 45% sunt instruiți în română. 
Lucrul acesta nu este în ordine câtă vreme din 
cei 2.883 de locuitori ai satului Tereblecea, 
80% sunt români. Nu este în ordine nici faptul 
că școala română din Tereblecea este ținută de 
ceva timp fără director. Lucrul acesta descura-
jează părinții în momentul alegerii școlii pentru 
odraslele lor.

Localități, în care instruirea se realizează în două limbi, română și ucraineană
(situația demografică și școlară)

Localitatea
Români/

Moldoveni, anul 
1989,

%

Lb. română/ 
Lb.moldove-

nească,
anul 2001, %

Total
elevi

Limba de școlarizare 
română ucraineană

total
elevi

total,
%

total 
elevi

total,
%

Raionul Herța
Herța 62,5 / 5,5 68,1 / 2,7 399 134 33,6 265 66,4

Raionul Hliboca
Cupca 97,1 / 0,6 96,9 / 0,4 347 339 97,7 8 2,3
Privorochia 4,4 / 89,7 11,9 / 78,3 89 66 74,2 23 25,8
Bahrinești 96,7 / 0,9 96,3 / 0,1 162 119 73,5 43 26,5
Tereblecea 78,5 / 1,3 80,7 / 0,6 289 130 45,0 159 55,0

Raionul Noua Suliță
Tărăsăuți 0,4 / 95,6 2,8 / 94,6 346 337 97,4 9 2,6
Dranița1 0,1 / 96,5 0,1 / 96,5 183 164 89,6 19 10,4
Rachitna 0,1 / 97,8 1,7 / 95,1 281 247 87,9 34 12,1
Costiceni2 0,1 / 97,6 0,8 / 96,1 201 153 76,1 48 23,9
Boian 0.9 / 87,6 63,5 / 28,7 563 378 67,1 185 32,9
Marșineț 0,7 / 91,1 0,5 / 93,2 220 100 45,5 120 54,5
Vancicăuți3 0,6 / 86,4 5,3 / 83,6 231 84 36,4 147 63,6
Forosna 0,1 / 91,7 0,3 / 92,0 57 20 35,1 37 64,9
Mămăliga4 0,5 / 89,0 6,4 / 83,4 362 87 24,0 275 76,0
Noua Suliță 1,5 / 39,0 1,3 / 33,3 1095 77 7,0 1018 93,0

Raionul Storojineț
Crasna 90,2 / 1,0 92,3 / 0,4 1447 1059 73,2 388 26,8
Pătrăuți de Jos5 86,5 / 1,3 89,8 / 0,4 514 363 70,6 151 29,4
Ciudei6 78,7 / 1,6 80,0 / 0,2 950 410 43,2 540 56,8
Pătrăuți de Sus 88,5 / 1,4 94,7 / 0,2 604 225 37,3 379 62,7

Sursa: datele privind numărul de elevi din clase ucrainene sunt preluate din scrisorile de răspuns ale administrațiilor raionale la cererile for-
mulate de Departamentul Școli (inspector școlar Arcadie Moisei) al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți; datele privind 
școlile mixte din Pătrăuți de Sus și Ciudei provin din surse locale; datele privind numărul total de clase și elevi sunt preluate din https://cv.isuo.org/
authorities/schools-list/id/248; https://cv.isuo.org/authorities/schools-list/id/243; https://cv.isuo.org/authorities/schools-list/id/246. 

1Dranița și Negrinți; 2Costiceni, Dumeni și Novoivancăuți; 3Vancicăuți și Vancineț; 4Mămăliga și Coșuleni; 5Pătrăuți de Jos și Arșița; 6Ciudei și 
Crăsnișoara Nouă. 
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În raionul Noua Suliță, nu există localități 
în care să funcționeze separat o școală ucrai-
neană și una română. Cele 10 școli mixte rurale 
funcționează în sate în care românii (moldove-
nii) reprezintă majoritatea absolută – de la 87% 
(comuna Vancicăuți) până la 97,9% (Rachit-
na). În aceste comune, sunt școlarizați în limba 
română de la 24% (Mămăliga) până la 97,4% 
(Tărăsăuți) din numărul total al elevilor. Uni-
ca școală mixtă urbană funcționează în Noua 
Suliță. În afară de aceasta, aici mai există 2 școli 
ucrainene. Cumulat, în toate aceste trei instituții 
școlare studiază 1.095 de elevi, dintre care doar 
în jur de 7% sunt școlarizați în limba româ-
nă. Și asta în condițiile în care, în orașul Noua 
Suliță, cca. 35% din locuitori, conform recen-
sământului din 2001, sunt români (moldoveni) 
(vezi tabelul de mai sus). E de luat în conside-
rare și faptul că o parte din elevii care studia-
ză la școlile ucrainene din Noua Sulița vin aici 
din satele românești (moldovenești) învecinate 
Marșinți și Stroiești. 

În raionul Storojineț, elevii români din sa-
tele Ciudei și Pătrăuți de Sus îmvață în școli 
mixte, în schimb elevii din comunele Crasna și 
Pătrăuți de Jos pot să învețe, la alegere, în școli 
românești sau ucrainene separate. În Crasna, 
cea mai mare localitate românească din regiu-
nea Cernăuți, funcționează trei școli românești, 
cu 52 clase și 1.059 elevi, și o școală ucrainea-
nă, cu 19 clase și 388 elevi. În total, cele 4 școli 
din Crasna sunt frecventate de 1.447 elevi, din-
tre care 73,2% sunt instruiți în română și 26,8%, 
în ucraineană. Conform recensământului din 
2001, populația din Crasna număra 9.122 lo-
cuitori, dintre care 91% de naționalitate româ-
nă. Statistica ne demonstrează că la Crasna, ca 
și în alte părți, deși numărul elevilor români e 
de cca. 1.315 (91%), doar 1.059 dintre ei sunt 
școlarizați în limba română. Adică, din 388 
elevi ai școlii ucrainene din Crasna, cca. 250 de 
elevi sunt români. 

În comuna Pătrăuți de Jos, școala din cen-
trul satului este românească, iar cea de la peri-
ferie (cătunul Arșița), ucraineană. La școala ro-
mânească din Pătrăuți de Jos învață 363 de elevi 
(283, după alte date), iar la școala din Arșița, 
151 elevi. În 2001, satul Pătrăuți de Jos avea 
3.004 locuitori (96% români), iar Arșița – 873 
locuitori (69,5% români, 25,2% polonezi și 4% 
ucraineni). În Arșița, la 1.000 locuitori revin 

173 elevi, iar în Pătrăuți de Jos - centru, doar 
121 elevi. Evident că la școala ucraineană din 
Arșița învață mai mulți copii din partea centra-
lă a satului. În 2001, populația totală a comu-
nei Pătrăuți de Jos era de 3.877 de persoane, 
dintre care 89,8% erau români, 6% polonezi, 
2,7% ucraineni. În cele două școli din această 
comună erau instruiți 514 elevi, dinre care 363 
elevi (70,6%), în română și 151 elevi (29,4%), 
în ucraineană. În pofida faptului că 90% din 
numărul de elevi din comună (cca 460) sunt ro-
mâni, doar 363 dintre ei învață în limba mater-
nă, ceilalți 100 învață în ucraineană. 

Statisticele arată că în 4 comune mari din ra-
ionul Storojineț (Crasna, Ciudei, Pătrăuți de Jos 
și Pătrăuți de Sus), deși există școli cu preda-
re în română și ucraineană, mulți dintre copiii 
români frecventează școli ucrainene. După cal-
culele noastre, în școlile din aceste sate învață 
3.515 elevi, dintre care cca. 3.110 (88,5%) sunt 
de naționalitate română. Cu toate acestea, în 
română învață doar 2.057 (58,5%) elevi. Cca. 
1.050 de copii români din aceste sate învață în 
ucraineană (în Ciudei – cca. 350, în Pătrăuți 
de Sus – 350, în Crasna – 250, în Pătrăuți de 
Jos – cca. 100). În satele Ropcea, Budineț și 
Cireș, unde sunt doar școli românești, la 1.000 
de locuitori revin mult mai puțini elevi decât în 
satele vecine sau decât media pe raion (vezi ta-
belul cu școlile din raionul Storojineț). De aici 
rezultă că mulți copii din aceste sate fac naveta 
la Storojineț, Pătrăuți de Sus, Davideni sau Ciu-
dei, unde învață la școli ucrainene. 

În orașul Cernăuți există 4 școli în limba ro-
mână, dintre care una e amplasată în partea cen-
trală a orașului, iar celelalte 3, în suburbii. La 
Gimnaziul nr.6 din orașul Cernăuți (școală des-
chisă în primii ani de independență a Ucrainei) 
există 8 clase, în care învață 102 elevi. Situația 
școlarizării la Gimnaziul nr.6 s-a îmbunătățit 
parțial, odată cu deschiderea noului an de 
învățământ. În septembrie 2016, în clasa I-a din 
această școală s-au înscris tocmai 43 de elevi, 
fiind deschisă și o clasă paralelă. Două școli 
cu instruire în română funcționează la Roșa. 
Școala nr.10 are 11 clase și 117 elevi, iar Școala 
nr.17, 9 clase și 73 elevi. Școala nr.13 din cartie-
rul Horecea, are 9 clase și 101 elevi1. În total, în 
anul școlar 2015/2016, în cele 4 școli românești 
din orașul Cernăuți existau 37 de clase și 393 
elevi (în medie câte 10-11 elevi într-o clasă). 

Toate aceste patru școli sunt relativ mici și au 
puțini elevi într-o clasă.

Numărul copiilor de naționalitate română 
este mult mai mare la Cernăuți, decât mumărul 
elevilor care-și fac studiile în limba maternă. În 
1989, în Cernăuți locuiau 258.375 de persoa-
ne, dintre care 13.017 erau declarați români și 
6.361 - moldoveni. Recensământul din 2001 a 
înregistrat în orașul Cernăuți 236.691 locuitori, 
dintre care 10.553 români și 3.829, declarați 
moldoveni2. Dacă la 1.000 locuitori revin cca. 
100-120 copii de vârstă școlară, reiese că în 
orașul Cernăuți locuiesc cca. 1.450-1.700 copii 
de naționalitate română de vârstă școlară. Dar 
numai 393 elevi (cca. 23-27%) învață în limba 
română. Deschiderea unor grădinițe de copii 
românești în Cernăuți se impune cu necesitate  
pentru îndreptarea situației și ameliorarea stării 
învățământului în limba maternă. 

Pentru comparație, e bine să se știe că, potri-
vit statisticilor oficiale austriece de la sfârșitul 
anului 1913, școlile oficiale și particulare din 
orașul Cernăuți erau frecventate de 9.771 de 
elevi, dintre care 1.595 erau români, iar dintre 
aceștia, 1.558 (97,7%) învățau în limba româ-
nă. În acele timpuri, existau 3 școli românești 
separate în suburbiile Cernăuțiului – la Horecea 
Urbană (159 elevi români), Roșa Stâncă (231) 
și Roșa Țețina (178 elevi români). Tot atunci 
funcționau 6 filiale școlare româno-germane, cu 
elevi români – două în partea centrală a orașului 
(în str. Transilvaniei cu 125 elevi și Stația Grădi-
na Publică cu 34 elevi) și 4 în suburbii (în Cali-
ceanca, cu 101 elevi, în Clocucica, cu 204 elevi, 
la  Mănăsteriște, cu  86 elevi și la Roșa, cu 280 
elevi). În Cernăuți mai funcționa și o școală par-
ticulară ortodoxă cu instruire în germană, româ-
nă și ucraineană, la care erau înscriși 224 băieți, 
inclusiv 164 români și 59 ucraineni�. Astfel, în 
ajunul izbucnirii Primului Război Mondial, din 
totalul de 1.595 de elevi români din Cernăuți, 
doar 37 învățau dispersat în diferite școli, unde 
nu se studia limba română. 

Localități cu populație românească,
dar cu școli ucrainene

În regiunea Cernăuți există un șir de localități 
cu populație românească în care învățământul 
în școli se desfășoară doar în limba ucraineană. 
Cele mai multe localități de acest fel se află în 

raionul Hliboca. Printre ele se evidențiază co-
munele Corcești și Tureatca, în care, conform 
recensământului din 1989, peste 90% din locu-
itori s-au declarat români. Lucrul acesta nu au 
împiedicat autoritățile sovietice să ucrainizeze 
școlile în cele două localități. Din cauza lipsei 
învățământului în limba română, în 2001 în 
aceste sate s-a înregistrat un număr mare de per-
soane, care considerau ucraineana drept limbă 
maternă (vezi tabelul de mai jos). 

În școlile ucrainene din aceste două sate 
învață și mulți copii români din satele vecine. 
La școala din Corcești învață zeci de copii din 
Cupca, iar la școala din Tureatca vin copii din 
Puieni sau Sinăuți. Deși în 2001, în satul Tureat-
ca, împreună cu Puieni, locuiau 2.374 persoane, 
la școala din sat învață 406 elevi. Aici, la 1.000 
locuitori revin 171 elevi, ceea ce este foarte 
mult. Acest indicator este mult mai mic în sa-
tele din vecinătate. În Sinăuți, la 1.000 locuitori 
revin 96 elevi,  în Poieni, 104 elevi, în Culiceni, 
107 elevi. Satul Tureatca, cu 1.908 locuitori în 
2001, are cca. 230 elevi la școala din sat, restul 
elevilor (cca. 170) sunt copii din satele vecine 
românești Puieni, Poieni, Sinăuți, Culiceni. 

În 1989, la Molodia, Valea Cosminului 
și Corovia, sate învecinate cu capitala Bu-
covinei, mai mult de jumătate din locuitori 
erau români (moldoveni). La începutul anilor 
90 ai sec. XX, în școlile ucrainene din aceste 
sate, la insistențele și cu sprijinul ONG-urilor 
româneștri din regiune, s-au deschis clase pa-
ralele românești. La Molodia numărul elevilor 
din clasa românească era destul de mare. Însă 
cu timpul, numărul elevilor din aceste clase 
s-a diminuat treptat. În final, aceste clase au 
fost desființate. În 2001, în aceste sate ponde-
rea populației ucrainene a crescut, iar în Coro-
via și Valea Cosminului, ucrainenii au devenit 
chiar majoritari. În perioada 1989-2001 numă-
rul populației românești a scăzut puternic și în 
alte sate din regiune, cu populație mixtă. Spre 
exemplu, în raionul Hliboca, numărul româ-
nilor a scăzut semnificativ în satele Volcineții 
Vechi, Stârcea, Ceahor, Petriceanca, Presecă-
reni, Gârbăuți, Camenca, Slobozia, în centrul 
raional Hliboca (vezi tabelul de mai sus). 

Conform recensământiului din 1989, satul 
Cotileu, raionul Noua Suliță, avea 2.789 locu-
itori (52% moldoveni și 47% ucraineni). Dar 
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școala, care s-ar cuveni să fie mixtă, a fost ucrai-
nizată încă în perioada sovietică. Limba româ-
nă nu există în programa școlară nici măcar ca 
obiect de stiudiu. În consecință, la recensămân-
tul din 2001, din 2.991 de locuitori ai satului, 
83,2% au recunoscut ucraineana și doar 15,9%, 
”moldoveneasca” drept limbă maternă. În pre-
zent, la școala ucraineană din Cotileu există 18 
clase cu 316 elevi, dintre care cel puțin 20 elevi 
vin aici din satul vecin românesc Cerlena. 

Satul Stroiești este unicul sat românesc din 

raionul Noua Suliță în care școala este ucrai-
neană sută la sută. Conform recensământului 
din 2001, în satul Stroiești au fost înregistrați 
1.546 locuitori, dintre care 94,8% moldoveni 
și doar 4,1% ucraineni. Atunci de ce școala este 
pur ucraineană? Răspunsul oficial este următo-
rul: „Pentru că așa au dorit părinții.”  Cum de 
au putut să dorească așa ceva părinții? Au dorit 
pentru că „terminând școală ucraineană, copi-
ii lor vor avea perspective mai mari în viață”. 
Școala din Stroiești nu este mare. Ea are doar 9 

Situația demografică în localitățile cu populație românească, unde școlarizarea copiilor se face 
doar în limba ucraineană (confrom recensămintelor din anii 1989 și 2001)

Localitatea
În 1989,  după naționalități În 2001, după limba maternă

Total 
locuitori

Ucraineni,
 în %

Români,
în %

Moldoveni
în %.

Total 
locuitori

Limba maternă, în %
ucraineană română moldovenească

Raionul Hliboca
Hliboca 9.352 73,45 18,16 1,96 9.124 84,64 11,72 0,44
Corcești 1.538 6,63 90,05 0,84 1.733 66,59 31,68 0,52
Tureatca 1.748 8,01 91,02 0,4 1.908 97,33 1,94 0,31

Presecăreni 351 21,94 76,07 0,57 351 43,30 56,13 0
Molodia 3.741 30,74 5,72 61,96 3.822 43,54 7,46 48,06
Valea Cosminului 1.655 34,08 8,34 54,8 1.864 54,18 35,14 8,05

Corovia 2.643 41,62 7,72 48,13 2.992 68,15 4,98 26,14
Petriceanca 763 53,16 37,68 0,94 641 88,46 7,80 1,25

Volcineții Vechi 1.972 53,75 44,57 0,1 2.039 96,81 2,40 0,15
Stârcea 1.156 54,58 43,25 0,17 1.231 99,27 0,24 0
Slobozia 480 60,0 37,92 0,62 463 93,52 6,26 0
Ceahor 3.840 63,31 5,75 28,52 4.264 88,56 4,57 5,58
Gârbăuți 933 67,95 30,22 0,75 932 97,64 1,61 0,11

Camenca 5.688 83,54 15,01 0,56 6.284 91,82 7,43 0,14
Tărășeni 914 84,68 7,22 6,34 987 91,89 3,65 3,34

Raionul Noua Suliță
Stroiești 1.565 2,68 0,38 96,42 1.546 4,14 0,45 94,83

Cotileu 2.789 46,97 0,14 52,13 2.991 83,25 0,10 15,91
Raionul Storojineț

Storojineț 14.033 60,85 22,9 0,92 14.523 81,00 11,13 0,32
Arșița 824 2,3 66,75 1,94 873 4,01 69,53 0,23

Crăsnișoara Veche 690 11,3 26,23 0,14 745 11,28 26,58 0,13
Broscăuții Vechi 2.816 49,5 48,26 0,46 2.503 83,90 15,50 0,04
Davideni 2.894 61,61 31,17 0,86 3.115 80,39 16,98 0,06
Zrub Comarești 1.284 71,96 27,41 0,31 1.451 70,71 29,01 0,07

Panca 2.361 72,81 15,92 0,68 2.469 97,37 1,26 0
Banila pe Siret 3.711 83,48 12,1 0,48 4.012 97,58 1,27 0,07

Broscăuții Noi 1.438 84,35 13,98 0,14 1.469 98,09 1,09 0,07
Din alte raioane

Colencăuți 5354 11,26  0,39 87,26 5245 8,50 0,02 91,12
Șișcăuți 1292 15,40 0,39 82,35 1446 26,56 0 71,65
Vahnovți 289 69,70 28,03 0,69 247 72,87 26,72 0
Lipoveni 160 30,62 17,5 3,12 179 39,66 25,70 0

clase, cu 83 de elevi (câte 9 elevi într-o clasă). 
Reprezentativitatea este îngrijorătoare: la 1.000 
locuitori revin doar 54 elevi. Și asta în condițiile 
în care în Stroiești există cca. 140 copii de vâr-
stă școlară. Este clar că cel puțin 50 de copii 
din acest sat fac naveta la școli din orașul Noua 
Suliță, cu care practic fuzionează. Din păcate, 
ei toți frecventează școli ucrainene, nu româ-
ne, cum ar fi firesc. În medie pe raionul Noua 
Sulița, la 1.000 locuitori revin câte 86 copii. 
Ca și în cazul satului Marșinți, ucrainizarea nu 
a contribuit la consolidarea școlii din Stroiești. 
Dimpotrivă, așa cum am văzut, un număr mare 
de copii nu mai vor să învețe în școala ucrainea-
nă din satul natal.

În raionul Storojineț cele mai multe localități 
cu populație mixtă se află în centrul raionului. 
Și aici ne-am fi așteptat să găsim școli mixte 
ucraineano-române. Dar nu-i așa. Toate școlile 
din satele mixte sunt ucrainene și nu au nici o 
clasă românească. 

Lipsa unei școli românești se resimte mai 
ales în orașul Storojineț. În 1989, acest oraș 
avea 14.033 locuitori, inclusiv 22,9% români și 
0,9% ’moldoveni’. Iar în 2001, din cei 14.523 
locuitori, 11,1% s-au declarat români și 0,3%, 
moldoveni. Așadar, proporția românilor s-a re-
dus cu jumătate. Dar și așa, cca. 12% din locu-
itorii orașului (cca. 1.750 persoane) se declară 
români. În cele 5 școli ucrainene din Storojineț 
învață 1.735 de elevi. Deci, la 1.000 locuitori 
revin 119 elevi (vezi tabelul cu școlile din ra-
ionul Storojineț). În aceste condiții, cel puțin 
200 copii de vârstă școlară din Storojineț, care 
consideră româna drept limbă maternă, ar trebui 
să aibă o școală cu instruirea în limba română. 
La începutul anilor 90 ai sec. XX, în Storojineț 
au fost deschse într-o școală și câteva clase 
românești, care cu timpul s-au închis. 

Sate deznaționalizate din raionul Storojineț, 
în oglinda secolelor

Broscăuți este un alt sat din raionul 
Storojineț, care mai păstrează vechi tradiții 
românești. Dar nici el nu are școală româneas-
că. La sfârșitul stăpânirii austriece, în 1913, 
la Broscăuții Vechi funcționau două școli 
românești (una în centru, cu 167 elevi, și alta la 
Urvana, cu 244 elevi). Tot două școli funcționau, 
la 1913, în Broscăuții Noi, una românească în 

cătunul Liscăuți (cu 270 elevi) și alta ucrainea-
nă în Broscăuții Noi-centru, cu doar 41 elevi. În 
total, în 1913, în Broscăuții Vechi și Broscăuții 
Noi existau 4 școli cu 722 elevi, dintre care 681 
învățau în limba română�. După mai bine de 100 
de ani, în anul școlar 2015/2016, în Broscăuții 
Vechi și Broscăuții Noi funcționează tot 4 școli, 
dar toate ucrainene, și numai cu 310 elevi (vezi 
tabelul cu școlile din raionul Storojineț). Deși 
în 1989 românii din Broscăuții Vechi reprezen-
tau 48,3%, iar cei din Broscăuții Noi, 14% din 
numărul locuitorilor, școlile de aici demult nu 
mai au clase românești, ele fiind ucrainizate în 
zorii puterii sovietice în Bucovina nordică. Prin 
școală, procesul de ucrainizare a avansat în ritm 
rapid. În 2001, doar 15,5% din locuitorii satului 
Broscăuții Vechi mai recunoșteau româna drept 
limbă maternă (vezi tabelul de mai sus).

Banila Moldovenească și Davideni sunt 
alte două sate din raionul Storojineț cu populație 
mixtă. Aici, în perioada austriacă au existat, 
în afară de școli ucrainene, și școli românești. 
Acum, toate școlile din aceste două sate sunt 
ucrainene. În 1913, în Banila Moldovenească 
funcționau 10 școli primare sau secții școlare, 
dintre care 4 erau ucrainene, 3 românești, 2 
poloneze și 1 germană. Românii aveau atunci 
secții românești la școala din centru (4 clase cu 
141 elevi) și la școlile din cătunele Coșeliuca (2 
clase cu 92 elevi) și Poieni (2 clase cu 93 elevi). 
Tot atunci, în satul vecin Davideni existau 3 
școli primare românești: una în centrul satului 
(de 4 clase, cu 192 elevi), celelalte două, în că-
tunele Bahna (o clasă cu 62 elevi) și Runc (o 
clasă cu 63 elevi)4. În prezent, cele două școli 
ucrainene din Davideni sunt frecventate de 
589 elevi (la 1.000 locuitori – 189 elevi!). Spre 
comparație, prezentăm situația din satul vecin 
Cireș. La școala românească de aici învață doar 
102 elevi (la 1.000 locuitori  –74 elevi!) (vezi ta-
belul cu situația școlară din raionul Storojineț). 
Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că cel puțin 
jumătate din copiii din Cireș fac naveta la Davi-
deni, unde învață la școli ucrainene. Deducem 
de aici că ucrainizarea școlii din Cireș este doar 
o chestie de timp. 

În perioada austriacă, școli primare 
românești, oficiale sau particulare, au existat și 
în alte sate cu populație mixtă din actualul raion 
Storojineț: Comarești, Costești, Cuciurul Mare, 
Mihalcea, Panca. În 1913, în Cuciurul Mare 

Sursa: pentru 1989 - Constantin Ungureanu, Populația localităților din partea românofonă a regiunii Cernăuți în 1930 și 1989, în „Țara Fagilor”, 
an XX, Cernăuți–Târgu-Mureș, 2011, p.57-59; pentru 2001 – http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/?box=5.8W
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existau două școli ucrainene, una germană și 
două românești (una cu 3 clase și 203 elevi, 
alta cu 3 clase și 218 elevi, toți români). În Mi-
halcea activa o școală publică românească cu 
90 elevi și o școală particulară românească cu 
185 de elevi. Tot atunci, școli private românești 
existau în satele Costești (3 clase cu 140 elevi), 
Comarești (una cu 46 elevi și alta cu 49 elevi) 
și Panca (2 clase cu 96 elevi)5. În prezent, doar 
persoanele mai în vârstă din aceste sate cunosc 
sau înțeleg limba română. Autoritățile ucraine-
ne sovietice au ucrainizat școlile din aceste sate 
încă în primii ani postbelici. 

Colencăuți și Șișcăuți,
două sate-enclave

O situație paradoxală există la Colencăuți, 
unicul sat din raionul Hotin populat cu moldo-
veni. Conform recensământului din 2001, la 
Colencăuți au fost înregistrați 5.245 locuitori, 
dintre care 91,1% au declarat limba ”moldove-
nească”, iar 8,5%, limba ucraineană drept lim-
bă maternă (vezi tabelul de mai sus). Cu toate 
acestea, școala din Colencăuți, care are 26 clase 
și 564 elevi, este sută la sută ucraineană6. Deși 
acasă și în timpul pauzelor dintre lecții vorbesc 
în română, limba lor maternă nu e introdusă în 
programa școlară nici măcar ca obiect facultativ 
de studiu. 

O situație similară există și la Șișcăuți, uni-
cul sat moldovenesc din raionul Secureni, unde 
din cei 1.446 locuitori, conform recensământu-
lui din 2001, mai bine de două treimi (71,6%) 
consideră  limba  ”moldoveneasca” drept lim-
bă maternă. Și în acest sat, în pofida numărului 
zdrobitor de români, școala nu are nicio clasă cu 
limba maternă de predare. 

Așadar, în mai multe localități cu populație 
mixtă, românească și ucraineană, din regiunea 
Cernăuți, școlile sunt ucrainene, iar limba ro-
mână nu se studiază nici măcar ca obiect facul-
tativ. În lipsa învățământului în limba maternă, 
minoritatea românească din aceste localități 
este asimilată treptat, atât din punct de vede-
re lingvistic, cât și din punct de vedere etnic. 
Totodată, multe școli ucrainene sau româno-
ucrainene din satele ucrainene, românești sau 
mixte contribuie, prin faptul că sunt frecven-
tate și de elevi navetiști din satele românești 

vecine, la deznaționalizarea treptată a acesto-
ra. Spre exemmplu, în raionul Storojineț, mulți 
copii din Cireș învață la Davideni; din Ropcea, 
la Storojineț; din Budineț, la Pătrăuți de Sus. 
În raoinul Hliboca, mulți elevi din Privoro-
chia fac naveta la Tărășeni; din Puieni, Poieni 
și Sinăuți, la Tureatca; din Cupca, la Corcești; 
din Oprișeni, la Stârcea sau Slobozia. În raionul 
Noua Suliță, copii din Marșinți și Stroiești fre-
ventează școli din Noua Suliță; elevi din Cerle-
na, studiază la Cotileu; din Berestea, la Doljoc; 
din Priprutie, la Boian etc. 

Având în vedere numărul mare de copii de 
naționalitate română, clase paralele cu instrui-
re în limba română ar trebui să fie deschise, cel 
puțin, la școlile din Colencăuți (raionul Ho-
tin), Stroiești și Cotileu (raionul Noua Suliță), 
Corcești, Tureatca, Molodia, Valea Cosminu-
lui, Corovia, Ceahor, Camenca, orășelul Hli-
boca (raionul Hliboca), orașul Storojineț, sa-
tele Broscăuții Vechi, Arșița, Davideni, Zrub 
Comarești (raionul Storojineț), Șișcăuți (raionul 
Secureni).

Note

1 Sursa – https://cv.isuo.org/authorities/schools-list/id/236
2 Ion Popescu, Constantin Ungureanu, op. cit., p. 273.
3 Constantin Ungureanu, Învățământul primar din orașul 
  Cernăuți (sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul
   secolului al XX-lea), în Glasul Bucovinei, anul XV,  
  1/2008, p. 69-70, 73, 75.
4 Constantin Ungureanu, Învățământul primar din
  Bucovina (1774-1918), p. 283.
5 Ibidem, p. 131, 283-284.
6 Ibidem, p. 141, 267-268, 270, 286.
7 Sursa – https://cv.isuo.org/schools/view/id/5673
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Copii și părinți din satul Nesfoia, raionul Noua Suliță, au ieșit cu 
proteste în fața școlii amenințată cu desființarea.
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