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Problemele învățământului românesc  
din regiunea Cernăuți: concluzii și sugestii

Constantin UNGUREANU

În studiile publicate în celelalte trei nu-
mere din anul acesta ale revistei „Mesa-

ger bucovinean” am analizat situația actuală a 
învățământului românesc din regiunea Cernăuți. 
Acum tragem concluziile necesare și încercăm 
să stabilim măsurile ce trebuie luate de urgență 
pentru îndreptarea situației.

Faptele și datele statistice ne arată că, în ulti-
mele două decenii, învățământul în limba româ-
nă din regiunea Cernăuți a intrat într-un proces 
de declin și degradare fără precedent. În această 
perioadă, numărul de școli românești și numă-
rul de elevi în aceste școli a scăzut drastic. Dacă 
în anul școlar 2001/2002, în regiune funcționau 
83 de școli românești (cu 21.672 elevi) și 9 școli 
mixte (cu 2.141 elevi), în prezent aici există 
doar 63 de școli românești și tocmai 17 mixte 
româno-ucrainene (cu doar 13.751 elevi). 

Cea mai intensă ucrainizare a sistemului de 
învățământ în limba română are loc acum în 
raionul Noua Suliță unde, în doar câțiva ani, 
11 școli românești au devenit româno-ucrai-
nene. O puternică tendință de strâmtorare a 
învățământului românesc există și în raioanele 
Hliboca și Storojineț. Din calculele noastre re-
zultă că, din cei 17.700-18.000 copii români / 
moldoveni de vârstă școlară din cele 4 raioane 
cu populație românească din regiunea Cernăuți, 
numai 13.358 elevi (75%) sunt școlarizați 
în limba română. Ceilalți toți fac școală în 
ucraineană. 

Care sunt cauzele degradării masive a 
învățământului în limba română în regiunea 
Cernăuți? De ce numărul școlilor românești 
se micșorează aici de așa manieră? De ce unii 
părinți își trimit copiii să învețe la școli ucraine-
ne? Încercăm să răspundem, în cele ce urmează, 
la aceste întrebări. 

Cauzele declinului și vectorii procesului 
educațional

Nu încape îndoială că autoritățile ucraine-
ne, care dirijează sistemul școlar din regiunea 
Cernăuți, încearcă să diminueze componenta 
românească a acestui sistem și exercită presiuni 
în vederea școlarizării în limba ucraineană a co-
piilor de români din cele 4 raioane cu populație 
românească compactă. 

Cei mai mulți părinți cu copii de școală sunt 
neinformați și nu înțeleg rolul limbii materne în 
asimilarea cunoștințelor de către elevi, mai cu 
seamă în primii ani de școală. O bună parte din 
acești părinți sunt manipulați de anumite cadre 
didactice, în ideea că educația în limba oficia-
lă a statului le crează largi perspective de viață 
odraslelor lor. Dezinformați, în inconștiența lor, 
majoritatea părinților semnează cererea de în-
scriere a copiilor în școli ucrainene (din propria 
localitate sau din localități învecinate, unde co-
pilul urmează să facă zilnic naveta, pe parcursul 
tuturor anilor de școlarizare) sau în clase ucrai-
nene paralele (dacă e vorba de școli românești 
transformate în școli mixte româno-ucrainene). 

Ideea de bază a manipulării părinților de că-
tre unele cadre didactice este că limba română 
nu ar avea perspective în Ucraina, iar limba 
ucraineană, care ar avea cele mai frumoase per-
spective, nu ar putea fi însușiită suficient de bine 
în școlile românești. Practica dezminte această 
minciună. Pentru elevii din școlile românești 
din Ucraina sunt prevăzute, în programa 
școlară, chiar mai multe ore de ucraineană de-
cât de română, astfel încât, la sfârșitul școlii, ei 
știu să vorbească și să scrie liber în limba ucrai-
neană. Cât despre trăinicia cunoștințelor, prio-
ritatea absolvenților cu școală românească față 
de cei cu școală în altă limbă decât cea maternă 
se poate constata în majoritatea covârșitoare a 
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cazurilor. Or, una e să însușești materia în lim-
ba maternă și alta e să înveți o temă într-o lim-
bă pe care, la început, fie că nu o înțelegi de-
loc, fie că o cunoști foarte aproximativ. Iar dacă 
copilul nu înțelege de la început despre ce i se 
spune la lecție, el va prinde un fel de dezgust 
față de învățătură și școala nu-l va mai atrage 
niciodată. Astfel se explică faptul de ce numărul 
absolvenților de studii superioare, care au făcut 
școala secundară în limba maternă, este mult 
mai mare decât numărul absolvenților de studii 
superioae care au făcut școala secundară în altă 
limbă decât cea maternă. Sugestivă în acest sens 
este comparația școlii românești din Voloca și 
a școlii ucrainene din satul vecin Molodia. În 
decurs de câteva decenii, numărul absolvenților 
de studii superioare din Voloca a fost net superi-
or față de Molodia. 

La Universitatea din Cernăuți nu există 
facultăți sau cel puțin secții la facultățile din ci-
clul real sau umanitar, în care cursurile și semi-
nariile să fie ținute în limba română. După ab-
solvirea școlilor românești, tinerii români nu pot 
să-și continuie studiile superioare la Cernăuți 
decât în limba ucraineană, în baza examenelor 
de admitere susținute în ucraineană. 

La începutul anilor 90 ai secolului trecut, 
foarte mulți absolvenți ai școlilor românești din 
regiune plecau la studii liceale sau superioare în 
România sau Republica Moldova. Cu timpul, 
numărul acestora a scăzut simțitor, fie din cauze 
politice (nu s-au mai semnat acorduri corespun-
zătoare între ministerele de resort), fie din ca-
uze economice (standardul de viață în Ucraina 
a scăzut în permanență, iar acum se află la li-
mita subzistenței). Puținii absolvenți ai școlilor 
superioare din România și Republica Moldova, 
întorcându-se acasă după studii, sunt siliți, dacă 
vor să-și echivaleze actele, să susțină, în ucrai-
neană, examene suplimentare, iar la angajare, 
să înfrunte dificultăți. Din această cauză, mulți 
din ei nici nu se întorc acasă. Statul ucrainean 
ar avea numai de câștigat de pe urma acestor 
specialiști, pentru formarea cărora nu a cheltu-
it nici un ban, dacă ar simplifica procedurile de 
echivalare și ar stimula angajarea lor în câmpul 
muncii. 

O altă cauză a exodului de copii români că-
tre școli/clase ucrainene constă în nivelul scăzut 
de pregătire al unor cadre didactice de la școlile 
românești. Mulți învățători și profesori tineri au 

absolvit facultățile în limba ucraineană și prac-
tic nu posedă terminologia de specialitate în 
limba română. Lor le este mult mai ușor să-și 
formuleze discursul în limba ucraineană, limbă 
în care s-au pregătit la facultate și în care și-au 
însușit terminologia de specialitate. De aceea, 
o seamă dintre ei, pentru care sentimentul de 
apartenență la comunitatea românească s-a ero-
dat, sunt predispuși să treacă la instruirea elevi-
lor în limba ucraineană. 

Pasivitatea și inactivitatea unei bune părți 
din societățile culturale românești din regiunea 
Cernăuți, a unor colective pedagogice, direc-
tori de școli, primari, preoți și a unui impor-
tant segment din intelighenția românească de 
la sate conduce la intensificarea procesului de 
deznaționalizare a școlilor românești și de înlo-
cuire treptată a acestora cu școli ucrainene.

Pentru că legea ucraineană nu le permite, ro-
mânii din regiunea Cernăuți nu sunt organizați 
în formațiuni politice, ca să-și poată apăra mai 
eficient interesele naționale. Reprezentanții ro-
mânilor în consiliile locale, raionale, în Consi-
liul regional Cernăuți și în Parlamentul Ucrainei 
sunt aleși pe listele diverselor partide politice 
și sunt nevoiți să apere interesele acelor parti-
de, nu ale comunității etnice din care fac par-
te. Înregimentați în diferite formațiuni politice, 
ei sunt dispersați politic și nu se pot uni pen-
tru a face front comun în apărarea intereselor 
comunității românești.

Sistemul învățământului românesc din re-
giunea Cernăuți resimte puternic lipsa unor 
biblioteci și librării, în care să existe suficientă 
literatură didactică, manuale și cărți în limba ro-
mână. Dacă, pe timpuri, bibliotecile din R.S.S. 
Ucraineană se puteau alimenta leger cu carte 
din R.S.S. Moldovenească, acum aceleași bibli-
oteci care funcționează în Ucraina suverană nu-
și mai pot permite acest lucru. Or, de mai bine 
de un sfert de secol, Moldova e alt stat. În acest 
caz, dacă autoritățile ucrainene ar dori sincer 
să îndrepte situația critică privind înzestrarea 
bibliotecilor de la școlile românești cu literatu-
ră și material didactic necesar în limba română 
(și nu doar în ucraineană), ar trebui să facă mai 
permisivă intrarea produselor tipografice din 
România și Republica Moldova în Ucraina și să 
faciliteze achiziția de material didactic și cărți 
în limba română pentru școlile românești. În re-
alitate, autoritățile ucrainene procedează tocmai 
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invers: fac practic imposibilă intrarea în biblio-
tecile școlare a cărților și a materialului didactic 
în limba română. 

Statul român, prin instituțiile sale compe-
tente (Ministerul Educației, Ministerul Culturii, 
Departamentul Politici pentru Relații cu Româ-
nii de Pretutindeni, Institutul Cultural Român, 
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi ș.a.) ar putea să 
vină în sprijinul școlilor românești cu importan-
te loturi de carte. Dar în condiții despre care am 
vorbit mai sus, acest sprijin nu se poate realiza. 
Aceasta a produs o oarecare apatie în susținerea 
efectivă a școlilor românești din Ucraina din 
partea instituților ministeriale, autorităților pu-
blice, societăților culturale și chiar a persoane-
lor fizice din România și Republica Moldova. 
Lipsa unei strategii clare din partea României 
privind susținerea minorității românești din 
Ucraina se răsfrânge negativ și asupra situației 
învățământului românesc din această țară, 
aflat într-o criză profundă, care se adâncește în 
permanență. 

Cum să depășim criza: 
 câteva propuneri  și recomandări

Comunitatea românească din regiunea 
Cernăuți este la un moment de răscruce. În vi-
itorul apropiat (5-10 ani) se va decide dacă 
învățământul în limba română își va reveni 
sau se va degrada și mai tare. În cazul în care 
părinții vor continua să-și trimită copiii la școli 
ucrainene, viitorul comunității românești este 
pecetluit. Asimilarea lingvistică va duce inevi-
tabil la asimilarea etnică. Iar aceasta înseamnă 
dispariția comunității românești din regiunea 
Cernăuți.

Soarta de mâine a școlilor românești din re-
giunea Cernăuți se va decide nu la București 
sau la Chișinău, nici la Kiev sau Bruxelles, Pa-
ris ori Berlin. Viitorul acestor școli se va deci-
de la Cernăuți, mai exact la Boian, Bahrinești, 
Ciudei, Costiceni, Dranița, Forosna, Mămăliga, 
Marșineț, Noua Suliță, Pătrăuți, Privorochia, 
Rachitna, Storojineț, Tereblecea, Vancicăuți 
și în toate celelalte sate în care școala în lim-
ba română este din ce în ce tot mai strâmtora-
tă de școala în limba ucraineană. Dacă în toa-
te aceste localități românești școlile vor con-
tinua să se ucrainizeze în ritmul din ultimii 
ani, deznaționalizarea și, în ultimă instanță, 
dispariția românilor autohtoni din nordul 

Bucovinei este iminentă. 
Ce se poate întreprinde pentru a evita degra-

darea tot mai accentuată a școlilor românești 
din regiunea Cernăuți? După părerea noastră, 
soluția pentru salvarea învățământului româ-
nesc trebuie găsită pe loc. Românii înșiși trebuie 
să conștientizeze efectele crizei învățământului 
în limba maternă și să le contracareze printr-un 
plan de măsuri bine pus la punct. 

Societățile culturale românești din regiune, 
colectivele pedagogice, directorii de școli, pri-
marii, preoții, intelectualii trebuie să explice 
părinților importanța instruirii copiilor lor în 
limba maternă. Nimeni nu va face aceasta în 
locul lor. Ei nu trebuie să se lase intimidați de 
nimeni și nu trebuie să-i manipuleze pe părinții 
copiilor de școală să-și înscrie odraslele în clase 
cu altă limbă de predare a materiilor școlare de-
cât limba maternă.

La Cernăuți, Storojineț, Noua Suliță, Hli-
boca, Herța, dar și în marele comune rurale ca 
Boian, Crasna, Voloca, Tereblecea etc. trebuie 
să fie deschise biblioteci și librării cu literatu-
ră didactică și artistică în limba română. Pentru 
aceasta, autoritățile publice trebuie să găsească 
mijoacele și resursele necesare.

În fiecare an trebuie să fie organizate olim-
piade / concursuri la limba și literatura româ-
nă, la istoria ținutului natal. Participanții să fie 
premiați cu cărți în limba română, iar pentru 
câștigători să se organizeze excursii, cu re-
zervare de locuri gratuite la tabere de odih-
nă, în vacanța mare, în România și Republica 
Moldova. 

La sate trebuie să se facă mai multe întâlniri 
ale intelighenției locale cu sătenii, să se orga-
nizeze turnee cu trupe de teatru, cu ansambluri 
artistice și cântăreți de muzică populară și de 
estradă cunoscuți din România și Republica 
Moldova.

Primăriile din satele românești trebuie să fie 
mult mai active în sensul înfrățirii localităților 
lor cu localități din România și Republica Mol-
dova, iar în cadrul acestor înfrățiri să se demare-
ze proiecte economice și culturale care să ridice 
prestigiul limbii române.

Intelighenția românesască din regiune trebu-
ie să insiste pe lângă autoritățile statului ucrai-
nean să înființeze la Universitatea din Cernăuți 
o facultate de științe pedagogice, cu cursuri și 
seminare în limba română, care să pregătească 
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un spectru larg de cadre didactice pentru toate 
obiectele predate în școlile românești din regi-
une. La început, ar fi suficient să se deschidă, 
odată la doi ani, grupe românești de 10 studenți, 
pentru următoarele specialități: matematica, is-
toria, geografia, biologia, chimia, fizica, infor-
matica, limbi străine. Ar fi bine ca cei mai buni 
studenți de la această facultate, pe lângă bursa 
studențească, să mai primească și un stimul fi-
nanciar din partea Statului Român.

În sprijinul învățământului în limba română 
trebuie să se implice mai activ și presa scrisă, 
mass-media electronică, radioul și televiziunea. 
Școala română din regiune trebuie să fie promo-
vată prin internet, prin grupuri de socializare, 
etc. 

În dorința firească de susținere a Statului 
ucrainean în eforturile de integrare europeană 
ale acestuia, Statul român are obligația istorică 
să vegheze asupra respectării efective de către 
statul vecin a dreptului minorității românești 
la educație în limba maternă, să fie alături de 
comunitatea românească din Ucraina, divizată 
aberant în români și moldoveni, în demersuri-
le ei de unificare a programelor de învățământ 
(română și „moldovenească”) pentru toate 
școlile românești din regiunile Cernăuți, Trans-
carpatia și Odesa, să negocieze cu partea ucrai-
neană semnarea unor acorduri bilaterale care 
să-i permită să aloce mai multe burse de stidii 
absolvenților școlilor românești din Ucraina. 

Autoritățile române trebuie să insiste în 
privința urgentării deschiderii unor puncte noi 
de trecere a frontierei între cele două state, pen-
tru început măcar la Crasna și Herța. Aceasta ar 
facilita venirea unui număr mai mare de locui-
tori din regiunea Cernăuți în România și vice-
versa, s-ar întări legăturile umane, ar stimula 
demararea unor proiecte economice și culturale. 
Toate aceste măsuri, dacă s-ar realiza, ar con-
tribui la creșterea prestigiului limbii române 
în localitățile din regiunea Cernăuți, respectiv 
ar diminua numărul părinților predispuși să-și 
trimită copiii în școli sau clase cu instruire în 
ucraineană. 

Învățământul românesc:  
drepturi, perspecive, avantaje

De ce românii (moldovenii) din regiunea 
Cernăuți trebuie să învețe la școală în lim-
ba română? Răspunsul la aceasta îl găsim în 

următoarele:
Dreptul istoric. Românii (inclusiv cei 

declarați moldoveni) din regiunea Cernăuți au 
aici rădăcini milenare, sunt autohtoni și locu-
iesc pe aceste meleaguri din timpuri străvechi. 
Marea majoritate a satelor românești din regiu-
ne au o vechime de 500-600 ani. În acest spațiu 
s-a constituit Țara Moldovei. Mai bine de 400 
de ani (1359-1775), acest teritoriu a făcut parte 
din Principatul Moldovei. În perioada austriacă 
(1775-1918), românii bucovineni au beneficiat 
de largi drepturi culturale și educaționale, iar 
unirea Bucovinei cu România a fost recunos-
cută de toate statele importante ale Europei, de 
Statele Unite și de alte țări.

Dreptul minorităților etnice. Ucraina își pro-
pune să se integreze în Uniunea Europeană. În 
UE, minoritățile etnice se bucură de largi drep-
turi, inclusiv în domeniul învățământului. În 
orice unitate administrativă (sat, raion, regiune) 
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unde există o minoritate etnică care reprezintă 
mai mult de 20% din populație, i se recunoaște 
limba maternă drept limbă oficială cu statut 
regional, i se dă dreptul la expunerea publică 
a inscripțiilor în limba regională și denumirea 
bilingvă a instituțiilor și unităților economi-
ce, la reprezentarea proporțională în organele 
de administrație locală, la deschiderea de școli 
publice în limba maternă. Mai degrabă sau mai 
târziu, Ucraina va trebui să respecte aceste stan-
darde prevăzute pentru minoritățile etnice. Dar 
până atunci românii din regiunea Cernăuți tre-
buie să reziste presiunilor de deznaționalizare, 
să-și păstreze conștiința identitară și să-și 
mențină școlile în limba maternă. 

Tradiția școlilor românești. Încă în perioada 
austriacă, în toate satele cu populație româneas-
că și mixtă din nordul Bucovinei au funcționat 
școli oficiale și/sau particulare românești. Școli 
sau secții românești au existat nu numai în sa-
tele care și astăzi sunt românești, dar și într-un 
șir de sate care între timp s-au ucrainizat (Ba-
nila Moldovenească, Carapciu pe Ceremuș, 
Comarești, Costești, Cotul Bainschi, Cuciurul 
Mare, Mihalcea, Panca) sau care mai păstrea-
ză încă un segment de populație românească 
(Broscăuți, Camenca, Ceahor, Corcești, Coro-
via, Crăsnișoara, Davideni, Hliboca, Molodia, 
Storojineț, Valea Cosminului, Volcineț). 

Avantajul instruirii în limba maternă. Ori-
ce copil, indiferent de ce naționalitate este, 
însușește cel mai bine materia școlară dacă 
învață la școală în limba maternă. Doar cu-
noscând bine limba în care se predau materii-
le școlare, vorbind-o fluient, scriind și citind 
liber în această limbă, copilul poate să asimi-
leze cunoștințele necesare. Atunci el poate să 
se concentreze mai bine asupra discursului 
învățătoarei, asupra textului care necesită ana-
liză, asupra problemei care necesită rezolvare 
ș.a.m.d. În paralel cu limba maternă și prin lim-
ba maternă el învață și alte limbi, inclusiv limba 
ucraineană. Părinții își pot ajuta mai ușor copi-
ii la rezolvarea unor teme, dacă aceștia învață 
la școală în limba română. Părinții care cred că 
odraslele lor vor însuși mai bine limba ucrai-
neană, dacă vor învăța în școală ucraineană, 
greșesc amarnic. Practica școlară arată că elevii 
care învață bine la școala română, însușesc foar-
te bine limba ucraineana, iar după absolvirea 
școlii și înscrierea la facultate, limba ucraineană 

nu reprezintă pentru ei o problemă. O altă păre-
re greșită e că, prin deschiderea claselor ucrai-
nene în școlile românești din localitate, se evi-
tă plecarea copiilor la școli ucrainene din alte 
localități. Exemplul școlilor ucrainizate din 
Stroiești, Forosna sau Marșinți ne demonstrează 
tocmai inversul. 

Avantajul cunoașterii limbii române. În 
condițiile specifice ale regiunii Cernăuți, 
cunoașterea a două limbi – română și ucrainea-
nă – prezintă un mare avantaj pentru români. În 
felul acesta românii au posibilități suplimenta-
re pentru angajarea la servici sau desfășurarea 
unor activități comerciale. Românii au benefi-
ciat din plin de acest avantaj în ultimele două 
decenii, iar rezultatele se văd comparând sate-
le românești și ucrainene învecinate: Crasna, 
Ciudei, Pătrăuți sau Ropcea, pe de o parte, și 
Davideni, Banila, Comarești, Panca, pe de altă 
parte; satele moldovenești de pe malul Prutului 
(de la Mahala până la Mămăliga), pe de o parte, 
și satele ucrainene de la Rarancea până la Ho-
tin, pe de altă parte. A se compara în acest plan 
Oprișeni cu Stârcea, Tereblecea cu Gârbăuți, 
Dimca cu Mihailovca, Bahrinești cu Volcineț, 
Suceveni cu Petriceanca și Presecăreni etc.

Avantajul cunoașterii unei limbi de origine 
latină. Româna face parte din marea familie a 
limbilor neolatine, alături de limbile franceză, 
italiană, spaniolă, portugheză. După 1991, mulți 
români din regiunea Cernăuți și-au găsit ușor de 
lucru în Italia, Franța, Spania, Belgia și Portu-
galia, tocmai pentru că, fiind vorbitori nativi ai 
unei limbi neolatine, au reușit să se încadreze 
ușor într-o comunitate vorbitoare de altă limbă 
neolatină, pe care au însușiit-o fără dificulta-
te. Ucrainenilor care nu cunosc româna le vine 
mult mai greu să învețe o limbă de proveniență 
latină. 

Avantajul cunoașterii unei limbi cu grafie 
latină. Marea majoritate a limbilor din lume au 
scrisul cu litere latine. Din cele 28 de țări ale 
Uniunii Europene, doar Bulgaria folosește gra-
fia chirilică. Chiar și în spațiul exsovietic, grafia 
latină a devenit mai cunoscută și mai dorită de 
unele state. Fostele republici sovietice Azer-
baidjan și Uzbechistan au trecut, după 1991, la 
grafia latină. Acum s-a demarat trecerea la scri-
sul latin în Kazahstan. Prin intermediul limbii 
române se învață mult mai ușor limba engle-
ză (care este principala limbă de socializare 
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la nivel mondial). Chiar și limba germană se 
însușește mai ușor prin intermediul limbii ro-
mâne. Cunoscând o limbă latină, cum e româ-
na, și una slavă, cum e ucraineana, locuitorii din 
regiune au marele avantaj de a se descurca mai 
ușor într-un șir de țări din Europa. Învățând la o 
școală românească, elevul învață și limba ucrai-
neană, care este obiect de studiu inclus în pro-
grama școlară. Învățând la o școală ucraineană, 
elevul, chiar dacă e de naționalitate română, nu 
are posibilitatea să studieze și limba sa mater-
nă. De aceea, mulți români care au frecventat 
școli ucrainene, nu știu să scrie și să citească 
românește, deși înțeleg și vorbesc această lim-
bă. Nu este oare acesta un handicap lingvistic 
la acești români pe jumătate înstrăinați de limba 
lor maternă?!

Studii superioare în limba română. La Uni-
versitatea din Cernăuți, toate facultățile folosesc 
la cursuri și seminare doar limba ucraineană. În 
perioada sovietică, sute de absolvenți ai școlilor 
românești (numite atunci „moldovenești”) 
din regiunea Cernăuți plecau la studii supe-
rioare sau medii de specialitate în Moldova, 
la Chișinău, Bălți sau Tiraspol. Acum există, 
pentru acești absolvenți, alternativa de a stu-
dia gratuit, obținând și o bursă (mai mare decât 
salariile din Ucraina) la o universitate din Ro-
mânia. Diplomele universităților din România 
sunt recunoscute în toată Europa și permit anga-
jarea oficială la diferite servicii, într-o țară din 
UE. Doar absolvenții unei școli românești din 
regiunea Cernăuți pot miza pe posibilitatea de 
a-și continua studiile pe gratis la o universitate 
din România, doar ei pot să beneficieze de bur-
se și cazare gratuită în cămine studențești și să 
obțină o diplomă europeană. În prezent, zeci de 
mii de tineri din Ucraina studiază la universități 
din Polonia, Cehia, Slovacia, din alte țări, plă-
tind pentru studii, pentru a obține o diplomă 
europeană. Românii din regiunea Cernăuți pot 
obține toate acestea pe gratis, doar să învețe 
într-o școală românească. 

Cetățenia română. Locuitorii regiunii 
Cernăuți, cu părinți, bunici sau străbunici care 
au avut în trecut cetățenie română, au dreptul 
să redobândească cetățenia română. Zeci de mii 
de locuitori ai regiunii Cernăuți au obținut sau 
intenționează să obțină cetățenie română, iar 
cunoașterea limbii române este una din condiții. 
În prezent mulți ucraineni din regiune, pentru 

a obține cetățenia română, fac cursuri de limbă 
română și plătesc bani pentru a cunoaște limba. 
Școlile în română oferă pe gratis acest avantaj. 

Libera circulație și un loc de muncă mai bine 
plătit. Cunoscând limba română, poți mai ușor 
obține un pașaport românesc, care asigură liberă 
circulație în UE și posibilitatea de angajare ofi-
cială la lucru în orice țară din acest spațiu. Chiar 
dacă cetățenii Ucrainei vor obține cândva regim 
de călătorie fără viză în UE, ei nu vor avea drep-
tul să se angajeze acolo oficial la muncă.

Lucru mai bine plătit în România și aproape 
de casă. În prezent, salariile din România sunt 
de câteva ori mai mari decât în Ucraina. În de-
cembrie 2015, salariul mediu brut în România 
a fost de 2.930 lei (650 euro), iar salariu mediu 
net, de 2.114 lei (470 euro). Tot în decembrie 
2015, salariul mediu din Ucraina a fost 5.230 
grivne (175 euro), iar în regiunea Cernăuți, de 
numai 4.061 grivne (135 euro). Așadar, în Ro-
mânia salariul mediu net e de cca. 3,5 ori mai 
mare decât în regiunea Cernăuți. Cunoașterea 
limbii române și deținerea unui pașaport româ-
nesc oferă locuitorilor din regiune alternativa 
serviciului aproape de casă și posibilitatea să 
aibă un salariu mai mare decât acasă. 

Așadar, dacă părinții cu copii de școală, tră-
itori în satele românești din regiunea Cernăuți, 
continuă să-și trimită odraslele la școli ucrai-
nene sau să le înscrie în clasele ucrainene din 
școlile mixte, ei, fără să-și dea seama, le lipsesc 
de o serie de avantaje oferite de școlarizarea în 
limba română. Din copiii români care învață în 
clase sau școli ucrainene se va forma o generație 
tânără, care nu va mai cunoaște suficient de bine 
limba română, dar nici ucraineana. Asemenea 
generații de cetățeni s-au produs deja în satele 
cu populație românească, unde instruirea se rea-
lizează, de la începutul stăpânirii sovietice, doar 
în limba ucraineană. 

Ucrainizarea școlilor din satele românești 
conduce la deznaționalizarea lingvistică și et-
nică a românilor (moldovenilor) din nordul Bu-
covinei. Dacă acest proces va continua, peste 
câteva decenii se va vorbi despre comunitatea 
românească din regiunea Cernăuți doar la tim-
pul trecut. Încă nu e prea târziu să se ia măsuri 
pentru a zădărnici această sumbră perspectivă 
identitară. Urmează doar să fie înțelese și fruc-
tificate în timp util avantajele cunoașterii limbii 
române pentru cei care s-au născut români în re-
giunea Cernăuți. 
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Profesorul Ion alui Gheorghe Sbiera, 
custode la Biblioteca Țării 

Dragoș OLARU

Ideea înființării unei biblioteci publice 
la Cernăuți aparține refugiaților moldo-

veni din capitala Bucovinei, participanți activi 
la revoluția de la 1848. În casa ospitalieră din 
Cernăuți a Hurmuzăcheștilor, dar și la moșia 
lor din Cernauca, în vara lui 1848, s-au adunat 
peste 50 de refugiați, printre care Alexandru 
Ion Cuza, Vasile Alecsandri, Costache Negri, 
Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Dimitrie 
Canta, Gheorghe Sion, toți veniți de la Iași, cu 
excepția lui Aron Pumnul, care sosise de pe 
Câmpia Libertății din Blaj. Ceva mai târziu, 
această idee a fost preluată de un grup de cărtu-
rari români autohtoni, adunați în jurul bătrânu-
lui Doxachi Hurmuzachi. 

Fondul de carte s-a format prin donații direc-
te de la autori, precum și de la persoane particu-
lare. Constantin Hurmuzachi, fiul cel mai mare 
al lui Doxachi, trimite din Iași, unde locuia, un 
lot de 202 volume. În martie 1852, Vasile Alec-
sandri, Mihail Kogălniceanu și Gheorghe Sion 
donează pentru bibliotecă 97 de cărți. O altă 
donație importantă au făcut-o frații Scarlat și 
Constantin Vârnav. Aceștia au oferit casa lor 
din Cernăuți pentru adăpostirea noii biblioteci. 
În acea casă, la 10 noiembrie 1852, a fost des-
chisă publicului Biblioteca Țării, cu un fond de 
carte care număra 2000 volume. 

Primul custode (care, în zilele noastre, s-ar fi 
numit director) al bibliotecii a fost eruditul Eu-
sebie Popovici, după care au urmat, până la Ion 
G. Sbiera, în ordine cronologică, Alecu Hur-
muzachi, Iacob Vorobchievici, Aron Pumnul și 
Ernst Rudolf Neubauer. 

Anul 1871 și introducerea, pentru prima 
dată în Bucovina austriacă, de către 

custodele I. G. Sbiera, a corespondenței 
interinstituționale în limba română 

Anii de custodie la bibliotecă – 23 februarie 
1871 - aprilie 1881 – au fost unii dintre cei mai 
prodigioși din viața cărturarului. Aflăm acest lu-
cru din amintirile sale: „dispuneam de cărți, și, 
până la un punct oarecare, și de timp ajungăto-
riu, ca să mă pot ocupa după dictatul minții și 
înclinările sufletului meu”. 

Imediat după ce a fost numit în postul de 
custode, I. Sbiera ia cunoștință de întregul sis-
tem de activitate al bibliotecii. Află aici destule 
lucruri bune – cataloage alfabetice și tematice, 
fișiere –, toate inițiate de primul ei director, Eu-
sebie Popovici, dar și lucruri cu care nu se putea 
împăca.

Mai întâi, a început să „oficieze românește” 
sau, altfel spus, să întocmească în limba româ-
nă toate documentele interne și externe. Bucu-
ria cea mai mare a avut-o atunci când Comite-
tul dietal i-a răspuns la corespondență în limba 
română. Era probabil pentru prima dată când 
în Bucovina se purta o corespondență, de la o 
instituție la alta, numai în românește. 

Dar această bucurie n-a durat multă vreme. 
La sfârșitul anului 1871, s-a schimbat regimul 
parlamentar de la Viena, fapt care a condus la 
desființarea dietei existente a Bucovinei și ale-
gerea alteia noi. Majoritatea membrilor noii 
diete aveau tendințe centraliste și germaniza-
toare. Astfel, în luna ianuarie 1872, Comitetul 
dietal îi returnează o scrisoare oficială scrisă în 
limba română, ordonându-i să o rescrie în lim-
ba germană. Sbiera nu se conformează și, la 
începutul lui februarie 1872, primește un nou 
ordin cu amenințarea de a fi cercetat și pedep-
sit disciplinar. În raportul său de câteva pagini 

către Comitetul Țării, scris, desigur, în română, 
Sbiera aduce mai multe dovezi de ordin legis-
lativ, inducând și legea fundamentală de stat 
din 21 decembrie 1867, care garanta „fiecărei 
naționalități întrebuințarea limbii sale în oficii, 
în școale și în viața publică”. 

Raportul lui Sbiera a fost trimis spre delibe-
rare Comitetului dietal. La ședință a participat 
și baronul Eudoxiu Hurmuzachi, președinte al 
Comitetului dietal, căpitan al Țării Bucovina. În 
discursul său, Eudoxiu Hurmuzachi a intervenit 
ferm în apărarea tânărului custode, expunând 
mai întâi istoricul problemei, iar apoi trecând 
la dovezi de ordin legislativ și practic. E. Hur-
muzachi a atras atenția legislativului că, timp de 
un an de zile, Comitetul Bucovinei nu numai că 
a primit corespondența custodelui bibliotecar, 
dar a și răspuns la ea exclusiv în limba română. 
Eudoxiu Hurmuzachi era de părere că „propu-
nerea de față, care nu coincide nici măcar cu 
măsura permisă la folosirea limbii, pare a fi ca 
o mânușă care se aruncă, ca provocare, mem-
brilor sămânției române de aici, și care este 
ca menită a împinge cearta spre isbucnirea ei 
deplină”. 

Deși Dieta Bucovinei, n-a luat în considera-
re argumentele căpitanului Țării și a votat pen-
tru o hotărâre în defavorea custodelui Ion G. 
Sbiera, Eudoxiu Hurmuzachi, în calitatea sa de 
președinte al Comitetului dietal a sistat executa-
rea acestei hotărâri. Totuși, adversarii lui Sbiera 
au continuat, prin diferite mijloace, să-l oblige 
să poarte corespondența oficială numai în limba 
germană. După mai multe discuții cu prietenii. 
Sbiera s-a hotărât să poarte corespondența în 
două limbi în paralel, atât în română, cât și în 
germană, adică să folosească o procedură pru-
dentă și circumspectă, care, după spusele sale, 
urma să împace „capra cu varza și lupul cu 
mielul”. 

Dovadă că Ion Sbiera a urmat fidel cursul 
acestei hotărâri sunt zecile de documente sem-
nate pe parcursul întregii perioade de custodie 
bibliotecară în limba română – inițial, în primul 
an de activitate, doar în română, în anii urmă-
tori, în română și germană. Demersurile sale pe 
tema limbii române, inclusiv polemicile cu pri-
etenii săi din dieta Bucovinei, pun în evidență 
un patriot autentic, un apologet al limbii ca do-
cument de legitimare națională, apreciind limba 
română ca pe o formă de rezistență.

1871-1981: un deceniu de restructurare 
 și completare a Bibliotecii Țării 

 cu valoroase titluri de carte
O preocupare constantă a custodelui I. G. 

Sbiera a fost achiziția de carte pentru bibliote-
ca publică aflată sub conducerea sa. Până la el, 
achiziția de carte pentru Biblioteca Țării, atât 
din capitala Bucovinei, cât și din alte țări din 
Europa, se făcea, de regulă, prin „librarul nos-
tru din Cernăuți”. Or, pentru tânărul custode, 
aceste achiziții nu erau îndestulătoare și el caută 
cu multă osârdie noi modalități de completare a 
fondului de carte, în deosebi, cu literatură româ-
nească, precum și noi furnizori, atât din țară, cât 
și din afara țării. În arhiva cernăuțeană, se păs-
trează corespondența pe care a purtat-o Sbiera 
cu renumita librărie din București a lui G. Ioa-
nid și A. Spirescu, furnizori de carte pentru Cur-
tea Domnitorului Carol I. 

Într-o scrisoare din 14/26 iunie 1871, Ion 
Sbiera scrie: „Având sub direcțiunea mea bibli-
oteca centrală din Bucovina, ași dori nu numai 
s-o completez în ce se atinge de literatura româ-
nă de la începutul ei și până în ziua de astăzi, 
ci încă s-o înzestrez necontenit cu produsurile 
literari curinți care au o valoare sciințifică sau 
literară... Mai întâi ași dori să-mi împărtășiți, 
ori de-mi veți putea procura după catalogul 
bibliografic de D. Iarcu?” După cum vedem, 
cărturarul cernăuțean era la curent cu apariția, 
la București, în 1865, a celei mai importante 
lucrări bibliografice din acea vreme, catalo-
gul „Analele bibliografice române. Repertoriu 
chronologic sau catalog general de cărți române 
imprimate de la adoptarea imprimeriei, jumăta-
tea secolului XVI și până astăzi, 1550-1865 ex-
clusiv” de Dimitrie Iarcu (1817-1879).

După un schimb de scrisori cu librarii din 
București, custodele bibliotecii înștiințează Co-
mitetul Țării despre rezultatul obținut. Astfel, 
printr-o adresă din 18 noiembrie 1871, Sbie-
ra raportează următoarele: „Înțelegând că din 
anul trecut și din anul acesta se află la înaltul 
Comitet al Țării vro 500 fl. v.a. destinați pentru 
procurarea cărților românesci spre a îndestula 
măcar cât de cât trebuințele publicului și spre a 
înavuți într-un mod mai cuviincios această ca-
tegorie de literatură din biblioteca noastră cen-
trală, am întrat în corespondință cu librariul 
din Bucuresci G. Ioanid et A. Spirescu, și am 
obținut de la dânsul pentru procurarea cărților 
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