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Cu răni istorice nevindecate și 
probleme nerezolvate în trecut, co-
munitatea românească din Ucraina 
este prinsă din nou într-o „menghină 
geopolitică”, strânsă fără de milă de 
actorii globali și regionali. Geopo-
litica este o știință fixă, una care ia 
în calcul harta politică și evoluțiile 
„tectonice” social-economice ample. 
Considerentele și acțiunile geopo-
litice sunt reci față de suferințele și 
problemele umane mai ales 
acum, când lacrimi-
le contează mai 
puțin…

Cugetările geo-
politice devin 
din ce în ce 
mai necesare 
pentru a ana-
liza situația 
reală a comu-
nității româ-
nești din Ucraina, 
pentru a elabora 
politici sau a reacți-
ona în mod coerent față 
de noile provocări. Situația nu este 
deloc simplă și unele soluții vechi par 
a fi depășite.    

O mare primejdie istorică este negli-
jarea problemelor popoarelor mici 
de către popoarele mai mari (cum 
a fost de multe ori în trecut) sau sa-
crificarea intereselor unei minorități 
autohtone în numele luptelor dintre 
civilizații, state, blocuri militare sau  
grupuri cu interese macroeconomi-
ce. Să enumerăm cele mai semnifi-
cative provocări geopolitice care se 
referă în mod direct la comunitatea 
românească din Ucraina:

• Războiul hibrid ruso-ucrainean, 
cu faze fierbinți în Donbas, a 
însemnat înrolarea unor etnici 
români în rândurile armatei 
ucrainene. Unii români au luptat 
și luptă în estul țării pentru 
pacea din Ucraina. Mulți au mu-
rit sau au fost schilodiți pe viață.  

• Reacționând cu metode hibride 
la noua realitate geopolitică, 

Kievul tot încearcă să se răzbu-
ne pe elementul minoritar rus 
din Ucraina, afectând colateral 
(uneori și direct) interesele 
minorității românești (etnice sau 
lingvistice) prin limitarea drep-
tului la educație, impunerea de 
reglementări suplimentare pen-
tru presă sau aplicarea de atacuri 
discursive.

• Încercarea etnicilor români de a 
se apăra cu metode vechi, 

de până la confrunta-
rea ruso-ucrai-

neană, 

când 
noile provocări 

geopolitice erau invizibile, 
este văzută de Kiev ca un act de 
trădare și secesionism, ceea ce 
a determinat o distanțare dintre 
centru și periferii, dintre condu-
cere și etnii – situație nemaiîntâl-
nită până acum.     

• Marii actori, în special Washing-
tonul și Bruxellesul, au o atitu-
dine de susținere cu orice preț 
a eforturilor securitare ucrai-
nene „pe flancul estic NATO” 
(citat din discursul președintelui 
ucrainean), lăsând în umbră mai 
multe subiecte sensibile ca drep-
tul minorităților naționale sau 
o înflorire atipică a curentelor 
naționaliste ucrainene.  

• România a ales modelul de 
reacționare strategico-diplo-
matică, și nu cel de confruntare 
regională punitivă pe marginea 
dosarului drepturilor românilor 
din Ucraina, speriindu-se de o 
eventuală îmbrățișare de către 

Kiev a vectorului rusesc. Având 
frică de o posibilă învecinare 
cu Rusia, Bucureștiul pare a fi 
foarte indulgent față de Kiev din 
considerente geopolitice. Acest 
lucru nu este înțeles de românii 
din Ucraina, consolidându-se 
sentimentul de abandon din par-
tea Patriei istorice pe fondalul 
școlilor românești care se închid 
sau a satelor lipsite de vreun 

sprijin real. 

• Războindu-se geopo-
litic, dar și electoral, 

Kievul obține Tomo-
sul de autocefalie 
a Bisericii Orto-
doxe a Ucrainei. 
Românii, în mare 
parte, nu doresc 

să accepte acest 
model confesional, 

neavând încredere 
în promisiunile etnicilor 

ucraineni, chiar și în cele veni-
te din mediul ecleziastic. Situația 
pare a fi tot mai incertă. Proble-
mele legate de încredere, comu-
nicare și capital social interetnic 
au ieșit la suprafață ca dintr-o 
Cutie a Pandorei, deschisă de 
politicile de unificare și omogeni-
zare culturală din Ucraina.

Evoluțiile geopolitice generale, de-
scrise mai sus, care pot fi completate 
și dezvoltate în alte vaste analize 
politice, demonstrează cât de dificilă 
și contradictorie, hibridă chiar, este 
realitatea românească din Ucraina.

Marin GHERMAN 

doctor în științe politice

Românii din Ucraina în „menghina 
geopolitică”
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                      Centrul Media        
BucPress  din Cernăuți: 

informare,  analiză, promovare
 Centrul Media BucPress este o organizație nonguvernamentală cu statut național, care 
are ca scop dezvoltarea presei de limba română din Ucraina, realizarea de studii social-politice, 
apărarea drepturilor jurnaliștilor. Începând cu anul 2014, BucPress propune cititorilor, ascultă-
torilor și telespectatorilor materiale de presă de calitate, neavând finanțări de la statul ucrai-
nean, patroni sau oameni de afaceri care să dicteze politica redacțională și managerială.
 Organele noastre de presă sunt independente. Conținutul știrilor, analizelor și emisiuni-
lor sunt determinate în mod direct de necesitățile românilor din regiunile Cernăuți, Transcarpa-
tia și Odesa. Desfășurăm mese rotunde, ateliere de media pentru tinerii jurnaliști, monitorizăm 
presa din Ucraina, organizăm conferințe științifice internaționale, forumuri de experți, promo-
văm o presă de calitate în limba română.  Centrul Media BucPress își are sediul în orașul Cernă-
uți. În 2018 a fost înființată o filială BucPress în regiunea Transcarpatia (Maramureșul istoric).

Organele de presă administrate 
de Centrul Media BucPress
• Radio Cernăuți – unicul post de ra-

dio din Ucraina care emite 24 de ore 
din 24 doar în limba română.

• Agenția BucPress din Cernăuți – o 
agenție de presă a românilor din 
Ucraina (www.bucpress.eu)

• BucPress TV – televiziune online, 
platformă video de actualitate și 
cultură românească din Ucraina

• Revista „BucPress” – revistă de gân-
dire românească din Cernăuți 

Parteneriate
• Ziarul românilor din Ucraina „Con-

cordia” publică săptămânal știrile și 
analizele noastre, care ajung în ca-
sele românilor din localitățile unde 
accesul la internet este problematic;

• Documentarele și reportajele 
BucPress TV sunt difuzate lunar de 
televiziunea românilor de pretutin-
deni ARCA TV (SUA, Australia, Marea 
Britanie, România, Germania);

• Studiile politice și monitoriză-
rile presei, realizate de experții 
BucPress, sunt publicate în revista 

trimestrială de istorie și cultură 
„Glasul Bucovinei”;

• BucPress este unica asociație de 
presă românească din Ucraina care 
a semnat un acord de parteneriat cu 
RFI România;

• BucPress este unica asociație de 
presă românească din Ucraina care 
a semnat un acord de parteneriat cu 
Societatea Românească de Radiodi-
fuziune;

• Parteneriat cu platforma de știri și 
studii regionale și euroregionale 
Transilvania Regional Business din 
Cluj-Napoca (www.trb.ro); 

• Parteneriat de colaborare cu Asocia-
ția „Casa Mării Negre” din Constanța 
pentru elaborarea de studii geopoli-
tice și informaționale comune.

• Agenția națională de presă „Ager-
pres” – flux de știri cu titlu gratuit 
cititorilor BucPress.

 
Proiecte culturale și științifice
• Şcoala jurnalistului român din 

Cernăuți – atelier de media pentru 
tinerii jurnaliști;

• Zilele Filmului Istoric în Bucovina, 
Cernăuți;

• Masa rotundă internațională „Masa-
crul de la Fântâna Albă”, în partene-
riat cu Universitatea Națională din 
Cernăuți;

• „Conflicte lingvistice: identificare, 
analizare, dezamorsare”, în parte-
neriat cu Moldova Institut Leipzig 
(Germania);

• „Ucraina-România: dialogul tine-
rilor” – întâlniri informale dintre 
tinerii români și ucraineni pentru 
inițierea unui dialog social construc-
tiv (anii 2017-2019);

• Acțiune de informare stradală des-
pre Masacrul de la Fântâna Albă;

• Seri de poezie românească (2015-
2019) în cadrul Festivalului Interna-
țional de Poezie „Meridian Czer-
nowitz”.
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Alexandrina Cernov: 
„Suntem revoltați de modul în care este 

implementată politica lingvistică din Ucraina”
 După adoptarea 
în toamna anului 2017 a 
Legii Educației din Ucraina și 
inițierea mai multor proiecte 
de legi contradictorii, peisajul 
social-politic general pare din 
ce în ce mai incert. Presa de 
limba ucraineană a publicat 
o serie de informații despre 
nedorința românilor de a în-
văța limba de stat, analizând 
situația din regiunile Cernă-
uți, Odesa și Transcarpatia 
fără a lua în calcul realitatea  
culturală din aceste zone 
istorice. Alexandrina Cernov, 
membră de onoare a Acade-
miei Române, redactor-șef al 
revistei de istorie și cultură 
„Glasul Bucovinei”, a declarat 
pentru revista „BucPress” că 
politica lingvistică a Ucrainei 
are o sumedenie de carențe.    
 BucPress: În Ucrai-
na sunt adoptate legi care, 
potrivit minorităților națio-
nale, reduc dreptul la studii 
în limba maternă, românii 
fiind acuzați că nu doresc 
să învețe limba ucraineană. 
Cum apreciați aceste evoluții 
social-politice? 
 Alexandrina Cernov: 
Să începem de la aceea că ni-
meni dintre românii din regi-
unea Cernăuți, începând de la 
copiii de la grădiniță și până la 
doctorii în știință, nu au negat 
necesitatea cunoașterii limbii 

ucrainene și o cunoaștem, 
de fapt, destul de bine. Însă, 
suntem revoltați de modul 
în care sunt implementare 
legile referitoare la folosirea 
limbii ucrainene. Vreau să 
aduc aminte că în 1775, când 
Austria anexează Bucovina, 
Împărăteasa Maria 
Teresa dă o 
hotărâre 
care 
pre-
ve-

de 
ca în 
sate să 
fie școli 
primare cu 
predare în limba 
maternă pentru ca apoi, 
în gimnaziu și în studiile 
ulterioare, copiii să învețe 
mai corect limba germană. 
Orice lingvist, psiholog, medic 
înțelege că limba maternă 
este baza pentru însușirea 
unei limbi străine, lucru pe 
care îl înțelegea încă în 1775 
Imperiul Habsburgic. În-

tr-adevăr deciziile de atunci 
au fost benefice. Acuma ni se 
impune de la grădiniță, fără 
nicio pregătire, să vorbim 
direct în limba ucraineană.
 Din păcate, în 2018 
la Catedra de Limba Română 
din cadrul Universității Nați-

onale din Cernăuți 
nu s-a înscris 

niciun 
stu-

dent. 
Au 

fost unele 
probleme cu 

examenul indepen-
dent la limba engleză. Vreau 
să comentez aici că, în primul 
rând, în puține școli româ-
nești se învață limba engleză, 
majoritatea se axează pe 
limba franceză. Mai mult 
decât atât, limba engleză, în 
marea majoritate a școlilor 
noastre, este predată de pro-
fesori care nu cunosc limba 

română și o predau de pe 
pozițiile gramaticale ale limbii 
ucrainene, ceea ce este exclus 
în principiu. 
 BucPress: Care este 
scopul acestor politici lingvis-
tice? 
 Alexandrina Cernov: 
În afară de marea propa-
gandă care se face pentru 
limba ucraineană, cred că 
se încearcă eliminarea altor 
limbi din comunicare, pentru 
că sunt proiecte de legi care 
ne impun să comunicăm tot 
mai puțin în limba maternă. 
Prin urmare, aceste tentative 
de eliminare a limbii materne 
din comunicare impun anu-
mite reacții logice din partea 
părinților, care se gândesc la 
perspectivele copiilor lor în 
viitor. În principiu, asistăm 
acum la încălcări repetate în 
primul rând ale Constituției 
Ucrainei. Legea Educației din 
2017 este împotriva minorită-
ților și nu numai atât, ea este 
și anti-ucraineană. Este îndea-
juns să analizăm atât reacțiile 
minorităților, cât și provocări-
le diferitor grupări și partide 
care au organizat manifestări, 
periculoase în esența lor.
 Avem mai multe 
semne de întrebare la care 
trebuie să găsim răspunsuri în 
favoarea copiilor și nu a unor 
politici defectuoase. Din păca-
te, ministrul Educației refor-
mează învățământul minorită-
ților fără a organiza consultări 
punctuale cu specialiștii care 
au deja o experiență mul-
tianuală de lucru cu elevii 
fiecărei minorități, cunoscând 
toate plusurile și minusurile 
sistemului de învățământ. 

Marin Gherman
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Situația lingvistică din regiunea Cernăuți 
în viziunea tinerilor

Tinerii din regiunea Cernăuți ca-
racterizează situația lingvistică din 
nordul Bucovinei, Ținutul Herța și 
nordul Basarabiei în cadrul unui 
proiect de documentare „Conflicte 
lingvistice: identificare, analizare, 
dezamorsare”, realizat de Centrul 
Media BucPress cu sprijinul MAE 
al Germaniei prin intermediul Mol-
dova Institut Leipzig.

Prin acest proiect internațional, realizat la Cernăuți, 
Chișinău și Comrat, Moldova Institut Leipzig analizează 
pentru MAE de la Berlin conflictele lingvistice din 
trecut și prezent în diverse contexte socio-politice, 
geografice și culturale, permițând reprezentanților 
minorităților naționale să-și exprime părerea pe marginea 
problemelor acumulate la acest capitol. Activitățile din 
cadrul proiectului internațional au ca scop informarea 
decidenților politici europeni despre situația minorităților 
naționale din Ucraina prin intermediul presei și a 
societății civile. 

Vasile BARBUȚA, localitatea Crasna, raionul 
Storojineț

„Am absolvit școala cu predare în limba română din 
Crasna. Am studiat la școală în limba română. Nu am 
avut probleme în momentul admiterii la Universitatea 
Națională din Cernăuți pentru că am avut o profesoare 
excelentă de limbă ucraineană la școală. Noi, tinerii, ne 
mai aflăm și într-un spațiu informațional ucrainean. 
Vreau să vă spun că până la facultate vorbeam o limbă 
ucraineană mai literară și mai pură, la Cernăuți am 
întâlnit o limbă populară. În anii studenției au fost, 
totuși, unele cazuri problematice: vorbeam cu colegii 
în limba română și un tânăr ne-a certat pentru faptul 
că nu înțelege ce discutăm, rugându-ne să vorbim în 
ucraineană. I-am reproșat că nu are treabă cu ceea ce 
vorbim și astfel conflictul s-a încheiat”  

Arina BANAR, satul Colincăuți, raionul Hotin

„M-am născut în satul Colincăuți, raionul Hotin. Toți 
11 ani am învățat la școală în limba ucraineană, limba 
română ca materie la fel nu am studiat-o. Consătenii 
mei se consideră moldoveni, însă nu au posibilitate 

să învețe limba maternă la școală. Noi vorbim limba 
română populară, și nu cea literară. Această limbă 
este plină de rusisme și ucrainisme. Din păcate, nici nu 
am auzit de inițiative în satul meu de a deschide ore de 
limba română în școală. Oricum, tinerii consideră că 
limba română are perspective în Ucraina, pentru că este 
o limbă internațională și dacă o cunoști poți mai ușor să 
te angajezi în câmpul muncii. În viitor, mă voi strădui să 
le ofer copiilor mei educație în limba maternă”.

Cristina BOICO, satul Marșenița, raionul Noua 
Suliță   

„Până în clasa a 9-a am învățat în limba română. 
În clasele 10-11 au fost mai multe materii în limba   
ucraineană, pe lângă limba maternă: istoria, dreptul, 
biologia, matematica și altele. Din punctul meu de 
vedere, au fost suficiente ore de ucraineană și română 
pentru că posed bine ambele limbi. Tinerii discută destul 
de mult despre legile adoptate recent de parlamentul 
ucrainean. Părerea mea este că trebuie să fie discipline 
cu predare în limba română, dar și în limba ucraineană. 
Sunt, totuși, copii care doresc din suflet să cunoască bine 
ambele limbi. Limba română are perspective în Ucraina, 
multe companii mari caută angajați care posedă limba 
română”.

Pe parcursul implementării proiectului au fost realizate o 
serie de interviuri și alte materiale video cu participarea 
liderilor societăților pentru cultura românească din 
regiunea Cernăuți, a studenților și doctoranzilor, a 
părinților elevilor, analiștilor politici, profesorilor, 
oamenilor de la sate și din orașe, tuturor celor care au 
acumulat o experiență lingvistică și care ar avea un cuvânt 
de spus despre situația lingvistică și efectele glotopoliticii 
în regiunea Cernăuți. Interviurile pot fi vizionate pe 
pagina internet a televiziunii online BucPress TV – 

www.bucpress.eu/bucpresstv 



După masacrele de la Lunca, din lunile 
ianuarie-februarie 1941, în primăvara 
aceluiași an, un zvon a străbătut cu 
iuțeala fulgerului Bucovina, anunțând că 
locuitorii primesc dreptul să părăsească 
în mod legal regiunea Cernăuți. Acei 
care doreau să-și schimbe locul de trai 
erau datori să înainteze cereri organelor 
locale de resort, alcătuite în limbile rusă 
sau ucraineană, în care să indice motivul 
plecării. 

După cum s-a constatat mai târziu, zvo-
nul a fost lansat de către reprezentanții 
Comisariatului Poporului pentru Afaceri 
Interne al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste cu scopul de a scoate la iveală 
atitudinea băștinașilor față de regimul 
stalinist.
Locuitorii din ținut, care nu cunoșteau 
rusa sau ucraineana, s-au adresat preșe-
dinților și secretarilor consiliilor sătești 
cu rugămintea de a-i ajuta contra cost 
la scrierea cererilor pentru plecare în 
România. La 24 martie 1941, românii din 
localitățile storojinețene s-au adunat în 
orașul Storojineț, înaintând organelor 
raionale de resort cererile de plecare în 
Patria-Mamă. Autoritățile staliniste au 
refuzat să primească cererile, clasificând 
adunarea băștinașilor drept o manifesta-
re antisovietică.
În dimineața zilei de 1 aprilie 1941, peste 
1500 de locuitori din satele Pătrăuții de 
Sus, Cupca, Pătrăuții de Jos și Suceveni, 
în rândul cărora se aflau bărbați, femei și 
copii, s-au adunat în curtea bisericii din 
Suceveni, cu scopul să pornească spre 
centrul raional Hliboca, pentru a înainta 
organelor locale ale puterii bolșevice 
cererile lor. Din lăcașul sfânt al satului 
au fost  scoase trei cruci, la care au fost 
atârnate ștergare albe, demonstrând 

prin aceasta că viitoarea procesiune are  
un caracter pașnic. 
Cu sufletele pline de credință și cu chipul 
Mântuitorului pe crucile sfinte, mulți-
mea a pornit la drum. La hotarul satului 
Suceveni, lângă podul de peste apa 
Siretului, convoiul de oameni a fost în-
tâmpinat de către treisprezece grăniceri 
sovietici, conduși de un ofițer comunist, 
care, scoțând săbiile din teacă, s-au răstit 
la oameni, poruncindu-le să se întoarcă 

la casele lor. Pentru 
a-i intimida pe 
români, un soldat 
a lovit cu sabia cru-
cea din capul coloa-
nei. Sabia s-a rupt 
în două. Oamenii, 
văzând în aceasta 
un semn susținător 
al Domnului, înlătu-
rându-i pe grăni-
ceri, și-au continuat 
mersul spre centrul 
raional. 
Către Hliboca s-au 
îndreptat și alte 
grupuri de băștinași 

din satele de pe Valea Siretului, mânați 
de idealurile naționale, pătrunși de năzu-
ința de libertate și sentimentul frăției de 
neam. Razele soarelui încălzeau inimile 
țăranilor care doreau să trăiască liberi, 
nu sub jug asupritor. În fruntea coloa-
nelor, care intrau în Hliboca, pășeau Ion 
Musteață, Tudor Semeniuc, Ion Bogescu, 
Nazarie Iliuț, Gherasim Gușulea, Petru 
Dușceac, Florea Grosu, Ion Grosu, Grigo-
re Bojescu, Constantin Holunga, Con-
stantin Bojescu, Nicolae Galac. Numărul 
românilor adunați în piața centrală a 
raionului a crescut până la cinci mii de 
oameni.  
În această străveche așezare bucovinea-
nă – unde se afla sediul Secției raionale 
Hliboca a Comisariatului Poporului pen-
tru Afaceri Interne al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste – mulțimea, purtând 
prapurile și crucile cu chipul Mântuito-
rului pe ele, scoase din lăcașurile sfinte, 
intona Imnul României, scandând „Tră-
iască regele Mihai!”, „Trăiască mareșalul 
dezrobitor!”. 
Reprezentanții organelor represive din 
raion au refuzat să primească cererile 
românilor. Supărați și indignați de aceas-
tă fărădelege, urmașii legendarului De-
cebal, mândri și dornici de libertate au 
început să scandeze că nu mai doresc să 

FÂNTÂNA ALBĂ – GOLGOTA NEAMULUI ROMÂNESC
trăiască în „raiul” bolșevic, unde birurile, 
pe care trebuie să le plătească țăranii, 
sunt imposibil de suportat și unde teroa-
rea era ridicată la rangul de principiu. 
Părăsind Hliboca, românii s-au îndrep-
tat către Suceveni, planificând ca, din 
centrul acestei localități, să pornească cu 
toții spre frontiera sovieto-română. 
Însă, în vatra satului Suceveni au apărut 
câțiva ofițeri și soldați sovietici, care au 
început a parlamenta cu lumea adunată, 
sfătuindu-i pe țărani să se întoarcă la 
casele lor. Totodată, sovieticii doreau 
să câștige timp pentru mobilizarea 
forțelor necesare, capabile să oprească 
mulțimea. Românii, hotărâți să ducă la 
bun sfârșit pornirea lor, n-au ascultat de 
vorbele staliniștilor, apucând calea spre 
mult râvnita libertate. 
La un colț al pădurii din Suceveni, convo-
iul românilor a fost somat de un grup de 
soldați sovietici care, pentru a intimida 
mulțimea, au tras o salvă în aer. Acest 
avertisment n-a exercitat nici o influență 
asupra oamenilor. Ei și-au continuat dru-
mul spre frontieră. Pe teritoriul satului 
Fântâna Albă din raionul Hliboca, lângă 
cantonul Varnița – la o depărtare de  doi 
kilometri de hotarul, instalat de mâna 
veneticului la finele cireșarului 1940 – 
coloana de oameni pașnici, constituită 
din bărbați, femei și copii, a fost oprită 
de grănicerii staliniști. La semnalul co-
mandantului, responsabil de efectuarea 
acestei operații, au pornit să țăcănească 
din trei părți mitralierele bolșevici-
lor, secerând rândurile conaționalilor. 
Rafalele focului ucigător al mitralierelor 
se contopea cu vaietele muribunzilor, 
cu vocile pline de durere ale răniților, cu 
bocetele femeilor și strigătele sfâșietoare 
ale copiilor, cu răcnetele infernale ale 
satrapilor staliniști și cu sângele marti-
rilor, care curgea din belșug, acoperind 
glia strămoșească. 
În ziua de 1 aprilie 1941 au sângerat 
cerul și pământul. S-a îngrozit Valea 
Siretului. Unii, care au reușit să scape de 
gloanțele grănicerilor bolșevici, „refugi-
indu-se în pădurea din apropiere, au fost 
ajunși din urmă de cavaleria sovietică 
și măcelăriți cu sabia”. Martirii sunt arun-
cați în gropi comune. Ei își dorm somnul 
veșnic la poale de codru verde. Fagii 
seculari le freamătă la creștet.  
Acei care s-au salvat din ghearele morții 
vor fi hăituiți, prinși și întemnițați de 
cerberii regimului totalitar. 

Petru GRIOR
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teucă, cunoscut interpret, 
profesor la Catedra de muzi-
că a Universității Naționale 
din Cernăuți; la „Muzică co-
rală” director este Gheorghe 
Sadovei, dirijorul Corului 
bisericesc din localitatea 
Hrușăuți, comuna Voloca, 
raionul Hliboca (Adânca-

ta); la „Muzică populară și 
folclor” – Victoria Costi-
nean, interpretă de mu-
zică populară, folcloristă, 
originară din satul Ropcea, 
raionul Storojineț; la „Muzi-
că clasică” – Gheorghe Puiu, 
interpret de muzică clasică 
care a activat la Filarmonica 
de stat din Cernăuți. Postul 
de organizator va fi preluat 
de Veronica Pridie, membra 
Corului „Dragoș Vodă”, iar 
vicepreședinte este Lumini-
ța Demianic, conducătoarea 
Ansamblului „Fetele din 

 La începutul anului 
2019, la Cernăuți, a fost 
reînființată Societatea mu-
zicienilor români „Armo-
nia”. Această asociație a fost 
fondată la 18 iulie 1881 la 
Cernăuți, denumirea inițială 
fiind „Armonia” – Societate 
pentru Cultivarea și Răs-
pândirea Muzicii Naționale, 
Bisericești și Lumești în 
Bucovina. Fondatorii noii 
societăți s-au declarat a fi 
continuatorii culturali ai 
societății „Armonia” de 

cândva, care a funcționat în 
Bucovina în anii 1881-1944.
La prima ședință a Socie-
tății muzicienilor români 
„Armonia” din Cernăuți 
a fost ales președintele 
acestei asociații. „Armonia” 
renăscută va fi condusă de 
Dumitru Caulea, dirijorul 
Corului „Dragoș Vodă”. În 
cadrul unui interviu acordat 
în exclusivitate revistei 
„BucPress”, președintele so-
cietății „Armonia” a analizat 
situația culturală a româ-
nilor din Ucraina, mențio-
nând importanța renașterii 
societății muzicienilor în 
capitala Bucovinei istorice.  
Dumitru Caulea: Societa-
tea muzicienilor români din 
Ucraina „Armonia” a fost 
reînființată. În Bucovina a 
mai existat o asemenea soci-
etate care a activat 63 de ani. 
Am creat 5 departamente în 
noua asociație. Directorul 
departamentului „Muzică 
ușoară” este Gheorghe Pos-

Bucovina”. Sunt convins că 
un singur om nu poate face 
nimic, doar în echipă, doar 
împreună, vom fi puternici.
BucPress: Vă doriți, așadar, 
o coalizare a tuturor coru-
rilor și ansamblurilor din 
zonă. Ce pași au fost între-
prinși deja și ce dificultăți 
au fost întâmpinate? Noi, 
românii, mai cu seamă cei 
din nordul Bucovinei, sun-
tem foarte divizați.
Dumitru Caulea: Divizarea 
ne face mai slabi, nu îmi 
propun să intru în polemici 
și să analizez activitatea care 
a fost până la mine. Ideea 
creării Societății „Armonia” 
a pornit de la realitatea pe 
care o trăim. Cu 4 ani în 
urmă, mi-a apărut ideea cre-
ării Societății muzicienilor 
români, care să fie o asoci-
ație regională. Acum, con-
form legislației, Societatea 
este înregistrată cu statut 
național, ceea ce înseamnă 
că va trebui să muncim mai 
mult. La un moment dat 
am sesizat că interpreții și 
formațiunile muzicale de la 
sate sunt lăsați de izbeliște, 
nu sunt invitați nicăieri. Se 
lucrează doar pe entuziasm. 
Multe formații au dispărut, 
iar acele grupuri care parti-
cipă la festivaluri sunt prea 
puține. Am hotărât să fac o 
asemenea societate pentru 
coalizarea muzicienilor, să 
cataloghez pe toți în regis-
trele noastre: ce repertoriu 
au, ce calitate etc. Cei mai 

buni vor fi promovați în Ro-
mânia, Republica Moldova 
și în Ucraina. Când am ho-
tărât înființarea Societății, 
m-am întrebat ce denumire 
să-i dau. Atunci, liderii 
unor asociații românești 
din Cernăuți mi-au propus 
să o numesc „Armonia”, la 
ce am răspuns că sună bine. 
Culmea e că nu am știut 
de o asemenea societate în 
trecut. Prin „Armonia” îmi 
propun să fac ceva frumos 
pentru generațiile viitoare. 
BucPress: Perioada în care 
a funcționat „Armonia” pre-
cedentă și perioada dificilă 
în care ființăm sunt două 
realități diferite, sperăm 
că generațiile viitoare vor 
înțelege acest fapt. 
Dumitru Caulea: Da, în 
permanență trebuie să ne 
adaptăm la realitate. Ideea 
este să adunăm oameni care 
gândesc la fel, pentru a pro-
mova cultura românească 
din zonă: cântecul, muzica.  
Anume muzica spală dure-
rea și ne face mai puternici. 
Nu mai vreau să aud discuții 
de genul: astăzi doar se dan-
sează și se cântă, în timp ce 
se închid școlile românești. 
Dar cum rămâne cu cultura? 
Ce vom lăsa drept moștenire 
copiilor și nepoților noștri? 

Mariana Struț 

Societatea „Armonia” 
a muzicienilor români, 
renăscută la Cernăuți 

„Armonia s-a ivit din setea de viață
a unui neam obidit”

Leca Murariu
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 În prezent, Ucraina pune în aplicare o reformă administrativ-teritorială prin care renunță la sis-
temul  sovietic de organizare în sate, orașe, raioane și regiuni, instituind un nou sistem administrativ. 
De altfel, în prezent, acest subiect este tot mai des discutat şi de românii din regiunea Cernăuți. În 
unele raioane ale regiunii procesul de descentralizare se desfășoară destul de rapid, iar în altele – 
destul de lent. Care sunt perspectivele şi problemele comasărilor de localități? Ce înseamnă desfiin-
ţarea unor sate şi apariţia unor comunităţi teritoriale mai mari pentru românii din regiunea Cernăuţi?  

„Pentru comuna Mahala din raionul Noua Suliţă comasarea 
satelor într-o singură comună, în primul rând, a deter-
minat majorarea bugetului primăriei. Banii, adică 
acei 5 la sută, veniţi din partea benzinăriilor și 
magazinelor aflate pe teritoriul comunei Ma-
hala au fost orientaţi la dezvoltarea  comuni-
tăţii. Am construit 3 grădiniţe pentru cei 564 
de copii preșcolari aflaţi pe teritoriul satelor 
Buda, Prut, Ostriţa și Mahala. De asemenea, 
pe teritoriul comunei avem două școli româ-
nești, trei biserici, o casă de cultură și un cămin 
cultural pe care ne străduim să le întreţinem, să 
le sprijinim în toate activităţile desfășurate. Un pro-
gres însemnat a fost înregistrat în domeniul medici-
nii: dispunem de două unităţi medico-sanitare, 
unde găsim tot ce este necesar pentru prestarea 
serviciilor medicale. În plus, ne orientăm la 
dezvoltarea cât mai multor sfere culturale și, 
la acest capitol, avem încheiate foarte multe 
acorduri de prietenie și colaborare cu une-
le orașe și comune din România și Republica 
Moldova, care sperăm că vor genera moderni-
zarea și prosperarea comunităţii noastre”, a men-
ţionat primarul comunei Mahala, Elena Nandriş.

Pentru eforturile de dezvoltare a infrastructurii co-
munei și de păstrare a limbii, culturii și tradiţiilor 
strămoșești, Elena Nandriș este apreciată de în-
treaga comunitate românească din Ucraina.  
„Trebuie să conteze, mai întâi de toate, oamenii 
satului, cei care mi-au încredinţat votul și care 
așteaptă o viaţă mai bună”, susține primarul. 

În ceea ce privește aplicarea reformei descen-
tralizării în raionul Herţa, președintele comunei 
Ostriţa (la care au aderat satele Ostriţa, Ţureni, 
Horbova și Godinești), Vasile Ţurcan, conștientizează 
faptul că urmează o muncă grea. Potrivit lui, dar și celorlalți 
primari, formarea unei comunităţi cu centrul administrativ 
la Ostriţa este o idee bună. Dat fiind faptul că satul Ostri-
ţa se află la doar un kilometru distanţă de centrul regional 
Cernăuţi, acest fapt va determina îmbunătăţirea serviciilor 

medicale acordate. Pe teritoriul comunităţii teritoriale unite 
Ostriţa vor fi constituite două instituţii medico-sanita-

re: una la Horbova și alta la Ostriţa. De asemenea, 
se prevede ca pe teritoriul satului Horbova, ales 

drept centru cultural al comunei, să fie înfiin-
ţată o instituție de prestare a serviciilor ad-
ministrative. Conducerea comunei consideră 
că fiecare localitate are specificul său și este 
de datoria ei să mențină acest specific și să-l 

promoveze, iar pentru menținerea dialogului 
constructiv, în comunitățile teritoriale unite tre-

buie păstrate și promovate valorile noastre cultu-
rale, tradițiile și obiceiurile românești, legate priete-
nii și dezvoltate relaţii de colaborare cu alte comune.   

Reforma descentralizării a înregistrat unele suc-
cese și în comuna Ciudei, formată în decem-
brie 2016. Potrivit primarului comunei Ciu-
dei, raionul Storojineț, Anatolie Piţul, în 
acest timp au fost puse în aplicare mai multe 
proiecte. „Au fost reparate câteva drumuri, 

unele școli, astfel încât copiii să poată învăţa 
în condiţii bune. Pe lângă cele 5 școli aflate pe 

teritoriul comunei, dintre care 4 sunt cu predare 
în limba română, a fost înfiinţată o școală de arte care 

contribuie la dezvoltarea  și promovarea  culturii și 
tradiţiilor românești în ţinutul nostru. Un pas 

important pentru comuna Ciudei în extinde-
rea relaţiilor de prietenie și colaborare cu alte 
comunităţi a fost semnarea unor acorduri 
transfrontaliere cu orașe și comune din dife-
rite zone ale României. Avem o situație mai 
bună în domeniul medicinii și a învăţămân-

tului. Sigur că întâlnim și unele dificultăţi în 
realizarea unor proiecte, cum ar fi asfaltarea 

drumurilor. Cu bunăvoinţa lui Dumnezeu vom 
reuși să soluţionăm problemele apărute”, a spus Ana-

tolie Piţul, subliniind că pentru înregistrarea unui progres 
în timpul realizării reformei trebuie luați neapărat în cal-
cul factorii istorici și culturali ai acestei zone multietnice. 

Svetlana Pantea
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Şcoala joacă un rol însemnat în viaţa 
unei comunităţi. Deşi numărul instituţi-
ilor de învăţământ cu predare în limba 
română din regiunea Cernăuţi devine 
tot mai mic, importanţa studierii limbii 
materne este destul de mare. O naţiu-
ne poate să supraviețuiască numai prin 

limbă, cultură, credinţă.

„Prichindeii” – revista micilor 
românaşi din Ucraina

 Profesorii și ele-
vii din școlile cu preda-
re în limba română din 
regiunea Cernăuţi nu o 
dată au declarat că în bi-
bliotecile sătești și în bi-
bliotecile școlare lipsește 
cu desăvârșire literatura 
artistică în limba româ-
nă, în special – literatură 
pentru preșcolari. Când-
va, la Cernăuţi, apărea 
revista „Făgurel”, o revistă 
foarte interesantă și 
necesară micilor ci-
titori. Din motive 
financiare apariţia 
acestei publicaţii 
a fost suspendată. 
Acum un an, Liga 
Tineretului Român 
„Junimea” din regiunea 
Cernăuţi a lansat un nou 
proiect – revista „Prichin-
deii”, singura publicaţie 
românească destinată 
elevilor și preșcolarilor  
din Ucraina.

 În anul 2018 au 
apărut șase numere ale 
revistei „Prichindeii”, sus-
ţinută financiar de Minis-
terul pentru Românii de 
Pretutindeni și editată cu 
sprijinul Ligii Tineretului 
Român „Junimea” din re-
giunea Cernăuţi. Această 
revistă pentru copii și-a 
găsit deja un cerc larg de 
prieteni și cititori fideli, 
care așteaptă cu nerăbda-
re ca „Prichindeii” să intre 
în casele lor. 

 În cele 20 de 
pagini ale revistei pot fi 
găsite teme care prezin-
tă interes pentru elevi și 
preșcolari, dar și subiecte 
interesante ce pot fi dis-
cutate în timpul orelor 
speciale de educaţie la 
școală sau grădiniţă. Și-
au exprimat recunoștinţa 
pentru aceste reviste edu-
catoarele de la grădiniţele 
românești din regiune, 
care, potrivit lor, nu prea 
au material didactic pen-
tru copii în limba mater-
nă, iar revista „Prichin-
deii” este mai mult decât 
necesară și de folos. 

 De aceeași părere 
sunt și cadrele didacti-

ce din școlile primare din 
regiunea Cernăuţi. „Înal-
ta calitate poligrafică a re-
vistei și conţinutul ei bo-
gat, constituie un motiv 
în plus ca „Prichindeii” să 
fie o publicaţie atractivă 
pentru copii”, ne-a spus 
doamna Elena Aștefanoi, 
directorul școlii primare 
din satul Buda-Mică, ra-
ionul Herţa, menționând 
că elevii citesc cu mult 
interes această revistă, în 
special poveștile, poezi-
ile, pagina credinţei. „În 
timpul liber ei învaţă să 
deseneze, urmând sfa-

turile din revistă, decu-
pează diferite figuri. „Pri-
chindeii” este într-adevăr 
o revistă  interesantă și 
necesară elevilor noștri”, 
a mai spus doamna Aște-
fanoi. 

 Merită menţionat 
faptul că reţeaua de bibli-
oteci sătești din ţinutul 
Herţa a primit un număr 
de peste 500 de reviste 
care au ajuns în cele mai 
îndepărtate localităţi ale 
ţinutului, cum ar fi sate-

le Culiceni, Bucovca, 
Lunca, Becești, Satu 
Mare ș.a.

 Peste tot unde a 
ajuns revista „Prichin-

deii”, conducerea școli-
lor, dar și micii românași, 
i-au întâmpinat cu multă 
bucurie pe tinerii juni-
miști care au distribuit 
gratuit cele șase numere 
ale revistei.

 În anul 2019 Liga 
Tineretului Român „Ju-
nimea” din regiunea Cer-
năuţi va continua acest 
proiect, încercând să în-
dreptăţească toate aștep-
tările micilor cititori din 
Ucraina. Or, revista „Pri-
chindeii” este cu adevărat 
o publicaţie așteptată cu 
drag în fiecare casă de ro-
mâni.

Vitalie Zâgrea
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Relațiile economice româno-ucrainene: 
realități și perspective

 Pe parcursul ultimilor ani, observăm o 
activizare a relațiilor economice româno-ucrai-
nene. Ce-i drept, creșterile nu sunt foarte mari 
– 12-16% anual. Potrivit analizelor economice, 
Ucraina exportă în România materie primă 
sau semifabricate, pe când România exportă 
produse finite. De exemplu, Ucraina exportă 
material lemnos, iar România exportă mobilă 
sau alt produs finit din lemn, menționează în 
cadrul unui interviu pentru „BucPress” analis-
tul Liviu Rusu, directorul Centrului de Afaceri 
Ucraineano-Române din orașul Cernăuți.

BucPress: Care este 
dinamica relațiilor 
economice bilaterale?

Liviu Rusu: Dezvolta-
rea relațiilor economice 
dintre Ucraina și România, 
comparativ cu alte state, 
este foarte slabă. Investiți-

ile României în economia 
Ucrainei sunt de circa 22 
milioane de dolari ameri-
cani, adică 0,1 la sută din 
toate investițiile străine 
de pe teritoriul Ucrainei. 
Este o cifră foarte mică. În 
România investițiile directe 
ale Ucrainei sunt de 12 mi-
lioane de dolari, adică locul 
59 în clasamentul investi-
torilor străini. Dacă vorbim 
de Ucraina, subliniem mai 
mulți factori care împiedică 
investițiile străine. Primul 
factor este războiul din 
Donbas. Urmează devalori-

zarea valutei naționale a 
Ucrainei în ultimii 5-6 ani 
de zile. Subliniem factorul 
corupției și nivelul de biro-
cratizare, inclusiv implica-
rea directă a autorităților 
centrale și locale în viața 
economică, ceea ce îngre-

unează relațiile economice 
dintre Ucraina și România. 

BucPress: Dar care 
este bariera principală 
amintită de potențialii 
investitori din Româ-
nia?

Liviu Rusu: Oamenii de 
afaceri din România în 
primul rând se plâng pe co-
rupție, începând cu frontie-
ra, cu sistemul de tarife din 
vama ucraineană. La vamă 
deseori nu sunt acceptate 
în timpul calculelor cifrele 

din contractele bilaterale 
și sunt evaluate produsele 
de import-export în baza 
unor tarife neclare, iar 
această situație reprezintă 
o problemă. 

BucPress: De ce Euro-
regiunile formate între 
Ucraina, România și 
Republica Moldova 
nu au un rol benefic în 
acest context?

Liviu Rusu: Euroregiuni-
le au fost născute moarte. 
S-a discutat mult, însă nu 
s-a făcut nimic din cauza 
legislațiilor diferite ale 
celor trei țări participante 
ale Euroregiunii „Prutul 
de Sus”: Ucraina, Româ-
nia și Republica Moldova. 
Dacă în România membre 
ale euroregiunilor sunt 
consiliile județene, care 
dețin și pâinea și cuțitul, 
Ucraina este reprezenta-
tă de consiliile regionale, 
care nu rezolvă nimic, sau 
administrațiile de stat care 
sunt conduse direct de Kiev 
și orice virgulă în acor-
duri trebuie coordonată 
cu ministerele de resort. 
Deci, vorbim despre niște 
mașinării birocratice mari 
și grele, care nu prea pot să 
simtă pulsul vieții. 

BucPress: Aveți unele 
previziuni referitoare 
la viitorul relațiilor 
româno-ucrainene?

Liviu Rusu: Cred că în 
viitorii 5-10 ani mediul de 
afaceri din România va fi 
mult mai prezent pe piața 
ucraineană, mai ales aici, 
în regiunea Cernăuți. În 
acest context, specialiș-
tii care vor cunoaște mai 
multe limbi, inclusiv limba 
română, vor fi solicitați, 
vor putea găsi un loc de 
muncă mai bine plătit. În 
momentul de față nu știu 
câte companii românești 
funcționează în regiunea 
Cernăuți. Pe teritoriul 

României au fost create 
peste 700 de întreprinderi 
comune, însă nu toate au 
activități de invidiat. Dacă 
vorbim de nordul Buco-
vinei, pe lângă pădurile 
noastre, care și așa sunt 
defrișate masiv, avem alte 
zăcăminte care ar putea fi 
prelucrate pentru a expor-
ta produs finit, cu valoare 
adăugată mai mare. Avem 
o forță de muncă calificată, 
însă investitorii din străi-
nătate speră că vor găsi aici 
oameni flămânzi care vor 
munci gratuit toată ziua. Ei 
nu sunt documentați și le 
spunem că aceste așteptări 
sunt neîntemeiate. Trăim 
într-o lume globalizată și 
orice cetățean dacă nu își 
găsește un loc de muncă 
bine plătit aici, pleacă să 
muncească câteva luni în 
orice țară europeană și 
trebuie să fie luate în calcul 
și salariile din UE, și impo-
zitele de acolo. Din păcate, 
autoritățile locale nu au 
strategii reale de dezvoltare 
a teritoriilor, iar informați-
ile postate pe website-urile 
oficiale sunt insuficiente 
pentru atragerea unor in-
vestitori reali în economia 
regiunii. 

Marin Gherman  
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 Când spun Bucovina mă gândesc de îndată, 
pe bună dreptate, la un tărâm mitic locuit de eroi și 
legende, la nordul poveștilor noastre. Păduri de fag 
și dealuri scăldate în splendoarea verdelui puternic 
ori munți copleșiți de omăt și rămași fără strajă de 
aproape un veac.
 Așa cum Basarabia este, în registru simbolic, 
poezia și muzica noastră, Bucovina este deopotrivă 
epica sa tragică, pictura și icoana sa, culoarea și mar-
tiriul.
 Este culoare peste tot în Bucovina, de la ver-
dele și galbenul holdelor de grâu, care îți taie răsufla-
rea venind de pe drumul Sucevei, de la albastrul apei 
din lacuri și locuri până la portocaliul și roșul aprins 
al șindrilițelor din Dranița. Iar această culoare a Bu-
covinei este, în fapt, pictura sa. 
 Este și martiriu în Bucovina, suferință și tra-
gic. Martiriul însoțește toată istoria Bucovinei, cu de-
osebire parcă în ultima sută de ani, de la nord la sud, 
de la gropile comune de sub pădurile din Fântâna 
Albă, Lunca sau Mahala, unde sute de români odih-
nesc în trecerea lor curajoasă spre Țară până la ero-
ii din cătune care și-au lăsat oasele în Siberia. Acest 
martiriu face din Bucovina noastră icoană, nu doar 
pentru că acolo își va fi ales să moară sau să odih-
nească Ștefan.
 Este și martiriu și credință și icoană acolo, în 
Bucovina, unde clopotele noastre nu au bătut nicio-
dată moartea lui Dumnezeu, nici măcar atunci când 
românilor de acolo li se smulgeau limbile din guri 
spre a nu mai vorbi românește, precum poetului Ilie 
Motrescu.
 Când spun Bucovina mă gândesc la dascălii 
din școlile românești care predau, în nord, istorie 
după manuale în care citesc despre părinții lor că ar 
fi fost ocupanți. Când spun Bucovina mă gândesc la 
ghidul cetății Hotin, care are mereu pregătite istorii 
alternative – românească pentru români, ucraineană 
pentru ucraineni, rusească pentru ruși etc.
 Când spun Bucovina mă gândesc la magia 
care leagă Cernăuțiul de Suceava, capitale încoronate 
ale nordului românesc de odinioară. Când spun Bu-
covina mă gândesc la magia care leagă Cernăuțiul de 

Iași, menționate deopo-
trivă în premieră în Pri-
vilegiul comercial al lui 
Alexandru cel Bun din 
1408. 
 Când spun Buco-
vina mă gândesc la Mihai 
Eminescu, la Liceul său 
din Cernăuți, la povești-
le de dragoste pe care le 
va fi trăit aici, la mărunta 
stradă care îi poartă nu-
mele, la statuia sa lirică 
din centrul orașului și 
la Casa lui Aron Pum-
nul, cetate emblematică 
a limbii române, adusă 
la moarte clinică de ne-
glijența și agramatismul 
nostru. 
 Când spun Buco-
vina mă gândesc la Cipri-
an Porumbescu, la figura 
sa romantică, la detenția 
sa din închisoarea Cer-
năuțiului, care i-a adus 
tuberculoza și faima, la 
Societatea Arboroasa, 
la armata de îngeri care 
popula atunci nordul 
Țării, la cântecul său 
magic care a însoțit isto-
ria Bucovinei în ultimul 
veac, dar și la strigătul 
lui de dinainte de moar-
te, emblematic pentru 
o întreagă generație de 
patrioți: Voi cânta Doina, 
să o audă și Mediterana 
și Mediterana să o ducă 
oceanului și să știe și an-
tipozii noștri dincolo că 
numai un cântec e cobo-
rât din cer și acela e Doi-
na!  
 Când spun Buco-
vina, în inima mea cântă 
cucul, ca în poemul-imn 

al Bucovinei. Primul meu 
gând se îndreaptă către 
martirii Bucovinei, către 
trecutul ei tumultuos și 
magic, către eroii ei din 
subterane, din gropi co-
mune, din închisori, din 
Siberii.
 Iar gândul se 
mută repede către urma-
șii acestora, românii din 
comunitatea istorică au-
tohtonă românească din 
nordul Bucovinei, păs-
trători de tradiții, iubi-
tori de cântec și carte, de 
la care am învățat multe 
în anii mei de Cernăuți. 
Pentru ei, icoanele noas-
tre din Bucovina plâng – 
plâng suferințele româ-
nilor din nord.
 Însă tot ei, româ-
nii din nordul Bucovinei, 
țin icoanele neamului 
nostru vii. De asta scriu 
despre ei, cu gândul la 
toți Ștefanii din viața 
poporului meu, cu gân-
dul și la Ștefan al meu, 
de acasă, cu gândul și la 
Ștefan cel Mare, al Put-
nei – pentru că văd în ei 
o stăruință de supravie-
țuire, în vatra Bucovinei, 
a vechilor noastre icoane.
 Bucovina este 
icoană, la care mă închin 
mereu când mi-e dor. Iar 
această icoană va rămâ-
ne mereu vie câtă vreme 
vor crede în ea frații mei, 
românii bucovineni, din-
tr-un nord ce ne ridică, 
imperial, istoria spre cer.

Dorin POPESCU 

Bucovina – 
vechile noastre icoane
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„Mașina cu poeți” este un cenaclu literar transfrontalier, lansat în 2016 la Cernăuți de Lecto-
ratul de limbă română al Universității din Suceava în cadrul Universității din Cernăuți, Centrul 

Cultural „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți și Clubul de Inițiativă Literară din Suceava. 
„Ideea s-a născut în autobusul Suceava – Cernăuți. A fost o idee de a iniția o colaborare per-
manentă dintre oamenii de cultură din nordul și sudul Bucovinei”, a spus Gina Puică, doctor în 
filologie, lector al Lectoratului de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
în cadrul Universității din Cernăuți. Ședințele cenaclului transfrontalier „Mașina cu poeți” sunt 

organizate alternativ la Cernăuți și la Suceava. 

CONSTANTIN HORBOVANU (Suceava)

Politicienilor și alegătorilor
Știm, a noastră este  vina

Trăim prost, ne ia damblaua
Cânta cucu-n Bucovina, 

Acum cântă… cucuveaua!

Fotbalistică
Spunea aseară o vecină,

Hâtră, cred că se-nțelege:
După fotbal, care-i rege,
Vine… crâșma, ca regină!

Şomerul, primăria și parcul de odihnă
Edilii n-au grijă, un pic,

Prin parcuri, lucruri să repare
Încât le-am spus: salariu mic,

Și țin o bancă… în spinare!

MIRCEA LUTIC (Cernăuți)

Sfânt, graiul meu...

Când scriu în limba mea de mir, românește, 
O aură de paradis mă străbate, 

Sângele prin minuni de basm rătăcește 
Și versu-mi în palpitul inimii bate. 

Ca într-o visare, lucoarea-n mine crește, 
Străflăcărind cu mii și mii de carate. 
Eu zbor pe metafore, nepământește, 
Și-un noian de vedenii împrourate 

Mereu, fără cunten, în mine roiește. 

Cerurile se-nstelează cu ciocârlii – 
Întrupări de-azur strecurat, matinale – 

Ce traduc în triluri poeme natale. 

Sfânt, graiul meu are miruri de veșnicii 
Și-n el Domnu-și toarce splendorile Sale.

SIMION GOCIU (Cernăuți)

Citind lumina stelei 

Să nu speriem  lumina puțină
rămasă pe genele noastre spre seară,

mai bine să citim pe bolta senină
gândul stelei cu chipul de ceară.

De suferință o fi sau de vis - 
atât de palidă și atât de departe.

Tremurul ei licărind în abis
e un posibil început de carte.

Așa vom uita de  obosita pleoapă, 
n-o să ne dăm seama de întuneric
și de timpul ce vrea să ne  încapă

în sufletul nopții aproape himeric...

Ca să fim un semn de  hotar
între stea și gândul  hoinar.

GEORGE SAUCIUC (Suceava)

Lacul cu nuferi
vreau să stau pe un nufăr

Fără să mă gândesc la țigară
la datorii, la soție

vreau astăzi, la umbra luminii
să mă bucur de cuvinte

Mâine, când voi fi ajuns în altă parte
voi fi pescuit nuferi și idei

Căci astăzi e drumul către mâine
Și doar astăzi,

vreau să stau pe un nufăr.

Cenaclul literar transfrontalier „Mașina cu poeți”

Constantin Horbovanu

Simion Gociu

Mircea Lutic

George Sauciuc
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Atunci când auzim de 
bibliotecă, din start ne 
imaginăm acea fundație 
veche și prăfuită pe care 
unii dintre noi trebuiau să o 
viziteze obligatoriu în vre-
mea liceului ori a facultății. 
În schimb, în câţiva ani, 
biblioteca s-a transformat 
într-o instituţie dinami-
că, interactivă și atractivă 
pentru comunitate. Care 
este rolul unei biblioteci în 
epoca digitală și ce fond de 
carte românească există în 
bibliotecile din Herța, re-
giunea Cernăuți, ne spune, 
într-un interviu, directorul 
Sistemului centralizat de 
biblioteci din Ținutul Herța, 
Elena Mihai. 

Stimată doamnă Elena 
Mihai, să facem împreună 
o radiografie a Bibliotecii 
Centrale Raionale „Ghe-
orghe Asachi”. Ce oferă ea 
comunității din Ținutul 
Herța?

Biblioteca centrală raională 
este un lăcaș cultural, care 
acordă comunității herțene 
un spectru larg de infor-
mații, cunoaștere și rela-

xare prin convorbiri și prin 
diferite jocuri interactive, 
dezvoltând în acest mod 
gândirea cititorilor. Dacă  ne 
referim la bibliotecă ca la o 
instituție socio-culturală, 
bibliotecarii, folosind bazele 
de date, le pot oferi infor-
mațiile și ajutorul necesar 
pensionarilor, tinerilor, 
celor care caută un loc de 
muncă și celor care doresc 
să capete o profesie. 

Ce evenimente cu tradiție 
aveți deja în sistemul de 
biblioteci? 

Dacă ne referim la bibliote-
că, ca la un lăcaș care deține 
un fond de carte, se orga-
nizează tradițional: Săptă-
mâna Cărții pentru copii 
și tineret, Salonul de carte, 
ajuns  la cea de a IV-a ediție, 
la care se adună scriitorii 
bucovineni din România 
și scriitorii cernăuțeni. În 
afară de acestea, tradițional 
este celebrată Ziua mon-
dială a scriitorului și Ziua 
mondială a poeziei. 

Mai există apetit pentru 
lectură în rândul tineri-
lor? 

Ar fi greșit să spunem că 
tinerii cititori sunt foarte 
activi și citesc 100%. De aici 
și prima sarcină a bibliote-
cilor: prin diferite metode și 
eforturi moderne să facem 
tot posibilul să-i atragem 
pe tineri la bibliotecă, și nu 
doar pentru a citi, deoarece 
ei se sperie atunci când sunt 
obligați să citească. Apelând 
la jocuri interactive, discu-
ții, mese rotunde etc. putem 
să-i atragem pe utilizatori, 
conturându-le preferințele 
literare.

Cum vedeți relația dintre 
cartea tipărită și lectura 
electronică?  

Nu trebuie să ne sperie 
cărțile electronice, or acesta 
este viitorul. Sunt convinsă 
că tinerii citesc, pur și sim-
plu bibliotecile nu pot reali-
za monitorizarea respectivă. 
Cred că 60% dintre tineri 
citesc cărți electronice. 

Pentru ce ați opta dum-
neavoastră?  

Clar, pentru cartea tipă-
rită, deoarece așa am fost 

educată. Noi nu am știut de 
existența cărții electronice. 

Ce fond de carte româ-
nească are în prezent 
Sistemul centralizat de 
biblioteci Herța și care 
sunt metodele de achizi-
ție?

În prezent, deținem 5,9% de 
carte românească cu grafie 
latină, în schimb, mai avem 
și cu grafie chirilică – 28,8%. 
Referitor la metodele de 
achiziție, teoretic ar trebui 
să fie finanțare din partea 
statului, dar în Ucraina nu 
există edituri cu capacitate 
financiară care să tipărească 
cărți românești. Cu toate 
acestea, datorită relațiilor 
de prietenie dintre regiunea 
Cernăuți și România, unde 
luăm parte la multe activi-
tăți, mereu ne întoarcem 
acasă cu multe volume. De 
asemenea, sunt numeroase 
acțiuni, în rezultatul cărora 
primim cărți prețioase. Ast-
fel, încet-încet se acumulea-
ză fondul necesar de carte 
românească. 

Unde vedeți bibliotecile 
din Ținutul Herța peste 5 
ani?

Le văd rămase în aceleași 
comunități, deoarece po-
trivit unei hotărâri recente 
a Cabinetului de Miniștri 
din Ucraina, noi suntem 
apărați de stat. O spun clar 
și răspicat: bibliotecile nu 
o să dispară niciodată, de-
oarece ele sunt unele dintre 
cele mai vechi instituții, iar 
bibliotecarul – una dintre 
cele mai vechi profesii.

Mirela Amarie

Care va fi soarta 
bibliotecilor 

românești din 
regiunea Cernăuți?



15

B
is

e
r

ic
ile

 n
o

a
s

tr
e 

Școala, biserica și primăria au fost în permanență piloni 
existențiali pentru satul tradițional românesc. Datorită lor, 
s-a menținut de-a lungul timpului credința, limba și tradi-
ția românească în nordul Bucovinei – o zonă care a fost mai 
tot timpul în epicentrul marilor mișcări geopolitice. În pofida 
încercărilor prin care trec bisericile românești din Ucraina, 
creștinii continuă să se roage în limba română în lăcașele de 
cult din regiunea Cernăuți. 
În perioada de după Primul Război Mondial, în orașul Cernă-
uți au fost construite mai multe edificii importante. Printre 
acestea se numără și Biserica „Înălțarea Domnului” din ve-
chea așezare românească Horecea, actualmente suburbie a 
orașului Cernăuți. 
Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei „BucPress”, 
preotul paroh al Bisericii „Înălțarea Domnului” din Horecea, 
Pavel Paulencu, ne-a povestit despre istoria acestui lăcaș de 
cult.

Pavel Paulencu: Construc-
ția bisericii „Înălțarea Dom-
nului” din suburbia Horecea 
a Cernăuțiului a început în 
1935, în perioada României 
Mari, cu binecuvântarea Mi-
tropolitului Bucovinei, Ho-
tinului și Maramureșului, 
Visarion Puiu, cu cheltuie-
lile Mitropoliei, enoriașilor 
și sub conducerea preotului 
paroh Ștefan Sălcescu. Sfin-
țirea mare a bisericii „Înălța-
rea Domnului” a avut loc în 
data de 21 noiembrie 1938. 
Cu părere de rău, biserica 
și credința ortodoxă în ge-
nere, au fost supuse perse-
cutărilor. Această biserică 
a avut de suferit în timpul 
instaurării puterii sovietice 
în ținut, fiind închisă în pe-
rioada postbelică: din 1960 
până în 1989. Atât timp cât 
biserica nu a funcționat, aici 
a fost un depozit de piese 

auto și motociclete. Când 
am fost repartizat să slujesc 
aici în 2012, am găsit stâlpii 
care țineau carcasele pentru 
expoziția tehnicii. Depozi-
tul era chiar în biserică. În 
pofida prigonirilor, creștinii 
din Horecea Urbană și-au 
păstrat credința. Puteri-
le sovietice au avut drept 
scop distrugerea bisericilor, 
transformându-le în obiec-
tive laice. Această biserică 
însă nu a fost modificată ca 
edificiu arhitectural. Totuși, 
a fost scos iconostasul și 
două clopote – lucruri foarte 
importante pentru o biseri-
că. De precizat că manope-
ra din lemn a iconostasului, 
care avea o valoare enormă, 
a fost realizată de sculptorul 
George Lovendal, iar pictu-
ra – de Grigore Dumitrescu. 
Din păcate, pictura inițială 
în mare parte a fost distrusă. 

S-a păstrat câte ceva în pro-
naos, dar proprietarii depo-
zitului au fost cointeresați 
să se distrugă cât mai mult. 
La redeschiderea bisericii, în 
1989, s-a făcut tencuiala din 
nou și s-a pictat biserica în-
tr-un alt stil deja. 

BucPress: Știm că în interi-
orul bisericii există o dovadă 
importantă despre construi-
rea lăcașului sfânt anume în 
perioada României interbe-
lice.

Pavel Paulencu: Da, Bise-
rica „Înălțarea Domnului” 
de-a lungul anilor și-a păs-
trat un document istoric, 
care se află chiar la intrarea 
în pridvor. Textul arată că 
acest sfânt lăcaș a fost con-
struit pe vremea Regelui 
Carol al II-ea al României 
și a Mitropolitului Visarion 
Puiu, sub conducerea preo-

tului paroh Ștefan Sălcescu. 
Este o adevărată minune că 
nici dominarea sovieticilor, 
nici alte fapte istorice, nu 
au reușit să distrugă acest 
document, care atestă că 
sfântul lăcaș a fost constru-
it pe vremea României. Este 
un document foarte impor-
tant pentru noi, românii din 
nordul Bucovinei. Trebuie să 
depunem eforturi să nu fie 
uitată istoria noastră, isto-
ria strămoșilor noștri, care 
prin jertfire materială și du-
hovnicească au contribuit la 
ridicarea acestui sfânt lăcaș. 
În același timp, biserica are 
nevoie de o nouă pictură in-
terioară și aici orice ajutor ar 
fi binevenit din partea cre-
dincioșilor din Cernăuți sau 
a fraților din România. 

Mariana Struț 

Biserica „Înălțarea Domnului” din Ho-
recea – un lăcaș de cult al românilor 

din Cernăuți
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 La Cernăuți a fost proiectat, în premieră, filmul 
Agerpres „Marea Unire - România, la 100 de ani”. Evenimen-
tul a avut loc în cadrul Zilelor Filmului Istoric în Bucovina, 
organizate de asociația „Bukowina Alpineverein” din Vatra 
Dornei în parteneriat cu Centrul Media BucPress din Cernă-
uți.
 Proiectarea filmului a avut loc la sediul Societății 
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea 
Cernăuți, urmată de o discuție pe teme istorice și cultura-
le, la care a participat dr. Mihaela Toader de la Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 
Românesc. Aceasta a fost prezentă și la o proiecție de film la 
Universitatea din Cernăuți, unde a vorbit studenților și pro-
fesorilor despre Theodor Onciulescu, originar din Bucovina, 
cunoscut ca unul dintre cei mai importanți oameni de cultu-
ră din exilul românesc după 1940.

 Documentarul „Limba noastră cea română…” re-
alizat de BucPress TV din Cernăuți a obținut trofeul con-
cursului de televiziune „Patrimoniul cultural în anul Cen-
tenarului reflectat în producţiile TV”, desfășurat la Iași. 
Organizatorul festivalului de producție TV a fost Asociația 
Edunext, iar finanțator – Consiliul Județean Iași. Parteneri: 
Camera de Comerț din Iași și TVR.
 Concursul a avut loc pe trei secţiuni: știri, reportaj/
interviu și documentar,  adresându-se profesioniștilor din 
televiziunile din România, Republica Moldova și Ucraina. 
Juriul a fost format din specialiști în domeniul audiovizual 

Cernăuți: Zilele 
Filmului Istoric 
în Bucovina

BucPress TV a 
obținut trofeul 
unui concurs 
internațional de 
televiziune 

 Documentarul „Marea Unire - România, la 100 de 
ani” prezintă mărturii ale urmașilor celor care au luptat în 
Primul Război Mondial, dar și o colecţie de momente isto-
rice importante în nașterea acestui stat. Agerpres a mers pe 
urmele celor care au înfăptuit Unirea, în Basarabia, Bucovi-
na și Transilvania, iar descendenţii celor care au pus umărul 
la reîntregirea ţării deschid culisele celui mai important mo-
ment istoric.
 De precizat că documentarul „Marea Unire - Româ-
nia, la 100 de ani” de Agerpres a fost proiectat la Cernăuți în 
premieră, alături de alte filme românești: „Și lespezile vor-
besc” (la Fundația de Binefacere a Evreilor din Cernăuți „He-
sed-Shushana”) sau „Timeless Love” / „Iubire fără sfârșit” (la 
Universitatea Națională din Cernăuți). O premieră absolu-
tă în Ucraina a fost proiectarea „Pe scară în cușca cu lei” / 
„Leiter in der Lowengrube”, drepturile de proiectare publică 
fiind achitate cu sprijinul Ambasadei Austriei la București. 
Zilele Filmului Istoric în Bucovina au continuat și în regim 
online, BucPress TV difuzând în premieră două filme: „Des-
pre Viața Regelui Mihai” și „Brașov 1987. Doi ani mai devre-
me”. Festivalul Filmului Istoric în Bucovina va fi organizat și 
în perioada anilor 2019-2020. 

ale căror competențe nu pot fi contestate. Membrii juriu-
lui: Ovidiu Lazăr, regizor artistic la Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri” din Iași, președinte; Carmen Scutariu, master în 
Global Journalism la Coventry University, Ramona Iacobu-
ţe, jurnalist, drd. în Teatrologie la Universitatea de Arte din 
Iași; Ioana Palamar, artist vizual, membru în UAP România, 
Margareta Andreescu, jurnalist de televiziune.
 La prima ediție a concursului din 2018, trofeul a fost 
luat de  BucPress TV din Cernăuți, cu documentarul „Limba 
noastră cea română…”. BucPress TV, un proiect al Centrului 
Media BucPress, a trimis spre jurizare patru producții televi-
zate, două dintre care au nimerit în faza finală a concursului. 
Pe lângă documentarul „Limba noastră cea română…”, care a 
luat trofeul concursului, a fost nominalizat și documentarul 
„Casa lui Aron Pumnul din Cernăuți: nepăsare, uitare...”.
 Merită menționat faptul că documentarul „Limba 
noastră cea română....” analizează efectele distrugătoare ale 
Legii Educației asupra românilor din Ucraina. BucPress TV 
subliniază formele de luptă a românilor din Ucraina pentru 
menținerea identității lingvistice și salvarea școlilor cu pre-
dare în limba română. 
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Biserica ortodoxă din Apșa de Mijloc, 
nordul Maramureșului (regiunea 
Transcarpatia), construită în 
1428, necesită o reparație urgentă. 
Comunitatea românească din zonă, în 
frunte cu părintele paroh Gheorghe 
Alb, a tot solicitat sprijinul autorităților 
ucrainene, însă fără niciun rezultat.   

Apșa de Mijloc: Biserica românească 
din 1428 necesită o reparație urgentă 

 „Cu speranța în 
Dumnezeu și nădejdea în 
oameni de bună credință, 
în viitorul apropiat vom în-
cepe lucrările de reparație 
a bisericii. Suntem deschiși 
pentru orice fel de colabo-

rare. Avem nevoie de rugă-
ciunile și sprijinul frățiilor 
voastre”, susține părintele 
paroh.
 Așadar, este nevoie 
de sprijinul tuturor români-
lor pentru a repara biserica 

din Apșa de Mijloc, nordul 
Maramureșului, biseri-
că românească veche din 
1428. Cea mai veche bise-
rică din Apșa de Mijloc ve-
ghează satul de pe un deal. 
Este un monument istoric 
care atestă prezența cultu-
rală românească seculară 
pe meleagurile maramure-
șene.
 Acest lăcaș de cult, 
care este inclus în patrimo-
niul mondial UNESCO, în 
ultimii ani trece prin vre-
muri grele. Nu se găsesc 
bani pentru lucrările de 
restaurare și întreținere, nu 
se acordă atenția necesară 
pentru păstrarea monu-

„Asociația tinerilor români din Tran-
scarpatia” – o nouă asociație româ-
nească din Maramureșul istoric
În regiunea Transcarpatia a fost înregis-
trată o nouă societate pentru cultura ro-
mânească – „Asociația tinerilor români 
din Transcarpatia”.
 „Mă simt mândru 
să fiu directorul asociației. 
Avem mai multe planuri și 
proiecte privind tinerii ro-
mâni din Transcarpatia. În-
cepem un proiect amplu și 
sperăm sa fie pentru lungă 
durată.  Suntem o echipă 
tânără, cu multă energie 
pozitivă, dornică de muncă, 

de colaborare și bazată pe 
viitorul tinerilor”, a decla-
rat directorul noii asociații 
românești din Maramure-
șul istoric, Vasile Tiple.
 „Dacă vrem să 
trăim într-o societate mai 
bună, trebuie să ajutăm ti-
nerii. Asta ne propunem 
noi, să ajutăm tinerii ro-

mâni din Transcarpatia, 
pentru că ei sunt viitorul!”, 
a comunicat Tiple.  De pre-
cizat că directorul acestei 
asociații este profesor la 
școala din Biserica Albă. 
Anume el a reprezentat 
românii din Ucraina la 
sesiunea Comisiei inter-
guvernamentale mixte ro-
mâno-ucraineană pentru 
protecția drepturilor per-
soanelor aparținând mino-
rităților naționale, întruni-
tă la Institutul Diplomatic 
Român din București. 
 Menționăm că ma-
joritatea din cei 32.152 et-
nici români din Transcar-
patia (potrivit ultimului 

recensământ) trăiesc com-
pact între Tisa si Carpați, la 
granița cu România. Etnicii 
români locuiesc în princi-
pal în raioanele Teaciv (Te-
ceu) – 21,3 mii persoane și 
Rahiv (Rahău) – 10,5 mii 
persoane. Aproximativ 300 
de etnici romani există în 
alte raioane din regiunea 
Transcarpatia. Cele două 
raioane reprezintă un are-
al românesc compact din 
Ucraina și constituie popu-
lația majoritară absolută în 
13 localități

Elvira Chilaru

mentului istoric. Restaura-
rea unui asemenea monu-
ment istoric prevede bani 
mulți și statul nu va fi în 
stare să susțină cheltuieli-
le. „Ar fi oare posibil ca în 
secolul tehnologiilor ino-
vatoare să moară comorile 
autentice?  De ce nu sunt 
auziți românii cu probleme-
le lor reale, de ce nu reacți-
onează nici o structură din 
țară și din România?”, se 
spune într-un apel al comu-
nității românești din Apșa 
de Mijloc.      

Georgeta Marina 
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Jocul de oină amintește de 
o foarte veche îndeletnicire 
a daco-romanilor, păstori-
tul. A „oina” oile se traduce 
prin a le coborî toamna de la 
munte la șesul verde, într-o 
zonă sau localitate din apro-
pierea unui râu, fenomen 
numit transhumanţă. Astfel 
se poate explica de unde în-
cepe adevărata istorie a aces-
tui vechi joc românesc.

Oina ar fi un joc războinic, 
din care nu lipsesc momen-
tele de atac și apărare, însă 
după felul de așezare a jucă-
torilor în teren și a materia-
lelor folosite (băţul și min-
gea din piele, umplută cu 
păr de animal) ar reprezenta 
mai degrabă o transpunere 
pe plan competiţional a ce-
lor două ocupaţii, creșterea 
vitelor și păstoritul. Căpita-
nul echipei se numea baci 
(mai marele peste ciobani), 

iar jucătorul prins la mijloc 
era jucător la strungă, potri-
vit „Enciclopediei Educaţiei 
Fizice și Sportului din Ro-
mânia”.

Astăzi, oina este un joc spor-
tiv practicat în aer liber, pe 
un teren dreptunghiular, 
preferabil acoperit cu iarbă, 
între două echipe de câte 11 
jucători. Jocul începe când 
cineva din echipa la bătaie 
aruncă mingea în aer în timp 
ce un alt jucător din aceeași 
echipă trebuie să o lovească 
cu un baston din lemn și să 
o trimită cât poate el de de-
parte. 

Prima informaţie scrisă, des-
pre existenţa jocului de oină, 
datează din anul 1763 și este 
furnizată de preotul Nico-
lae Stoica din Haţeg, care a 
consemnat, pe o Cazanie de 
la Râmnic, anii petrecuţi la 
Timișoara, joaca cu copiii în 

curtea bisericii (lopta mică) 
o variantă a jocului de oină, 
de atunci. Și în Bucovina 
s-a păstrat jocul oinei sub 
numele de „loptă”, „laptu-
cu” sau „hoină”. Din păcate, 
acest gen de sport a fost uitat 
de copii și maturi, fiind un 
sport național românesc.

18 școli din capitală și din 
ţară au participat, în luna 
mai 1899, la primul concurs 
de oină desfășurat la Bucu-
rești. Locul 1 a fost ocupat 
de echipa Liceului „Nicolae 
Bălcescu” din Brăila.  Din 
păcate, oina nu a avut forţa 
baschetului sau a voleiului, 
pe care misionarii sau solda-
ţii americani le-au luat cu ei 
în jurul lumii.

Dar cea mai mare problemă 
a oinei pare să fi fost tocmai 
unicitatea ei. Pe plan intern, 
autorităţile școlare nu au re-
ușit să o impună în toate șco-

lile și liceele din România. Pe 
plan extern, primul meci in-
ternaţional oficial a avut loc 
abia la începutul secolului 
XXI. Destinul sportului na-
ţional românesc este, încă, 
șovăielnic, potrivit experți-
lor sportivi. 

Astăzi, există instituții din 
România care au echipe de 
oină cu care participă la 
campionatele dedicate aces-
tui sport, cel mai important 
dintre acestea fiind Cupa 
Regelui la Oină. Ar fi un su-
biect de meditație pentru 
iubitorii sportului din regiu-
nea Cernăuți să fie renăscut 
acest gen de sport în Ucrai-
na. Există și o Federație Ro-
mână de Oină, ai cărei site 
este – froina.ro. 

Oina – sportul național românesc, 
uitat în nordul Bucovinei
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Ansamblul etnofolcloric 
„Izvoraș” din Ropcea

 Ropcea, o frumoasă localitate 
de pe valea Siretului, păstrează cu 
sfințenie obiceiurile strămoșești și portul 
popular. Oamenii de prin părțile locului 
pun preț pe aceste valori, semănând în 
sufletele copiilor dragostea față de limba 
străbunilor și cultura neamului.
Pe valea Siretului, în 
satul Ropcea din nordul 
Bucovinei, deja al 37-lea 
an își desfășoară o fru-
moasă activitate artistică 
ansamblul etnofolcloric 
„Izvoraș”. Conducătorul 
artistic al acestui ansamblu 
etnofolcloric este Victoria 
Costinean, Lucrător Emerit 
al Culturii din Ucraina, 
o îndrăgită interpretă de 
muzică populară româ-
nească din spațiul nord-bu-
covinean, care coordonează 
activitatea ansamblului 
chiar de la fondare.
Ansamblul funcționează 
pe lângă Complexul In-
structiv-educativ din satul 
Ropcea, fiind o adevărată 
școală populară de arte a 
românașilor bucovineni. 
Victoria Costinean, o 
privighetoare a cântecului 
popular românesc, coordo-
nează un  colectiv artistic 
model. În cadrul unui in-
terviu acordat „BucPress”, 
interpreta a menționat că 
ansamblul „Izvoraș” se 
bazează pe piese și costume 
autentice, pe talentul și 
artistismul local.
„În primul rând ne strădu-
im să reprezentăm folclorul 
și costumul autentic din 
Bucovina, din satele de pe 
valea Siretului. Avem un 
repertoriu autentic bucovi-
nean, cu piese tradiționale: 
doine, cântece de veselie, 
cântece de înstrăinare. 
Sunt cântece care fac parte 
din repertoriul meu și din 
repertoriul ansamblului. 
Ne bazăm mai ales pe 
cântece culese în nordul 

Bucovinei. Am o plăcere să 
discut acum despre ceea ce 
este mai scump pentru noi: 
limba maternă, tradiția 
românească și folclorul. 
Ce înseamnă un cântec 
autentic? Îl cântăm așa 
cum l-am auzit, în haina 
lui, în cămașa lui populară. 
Deseori găsim un cântec cu 
diferite melodii, adică ace-
lași vers și mai multe vari-
ante ale melodiei. Avem și 
cântece prelucrate. Foarte 

multe cântece pe care noi 
le găsim nu au melodie, nu 
au început sau sfârșit. Din 
acest motiv, suntem nevoiți 
să prelucrăm unele cântece 
pentru a le salva”, a spus 
Victoria Costinean.   
Ansamblul etnofolcloric 
„Izvoraș” din Ropcea a fost 
înființat în 1982 și a de-
venit un colectiv model în 
regiunea Cernăuți. Victoria 
Costinean a avut ca scop să 
adune copiii îndrăgostiți 
de muzica populară, de 
folclor, de costumul nați-
onal. A urmat procesul de 
culegere a cântecelor vechi 

din zonă.
„Ce înseamnă pentru mine 
acest ansamblu? Vă dați 
seamă ce ar înseamna pen-
tru dumneavoastră familia 
din care faceți parte. Acești 
copii au devenit o părticică 
a sufletului meu și sunt 
membri ai familiei mele. 
Mă mândresc cu faptul 
că am reușit să dezvolt 
acest ansamblu. Primesc 
mesaje de încurajare din 
mai multe state. Mă bucur 
enorm că sunt oameni 
care urmăresc activitatea 
noastră și doresc să susțină 
viața culturală a români-

lor din nordul Bucovinei. 
Sunt fericită atunci când 
oamenii admiră discipolii 
mei, când văd că ei ascultă 
de povețe mele și învăță pe 
alții să prețuiască folclo-
rul autentic”, a menționat 
Victoria Costinean. 
În afară de ansamblul 
etnofolcloric „Izvoraș”, Vic-
toria Costinean a creat pe 
lângă școala din localitate 
un muzeu, care păstrează 
vie istoria satului Ropcea și 
a românilor bucovineni din 
acest colț de lume. 



  Statuia lui Mihai Eminescu

  „Detrunchiatul”, monumentul funerar al lui Zaharia   
  Voronca, Cimitirul din Cernăuți

  Universitatea Națională din Cernăuți,  fosta Reședință a 
  mitropoliților Bucovinei și Dalmației 

  Casa lui Aron Pumnul din Cernăuți 

  Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

   Întreprinderi din Cernăuțiul de altădată 

  Palatul național al românilor din Cernăuți 


