Gruia COJOCARU

FÃRÃ ZIDURI
ÎN PATRIA LIMBII ROMÂNE
tiind cã, în Þarã, omagierea Limbii
Române este o realitate pe care o consumãm, cu sau fãrã sos picant, în fiece zi,
am gãsit potrivit sã poposesc, la sfîrºit de august, în
spaþiul nord-bucovinean pentru a mistui, alãturi de
fraþii de acelaºi neam, miracolul simþirii cuvîntului
valah.
Conectaþi la trãirea româneascã a limbii materne – materializatã ºi în Þarã prin legiferarea zilei de
31 august ca Ziua Limbii Române – semenii din
nordul Bucovinei, asemenea celor din Republica
Moldova, au realizat la final de varã Conferinþa
„Limba Românã – azi”, în cadrul cãreia s-a elaborat „proiectul de rezoluþie pentru Limba noastrã
cea românã”, eveniment organizat pe 8 septembrie
2013 de cãtre Societatea pentru Cultura
Româneascã „Mihai Eminescu” Cernãuþi, aflat la a
XXIV-a ediþie.
Deºi popularizatã în mass-media întregului
spaþiu cultural românesc, conferinþa a adunat doar
cîteva zeci de persoane. Unul dintre motivele
slabei amprentãri umane a fost determinat de faptul cã, la ora cînd fusese anunþatã manifestarea,
printr-o bãtãtoritã ironie a destinului, era petrecut
pe ultimul drum Ilie Ioneþ, unul dintre liderii
românilor din Nordul Bucovinei. Totuºi, sub semnul unor „respirãri” – ca un „preludiu” la Limba
noastrã cea românã – iniþiate ºi coordonate de
scriitoarea Doina Cernica, disertaþiile ºi prelegerile
întru rostire româneascã au dobîndit consistentã
concreteþe prin oameni adînc ancoraþi în viaþa culturalã a Bucovinei.
Astfel, de la Mãnãstirea Voroneþ, Monahia
Elena Simionovici, în disertaþia Fascinaþia cuvîntului rostit în limba maternã, ne-a introdus senin în
universul logosului care alinã sau agreseazã, care
construieºte ori surpã, cuvinte care rãnesc mai profund decît lama de oþel a cuþitului sau cuvinte balsam pentru suflet ºi trup; cu eleganþa sobrã a omului care îºi coboarã spre lumea laicã învãþãturile
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etern cãlãuzitoare, reprezentanta obºtii Mãnãstirii
Voroneþ, cunoscãtoare a multor limbi strãine, ne-a
dezvãluit cã, mai ales pentru occidentalul aflat în
pelerinaj, nu e mai mare stupefacþie decît sã-l
întîmpini ºi sã-i tãlmãceºti în limba lui realitatea pe
care, aici la noi, o consumã. (Sã fie, aºadar, ºi un
îndemn discret întru studierea meticuloasã a limbilor strãine, ca o garanþie a schimbãrii percepþiei
Europei Apusene despre locuitorii strãvechii
Dacii?! Nu ºtiu, poate cã, în ceea ce ne priveºte,
dacã ªcolii româneºti i s-ar retroceda demnitatea
pîngãritã de diverºi decidenþi – traseiºtii de carton
ai ultimelor decenii! – sugestia ar prinde ceva contur...)
La rîndul sãu, o altã reprezentantã a obºtii
vechii mãnãstiri, Monahia Doctor Gabriela Platon,
în prelegerea Sfinþii Pãrinþi ºi Înþelepþii antici în
pictura exterioarã a Bisericii Sfintei Mãnãstiri
Voroneþ, uzînd cu naturaleþe de mijloacele tehnicii
moderne a momentului, ne-a introdus – accentuînd
revelarea tainelor picturii exterioare a Voroneþului
– în întreaga salbã de mãnãstiri care, încã din
Epoca Medievalã, aureoleazã în temeiurile sacralitãþii Þara pãdurilor de fag.
Inclus în programul conferinþei, discursul
istoricului literar ªtefan Hostiuc a constituit o veritabilã recenzie a douã volume – Societatea pentru
Culturã Românã în Bucovina (1862-2012) la 150
de ani – ale scriitorului Mircea Irimescu din
Rãdãuþi, judeþul Suceava; la rîndul sãu, autorul a
þinut sã reliefeze efervescenþa culturalã a Bucovinei
ultimului secol ºi jumãtate, stãruind pe ideea cã
limba românã a fost coloana vertebralã a identitãþii
în aceastã provincie, cu precãdere în cea de nord.
Rînd pe rînd, jurnaliºti redutabili precum
Nicolae ªapcã sau Vasile Bîcu, preºedintele
Societãþii pentru Culturã Româneascã ,,Mihai
Eminescu”, dar ºi cadre didactice cernãuþene au
revelat problematica fiinþãrii ºi consolidãrii limbii
române în Nordul Bucovinei, insistînd pe necesi 57

tatea pãstrãrii ºcolilor româneºti din Ucraina.
Vorbitorii au recunoscut cã, în condiþiile existenþei
unui personal didactic insuficient instruit în limba
românã, coroborat cu perspectivele limitate de pe
piaþa muncii pentru cunoscãtorii acesteia, limba lui
Eminescu nu mai e suficient de atractivã pentru o
parte a noii generaþii. De aceea ar fi nevoie, pe de
o parte, de identificarea în fiecare comunitate a
unor personalitãþi care, cu argumente veridice, sã
convingã populaþia româneascã de însemnãtatea
studierii limbii materne în ºcolile de profil. Dar, pe
de altã parte, dupã opinia tuturor, teama cu privire
la folosirea limbii române în ºcoalã ar trebui
depãºitã, mai ales în contextul progresului atestat
de Ucraina în crearea condiþiilor de semnare a
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeanã; alãturi de aceasta, ar trebui eliminatã comoditatea
unor cadre didactice din ºcolile româneºti care,
,,dupã ce au scris trei patru ani în limba ucraineanã,
le e lene sã traducã în limba românã materia predatã”, dupã cum remarca jurnalistul Nicolae ªapcã.
În opinia aceluiaºi ziarist, realizarea unui
dicþionar româno-ucrainean sau ucraineano-român,
corespunzãtor necesitãþilor momentului, care sã
evidenþieze evoluþia limbii române de mai bine de
jumãtate de veac – ultimul dicþionar de acest tip sa editat în 1962, fiind tradus relativ recent, fãrã
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modificãri – ar fi un pas important în consolidarea
graiului strãbun în Nordul Bucovinei. Mergînd mai
departe, jurnalistul cernãuþean, redactor-ºef al
cotidianului ,,Monitorul de Hliboca”, considera cã
o limbã românã cu un caracter unitar se poate
cristaliza în spaþiul românilor din lãuntrul ºi din
afara României doar folosind vectorii colaborãrii
interstatale din vîrful piramidelor socio-politice,
astfel încît, la nivelul ºcolii româneºti din
Bucureºti, Chiºinãu, Cernãuþi, Odesa ºi Slatina
(Transcarpatia) sã funcþioneze aceeaºi programã
ºcolarã de limba românã, care sã genereze manuale comune în ,,limba vechilor cazanii”. Cu
obiectivitate însã a nuanþat subiectul, luînd în calcul ºi reciproca, pentru comunitãþile ucrainene din
spaþiul carpato-danubian.
ªi pentru cã, furat de amãnuntele zilei, m-am
transformat uºor într-un arhivar cu reguli proprii –
bîntuit de rezonanþe stranii, similare celor din
Toate numele lui Saramago – cred cã meritã apreciat efortul participãrii active ºi inspirate a Denisei
Gabor, viceconsulul României la Cernãuþi, ºi, nu în
ultimul rînd, mesajul echilibrat al omului de spirit
Vasile Bîcu, amfitrionul conferinþei desfãºurate la
sediul Societãþii pentru Cultura Româneascã
„Mihai Eminescu” Cernãuþi.
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