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„Transnistria: temnița limbii române” este rezultatul colaborării dintre Octavian 

Bâlea, persoana care a realizat fotografiile, și Dan Gheorghe, mai cunoscut, poate, publicului 

larg pentru calitatea sa de jurnalist, cel care s-a ocupat de partea narativă. Important este 

faptul că această carte s-a materializat în urma unei experiențe autentic transnistreană. 

Fotograful Octavian Bâlea a povestit cum a încercat în 2010 să intre pe cont propriu în 

Transnistria, însă a reușit abia în 2012, cu ajutorul unei rețele de contact bazată pe tehnica 

recomandării. Experiențele de acolo – viza pe douăsprezece ore, fotografiatul cu un aparat 

vechi, pe film, agățat la brâu (să „nu se vadă că făceam poze”), tancurile care țin loc de statui 

și supermarketurile Sheriff din Tiraspol - vin să legitimeze acest demers al unor oameni care 

au simțit pe pielea lor ce înseamnă să te afli între nicăieri și adio, oameni care au simțit 

nevoia să întoarcă pentru o clipă privirea noastră, a celor de pe celălalt mal al Prutului, către 

paradisul în destrămare care sugrumă viețile unor ființe care nu sunt cu nimic vinovate pentru 

că s-au născut cu grafia latină în sânge. 

De când am văzut pentru prima dată anunțul lansării cărții „Transnistria – temnița 

limbii române” am știut că este un eveniment pe care nu trebuia să îl ratez. Și asta din simplul 

motiv că nu știam (aproape) nimic despre situația din Transnistria, grație reformelor tot mai 

aiuritoare din învățământul românesc, care au creat o fractură tot mai adâncă între noi, tinerii, 

și ideea că suntem parte a unui întreg, că istoria și cultura românească sunt parte vie din 

personalitățile noastre în formare. Și ce prilej mai bun de a lua pulsul zonei, dacă nu contactul 

direct cu liderii românilor de acolo?  

După cum aveam să aflu la fața locului, să trăiești într-o „țară” a nimănui nu-i lucru 

ușor. Statutul de exilat fără voia ta într-un „stat” care, de fapt, nici măcar nu există în și prin 

sine, atrage frământări și dificultăți cu care nu multă lume s-ar descurca atât de bine pe cât o 
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fac cei pe care „independența” autoproclamată a Transnistriei i-a obligat să lupte pentru 

reafirmarea adevărului istoric al românității de dincolo de Prut și Nistru.  

Istoria zonei nu este nici scurtă și nici simplă, așa cum ar părea la prima vedere. Parte 

a unui areal românesc mult mai larg, care se întinde până dincolo de Bug, aşa cum arată 

ultimele cercetări ale lui Golopenţia din timpul ultimului război mondial, Transnistria a 

devenit zonă tampon târziu, odată cu înaintarea rusească spre strâmtori, după secolulul al 

XVIII-lea. Ulterior, comuniştii au transformat o parte din ea în trambulină de lansare a 

bolşevismului spre România. Astfel, în 1924, s-a creat Republica Autonomă Sovietică 

Socialistă Moldovenească. Aceasta era integrată administrativ-teritorial în Republica 

Sovietică Socialistă Ucraineană. O asemenea creație artificială denumită RASSM cuprindea 

Transnistria de astăzi și localități din zona Odessei și urma să își mențină statutul, structura și 

componența până în 1940, când soarta Basarabiei a fost...diktată. Începând din acel moment, 

RASSM a fost scindată: partea de vest a trecut în componența Basarabiei, rezultând RSS 

Moldovenească, iar cea de est a rămas în cadrul RSS Ucrainene. Este lesne de înțeles ce 

mixtură etnică și lingvistică a rezultat în zonele menționate mai sus – de la români basarabeni 

până la ruși get-beget și ucraineni. Cu alte cuvinte, cauzele conflictului au rădăcini adânci în 

istoria secolului trecut.  

Demersurile URSS-ului de rusificare a teritoriilor de peste Prut sunt arhicunoscute – 

de la artificialitatea limbii moldovenești scrisă în grafia chirilică, până la negarea vehementă a 

identității; de la atacarea echivalenței limbii moldovenești cu cea română, până la redefinirea 

istoriei și culturii în contrapondere cu restul teritoriilor românești. Cu toate că entitatea numită 

URSS a dispărut de ceva vreme de pe harta lumii, dureros este faptul că asemenea acțiuni au 

loc și astăzi, cu o vehemență și convingere ieșite din logica firescului. Dacă până în 1992 

politica de (dez)naționalizare se făcea la nivelul arhivelor și administrației, educației și 

propagandei, după acest moment s-au înregistrat numeroase acțiuni violente împotriva limbii 

române și grafiei latine în spațiul transnistrean, acțiuni care depășesc cu mult cadrul simbolic. 

Dorința și demersul profesorilor, părinților și copiilor de a folosi scrierea latină în școli, cu 

alte cuvinte de a-și prezerva și exercita caracteristicile identitare circumscrise românității, a 

atras după sine reacții din partea separatiștilor, susținuți îndeaproape de „prietenul” din Est, 

atotprezent în teritoriu inclusiv la nivel militar și în mecanismul puterii. Aceste reacții par 

desprinse din poveștile bunicilor de pe vremea războiului: școli vandalizate, clădiri distruse, 

manuale confiscate și - asaltul suprem împotriva românității și romanității de dincolo de Prut 

– împușcarea (la propriu!) de către miliția transnistreană a literelor latine scrise cu cretă pe 

tabla unei clase pline de elevi. Acest episod, cu o valoare simbolică ușor de perceput, dar cu o 
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agresivitate care depășește sfera metaforei, ne duce cu gândul la o minunată scenă din filmul 

lui Mălaele, „Nunta mută”, una dintre puținele producții românești postdecembriste care au 

relatat rezistența (țărănească) românească în fața fenomenului comunist fără a cultiva un 

sentiment de inferioritate ci, dimpotrivă, de demnitate: „- Tovarăși, ce executăm noi azi?” „-

Cultura!!!”. 

Tocmai în această paradigmă a execuției culturii s-a înscris discuția de la lanasarea 

cărții „Transnistria: temnița limbii române”, care a avut loc în data de 18 aprilie la Clubul 

Țăranului, unde au fost prezenți un număr deloc neglijabil de oameni, în special de tineri. Trei 

dintre directorii de școli care au ales „să lupte pe baricade” pentru grafia latină au expus cu 

emoție și sinceritate clipele de groază prin care au trecut de-a lungul războiului, cele dintre 

reprezentanții alfabetului chirilic și ai celui latin. Doamna Eleonora Cercavschi, director al 

unei „școli pe roți” - Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Doroțcaia/Grigoriopol - a 

predat în acea seară lecția despre rezistența prin curaj și demnitate. „Sunt sigură că pentru toți 

cei care sunteți aici în sală este o singură întrebare: cum rezistăm noi acolo și cum este ca să 

fii român în Transnistria. Sau poate cum este sa conduci o școală românească în Transnistria. 

La toate aceste întrebări, vreau să răspund că pentru a face ceea ce facem noi acolo pe 

parcursul a douăzeci de ani, în primul și în primul rând ai nevoie de curaj. Dar și mai mult ai 

nevoie de multă, multă demnitate. Că numai demnitatea, dacă este înzestrată de către părinți, 

poate să te facă să faci lucruri pe care, la prima vedere, ți-ar părea că nu ești capabil să le 

faci.”. Dedicația și stăruința unui simplu profesor nu au cum să nu producă ecouri în fiecare 

dintre noi. A trece zilnic granița dintre Transnistria și Republica Moldova împreună cu toți 

elevii unui liceu nu-i lucru puțin; a face asta de unsprezece ani pare deja de neimaginat. Cu 

toate acestea, realitatea zilnică a doamnei Cercavschi și a elevilor dumneaei se circumscrie 

căutării continue a dreptății de dincolo de „granița” transnistreană. 

Imaginile pot avea mare forţă chiar şi atunci când sunt filmate rudimentar tehnologic, 

pe ascuns, cu camera unui telefon modest. Pentru că acestea arată zbuciumul fizic și metafizic 

al acestor oameni care nu cer mai mult decât un drept elementar, cel la educație în limba 

maternă. Pe lângă episoadele în care subordonați ai Sovietului Suprem din Tiraspol ocupau 

școli și încărcau sistematic în camioane tot ce se putea găsi, domnii profesori au reușit să 

aducă și un strop de speranță, expunând câteva dintre momentele cruciale ale anului școlar. 

Tocmai aceste prilejuri de afirmare netsingherită a românității dau tăria de a merge mai 

departe și hrănesc deopotrivă spiritele dumnealor, dar și pe cele ale elevilor și părinților. Iată, 

de pildă, sfințirea de la început de an școlar la Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol, 

sau amintirile despre „Primul” și „Ultimul Sunet” au reușit să ne readucă în memorie faptul că 
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undeva, oameni frumoși, oameni simpli, se luptă pentru generațiile care vin din urmă, 

păstrându-și în același timp sufletul curat, fără să cadă în patima urii, care pare să pună un văl 

pe ochii „autorităților” din Transnistria.  

Modalitatea în care acești oameni reușesc să își păstreze integritatea și speranța 

rămâne un mister pe care, probabil, majoritatea dintre noi nu vom reuși niciodată să îl 

descifrăm, mai ales că nu discutăm despre câțiva lideri, ci despre comunități întregi, legate 

între ele precum zalele unui lanț bine sudat. Însă, simplul fapt că ei există, că se încăpățânează 

să îngrijească noi generații și că au o voce care ajunge până la urechile noastre, ale celor din 

Bucureștiul mult prea îndepărtat sunt dovezile vii ale faptului că omul mai poate ieși din 

„criza lumii moderne” asupra căreia atrăgea atenția Ernest Bernea cu mult înainte să se fi tras 

primul foc de armă venit din partea „statului” transnistrean. La numai două săptămâni de la 

primul conflict violent de la liceul „Lucian Blaga”, când școala a fost ocupată de „așa-ziși 

studenți”, „românii transnistreni au demonstrat, cu toate că au încercat să ne distrugă... Noi 

avem o sărbătoare în școală, hramul școlii noastre – am sfințit și am sărbătorit și le-am 

demonstrat că nu-i așa de ușor de distrus limba română cu automatul, cu tancul. Noi mai 

departe vorbim, gândim și sărbătorim românește.” (Ion Iovcev, director al liceului 

„Lucian Blaga” din Tiraspol). 

Printre altele, dascălii au grijă să nu îi uite pe cei alături de care încearcă să protejeze 

scrisul latin. Directorul aceluiași liceu „Lucian Blaga”, domnul Ion Iovcev, relatează 

evenimentele din 1994, când școala pe care o conduce a fost vandalizată pentru prima dată. 

Cunoscând violența forțelor armate separatiste, „acești părinți, știind că poate să se întâmple 

orișice cu profesorii, cu directorul școlii, stăteau zi și noapte, timp de o săptămână, în fața 

apartamentului meu [...] să nu se întâmple să mă ieie și să dispar fără urmă. Au fost niște 

părinți deosebit de uniți.”. După cum spune domnul profesor, „istoria avea să se repete” și 

evenimentele din 1994 vor avea loc și în 2004, însă mult mai violent și drastic. Și de data 

aceasta, filosofia care a ghidat acțiunile conducerii școlii a fost rezumată minunat de către 

domnul Iovcev: „ [...] și iarăși redeschidem școala, și iar sărbătorim! [...] Limba și sufletul 

unui neam nu le poți distruge cu tancuri.”. Deschiderea şcolii este de fiecare dată o sărbătoare! 

Fiecare dintre noi vede diferit aceleași evenimente și alege un unghi sau altul din 

care să relateze întâmplări și oameni. Dacă doamna profesoară Eleonora Cercavschi și domnul 

profesor Ion Iovcev au ales să își deschidă sufletul pe de-a-ntregul în fața publicului, 

intervenția profesorului Sucitu a adus o doză de pragmatism prin raportarea la cronologie și 

evenimente, fără a lipsi însă elementul personal. Era aproximativ ora opt seara, când domnii 

profesori au fost purtați într-un timp și spațiu pe care noi le aflăm abia acum, și anume anul 
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1992, la Corjova. Tocmai se declanșaseră primele conflicte armate, când domnul Sucitu, 

profesor pe atunci la Lunga, a fost arestat în timp ce se întorcea de la școală chiar de către un 

„prieten belorus”. Acesta a fost momentul crucial care l-a determinat pe cel care până atunci 

fusese un simplu profesor să se implice cât de mult îi va sta în putință pentru a salva ce mai 

era de salvat în Transnistria: „Chiar așa nu se poate, să ne umilească ei în fel și chip...”. Ajuns 

director la gimnaziul din Corjova, domnul Sucitu începe să pună în aplicare planul de 

readucere a grafiei latine în legalitate. „[...] împreună cu profesorii, care erau adevărați 

patrioți, am ocupat Direcția școlii, am luat toată documentația cu puterea și le-am spus: care 

nu-s de acord, pot să plece. Și așa și-a fost. A doua zi, am fost chemat la KGB, da’ nu mă 

duceam singur, îmi luam doi, trei profesori cu mine că dacă mă duceam singur nu mă mai 

vedeați nici astăzi... Și astfel ne-am menținut mult timp, până am obținut de la Ministerul 

Educației al Republicii Moldova un ordin de a ne finanța, de a ne ajuta, și de-atunci uite-așa 

am trecut prin calvarul prin care au trecut și colegii mei și continuăm și mai departe să ducem 

povara bunătății noastre pe spate și cred că o să ducem până la ultima suflare.”  

Această succintă relatare spune multe lucruri despre barierele pe care încearcă să le 

spargă acești oameni minunați; ne arată cum curajul și demnitatea pot fi zid de piatră chiar și 

în fața temuților ofițeri KGB, și aceasta chiar și în absența oricărui ajutor din partea statului 

român.  

Philip Zimbardo remarca, într-o conferință din 2012, că există două tipuri de eroi – 

cei care ies din rândurile oamenilor obișnuiți și devin modele morale cunoscute, însă există și 

oameni care, deși reușesc să treacă dincolo de mediocritatea specifică omului modern aflat în 

plină criză spirituală, rămân în anonimat - tocmai acești oameni, atât de accesibili nouă, 

rămân necunoscuți – nu caută glorie, nu caută recunoaștere, caută doar șă își îndeplinească o 

datorie morală, nicidecum civică. Aceștia sunt profesorii din Transnistria, care au venit să își 

susțină cauza în fața unui public numeros format din oameni cu o viață mult mai simplă și mai 

ușoară decât a lor, susținuți de părinții și copiii ale căror imagine au devenit în spațiul 

românesc de dincolo de Prut. Ei sunt eroi pentru că rezistă de decenii (ca să nu punem la 

socoteală întreaga istorie) într-un context în care se profită de fiecare ocazie pentru a agresa 

alfabetului latin și pe cei ce gândesc și simt românește. Ar putea oricând să plece, să se 

retragă, să trăiască o bătrânețe liniștită și frumoasă alături de copii și nepoți, însă preferă să 

lupte, fiecare în propria manieră: unii o iau de la capăt, după fiecare acțiune destablizantă a 

separatiștilor, alții fac naveta zilnic între Transnistria și Republica Moldova doar pentru 

bucuria de a preda și de a trezi același spirit liber, minunat, în elevii lor, iar alții aleg să ridice 
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vocea în fața injustițiilor, fie că se prezintă mediului politic românesc sau că discută cu 

reprezentanții  Uniunii Europene la Bruxelles. 

 Ne-am aștepta ca măcar „Europa” să descâlcească ițele problemei transnistrene, 

aducând dreptatea pe malurile Nistrului. Din păcate, instituțiile responsabile aleg calea ușoară 

către o așa zisă rezolvare, legitimând regimul de la Tiraspol tocmai în substratul unor 

„recomandări” din noiembrie 2012 ale OSCE
1
. În loc să afirme și să susțină rezolvarea 

adevăratei probleme (cea a separării administrativ-teritoriale a Transnistriei față de Republica 

Moldova), consilierii europeni se mulțumesc să recomande schimburi de experiență între 

profesorii din cele două teritorii și alinierea legislației educaționale. Până la urmă, și soluțiile 

temporare pot funcționa, însă OSCE a eșuat în a sesiza particularitatea cazului pe care îl are 

sub monitorizare directă: este vorba de un „stat” cu granițe și independență pe care nimeni nu 

le recunoaște, un „stat” care nu s-ar putea autosusține fără ajutor venit din Rusia, o „țară” care 

pur și simplu nu există, „guvernată” fiind de niște „autorități” pe care chiar Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa le pune în categoria „de facto”-ului. Problema este tocmai 

recunoașterea și legitimarea regimului de la Tiraspol în ultimul raport OSCE asupra 

problemei de față, ceea ce nu face decât să crească tensiunile în zonă și întoarce privirile 

publicului larg de la subiect, având în vedere că o „țară” care nu există pe nicio hartă oficială 

poate constitui un subiect aprins și savuros, însă încă o dictatură perfect legitimă și reală nu ar 

mai fi deloc captivantă nici pentru presă, nici pentru public.  

Bine ziceau soții Aldea-Teodorovici în versurile unui câtec încă apreciat astăzi pe 

ambele maluri ale Prutului: „Dragu mi-i a te cânta, / Scrisule venit din stele! / Orice literă a ta 

/ Ca pe ochii maicii mele / Dornic, o sărut!”. Îmi doresc ca într-o zi senină să cântăm și strofa 

următoare și să ne gândim la Transnistria doar ca la un moment de rătăcire care s-a încheiat 

demult și nu a lăsat în urmă decât amintiri sumbre: „Bucură-te, scris latin / Că pe valea dulce-

amară / N-ai venit ca un străin, / Ai venit la tine-n țară / Și la frații tăi!”. 
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 Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Noiembrie, 2012. Școlile cu predare în grafia latină, 

adminstrate de Republica Moldova, din Transnistria. Istoric, situația actuală, analiză și recomandări. Raport 
întocmit de Misiunea OSCE în Moldova și de Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale. 


