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Jesienią 2006 roku Centrum Razumkowa wspólnie z Centrum Pokoju, Kon-

wersji i Polityki Zagranicznej Ukrainy (Kijów) przeprowadziły badanie wśród eksper-
tów dotyczące polityki zagranicznej Ukrainy. W badaniach eksperci oceniali real-
ność zagrożeń z zaproponowanej listy oraz możliwe modele zapewnienia bezpie-
czeństwa narodowego a także scharakteryzowali problemy powiązane z procesami 
integracji euro-atlantyckiej. Wśród problemów, które są istotne dla Ukrainy z punktu 
widzenia bezpieczeństwa analitycy nie wskazali na żaden, który byłby w jakiś spo-
sób związany z czynnikiem etnicznym.1 Jednocześnie ponad 70% ekspertów uwa-
ża, że zagrożenie dla Ukrainy niesie niszczenie sytemu wartości społecznych. 
Biorąc pod uwagę, że wiele regionów Ukrainy jest regionami wieloetnicznymi, 
można stwierdzić, że w tych regionach tworzy się regionalny symboliczny uniwer-
sum, formują się regiony transgraniczne z własną tożsamością, w których identyfi-
kacja lokalna albo regionalna dominuje nad innymi. Przy tym na obszarach mie-
szanych etnicznie (czynnik kontaktów międzyetnicznych jest w tym wypadku bar-
dzo silny, a wręcz decydujący) obserwuje się obecność kilku tożsamości, w których 
aspekt etniczny jest wyrażony w formułowaniu procesów identyfikacyjnych na po-
ziomie lokalnym. Biorąc pod uwagę powyższe, określenie problematycznych 
aspektów funkcjonowania i porównania pewnych wspólnych dla Bukowiny kwestii 
możliwe jest w następujących płaszczyznach: 

- wpływ zmian społecznych na formułowanie tożsamości narodowej 
i lokalnej; 

- na jakich podstawach odbywa się samoidentyfikacja poszczególnych grup 
etnicznych pogranicza; 

- jak zmienia się Bukowina w trakcie procesów integracji europejskiej; 
- czy może regionalizm stanowić alternatywę dla nacjonalizmu (w konkretnej 

sytuacji – na Bukowinie). 
Uwaga politologów i analityków zajmujących się problemami bezpieczeństwa 

jest zazwyczaj skierowana na Krym, albo Zakarpacie. Obwód Czerniowiecki 
(nazwa historyczna regionu – Północna Bukowina) jest uznawany tradycyjnie za 
region „spokojny”. Zainteresowanie Bukowiną wynika przede wszystkim z faktu, że 
jest ona położona na obszarze, gdzie przenikają się wielkie grupy etniczne Ukraiń-
ców, Rumunów, Mołdawian, i mniejsze – Rosjanie, Żydzi, Polacy. Istniejące bada-
nia procesów etnicznych na pograniczu ukraińsko-rumuńskim powiązane są 
w pierwszej kolejności ze studiami nad Polonią. Na przykład, „Bukowina po stronie 
dialogu”,2 prace A. Koseskiego,3 E. Biedrzyckiego,4 a także K. Feleszki,5 który zaj-
                                                        
1 Alternatywni modeli zabezpeczennia nacional'noi bezpeky Ukrainy: ocinky ekspertiw. „Nacional’na 

bezpeka i oborona”, 2006, nr 9 
2 Bukowina po stronie dialogu. Sejny 1999 
3 A. Koseski: Procesy migracji i społeczności polonijne. Problematyka metodologiczno-historyczna. 
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muje się kwestią używania języka polskiego na Bukowinie, a także dokonuje próby 
konstruowania bukowińskiej, lokalnej (regionalnej) tożsamości na zasadach języ-
kowych. 

Problemami mniejszości narodowych na Bukowinie zajmowali się badacze 
z Czerniowiec: J. Strutyński, F. Jacenjuk;6 S. Trojan;7 S. Osaczuk.8 Niektóre aspek-
ty związane z sytuacją międzyetniczną na Bukowinie można znaleźć w pracach 
poświęconych sytuacji demograficznej kraju: S. Skorejko;9 S. Popyk,10 albo w pra-
cach o charakterze historycznym: O. Dobrżanskyj;11 J. Strutyńskyj, Goruk.12 Dużą 
uwagę sytuacji etnopolitycznej na Bukowinie poświęca się w kontekście poszuki-
wania dróg wyważonej etnopolityki państwa. Warto przypomnieć, że w czerwcu 
2002 roku pod egidą OBWE, Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. człowie-
ka i z udziałem Państwowego Komitetu Ukrainy w sprawach narodowości i migracji 
była zapoczątkowana realizacja wspólnego projektu stosowanie monitoringu stanu 
zachowania praw i swobód mniejszości narodowych w Autonomicznej Republice 
Krymu, obwodzie donieckim, zakarpackim, łuhańskim, odesskim, czerniowieckim 
i lwowskim. Państwowy Komitet Ukrainy ds. Narodowości i Migracji przy udziale 
Fundacji Konrada Adenauera na Ukrainie przeprowadził w Czerniowcach semina-
rium na temat „Mniejszości Narodowe Ukrainy w demokracji” w czerwcu 2002 ro-
ku.13 W tym samym roku zapoczątkowano coroczne spotkania „Ukraina – Mołda-
wia – Rumunia: historyczne, polityczne i kulturowe relacje w kontekście współcze-
snych procesów europejskich”. We wrześniu 2004 roku w Czerniowcach odbył się 
okrągły stół ekspertów, który stał się ważnym krokiem do porozumienia, próbą 
znalezienia wspólnego wektora działań w dialogu międzyetnicznym na Bukowi-
nie.14 

Pogranicze ukraińsko – rumuńskie można scharakteryzować w trzech aspek-
tach. W sensie obszarowym ukraińsko – rumuńskie pogranicze jest historycznie 
sformułowanym regionem, położonym daleko od centrum, w pobliżu granic pań-

                                                                                                                                             
Lublin-Pułtusk 2003 

4 E. Biedrzycki: Historia Polaków na Bukowinie. Kraków 1973 
5 K. Feleszko: O legendzie Bukowińskiej – prozą (czyli kilka pojęć socjologicznych). W: K. Feleszko 

(red.): Bukowina po stronie dialogu. Sejny 1999; Od wielojęzyczności do wspólnej tożsamości. 
W: E. Smułkowskiej, A. Engelking (red.): Język a tożsamość na pograniczu kultur. Białystok-
Warszawa 2000 

6 W.J. Strutyńskyj, F.S. Jacenjuk: Poljaky na Bukowyni u XIX – na początku XX st.: dejaki aspekty 
uczasti hromadśko-politycznomu ta hospodarśkomu żytni. W: Z istorycznoho mynułoho Bukowyny. 
Zb. nauk. Startej. Czerniwci 1996 

7 S. Trojan: Z istoriji kulturnoho żyttja bukovynśkych nimciw (dr. poł. XIX – pocz. XX st.). W: Z istorycz-
noho mynułoho…, op. cit. 

8 S. Osaczuk: Nimci Bukowyny. Istorija towaryśkoho ruchu (druha połowyna XIX – poczatok XX st.). 
Czerniwci 2002 

9 G.M. Skorejko: Nasełennja Bukowyny za urjadowymy perepysamy druhoji połowyny XIX – poczatku 
XX st.,: istoryko-demohraficznyj analiz. Awtoreferat dys. kand. ist. Nauk. Czerniwci 1998 

10 S. Popyk: Ukrainci w Awstriji. 1914 – 1918. Kyjiw-Czerniwci 1999 
11 O. Dobrżanśkyj: Nacionalnyj ruch Ukrajinciw Bukowyny druhowi połowyny XIX – początku XX st. 

Czerniwci 1999 
12 W. Strutynśkyj, A. Goruk: Kulturno-proswitnyćka dijalnist’ Bukowynśkoji połoniji w druhij połowyni XIX 

– na początku XX st. „Pytannja istoriji nowoho ta nowitnoho czasu”. Czerniwci 2000, nr 7 
13 R. Cziłaczawa, T. Pyłypenko: Priorytety ta stratehija realizacji derżawnoji polityky u sferi miżnacional-

nych widno syn Ukrainy. W: Spryjannja poszyrennju tołerantnosti u polietnicznomu suspil’stwi. Kyjiw 
2002 

14 Etniczni wzajemny na terytoriji Jewrorehionu „Werchnij Prut”: pidsumky ustanowczoho periodu. 
Kruhłyj stił ekspertiw. Czerniwci 23-25. 09. 2004 
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stwowych Ukrainy i Rumunii. W kontekście społeczno-kulturowym Bukowina wy-
różnia się ścisłymi kontaktami pomiędzy przedstawicielami grup etnicznych regio-
nu. Mówiąc o terytorialnym sposobie tłumaczenia pogranicza, zaproponowanym 
przez A. Kłoskowską,15 warto zaznaczyć, że pogranicze bukowińskie stanowi są-
siedztwo kultur narodowych: ukraińskiej, rumuńskiej, mołdawskiej, żydowskiej 
i polskiej. Wynika to z narodowo-etnicznej genealogii ślubów mieszanych; z przy-
należności do mniejszości narodowej lub etnicznej na terytorium, na jakim jedna 
kultura narodowa dominuje nad inną; w rezultacie przejścia od jednego samookre-
ślania narodowego do innego, które nie może oznaczać pełnego odrzucenia po-
przednich związków kulturowych. 

O ile ogólne spojrzenie na pogranicze ukraińsko – rumuńskie jest proste, ale 
dostatecznie treściwe, to warto spojrzeć na to terytorium przez pryzmat formuło-
wania takich płaszczyzn współżycia międzyetnicznego, jak Mołdawianie – Ukraiń-
cy, Rumuni – Ukraińcy, Mołdawianie – Ukraińcy i w mniejszej mierze na wektory 
związane z Żydami i Polakami. W tym aspekcie możemy zetknąć się z rafą, o czym 
faktycznie mówi M. Pokrzyńska: „stwierdzenie, że Bukowina jest regionem pogra-
nicza, nosi rysy tautologii, o ile przenikanie kultur, codzienne zetknięcie przedsta-
wicieli różnych kultur, przełamywanie społeczno-kulturowych i komunikacyjnych 
barier było i pozostaje rysami życia społecznego w tym regionie”.16 

Struktura zasiedlenia wspólnot etnicznych i ich status etnospołeczny na Bu-
kowinie mają swoją specyfikę. Mniejszości etniczne, które są grupami autochton-
nymi w regionie w obwodzie czernowieckim żyją w społecznościach zwartych. 
Ogółem (stan na rok 2001) w obwodzie mieszka 71,6 % Ukraińców, 16,1 % Ru-
munów, 10,8 % Mołdawian. W rejonie hercyńskim – 91,5 % Rumunów, 5 % Ukra-
ińców. W rejonie hłybockim – 46,8 %Ukraińców, 45,3 Rumunów. W rejonie nowo-
sełyckim – 57,5 % Mołdawian, 34 % Ukraińców. W rejonie strożynneckim – 59,6 % 
Ukraińców, 36,9 % - Rumunów.17 

Charakter pograniczny Bukowiny jest oczywisty, a zjawiska i procesy, które 
odbywają się tam, zwłaszcza w kontekście jej strategicznego położenia i „ze 
względu na ich funkcję katalizatora zjawisk społeczno – kulturalnych”18 odkrywają 
szeroki obszar dla badaczy. 

„Pograniczność”, jako jedna z najbardziej istotnych cech regionu wciąż nie 
zmienia się. Jednak współczesność bukowińska, a przede wszystkim włączenie jej 
do procesów globalizacji jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Termin „modernizm”, 
wykorzystany przez J. Hrycaka dla oznaczenia modernizacji, takiej, która odbyła 
się, albo przynajmniej trwa,19 można z powodzeniem wykorzystać dla określenia 
tła, w którym funkcjonują wspólnoty Bukowiny. Chodzi, przede wszystkim, o rozwój 
inicjatyw transgranicznych, możliwość oglądania telewizji europejskiej (rumuńskiej), 
dostęp do Internetu. Jak wskazuje E. Giddens. Współczesne państwa narodowe, 
mimo wewnętrznej jedności, różnią się regionalizacją, dlatego poszczególne spo-
                                                        
15 A. Kłoskowska: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996, s. 125 
16 M. Pokrzyńska: Bukowina w perspektywie trans graniczności. W: J. Leszkowicza-Baczyyńskiego 

(red.): Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje i wyzwania. Zielona Góra 2001, 
t. 2, s. 123 

17 Nacionalnyj skład nasełennja czerniwec’koji obłasti ta joho mowni oznaky (za danymy Wseukrajinś-
koho perepysu nasełennja 2001 roku). „Czerniwećke obłasne uprawlinnja statystyky”. Czerniwci 2003, 
s. 42-45 

18 M. Pokrzyńska, op. cit, s. 124 
19 J. Hrycak: Prorok u swojij witczyzni. Franko ta joho spilnota (1856-1886). Kyjiw 2006 
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łeczeństwa i kultury włączają się w różne systemy międzyspołeczne. Jego zda-
niem, fakt ten ma bardziej istotne znaczenie, niż skłonni są uznawać socjolodzy. 
O ile wzajemny związek pomiędzy komponentami świata współczesnego wzmac-
nia się, powstaje problem określenia charakteru tych relacji.20 W związku z tym 
Giddens wiąże współczesność i tożsamość, o ile we współczesnych układach 
zmiany tożsamości wyglądają jak otwarcie i konstruowanie się w granicach proce-
su refleksyjnego, gdzie zmiany osobowościowe przeplatają się ze społecznymi.21 

Co mogą oznaczać zmiany społeczne na Bukowinie. Przede wszystkim od-
bywać się one będą pod wpływem procesów polityki międzynarodowej. 
W przededniu wejścia Rumunii do UE eksperci zaznaczali, że Bukowina ma wielką 
szansę stać się swoistym „laboratorium” procesów z Unią Europejską. W praktyce 
miało się to przejawić w odnowieniu szlaków komunikacji samochodowej i kolejo-
wej przez obwód czerniowiecki, jako dodatkowych odgałęzień piątego i dziewiąte-
go transeuropejskiego korytarza transportowego. Program Europejskiego instru-
mentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) „Rumunia – Ukraina – Mołdawia” na lata 
2007 – 2013 był zainicjowany wspólnie z Radą Euroregionu „Górny Prut” utworzo-
nego w 1998 roku. Jak zaznaczył przewodniczący Państwowej Administracji ob-
wodu Czernowieckiego, Wołodymyr Kulisz: „To zasadniczo przyśpieszy europejski 
tranzyt pasażersko-towarowy przez Ukrainę i będzie sprzyjać podołaniu dotacyjnej 
sytuacji regionu… Bukowiński węzeł transportowy z jego nasyceniem połączeń 
samochodowych i kolejowych na 1000 metrów kwadratowych plasuje się na trze-
cim miejscu na Ukrainie”.22 

Obwód Czerniowiecki mógłby otrzymać dywidendy od współpracy przygra-
nicznej na poziomie nieoficjalnym. Jednak strona rumuńska przeciąga podpisanie 
Umowy o małym ruchu przygranicznym (mimo opracowanego projektu, analogicz-
nego do odpowiednich umów z Polską, Słowacją i Węgrami). 

Bezpośrednie sąsiedztwo z UE bez wątpienia będzie wpływało na tożsamość 
lokalną. Na razie zajmuje ona czołowe miejsce wśród innych identyfikacji Bukowi-
nian. To nie tylko nie przeczy teorii S. Ossowskiego o „prywatnej” i „ideologicznej” 
ojczyźnie. Co więcej, ona wzmacnia poczucie przebywania na „swojej” ziemi, 
wśród „swojego narodu”, które są bezsprzecznie częściami większej całości, ogól-
noukraińskiej, chociaż wyróżniają się specyficznymi cechami, jak żaden inny re-
gion Ukrainy. Jednak w przypadku Rumunów i Mołdawian, którzy w strukturze 
etniczno-osadniczej reprezentowani są przede wszystkim, jako mieszkańcy wsi, 
można postawić pytanie: do jakiej wspólnoty oni przynależą? 

To pytanie wynika w pierwszej kolejności ze zmian o charakterze politycznym 
na Ukrainie początku lat 90. Przede wszystkim w polityce językowej niepodległej 
Ukrainy. Porównanie z innym wspólnotami etnicznymi pokazuje, że największy 
odsetek osób używających języka ukraińskiego znajduje się wśród Polaków. Prze-
ważająca większość Rumunów obwodu czerniowieckiego – 91,9 % uważa za swój 
język ojczysty – rumuński. Wśród Mołdawian 91,6 % nazywa językiem ojczystym – 
ukraiński.23 Na korzyść powyższego świadczy niedawny fakt: pod koniec 2008 roku 

                                                        
20 A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość. «Ja» i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. 

Warszawa 2002, s. 47 
21 J.A. Kimieljow, N.Ł. Poljakowa: Tieorija obszczjestwa Entoni Giddensa. W: N.Ł Poljakowa (red.): 

Sowriemiennyje Sociołogiczieskije teorii obszczjestwa. Moskwa 1996, s. 47 
22 www.golos.com.ua/article/1174399575.html  
23 Nacionalnyj skład…, op. cit., s. 76 
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przedstawiciele rumuńskich towarzystw narodowo-kulturalnych obwodu Czerno-
wieckiego wysłali do wyższego kierownictwa państwa oświadczenie, w którym 
protestują, przede wszystkim przeciw uchwalonej przez rząd nowej koncepcji języ-
kowej, a także decyzji ministra oświaty Ukrainy, I. Wakarczuka. Minister nakazał, 
by część przedmiotów w szkołach z nauką w językach mniejszości była wykładana 
w języku ukraińskim. Rumuni zażądali dymisji ministra.24 Od czasu do czasu sły-
chać otwarte oświadczenia o ucisku wspólnoty rumuńskiej na Bukowinie.25 

Powstaje pytanie: kim są Rumuni, do jakiej większej wspólnoty poza granica-
mi swojej małej ojczyzny należą? Na ile w takiej sytuacji bliskość religijna Rumu-
nów i Ukraińców gwarantuje poczucie „bliskości” w wypadku dystansu społeczne-
go? Innymi słowami, co będzie silniejszym – bliskość religijna Rumunów i Ukraiń-
ców i ich państwowa przynależność, czy bliskość językowa i kulturowa Rumunów 
bukowińskich z etnosem po drugiej stronie granicy? Całkiem możliwe, że taka bli-
skość, to rezultat zaplanowanej działalności. Od czasu do czasu ukraiński obszar 
medialny zapełnia się informacjami o wydawaniu paszportów rumuńskich miesz-
kańcom Bukowiny. Jeszcze w roku 2002 znawcy problemu wskazywali, że znacz-
ne grupy młodzieży rumuńskiej wyjeżdżały do Rumunii w celu podjęcia nauki 
w ojczyźnie historycznej i często tam się osiedlali. Z kolei z rumuńskiej strony me-
dia prowadziły skierowaną do Rumunów bukowińskich propagandę, która w 
znacznym stopniu niosła podtekst irredentystyczny. Według O. Majborody, możli-
we, że określone zjawiska warto powiązać z negatywnym etnospołecznym położe-
niem niektórych wspólnot etnicznych. Na przykład, średniomiesięczna pensja ro-
botników  
i urzędników w rejonie hercyńskim obwodu czerniowieckiego była najniższa wśród 
innych regionów. Natomiast najwyższym w porównaniu z średnioobwodowym był 
koeficjent śmiertelności wśród dzieci. W rezultacie potencjał odrodzenia populacji 
rumuńskiej na Bukowinie zmniejszył się.26 

Wychodząc z teorii interakcjonizmu, można postawić pytanie: czy nastąpi 
wzrost pozytywnej samoidentyfikacji etnicznej Rumunów i Mołdawian, czy będzie 
wpływać na działania Rumunów i Mołdawian, a możliwe i Ukraińców? Czyli, jaki 
świat społeczny tworzą te grupy pod wpływem politycznych i ekonomicznych zmian 
różnego stopnia. Jak oni działają, a nie co deklarują. W zaznaczonym kontekście 
warto również postawić we współzależność i wzajemny wpływ stworzenie świata 
społecznego i zjawisko tak zwanej tolerancji bukowińskiej. W związku z tym można 
przypomnieć rozpowszechniony pogląd o cierpliwości mieszkańców Bukowiny. 
O tym pisali nie tylko miejscowi badacze, ale również Polacy, na przykład A. Kose-
ski, który nazwał region bukowiński niezmiernie tolerancyjnym.27 Należy przy tym 
zaznaczyć, że w ciągu XX wieku skład etniczno-religijny ludności Bukowiny uległ 
kardynalnej zmianie. Miały miejsce masowe emigracje Żydów, Niemców i Polaków 
do ojczyzn historycznych, i na dzień dzisiejszy największymi liczebnie mniejszo-
ściami etnicznymi Północnej Bukowiny pozostają wspólnoty rumuńska i mołdaw-
ska. W związku z tym wzrasta konieczność socjologicznego spojrzenia na zjawiska 
tolerancji, albo inaczej mówiąc – relacje miedzyetniczne na Bukowinie. Warto za-

                                                        
24 http://human-rights.unian.net/ukr/detail/189216 
25 http://press.cv.ua/news.php?id=5648 
26 O. Majboroda: Etnopolityczna sytuacja w Ukrajini: rehionalnyj wymir. W: Spryjannja poszyrennju…, 
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stanowić się, jak w dalszej perspektywie będzie rozwijać się dialog międzyetnicz-
nym; czy nie będzie miało miejsca sztuczne tworzenie żywego mitu, co do mię-
dzyetnicznej i międzykulturowej tolerancji. 

Większość takich wniosków wynika z danych statystycznych, w których obija 
się wieloetniczność regionu. Przypomnijmy chociażby, że według spisu z roku 
1910, na terytorium współczesnego obwodu czerniowieckiego żyło 4,46 % Pola-
ków, 8,12 % Niemców, 38,38 % Ukraińców, 12,86 % Żydów, 34,38 Rumunów.28 
Dwiema najliczniejszymi grupami rdzennej ludności na Bukowinie byli Ukraińcy 
i Rumuni. Rumuni zamieszkiwali w sposób zwarty w powiatach południowych (33-
34%), stosunkowo dużą część stanowili w powiatach: storożyneckim, seretskim, 
czerniowieckim i w samych Czerniowcach.29 Przy czym nie zarejestrowano maso-
wych przejawów religijnej albo językowej nietolerancji wobec przedstawicieli ja-
kichkolwiek grup etnicznych. Jednocześnie analiza prac o charakterze historycz-
nym, wydanych w różnych latach przez pracowników naukowych Uniwersytetu 
w Czerniowcach, świadczy, że wskaźniki etnosocjalne na Bukowinie zawsze wy-
różniały się z jednej strony dosyć niskim poziomem dla Ukraińców, Rumunów 
i Mołdawian, a z drugiej strony, trochę wyższym dla Niemców, Żydów i Polaków. 

Świadectwem tolerancji w kontekście politycznym może być obecność towa-
rzystw narodowo-kulturalnych w Czerniowcach (polskiego, żydowskiego, rumuń-
skiego i niemieckiego). W obwodzie wydawanych jest osiem czasopism w języku 
rumuńskim i ukraińskim, po jednym wydaniu w języku rosyjskim i jidysz. Na bazie 
czerniowieckiej obwodowej kompani radiowo-telewizyjnej transmituje się programy 
w języku rumuńskim i żydowskim (z pewnymi przerwami).30 

Logiczne, że trwałe sąsiedztwo Ukraińców z Rumunami i Mołdawianami na 
Bukowinie powinno sprzyjać zmniejszeniu dystansu między przedstawicielami tych 
etnosów, jednak wskaźniki na Ukrainie świadczą o czymś przeciwnym. Po pierw-
sze, poziom dystansowania narodowego wzrasta ogółem w kraju. Dla grupy dzie-
sięciu narodowości (wśród których są również Żydzi, Mołdawianie, Polacy, Rosja-
nie, Rumuni) indeks dystansu wzrósł z 4,4 w 1994 roku do 5,2 w 2008 roku (skala 
dystansu społecznego Emory Bogardusa). I chociaż wahania w wypadku każdej 
z nazwanych mniejszości odbywało się średnio w granicach od 4 do 5, to koeficjent 
dystansu tym niemniej rośnie.31 W latach 2002 – 2003 Katedra Politologii i Socjo-
logii Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego we współpracy z Regionalnym 
Centrum Podwyższania Kwalifikacji Państwowych Urzędników przy Czerniowiec-
kiej Administracji Państwowej przeprowadziły badanie dotyczące współczesnej 
sytuacji etnopolitycznej w obwodzie Czerniowieckim, które dało ciekawy i niejed-
noznaczny obraz na reprezentatywnej próbie (przepytano 1900 respondentów z 11 
rejonów obwodu i Czerniowiec). Mimo zachowania w obwodzie tradycyjnie życzli-
wych relacji między ludźmi różnych narodowości, analiza socjometryczna pokazu-
je, że w kategorii 5 % osób, które nieżyczliwie odnoszą się do innych narodowości, 
najwięcej znalazło się obywateli narodowości rumuńskiej i mołdawskiej. Do tego, 
w roku 2003 w porównaniu z rokiem 2002, liczba przedstawicieli ludności rumuń-
sko-mołdawskiej, którzy nieżyczliwie odnoszą się do osób innej narodowości wzro-
sła niemal dwukrotnie, co może świadczyć, jak przypuszcza A. Krugłaszow, 
                                                        
28 O. Dobrżańskyj, op. cit., s. 75 
29 G.M. Skorejko, op. cit., s. 11 
30 Dodatky. W: Spryjannja poszyrennju..., op. cit., s. 305-310 
31 Ukraińskie suspilstwo 1994 – 2001: Rezultaty opytuwannja hromadśkoji dumky. Kyjiw 2001, s. 33-38 
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o znacznej dynamice formowania negatywnych tendencji w relacjach międzyet-
nicznych w obwodzie.32 

Podsumowując, warto zaznaczyć, że na formowanie tożsamości grup etnicz-
nych Bukowiny wpływa położenie geopolityczne regionu, częste zmiany przynależ-
ności państwowej (w przeszłości) i polityka wewnętrzna. Wyprowadzając analogie 
z większością wschodnioeuropejskich pograniczy, należy zaznaczyć, że znaczenie 
granicy politycznej jest dla Bukowiny bardzo znaczące. Z punktu widzenia formo-
wania tożsamości jakiegokolwiek poziomu, znaczenie zasadnicze ma dojrzałość 
historyczna albo stałość granic administracyjno-politycznych, która wyznacza się 
dawnością i trwałością. Byłe granice administracyjno-polityczne minionych epok 
występują w roli współczesnych albo reliktowych rubieży kulturowych. Analogicznie 
do tego można mówić zarówno o tożsamości regionalnej, jak i o tożsamości teryto-
rialnej w ramach rejonów historyczno-kulturowych, która postępowo ściera się 
w świadomości masowej dzięki ustanawianiu nowych granic administracyjnych. 

Prawdopodobnie, głównym wskaźnikiem identyfikacji etnicznej Rumunów Bu-
kowiny jest język. Poza tym, jeśli językowa i lokalna samoidentyfikacja Rumunów 
i Mołdawian regionu jest bardziej stała, to tożsamość narodowa powinna być bu-
dowana w oparciu o ojczyznę ideologiczną. Dla określenia tego potrzebne są dal-
sze badania. 

Przystąpienie Rumunii do UE, jako wskaźnik integrowania państwa do prze-
strzeni europejskiej może wpływać na podwyższenie etnicznej lub narodowej (być 
może szybciej) tożsamości Rumunów Bukowiny. Pośrednio przejawia się  
to w poczuciu „dumy” ze swojego narodu. 
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