
A evoca tragedia Holodomorului este în -
totdea una cutremurãtor. Nimic nu poate fi mai
inuman, mai iraþional decât exterminarea unui
po por prin înfometare. Niciodatã respectul nos-
tru, al celor care trãim astãzi în societãþi libere
ºi democratice, nu se va putea ridica la înãl -
þimea ºi in tensitatea suferinþei ºi a nevinovãþiei
victi me lor Holodomorului din Ucraina anilor
1932-1933.

De aceea, în fiecare an, în a patra sãptãmânã
a lunii noiembrie, poporul ucrainean marcheazã
Ziua memoriei victimelor Holodomorului, o
crimã unicã în istoria umanitãþii, care a avut loc
în inima Europei. Acum 81 de ani, Holodomorul
a fost provocat de Stalin, care a ordonat colec-
tivizarea forþatã a agriculturii ºi i-a lipsit pe þã -
rani de orice ajutor, fiindu-le confiscate grâ nele
ºi toate produsele de consum din gospodãrii.

Conform cercetãrilor întreprinse, Holod omo -
rul a luat vieþile a milioane de oameni nevino-
vaþi. Aproape cã nu a rãmas familie ucraineanã
care sã nu-ºi jeleascã un frate, o sorã, un soþ, o
soþie, un fiu sau o fiicã.

Chiar în acele vremuri cumplite, mii de
ucrai  neni au luptat, uneori, cu arma în mânã ºi
ºi-au apãrat dreptul la libertate ºi la viaþã. Rãs -
coala þãranilor ucraineni din anii 1930-1932 a
pus în pericol realizarea planurilor lui Stalin.
Regimul se temea cã rezistenþa ucrainenilor va
duce la cãderea lui, cãci în prima jumãtate a
anului 1932, 56% din protestele ce aveau loc în
URSS, erau în Ucraina. De aceea, drept rãspuns
Stalin a dat acestora o loviturã de graþie prin
foamete organizatã artificial.

Pomenind milioanele de victime ale acestei
cumplite crime, trebuie amintiþi în mod special
aceia care au opus rezistenþã pânã în ultima
clipã.

Centrul rezistenþei faþã de politica bolºevicã
de colectivizare ºi industrializare forþatã a con s -
ti tuit-o satul ucrainean. În anul 1930, în Ucrai na
au existat peste 4 mii de proteste de masã la care

au participat, dupã unii cercetãtori, aproximativ
1,2 milioane de persoane. În primele 7 luni ale
anului 1932, organele Direcþiei Gene rale
Politice au înregistrat în Ucraina peste 900 de
proteste. De asemenea, în aceeaºi vreme, în
Ucraina au ieºit din colhozuri 41.200 gospodãrii
þãrãneºti, cca 500 consilii sãteºti refuzând sã
accepte planurile nerealiste de colectare a
cerealelor.

Þãranii chinuiþi de foame atacau silozurile de
cereale adunate de la ei, sabotau activitatea col -
ho zurilor, iar, odatã cu extinderea foametei,
puneau mâna pe arme. Aceastã rezistenþã spon-
tanã a stat la baza acuzaþiilor potrivit cãrora în
Ucraina anului 1933 se pregãtea o rãscoalã de
care s-a folosit puterea de ocupaþie pentru a jus-
tifica foametea artificialã. Aºadar, exterminarea
fizicã în masã a þãranului ucrainean prin foa -
mete a fost un act premeditat al sistemului po li -

tic, care a avut ca rezultat nu numai dispariþia
unei importante pãturi de þãrani înstãriþi, ci ºi a
unei întregi generaþii de la sate.

La 15 mai 2003, Rada Supremã a Ucrainei a
votat o rezoluþie prin care Holodomorul  a fost
declarat genocid organizat delibe rat de autori tã -
þile centrale sovietice împotriva naþiunii ucrai -
nene. ªi guvernele multor þãri au re cu noscut în
mod oficial Holodomorul drept ge  nocid. Din

pãcate, mai existã oameni în Ucrai  na, nu atât
istorici, cât mai ales politicieni, care socotesc cã
Holodomorul nu a fost un genocid. Considerãm
cã este o manevrã a susþi nãtorilor proruºi care
încearcã sã diminueze responsabilitatea regimu-
lui sovietic totalitar.

Suntem convinºi cã Europa modernã nu va
mai accepta niciodatã ororile la care au fost su -
puºi fraþii noºtri din Ucraina. Dar datoria noas-
trã este de a face luminã în ceea ce priveºte
aceastã perioadã din istorie pentru ca generaþiile
viitoare sã nu mai calce niciodatã pe acest drum. 

Ucrainenii din capitala Bucureºti au adus un
pios omagiu celor care au pierit în Holodomor
într-o ceremonie organizatã la Centrul Cultural
Informaþional al Ucrainei, la 21 noiembrie a.c.
La eveniment au participat diplomaþi ai Amba -
sa dei Ucrainei în România, lideri ai UUR,
membri ai comunitãþii ucrainene din Bucureºti,
jurnaliºti, oameni de culturã. Toþi au aprins câte
o lumânare spre neuitarea milioanelor de vic-
time ale Holodomorului.

Evenimentul a fost moderat de dl Teofil Ren -
diuk, ministru-consilier al Ambasadei Ucrainei
în România, care a evocat atrocitãþile petrecute
în Ucraina anilor 1932-1933. Au mai rostit
scurte cuvântãri dna Iaroslava Colotelo, vice pre -
ºe  dinte al UUR ºi consilier superior al Mi -
nisterului Culturii, dl Mihai Mihailiuc, jurnalist.

Ceremonia s-a încheiat cu vizionarea fil me -
lor documentare „Holodomorul din Ucraina“ ºi
„Sotnia celestã“.

Ion ROBCIUC

Comemorarea Holodomorului în România
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Agenda deputatului UUR   v Agenda deputatului UUR 

In calitate de reprezentant al minoritãþii
ucrainene în Parlamentul României, salut
rezultatul alegerilor parlamentare anticipate,
organizate în Ucraina, în ziua de duminicã, 26
octombrie 2014, ºi alãturi de comunitatea de
ucrai neni din România, doresc sã transmit
aprecieri poporului ucrainean pentru alegerea
fãcutã în stabilirea noii componenþe a legisla-
tivului de la Kiev. 

Scrutinul reprezintã un progres major pe
calea normalizãrii scenei politice din Ucraina,
în pofida tensiunilor care marcheazã zonele
estice controlate de separatiºtii proruºi ºi a
anexãrii Crimeei de cãtre Federaþia Rusã, ceea
ce a fãcut ca nu mai puþin de 5 milioane de
ucraineni sã fie excluºi de la acest exerciþiu
democratic, iar  noua Radã Supremã sã nume -
re cu 27 de mandate mai puþin. 

In acest context, peste trei sferturi dintre
alegãtorii care s-au prezentat la urne au trans-
mis, prin votul acordat forþelor politice prooc-
cidentale, un puternic mesaj privind angajarea
ireversibilã a þãrii spre structurile europene ºi,
astfel, de continuare a orientãrii trasate prin
alegerea Preºedintelui Petro Poroºenko, cu
numai câteva luni în urmã. 

Configuraþia Radei Supreme rezultatã în
ur ma alegerilor parlamentare organizate du mi -
ni cã, va reprezenta o bazã solidã pentru aplica -
rea mãsurilor de reformã care vizeazã moder -
ni za rea profundã a Ucrainei, în strânsã coor-
donare cu asigurarea implementãrii Pla nului
de pace ºi identificarea de soluþii paºnice pen-
tru a rãs pun de provocãrilor actuale.

Ucrainenii au votat pentru pace, stabilitate
ºi un trai mai bun, deziderate care pot fi atinse
prin dialog, acþiuni politice coerente ºi susþi -
nerea partenerilor europeni.  

Ion MAROCICO,
deputat UUR

Comunitatea de ucraineni din România nu
recunoaºte aºa-zisele alegeri organizate în
autoproclamatele republici Doneþk ºi Lu -
hansk, în ziua de duminicã, 2 noiembrie
2014, de cãtre reprezentanþii grupãrilor sepa-
ratiste proruse, ºi le considerã o piedicã în
calea dialogului ºi a avansãrii, ºi aºa destul de
greoaie, în gãsirea unei soluþii paºnice de în -
ce tare a tensiunilor care macinã estul Ucrai -
nei de mai bine de ºase luni.

Aceste douã aºa-zise scrutine - cel prezi-
denþial ºi cel legislativ - contrazic acordurile
semnate, în septembrie, la Minsk privind re -
gle mentarea conflictului din regiunile estice
ale Ucrainei, precum ºi legislaþia specificã
creatã în scopul aplicãrii regimului special de
autoguvernare localã ºi, mai mult, reprezintã

încãlcãri grave ale suveranitãþii ºi integritãþii
teritoriale a Ucrainei.

Consider cã aceste „alegeri“ nu vor con-
tribui la normalizarea situaþiei ºi nici nu vor
pune capãt tensiunilor în estul þãrii, ci dim-
potrivã, vor atrage dupã sine mai multã insta-
bilitate ºi insecuritate, iar mult râvnita pace în
zonã va fi din ce în ce mai greu de atins. Sã nu
uitãm cã, numai în ultimele 10 zile, au mai
fost înregistrate 300 de victime, numãrul total
al morþilor ajungând acum  la nu mai puþin de
4000. 

În numele comunitãþii de ucraineni din
Ro mâ nia, doresc sã transmit mulþumiri auto ri -
tãþilor române, precum ºi comunitãþii inter-
naþionale, care nu au recunoscut aceste aºa-zise
ale geri, au condamnat acþiunile de destabili za -
re a situaþiei din regiunile estice ºi ºi-au ex pri -
mat în mod deschis susþinerea faþã de unitatea,
suve ranitatea ºi integritatea teritorialã a
Ucrainei.

Ion MAROCICO,
deputat UUR

Stimate Domnule Ministru, 

Am aflat de decizia Ministerului ucrainean
de Externe de a închide, din lipsa fondurilor
necesare funcþionãrii, mai multe misiuni con-
sulare, printre acestea numãrându-se ºi Con -
su latul General al Ucrainei de la Suceava,
începând cu data de 15 noiembrie 2014.  

Dincolo de restricþiile financiare, care sunt
de înþeles în actualul context destul de dificil,
consider totuºi cã implicaþiile unei astfel de
hotãrâri se vor rãsfrânge în mod negativ direct
asupra ucrainenilor din zonã, care timp de 13
ani, au beneficiat de serviciile consulare ofe -
rite de misiunea de la Suceava. Accentuez
acest aspect deoarece, dupã cum cunoaºteþi,
în judeþele Suceava, Maramureº ºi Botoºani
din România, comunitatea ucraineanã numãrã

nu mai puþin de 40.000 de persoane, care
printr-o implicare remarcabilã în tot ceea ce a
caracterizat viaþa comunitãþii, au determinat
nu numai creºterea nivelului de coeziune a
acesteia, ci au încurajat ºi puternice legãturi
cu Ucraina.   

În numele comunitãþii de ucraineni din
România, precum ºi al meu personal, vã rog
sã aveþi amabilitatea de a reevalua decizia de
sistare a activitãþii Consulatului General al
Ucrainei de la Suceava, luând în considerare
inclusiv opþiunea de funcþionare pe mai de -
par te a acestuia, cu personal redus. 

Redeschiderea, cât mai curând posibil, a
misiunii consulare de la Suceava ar trans-
mite un puternic mesaj de susþinere din par -
tea Kie vului pentru ucrainenii din Bu co vina
ºi ar veni în întâmpinarea problemelor aces -
to ra prin utilizarea tuturor resorturilor
diplomati ce.

În speranþa gãsirii unei soluþii favorabile în
rezolvarea celor prezentate, vã rog sã primiþi,
stimate domnule Ministru, asigurarea întregii
mele consideraþii. 

Ion MAROCICO,
deputat UUR

Comunicat de presã
privind rezultatul alegerilor
parlamentare din Ucraina

Comunicat de presã
privind „alegerile“ din
Doneþk ºi Luhansk

Klaus Werner Iohannis
s-a nãscut la 13 iunie 1959
la Sibiu, este cetãþean ro -
mân de etnie germanã. În
anul 1983, a absolvit Fa cul -
 tatea de Fizicã din ca drul
Universitãþii „Ba beº-Bo -
lyai“ din Cluj-Napoca.
Dupã terminarea facultãþii a
fost profesor de fizicã la di -
verse ºcoli din Sibiu, iar din
1989 la Liceul „Samuel von Brukenthal“. În
anul 1997, a devenit inspector ºcolar general
adjunct, iar între anii 1999 ºi 2000 a fost inspec-
tor ºcolar general al judeþului Sibiu.

În anul 2000, a fost ales primar al oraºului
Sibiu, funcþie pe care a deþinut-o pânã în mo -
men tul alegerii sale ca preºedinte al României.
În 2002, Klaus Iohannis a fost ales preºedinte
al Forumului Democrat al Germanilor din Ro -
mâ nia (FDGR), funcþie pe care a deþinut-o
pânã în anul 2013 când s-a înscris în PNL, ulte-
rior devenind prim-vicepreºedinte al partidului.
Ca primar al Sibiului, a iniþiat nume roase con-
tracte cu investitori strãini ºi a primit multiple
sponsorizãri pentru proiectele sale de la
Uniunea Europeanã, iar la 28 decembrie 2007,
preºedintele Traian Bãsescu i-a conferit lui K.
Iohannis Ordinul naþional „Steaua Ro mâ niei”
în grad de cavaler, cea mai înaltã distincþie
oferitã de statul român.

Este cãsãtorit din 1989 cu Carmen Ioha nnis,
profesoarã de limba englezã, ei neavând copii.

Klaus Iohannis ºi-a lansat candidatura pen-
tru alegerile prezidenþiale în luna septembrie
a.c., a obþinut 54,50% din voturi, devenind ast-
fel al patrulea preºedinte al României.

ªtefania GANCIU

România are un
nou preçedinte

Domnului Pavlo Klimkin,
Ministrul Afacerilor
Externe al Ucrainei
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Sfârºitul de toamnã ne-a gãsit pe noi,
ucrainenii tulceni, în plinã activitate creatoare,
dominatã de pregãtirea ºi organizarea acþiunii
menþionate în titlu.

Deºi, iniþial, ne gândeam la desfãºurarea
unor acþiuni cultural-educative la nivel local, în
comuna Criºan ºi în satul Caraorman, în urma
discuþiilor purtate cu conducerea UUR ºi la
sugestia reprezentantei noastre din cadrul Mi -
nis terului Culturii, doamna Iaroslava Colotelo,
am trecut la proiectarea unei acþiuni ample
menite sã prezinte în faþa etnicilor ucraineni din
Tulcea ºi Caraorman câteva repere importante
din tradiþiile ºi obiceiurile ucrainene pe care le
întâlnim în Dobrogea, Moldova, Maramureº ºi
Banat.

În perioada premergãtoare desfãºurãrii ac -
þiunii am depus eforturi susþinute în vederea
pregãtirii locaþiilor ºi a mijloacelor de transport
necesare organizãrii acþiunii planificate. Astfel,
în parteneriat cu Centrul Cultural Judeþean
„Jean Bart“ din Tulcea, personal cu managerul
instituþiei Ionuþ ªtefan ºi cu staff-ul tehnic al
acestuia am stabilit detaliile referitoare la mani -
fes tarea ce urma a se desfãºura pe scena Cen -
trului Cultural, precum ºi celelalte aspecte lega -
te de activitãþile, expoziþiile preconizate a se
des fãºura în foaier. De asemenea, am purtat
discuþii telefonice cu preºedinþii filialelor mai
sus amintite, respectiv, cu Victor Hrihorciuc,
Iura Hleba ºi Miroslav Petreþchi pentru sta-
bilirea delegaþiilor, a traseelor de deplasare ºi a
programelor artistice pregãtite.

În paralel cu aceste activitãþi organizatorice,
nici noi, tulcenii, nu am avut timp liber.

Astfel, la Tulcea, Ansamblul de cântece ºi
dan  suri „Zadunaiska Sici“ cu cele trei grupe
componente copii, tineri ºi seniori a continuat
repe tiþiile în vederea pregãtirii ºi susþinerii
unui program artistic specific, adecvat momen-
tului. Organizaþia localã din Caraorman, având
în frunte Grupul vocal „Ve sel ka“,
pe lângã pregãtirea progra mului ºi
a Cãminului Cultural, a des fã  ºurat
activitãþi administrativ-gos podã -
reºti ºi de apro vi    zio na re necesare
pentru buna desfã ºurare a acþiunii.

Am luat legãtura cu vecinii ºi
prietenii noºtri din Reni - Ucrai na,
respectiv cu Ivan Stad   ni  kov ºi Vasyl
Goncearuk, re pre zentanþi ai admin-
istraþiei lo cale Reni, ºi Organizaþiei
et nicilor ucraineni pentru a fi alãturi
de noi împreunã cu Gru pul vocal-
instrumental „Rid nyi krai“.

Emoþiile generate de acest eve -
niment s-au amplificat în ziua de 7
noiembrie când înce pând cu ora
16:00 au început sã soseascã pri mii
oaspeþi, respectiv Ansamblul de

cântece ºi dansuri „Veselka“ din Iaºi, urmat de
grupurile vocale „Veselka“ ºi „Leghini“ din
Lunca la Tisa, de Grupul „Bar vinok“ din Crã -
ciu neºti, Maramureº ºi, mai spre searã, de An -
samblul de cântece ºi dansuri „Moloda nadia“
din Soca, Timiº.

Manifestarea noastrã a debutat în foaierul
Centrului Cultural „Jean Bart“, la o ceaºcã de
ceai sau cafea însoþitã de prãjituri ºi sãrãþele,
cu un moment de socializare în prezenþa unei
ex po   ziþii de carte ºi cusãturi tradiþionale ucrai -
ne ne. În paralel, au fost admirate costu mele
noastre tradiþionale, au fost  fãcute fotografii ºi
le gate noi prietenii.

Dupã perioada de socia lizare am intrat în sala
de spectacol în jurul orei 19:00 unde preºedin-

tele UUR - fi liala Tulcea,
Dumitru Cer nen cu, a urcat
pe scenã dând startul acþiunii
cultura le nu înainte de a cere
scu ze, în numele delegaþiei
din Ucrai na care din motive
obiec tive nu a putut participa
la aceastã acþiune cultu ralã.

Programul artistic a
debutat cu Ansamblul de
cân  tece ºi dansuri „Zadu -
naiska Sici“ care a prezentat
câteva cântece tradiþionale
ucrainene acompaniat la
acor deon de profesorul Dã -
nuþ Mironov.

Au urmat pe scenã Laura
Doroftei, repre zentanta

noas trã din Tulcea care,
înso þitã de grupul de
copii, a interpretat
melodia „Rice cika, ri -
ce cika“, iar co piii s-au
întrecut pe sine într-un
veritabil dans modern
creând, ast fel, un mo -
ment special.

Dupã aplauzele
bine    meritate de copiii
noºtri au urcat pe scenã
membrii Ansamblului
de cântece ºi dansuri
„Ve selka“ din Iaºi,
coor      donator profesor
Rodi ca Fãliºteanu, care
au prezentat douã dan -
suri pline de virtuozi-
tate ºi simþ artistic, ºi
anume dansurile „Berezneanka“ ºi vestitul dans
ucrainean „Hopak“ unde tinerii dansatori s-au
întrecut pe sine, etalându-ºi încã o datã nivelul
de pregãtire, talentul ºi seriozitatea de care dau
dovadã.

Un moment original în cadrul spectacolului
nostru l-a constituit prezenþa pe scenã a gru pu -
rilor vocale „Veselka“ ºi „Leghini“ din Lunca
la Tisa, coordonator Maria Ciubica, ºi Grupul
de femei „Barvinok“ din Crãciuneºti, care pe
lângã interpretarea cântecelor tradi þionale
ucrainene au surprins în mod plãcut publicul cu
„Kolomyika“ specificã zonei maramureºene.

Dupã îndelungi aplauze pentru a rãsplãti
evo luþia grupurilor maramureºene a urcat pe
scenã Laura Doroftei care a încântat publicul
cu melodia „Tece voda“, iar tinerii noºtri de la
„Zadunaiska Sici“, coordonator Laura Dorof -
tei, au prezentat un moment artistic specific
ucrainean.

Un alt moment deosebit în cadrul specta-
colului l-a constituit apariþia pe scenã a vecinu-
lui nostru de lângã Izmail (satul Plavnoe), ro -
mâ nul Sergiu Potlog, actualmente student la
Iaºi, care a oferit publicului spectator momente
de neuitat interpretând într-o manierã proprie
cunoscute melodii ucrainene.

Partea de încheiere a spectacolului nostru a
aparþinut Ansamblului de cântece ºi dansuri
„Moloda nadia“ din Soca, judeþul Timiº, coor-
donator preot Cristian Ardelean, care ne-a pre -
zentat în interpretarea grupului de fete melodii
tradiþionale ucrainene, iar împreunã cu bãieþii,
o suitã de dansuri tradiþionale ucrainene arã -
tând încã o datã simþ artistic, dezinvolturã, am -
biþie ºi talent. Prezentarea spectacolului a fost
asiguratã de Minodora Lisovencu, prezenta-
toarea noastrã consacratã pentru asemenea
momente.

În ziua de 8 noiembrie, dupã o binemeritatã
odihnã, împreunã cu musafirii sosiþi din þarã
ne-am îmbarcat la bordul navei de agrement
„Camena“ ºi, în ciuda ceþii persistente care ne-a
îngreunat plecarea cãtre localitatea Caraor man,
am pornit în aval pe canalul Sulina ºi apoi pe

canalul Caraorman cãtre destinaþia finalã
Caraorman, unde am ajuns în jurul orei 12:00.

Dupã acostarea navei ºi coborârea delegaþiei
în condiþii de securitate la mal,  ne-am deplasat
cãtre cãminul din localitate pregãtit pentru un

asemenea moment festiv unde am
fost asteptaþi cu pâine ºi sare.

Dupã o scurtã acomodare cu
noua locaþie ºi socializare s-a tre-
cut la pre zen tarea scopului acþiunii
care ne-a reu nit la Caraorman, pre-
cum ºi a faptului cã acest proiect
este rodul coope rãrii ºi cofinanþãrii
dintre Uniunea Ucrainenilor din
România ºi Minis te rul Culturii, iar
noi cei sosiþi acolo nu am fãcut
altceva decât sã-l transpunem în
practicã.

(Continuare în pagina 4)

Dumitru CeRNeNCU

ZILELE CULTURII UCRAINENE LA TULCEA

Ansamblul „Ciorne more“ din Sf. Gheorghe

Laura Doroftei împreunã cu cei mai tineri dansatori

Ansamblul de cântece ºi dansuri „Moloda nadia“
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Dupã rostirea cuvântului de salut de cãtre
preºedintele filialei Dumitru Cernencu adresat
atât locuitorilor din Caraorman, cât ºi celor
sosiþi acolo, a început spectacolul propriu-
zis prin urcarea pe scenã a musafi rilor
noºtri sosiþi din Maramureº, Timiº ºi Iaºi
care au reluat spectacolul prezentat cu o
searã înainte la Tulcea ºi care au încântat
publicul spectator prin frumu seþea cos-
tumelor, a cântecelor tradi þionale ucrai -
nene prezentate, fiind rãsplãtiþi cu aplauze
îndelungate pentru talent, dãruire ºi vir-
tuozitate.

Spectacolul de la Caraorman a conti -
nuat cu momente artistice prezentate de
Grupul vocal „Rybalka“ din Criºan, coor-
donator Lucica Gherman, Grupul vocal
„Ciorne more“ din Sf. Gheorghe, coordo-
nator Maria Hordei ºi, în final, gazdele noastre
deose bite, Grupul vocal „Veselka“ din Caraor -
man, care a încheiat spectacolul de o manierã
proprie interpretând cu aplomb cunoscute cân-
tece ucrainene. 

Printr-o fericitã coincidenþã, ziua de 8
noiembrie este ºi ziua în care locuitorii satului
Caraorman sãrbãtoresc hramul bisericii din
localitate de Sfântul Dimitrie, iar prezenþa noas-

trã acolo cred ºi sper cã a contribuit la reuºita
acestei sãrbãtori.

La finalul spectacolului, dupã ce am mulþu-
mit gazdelor pentru primirea cãduroasã ºi ospi-
talierã, ne-am luat rãmas-bun ºi ne-am deplasat

cãtre nava de agrement „Camena“, la bordul
cãreia, pânã cãtre orele 20:30 când am ajuns la
Tulcea, spectacolul început la Caraorman a con-
tinuat cu brio timp în care s-a fãcut schimb de
idei, melodii, de adrese etc.

În dimineaþa zilei de 9 noiembrie, dupã
micul dejun la Hotelul „Egreta“ din Tulcea, am
organizat o masã rotundã la care am discutat
despre activitatea desfãºuratã, precum ºi despre

proiecþia unor acþiuni asemãnãtoare în viitorul
apropiat. Dupã aceasta, împreunã cu grupurile
din Timiº ºi Iaºi, am vizitat în cadrul Insti tutului
de Cercetãri Eco-Muzeale „Dr. Gavrilã Simion“
acvariul unde copiii au putut sã aprofundeze

cunoºtintele privind flora ºi fauna spon-
tanã din mediul marin ºi din apele dulci.

Cãtre prânz, dupã ce ne-am luat rãmas-
bun mulþumindu-le pentru efortul depus ºi
prestaþia demonstratã în cadrul acþiunii
noastre, am tras cortina la proiectul
„Zilele Culturii Ucrainene-Tulcea 2014“.

Închei nu înainte de a mulþumi încã o
datã conducerii UUR, domnului ªtefan
Buciuta, ºi doamnei Iaroslava Colotelo,
consilier în cadrul Ministerului Culturii
care ne-au sprijinit moral ºi pecuniar în
cadrul acestui proiect, dar ºi celor care
s-au implicat pe deplin în acest proiect,
lo cuitorilor satului Caraorman care au

par ti cipat la acþiune, partenerilor noºtri de la
Cen trul Cultural „Jean Bart“, mana ger Ionuþ
ªtefan, precum ºi gazdelor noastre de la Hotelul
„Egreta“ în frunte cu directoarea Tina Ilie.

Totodatã, adresez invitaþia ºi altora sã ne
viziteze ºi poate chiar sã se implice în proiec te -
le noastre care contribuie atât la pãstrarea tra -
diþiilor ºi obiceiurilor noastre, cât ºi la crearea
climatului de viaþã ºi activitate tolerantã.

În perioada 10-12 noiembrie 2014, domnul
deputat Ion Marocico, reprezentantul Uniunii
Ucrainenilor din România în Parlamentul Ro -
mâniei, a efectuat mai multe vizite în comu-
nitãþile de ucraineni din judeþele Botoºani ºi Iaºi,
precum ºi în judeþul Suceava, unde a avut o întâl-
nire cu domnul consul general Vasyl Boieciko. 

Convorbirile cu domnul consul general au
avut loc în contextul deciziei Ministerului
ucrainean de Externe de a suspenda, din lipsa
fondurilor necesare funcþionãrii, activitatea
Consulatului General al Ucrainei la Suceava,
începând cu data de 15 noiembrie 2014. Cu
aceastã ocazie, domnul deputat a evidenþiat,
în mod deosebit, activitatea domnului consul
general ºi a întregului colectiv al misiunii, pe
durata mandatului de reprezentare a Ucrai -
nei în România, ºi ºi-a exprimat speranþa
identificãrii unei soluþii care sã permitã
redeschiderea acestui oficiu consular, cât
mai curând posibil. În numele comunitãþii de
ucraineni din România, domnia sa a adresat
consulului general al Ucrainei la Suceava
mulþumiri pentru sprijinul acordat cetãþe-
nilor ucraineni din zonã în rezolvarea
chestiunilor concrete cu care aceºtia s-au
confruntat, cât ºi pentru efortul de a contri -
bui la intensificarea dialogului intercultural,
la promovarea la nivel regional a imaginii co -
munitãþii ucrainene, ceea ce a dus la aprofunda -
rea relaþiilor bilaterale dintre România ºi Ucraina.
Totodatã, la Suceava, reprezentantul Uniunii

Ucrainenilor din România în Parlamentul
României a mai purtat discuþii referitoare la situa -
þia minoritãþii ucrainene din judeþ cu domnul Ilie
Niþã, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Su -
cea va, reprezentanþi ai presei locale ºi cu membri
ai comunitãþii de ucraineni.

În cursul zilei de marþi, 11 noiembrie a.c.,
domnul deputat Ion Marocico s-a
aflat în comuna Mihãileni din
judeþul Botoºani, unde a participat
la implementarea proiectului „Im -
plicarea pãrinþilor în educaþia
plurilingvã ºi interculturalã“, desfã -
ºurat la ªcoala Gimnazialã „Ion
Pãun Pincio“. La eveniment au luat
parte, alãturi de numeroºi pãrinþi,
cadre didactice ºi elevi aparþinând
minoritãþii ucrainene, domnii Lau -
renþiu Barbacariu ºi Constantin
Rãileanu, primarul ºi, respectiv,
viceprimarul comunei Mihãileni,
doamna Simonica Ser cola, direc-
torul ºcolii, precum ºi doamna
Mihaela Huncã, inspectorul ºcolar
judeþean. Plecându-se de la premisa

cã pãrinþii pot avea un rol important nu numai în
familie, ci ºi la ºcoalã, proiectul îºi propune
respectarea identitãþii etnice, dezvoltarea capaci -

tãþii elevilor de a relaþiona cu ceilalþi, promovarea
dialogului, susþinerea multilingvismului, valorifi-
carea fondului cultural ºi realizarea unui proces
dinamic de identificare a unui spaþiu comun de

desfãºurare a comunicãrii etc. Un program artis-
tic special de cântece ºi dansuri ucrainene a fost
prezentat de Grupul „Vesna“. 

Cu acest prilej, domnul deputat Ion Marocico
a adresat mulþumiri doamnei profesoare Claudia
Semciuc, coordonatoarea Grupul „Vesna“, ºi
dom  nului Victor Semciuc, preºedintele filialei

Botoºani a Uniunii Ucrainenilor din Ro -
mânia pentru implicarea în promovarea
tradiþiilor, obiceiurilor ºi culturii ucrainene.
Programul de la Botoºani a cuprins ºi o întâl-
nire cu membri ai comunitãþii ucrainene din
judeþ.

În judeþul Iaºi, domnul deputat Ion Maro -
cico s-a întâlnit cu studenþii ucraineni care
frecventeazã cursurile facultãþilor ieºe ne, cu
domnul Victor Hrihorciuc, preºe din tele filia -
lei Iaºi a Uniunii Ucrainenilor din Româ nia,
precum ºi cu membri ai comunitãþii ucrai -
nene din judeþ. O problemã aparte abordatã
pe parcursul discuþiilor a con stituit-o solici -
tarea adresatã domnului deputat de a iniþia
demersuri pentru construi rea în Iaºi a unei
biserici ortodoxe ucrai nene, în care sã se slu-

jeascã în limba maternã. 

Ion MAROCICO,
deputat UUR

Vizita deputatului în judeþele Suceava, Botoºani ºi Iaºi
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În ºirul acþiunilor culturale ale Uniunii
Ucrainenilor din Maramureº, preºedinte Mi -
roslav Petreþchi, se înscrie ºi acþiunea „Obi -
ceiurile de toamnã la ucraineni“, organizatã în
comuna Remeþi, cea mai mare comunã ucrai -
neanã aºezatã în lunca Tisei.

Astfel, duminicã 26 octombrie 2014, în co -
mu  na Remeþi au început sã soseascã delegaþii
ale UUR din localitãþile ucrainene din Mara -
mureº în frunte cu preºedinþii organizaþiilor
locale ºi cu formaþiile lor artistice.

Acþiunea a început cu vizitarea ªcolii Gim -
naziale cu clasele I-VIII din Remeþi, dir.
M. ªtefan. De acolo oaspeþii ºi localnicii
s-au deplasat la sala pentru evenimente
ºi acþiuni culturale din centrul comunei.

Prof. Pasenciuc Vasile, preºedintele
organizaþiei locale a UUR, a deschis ºi a
condus toatã festivitatea. La început, a
anunþat personalitãþile prezente: preºe -
dintele UUR, ªtefan Buciuta, preºedin tele
UUR - filiala Maramureº, Miroslav Pe -
 treþ chi, viceprimarul comunei, Du ruttya
ªtefan, prof. Casian Piþura, directorul
Liceu lui „Taras ªevcenko“, consilieri lo -
cali, preºedinþi ai organizaþiilor locale ale
UUR. Au luat cuvântul ªtefan Buciu ta,
Miroslav Petreþchi ºi primarul comu nei,
arãtând importanþa acestei zile în viaþa

satului, exprimându-ºi bucuria de a se întâlni cu
principalii factori ai vieþii culturale a ucraine-
nilor din Maramureº.

A urmat spectacolul care a
înc eput cu Grupul vocal al ele vi -
lor din Remeþi („Re me teanka“)

pre gãtit de prof. A. M.
Co vaci (ªteþca). Gru -
pul de eleve de la Li -
ceul „Taras ªev cen -
ko“ din Sighetu Mar -
maþiei pre  gãtit de
prof. Emi lia Co drea ºi
Du ru ttya Mar ta a in -
ter pretat cân t  ece ºi
dan  suri ucrai   nene.
Din Poie nile de sub
Mun te au evoluat
Gru pul de elevi de
liceu („Po leanka“) cu
cântece ºi dans local, pregãtite de
profesoara Veciunca Maria, ºi Grupul
de elevi „Poleanocika“ de la ªcoala
Gim  nazialã nr. 4 sub conducerea prof.
ªteþca Ivan. A urmat Grupul vocal

„Kras neanka“ din Crasna Viºeului ºi ansamblul
„Huþulskyi plai“ din Valea Viºeului cu cântece
populare locale ºi dans popular local. Grupul
vocal „Veselka“ din Crãciuneºti a interpretat
câteva cântece ucrainene pe douã voci.

Un moment emoþionant l-a constituit

evoluþia cunoscutului cor mixt pe
patru voci „Vocile Ronei“ din
Rona de Sus. Dupã ce au  inter-
pretat câteva cântece ucrainene,
au cântat pe patru voci „La mulþi
ani!“ preºedintelui UUR, ªtefan

Buciuta, care luna aceasta a împlinit o frumoasã

vârstã rotundã ºi care dupã cum scrie în cartea
sa „O viaþã în slujba ucrainenilor“, „o mare
parte din viaþã a dedicat-o luptei pentru intere-
sele ucrainenilor“. A reprezentat ucrainenii ca
deputat în Parlamentul României, ca preºe dinte
al Uniunii Ucrainenilor din România, iar ca
publicist oglindind viaþa organizatoricã ºi cul-
turalã a organizaþiei ucrainenilor. Sala l-a aplau-
dat îndelung. A urmat dansul popular local
interpretat de elevii formaþiei „Sokoleata“ din
Rona de Sus pregãtit, ca ºi corul, de prof. Geta

Petreþchi. Grupul vocal feminin ºi bãr-
bãtesc din Lunca la Tisa, pregãtit de
Maria Ciubica, a încheiat spectacolul cu
cântece populare.

În încheiere, preºedintele UUR, ªte-
fan Buciuta, a mulþumit corului „Vo cile
Ronei“ pentru urare ºi tuturor par ti -
cipanþilor la eveniment. Prof. Pasen ciuc
Vasile, preºedintele organizaþiei UUR
din Remeþi, a mulþumit formaþiilor artis-
tice pentru spectacolul reuºit, Pri mã riei
pentru ajutorul acordat în organizarea
acestui eveniment, proprietarului sãlii,
cât ºi înalþilor oaspeþi.

Sãrbãtoarea a continuat la masa co -
munã a participanþilor.

Ileana DAN 

ObICEIURI dE TOAmNă LA UCRAINENI săRbăTORITE îN COmUNA REmEţI

În perioada 17-18 octombrie, s-a desfãºurat la
Iaºi a opta ediþie a Festivalului Interetnic „Con -
 fluenþe“. Acest festival este organizat de
Asociaþia Italienilor din România (RO. AS. IT)
ºi este sprijinit de Guvernul României prin
Departamentul pentru Relaþii Interetnice. Cu
aceastã ocazie, din partea Uniunii Ucrainenilor
din România, au evoluat pe aceeaºi scenã „douã
curcubeie strãlucitoare“, ºi anume Grupul vo cal-
instrumental „Veselka“ (Curcubeul) din lo ca  li -
tatea Caraorman, ca reprezentant al UUR-filiala
Tulcea, ºi Ansamblul de dansuri „Vesel ka“ din
partea UUR-filiala Iaºi. Grupul „Vesel ka“ din

Caraorman a prezentat o suitã de cântece vechi
ucrainene arãtând celor prezenþi cã tradiþia
ucrainenilor veniþi în Delta Dunãrii s-a pãstrat
pânã în zilele noastre, iar ansamblul de dansuri
ieºean a încântat publicul cu un colaj excep -
þional de dansuri specifice ucrainene.

În prima zi de festival, începând cu orele
19:00, în piaþeta cen-
tralã ce se aflã în par-
cul Mallului Palas,
ieºenii ºi nu numai, au
putut admira un spec-
tacol multicultural
apar te, ansamblurile
mi no riãþilor din Ro -
mânia au putut sã-ºi
prezinte tradiþiile ºi
obiceiurile prin muzi -
cã ºi dans, oferind o
incursiune prin fru-
museþea culturii lor.

A doua zi, 18 oc -
tom brie, de la ora
17:00, pe traseul dintre

Complexul Palas Mall ºi zona Fundaþie (Ca sa de
Culturã a Studenþilor), s-a desfãºurat parada
portului popular, în acordul muzicilor tradi þio -
nale ale grupurilor de etnici greci, germani,
maghiari, polonezi, ruºi-lipoveni, rromi, sârbi,
tãtari, ucraineni ºi italieni. Începând cu ora
18:00, la Casa de Culturã a Studenþilor din Iaºi
s-a desfãºurat un festival folcloric de ex cep þie,
la care au participat reprezentanþi din cadrul mai
multor minoritãþi, spectacolul propriu-zis având
o audienþã numeroasã, fiind ur mã rit de sute de
spectatori. Acest minunat spectacol, pe lângã
grupurile ºi ansamblurile participante, a avut ºi
doi invitaþi de marcã, pe celebrul cântãreþ italian
de canþonete Antonio Furnari ºi pe tenorul Sorin
Ursan Delaclit, participant la emisiunea „Vocea
României“.

Metaforic vorbind, cele douã „curcubeie“ au
strãlucit de douã ori mai mult la Iaºi, prin pro-
movarea portului, culturii ºi tradiþiei ucrainene.

preot Angelo-Florian DUMITReSCU,
membru al Grupului vocal-instrumental

„Veselka“, Caraorman

Ansamblul din Valea Viºeului

Grupul vocal al Liceului „Taras ªevcenko“ din Sighetu Marmaþiei

Corul „Vocile Ronei“ din Rona de Sus

Festivalul Interetnic „Confluenþe“ 2014
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(Urmare din numãrul anterior)

Emil Simion: Existã similitu -
dini între creaþiile celui mai mare
poet român, Mihai Eminescu, ºi ale
celui mai mare poet al ucrainenilor
de pretutindeni, Taras ªevcenko.
Dacã da, atunci ar fi binevenite
câteva exemple din partea dum-
neavoastrã.

Ion Cozmei: Din moment ce
atât Taras ªevcenko, cât ºi Emi -
nescu aparþin curentului literar ro -
man tism, multe din motivele este -
ticii romantice le sunt comune celor
doi titani ai literaturii universale.
Natura este predominantã în creaþia
celor doi poeþi naþionali, ea consti-
tuind un adevãrat sentiment al
naturii, în mijlocul cãreia se pe trec
cele mai variate dimensiuni ale
existenþei telurice, în primul rând
iubirea. În mijlocul naturii se simt
bine personajele principale ale ma -
ri lor poeme ºevcenkiene (Fata vrã -
jitã, Maria, Perebendea, Kate rina,
Ivan Pidkova, Hamalia, Slujnica,
Haidamacii etc.) sau eminesciene
(Luceafãrul, Scrisoarea III, Lasã-þi
lumea, Cãlin (File din poveste),
Lacul etc.).

Folclorul constutie un nesecat
izvor al tematicii ºevcenkiene ºi
eminesciene, aºa cum istoria dã
viaþã marilor teme romantice. Visul
este un motiv reprezentativ pentru
cei doi mari creatori de geniu, cu
specificarea cã la ªevcenko visul
are o conotaþie socialã, iar la Emi -
nescu predominã „sufletul romantic
ºi visul“.

Emil Simion: Dacã Taras ªev -
cen ko este bine receptat în Ro mâ -
nia, se poate spune acelaºi lu cru ºi
despre Eminescu în Ucraina?

Ion Cozmei: Este o întrebare
mai sensibilã, eu intrând chiar într-
un conflict bilateral cu profesorul
român de etnie ucraineanã Ioan
Rebuºapcã de la Universitatea din
Bucureºti, dupã apariþia cãrþii dum-
nealui „Modernitatea clasicilor“.
Arti colul meu publicat în „Curierul
ucrainean“ din Bucureºti, dar ºi în
revista „Convorbiri literare“ de la
Iaºi, purta un titlu zeflemitor, „Tru -
dind din greu la Eminescu“, eu con-
testând re-traducerea din limba
ucraineanã în limba românã a tex-
telor eminesciene, printr-o viziune
proprie. Au existat ºi existã ºi azi în
Ucraina traducãtori din Eminescu.
Am în faþã un volum bilingv „Poe -
zii“ de Mihai Eminescu, la Editura
„Elion“, din Bucureºti, 2000, ediþie
îngrijitã de Mihai Mihailiuc, cu un
cuvânt-înainte semnat de Dan
Horia Mazilu, în care sunt incluºi
toþi traducãtorii în limba ucrai -
neanã: cel mai cunoscut este profe-
sorul de la Universitatea din Kiev
Andri Miastkivskyi, dar volumul
mai cu prin de ºi pe urmãtorii tra-
ducãtori: Volo dymyr Kolomieþ,
Mykola Ihna tenko, Mychailo
Mychailiuk, Ivan Puciko, Terenti
Ma  senko, Con stean tyn Baºenko,
Abram Caþnel son, Petro Zasenko,
Va sile ªveþ, Anatol ªcerbak,
Maksym Rylskyi, Mykola Korsiuk,
Mykola Upeniek, Iaroslav ªporta,
Volodymyr Sosiu ra, Hryhori Usaci,
Nina Mat vi  ciuk, Hryhori Kociur,
ªtefan Che laru. Poe mul „Lucea fã -
rul“ este tradus exemplar de con-

temporanul de la Cernãuþi Vitali
Ko lodi, premiat ºi de Anatol Stre je -
niuk de la Odesa. O bunã cu nos cã -
toare de limba românã este contem-
porana de la Kiev Ta ma ra Nosenko,
ea fiind cea care m-a in tro dus cu un
articol pertinent în Enciclopedia lui
ªevcenko, apãrutã în 12 tomuri la
Kiev, chiar în anul 2014.

Emil Simion: Unul dintre
comentatorii „Cobzarului“ tradus
de dumneavoastrã este fostul meu
coleg de facultate, Ioan Þicalo.
Care este pãrerea dumneavoastrã
despre modul cum s-a exprimat fos-
tul meu coleg?

Ion Cozmei: Domnule profesor,
trebuie sã recunosc cã articolul scri-
itorului Ioan Þicalo publicat în
revista „Bucovina literarã“, de la
Suceava, ºi în „Curierul ucrainean“,
de la Bucureºti, este cel mai obiec-
tiv ºi mai pertinent. Articolul meritã
citat în întregime, purtând un subti-
tlu semnificativ: Ion Cozmei a
reuºit sã redea întocmai tensiunea,
vibraþia ºi polifonia operei poetului
naþional ucrainean.

„Poetul Ion Cozmei, nãscut în
Cãlineºtii lui Cuparencu ºi trãitor în
urbea Sucevei, pare sã fie învãluit
uneori de nostalgia nesfârºitei ste -
pe, cu gorganele ei mãrturisind o
însângeratã istorie, cu mestecenii
care le-au strãjuit ºi au lãcrimat atât
amar de vreme, dar au ºi înãlþat
rugãciuni pentru izbãvirea Ucrai -
nei, cu zbuciumul ºi învolburarea
Niprului, prieten ºi duºman în ace-
laºi timp, precum în binecunos-
cutele versuri eminesciene din
„Scrisoarea III“. Resorturile pro-
funde ale lui Ion Cozmei l-au
apropiat de spiritul creaþiei bardului
ucrainean T.H. ªevcenko în încer-
carea temerarã de a transpune
poezia acestuia în limba românã,
începutul fiind fãcut încã din 1986.
Adept al lucrului bine fãcut, poetul
sucevean nu   s-a grãbit, ci a migãlit
peste zece ani ºi abia în 1999 a ieºit
în lume cu volumul Taras ªev -
cenko, „Marele Cob zar“, urmat de
Taras ªevcenko, „Poe me“ (2001),
Taras ªevcenko, „Tinerele mele
gânduri“ (2005), lucrarea de doc-
torat „Taras ªev cenko, poetul
naþional al Ucrai nei ºi receptarea
lui în România“, susþinutã în 2006,
cu menþiunea „Cum laudae“, ºi
publicatã în anul urmãtor ºi, iatã, în
2011, apãrutã, cu sprijinul Editurii
„Bukrek“ din Cer nãuþi, ediþia bi -
lingvã a Cob zarului, autorul ucrai -
nean fiind considerat de poetul Ivan
Draci, într-un cuvânt „Cãtre popoa -
re ºi generaþii“, aflat la în ceputul
cãrþii, nu „doar geniul“ na þiu nii
ucrainene, ci ºi întru chiparea spiri -
tu lui ºi a onoarei acesteia.“

Ion Cozmei ºi-a asumat o ase -
me nea dificilã sarcinã dintr-un sen -
ti ment de insatisfacþie faþã de
tradu ce rile anterioare (cea mai

cunoscutã fiind a lui Victor Tul bu -
re) ºi din convingerea cã are capaci -
tatea de a transpune, în vibraþie
poe ticã, ori ginalul, cu alte cuvinte
sã limiteze tendinþa ce se insi nuea -
zã în activitatea unui traducãtor,
aceea a trãdãrii textului despre care
a scris încã din 1974 ªtefan Augus -
tin Doinaº în „Orfeu“ ºi tentaþia
rea lului. Cum Ion Cozmei este
adeptul respectãrii atât a literei, cât
ºi a spi ri tului originalului ºi având
în vedere faptul cã poetul e vorbitor
bilingv, lectura poemelor din „Cob -
zarul“ induce la cititorul de poezie o
stare de înãlþare, rezultatã dintr-o
combinaþie sine qua non a traduce -
rii: o corespondenþã a sensibilitãþii
celor doi autori, dedublatã la tra-
ducãtor de o autenticã ºtiinþã poeti -
cã. De altfel, la apariþia celui de-al
doilea volum, Ioan Chideºciuc avea
sã noteze cã versiunea Cobzarului
din 2001 „restituie geniului ucrai -
nean adevãrata aurã a unui mare
romantic european“, pentru ca în
pre faþa urmãtorului, ucrainologul
avizat Magdalena Laszlo Kuþiuk sã
adau ge cã „traducerile din cule ge rea
de faþã sunt îndeajuns de fidele faþã
de originalul ucrainean, de pã ºind cu
mult tãlmãcirile altor traducãtori din
spaþiul literar românesc.“

Ultimul „Cobzar“, cel bilingv (e
de remarcat ºi de apreciat aºezarea
în paralel a celor douã texte, Ion
Cozmei acceptând, „de bunã voie ºi
nesilit de nimeni“, proba de foc a
expertizei cunoscãtorilor, sau, cum
zice însuºi autorul traducerii, s-a
gândit sã ofere lectorului avizat (...)
posibilitatea comparãrii ca în oglin -
dã a celor douã texte ºi a emiterii
unor judecãþi de valore privind ca -
litatea ºi veridicitatea traducerii
româneºti) a primit deja cununa de
lauri de la Filiala Bacãu a USR ºi
din partea Ligii Scriitorilor din
Vrancea. Textele, de largã respi-
raþie, niciodatã strofice, cu schim-
bãri ale elementelor de prozodie
pentru a reda cât mai veridic un
anumit grad al tensiunii eului poe -
tic, pot fi grupate pe mari teme, una
dintre acestea fiind „mitul Ucrai -
nei“, pentru care ªevcenko a avut
un adevãrat cult, aidoma celui
nutrit de Eminescu pentru „Dacia
veche“. Inima lui ªevcenko bate
pentru pãmântul þãrii sale, iar slo -
vele rãsã rite de acolo au o tempe -
raturã înaltã, care dau mãsura
sentimen telor Cobzarului, omni -
pre zent în operã, ca alter ego al
poetului, vibraþia sa fiind de o cu -
ceritoare sinceritate: „Maicã bunã,
Ucrainã, / Sã-i aºtepþi cu dorul/Pe
copiii tãi zbur dal nici,/Cum þi-
aºtepþi odorul“. Tema e susþinutã de
glorificarea eroi lor legendari, luptã-
tori neînfricaþi pentru libertatea
cazacilor de pe Nipru, cum a fost
Ivan Pidkova din poemul istoric cu
acelaºi titlu, „Nicoarã Potcoavã“, în

versiunea româneascã a lui Mihail
Sado veanu. Un alt luptãtor de leg-
endã e atamanul Hamalia, eroul
baladei cu acest titlu, cu o teribilã
putere fizi cã, dar ºi cu un exemplar
spirit de sacrificiu pentru libertatea
þãrii sale, poezia amintind pe alo -
curi de sacrificiul pentru libertatea
þãrii, poezia amintind pe alocuri de
cavalcada oºtenilor lui George
Coºbuc din Paºa Hassan: „De neo-
prit e cãzãciunea - / ªi cad de-a
dura ienicenii.“

Stãpânirea nemiloasã a strãinilor
a ridicat mereu figuri de viteji care
au adunat energii nebãnuite („fala-
aceea cãzãceascã“), unul din aceº -
tia fiind Taras Treasylo, un demn
exem plu de urmat, dupã credinþa
poetului-cobzar, pentru generaþia
urmãtoare. Bandura cântãreþului
orb, nevederea fiind semnul unei
forþe interioare ieºite din comun,
cântã în acord cu elementele na -
turii, ca în „Haidamacii“ („Su pãrat
pe noi e Niprul, / Plânge Ucrai -
na...), accen tueazã condiþia umilã a
poporului, precum la Octavian
Goga „Ne este dat mereu a plân -
ge/ªi pâinea sã o frãmân tãm/Cu
lacrimi ºi sudori de sânge“, ori ex -
primã mesianic încre derea în
izbãvire: „Cãci nu moare libertatea,
/Sufletul nu moa re.“ Interesant e cã
în poemul „Hai da macii“ Cobzarul
e valah ºi are în vedere atât soarta
nedreaptã a ucrai nenilor, cât ºi cea
a conaþionalilor noºtri: Oi, valahi,
munteni, / ªi voi moldoveni/ (...)
Domnul v-a vândut / Turcescului
cnut, / Hanului tãtar/, Staþi în lan -
þuri iar! Nu vã întristaþi,/Ci vã
închinaþi/ Mâinile vã daþi/ Cu
cazacii fraþi“.

ªevcenko e considerat poet
romantic, un apostol al neamului în
spiritul lui Goethe, Byron, Puºkin
sau Mickiewicz, în opinia lui Ion
Cozmei, însã substratul sãu apar -
þinând romantismului e fertilizat de
izbucnirea aspectelor realis te. Ti -
rania ruseascã îl face sã zboare în
„Vis“ (acompaniat de o bufniþã,
sim  bolul întunericului ºi al înþelep-
ciunii, cunoscãtoare a celui lalt tã -
râm), tocmai în Siberia (începutul
cãlãtoriei e sub semnul luminozi -
tãþii ºi al optimismului: „Zburãm,
za rea e-n luminã,/Cerul arde-n sla -
vã,/Iar privighetoarea-aºteaptã/
Soa rele-n dumbravã“, unde va des -
co peri o lume subpãmânteanã, oc -
naºi condamnaþi de þarul netrebnic
ca sã-l sature de aur. Poetul retrã -
ieºte la intensitate maximã tragedia
înfiorãtoare a cazacilor, iar revolta
sa capãtã uneori forme apocaliptice
întru izbãvirea celor oprimaþi.

(Continuare în numãrul 
urmãtor)

A consemnat emil SIMION

„CEL MAI BUN TRADUCÃTOR AL POETULUI
NAÞIONAL AL UCRAINEI, TARAS ªEVCENKO“
Interviu cu scriitorul Ion Cozmei, vicepreºedinte al Societãþii Scriitorilor Bucovineni
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La începutul verii, vizitând Universitatea din
Cernãuþi, unde am avut onoarea sã fiu invitatã
oficial de cãtre distinsa doamnã profesor dr. în
filologie Lidia Kovaleþ, cercetãtor ºi critic lite -
rar, colaborator la diferite reviste literare, prin -
tre care ºi „Nak golos“ (Glasul nostru), i-am

cunoscut pe mulþi dintre corifeii acestei vestite
instituþii de învãþãmînt superior din Ucraina. 

În sala de ºedinþe a Facultãþii de Filologie
Ucrai neanã, unde am avut prilejul sã fiu
prezentatã ºi sã prezint la rândul meu literatura
ºi cultura ucraineanã din România, am fost
întâm pinatã cu mult respect ºi cãldurã de cãtre
întregul corp profesoral al acestei facultãþi. În
frunte cu domnul profesor dr. Volodymyr Anto -
ficiuk, ºef al Catedrei de Filologie ucraineanã
ºi, totodatã, profesor al Universitãþii „ªtefan cel
Mare“ din Suceava, cercetãtor ºi critic literar,
colaborator al diferitelor reviste literare, printre
care „Bucovins"ci< jurnal“ (Jurnalul Buco -
vinei), precum ºi „Nak golos“ ºi doamna pro-
fesor dr. Lidia Kovaleþ erau: decanul Facultãþii,
domnul profesor dr. Borys Bunciuk, poet ºi
membru al Uniunii Scriitorilor din Ucraina,
domnul profesor doctor ºi prodecanul Facultãþii
Oleksandr Popovyci, domnul profesor dr.
Bohdan Melnyciuk, iar printre cercetãtorii
ºtiinþifici erau doamnele: Oksana Ivasiuk
(sora renumitului compozitor Volodymyr
Iva siuk), Svitlana  Kyryliuk, Valentyna
Ciol kan, Nina Cozaciuk. Din întrevederea
noastrã, din recenziile ºi articolele publi-
cate în revistele noastre se dovedeºte cã
acest minunat colectiv al învãþãmântului
superior de înaltã clasã din Cernãuþi  este
direct preocupat nu numai de literatura
scriitorilor clasici ºi contemporani autoh -
toni, dar ºi de literatura ucraineanã din
dias pora ºi, mai ales, cea din România
care, dupã pãrerea mea ºi a lor, e destul de
bogatã ºi variatã. Marea majoritate a pro-
fesorilor filologi de la Universitatea din
Cernãuþi sunt poeþi, scriitori, critici lite -
rari ºi cercetãtori care promoveazã cuvân-
tul poetic, ºtiinþa ºi cultura în mod direct
ºi intrinsec. De aceea, ne cunosc atât de bine ºi
ne apreciazã, încurajându-ne în tot ceea ce fa -
cem pentru conservarea limbii materne, dezvol -
tarea literaturii ºi pãstrarea identitãþii noastre.
Însã, ei au în vedere ºi faptul cum se pro-
moveazã limba, cultura ºi scriitura ucrai neanã
în rândul tinerelor generaþii ca neamul sã
dãinuie ºi sã reziste diferitelor influenþe, asi mi -
lãrii ºi globalizãrii. Prin ce modalitate? Prin

ºcoalã ºi lãmurirea pãrinþilor? Prin bisericã?
Prin diferite acþiuni ºi întâlniri culturale ºi et -
nice? Sau prin altceva? Dupã mine, prin toate
acestea, cã toate au valoare ºi rostul lor. Însã, la
diferite manifestãri, pe lângã  intelectualii satu-
lui sã fie invitat ºi publicul simplu, tânãr ºi
vârst nic care, nu numai sã asiste la diferite
spec  tacole, cum se procedeazã de obicei, dar sã

participe direct ºi la diferite dis-
cuþii, lansãri de carte, conferinþe.
Oamenii simpli trebuie sã audã
cum se pune problema limbii ºi
pãstrarea ei, deoarece dintre ei se
ridicã cei mai mulþi intelectuali
de valoare.

De asemenea, presa  comu-
nitãþii ar trebui multiplicatã ca sã
ajungã ºi în mâna omului de rând,
deoarece ºi  el  a fost cândva un
elev bun la ºcoalã ºi va fi in -
teresat de ziare ºi noutãþi. In for -
mându-se ºi citind mai mult în
limba maternã literarã scrisã, îºi
va îndemna ºi copiii spre lectura
lor, ceea ce va fi un câºtig pentru
neam. În ºcolile comuni tãþilor
ucrainene, limba maternã n-ar

trebui sã fie privitã ca o limbã facultati vã sau
strãinã, ci ar trebui sã i se acorde mai multã
atenþie. Aºa cum era pe vremuri. Elevii ar trebui
sã fie îndemnaþi mai des sã scrie compuneri
libere, povestioare, sã creeze ºi câte o strofã din
poezie, chiar dacã profesorul nu are înclinaþie
spre aºa ceva sau programa nu cere. Sã încerce
sã-i încurajeze pe copii, cã nu se ºtie niciodatã
unde se pituleazã veleitatea sau talentul. Dupã
pãrerea profesorilor cernãuþeni, creatorii de
lite raturã ar fi bine sã-ºi popularizeze cãrþile ºi
în rândul elevilor ºi studenþilor. Sã fie invitaþi sã
meargã printre ei, sã-i cunoascã ºi sã fie
cunoscuþi, ºi, dãruindu-le, dacã se poate, mãcar
o carte, îi vor atrage spre lectura ei ºi poate, de
ce nu, chiar spre scris. Astfel se va pãstra mai
bine limba mamei, cultura, tradiþiile, rugãciu -
nea ºi vor apãrea mai mulþi tineri scriitori care
vor duce ºtafeta mai departe. Plãcut impresio -
na  tã am rãmas ºi la Catedra de litera turã româ -

nã ºi filologie clasicã unde doamna profesor dr.
Halyna Zahaiska, ºef de catedrã ºi specialist în
limba latinã,  doamna profesor dr. Lora Bostan,
locþiitorul ºefului de catedrã ºi soþia fostului
profesor doctor în filologie ºi scriitor Grigore
Bostan, cercetãtorii ºtiinþifici ai catedrei doam-
nele: Felicia Vrãnceanu, Inesa Makar, Oksana
Liubimova promoveazã în rândul studenþilor,
cu har ºi dãruire, cuvântul poe tic al „Lucea fã -

rului românesc“ Mihai Eminescu, care-ºi iu -
besc limba ºi tradiþiile, le respectã cu sfinþenie,
indiferent unde trãiesc. Trebuie sã men þio nez ºi
faptul cã limba românã în toatã zona Cernãu -
þiului este ca la ea acasã, curatã ºi corectã, fãrã
niciun un fel de influenþe sau interfe ren þe, ceea
ce m-a impresionat foarte mult, gân din du-mã ºi
asupra situaþiei noastre, a ucrainenilor din
România... La casa memorialã, lângã masa de
scris a celei mai mari scriitoare ucrai nene din
toate timpurile, Olha Koby leanska, de sub pana
cãreia se strecurau cândva subtil ºi ar mo nios
rândurile romanelor ºi nuvelelor sale, cucerind
lumea literarã pentru totdeauna, s-au întrunit
maeºtri emeriþi ai literaturii ucrainene contem-
porane, cercetãtori, cri ti ci literari ºi re dac tori.
Aici am avut onoarea sã-l cunosc pe ta len tatul
prozator, publicist, jurnalist ºi drama turg, mem-
bru al Uniunii Scrii torilor din Ucrai na, laureat
al nume roaselor premii pentru litera turã ºi jur -
na lism, preºedintele Societãþii „Ucrai na-
România“ Vasyl Dov hyi care a pus pe scena
tea trului opera literarã „Wa r$v na“ (Prin þesa),
tradusã apoi în limba ro mânã de cãtre Ivan
Chideºciuc ºi jucatã pe scena Teatrului Naþio -
nal din Botoºani. De ase m enea, mi-a fost
prezen tat ºi domnul Myroslav Laza ruk, poet ºi
prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din
Ucraina, redactor-ºef al revistei „Bucovins" -
ci< jurnal“ (Jurnalul Buco vi nei), tatãl poe -
tu lui ucrainean Marian Lazaruk, precum ºi dis-

tinsul profesor dr. universitar Volo dymyr
Antoficiuk. Toþi cei prezenþi acolo, sub privirea

inteligentã a stãpânei din por tretele ce
împodobeau pereþii casei,  m-au primit
cu multã cãldurã ºi respect în cercul lor
unde s-au discutat problemele actuale
legate de literatura contemporanã ucrai -
nea nã, atât din Ucraina cât ºi cea din
România, despre dezvoltarea ºi îmbu nã -
tãþirea ei, orientarea ei în viitor. Vizitând
împreunã cu doamna profesor dr. Lidia
Kovaleþ, care mi-a fost ºi ghid, casele-
muzeu ale marilor scriitori ºi oameni de
culturã bucovineni, precum ºi alte
obiective imporante ale oraºului ucrai -
nean,  am rãmas profund impresionatã
de tot ce am vãzut, de frumu se þea locu -
rilor, de cultura þãrii vecine Ucraina, ºi
mai ales de bunãtatea,  ospi ta litatea ºi
cãldura sufleteascã ale oamenilor pe
care i-am întâlnit ºi cunoscut. Pe aceas -
tã cale þin sã le mulþumesc din suflet

pentru invitaþie ºi pentru tot ce mi-au oferit,
urându-le succes în activitatea lor didacticã ºi
lite rarã, personalã ºi familialã. Fie ca Cel de
Sus sã le cãlãuzeascã paºii spre râvnita izbândã
ºi liniºtea þãrii, spre pace ºi un viitor lu mi nos ºi
prosper.

Anna T. RUªTI

cernåuÆiul - mare centru de culturå 
al ucrainei çi farmecul Æinutului bucovinean

Întrunirea scriitorilor în salonul scriitoarei O. Kobyleanska

Universitatea din Cernãuþi

Scriitorul Vasyl Dovhyi ºi Anna Ruºti
în faþa muzeului
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ºi 8 noiembrie
2014, s-au des -
fãºurat în judeþul
Tulcea „Zilele
Culturii Ucrai -
nene“, un proiect
realizat de Uniunea Ucrainenilor din România-
filiala Tulcea ºi Ministerul Culturii. Dupã un
prim spectacol ce a avut loc în oraºul Tulcea, pe
scena Teatrului „Jean Bart“, a doua zi am asis-
tat la un amplu spectacol ce s-a þinut la Cãminul
Cultural  din satul deltaic Caraorman. Surpriza
a fost cu atât mai mare, cu cât acest sat cu o
populaþie majoritar ucraineanã ºi-a serbat ocro -
ti torul, pe Sf. M.Mc. Dimitrie, patronul spriri-
tual al bisericii din Caraorman. 

Dupã slujba religioasã, oficiatã în limba
românã ºi ucraineanã, de cãtre preotul paroh
Angelo-Florian Dumitrescu, slujitorul bisericii
din Caraorman, ajutat de preotul Aurel Codris,
slujitorul bisericii din satul vecin, Criºan, toþi
cei prezenþi, enoriaºi ºi invitaþi ai enoriaºilor,
s-au deplasat la Cãminul Cultural din Caraor -
man. La intrarea în Cãminul Cultural au fost

întâmpinaþi cu pâine ºi sare toþi participanþii,
cât ºi invitaþii noºtri de seamã: domnul Dumitru
Cernencu, preºedintele UUR-filiala Tulcea,
reprezentanþii grupurilor vocale ºi ansamblurile
venite pentru a-i încânta pe locuitorii satului,
cât ºi toþi cei prezenþi la hram. La aceste eveni-
mente, hramul satului ºi Zilele Culturii Ucrai -
nene, au luat parte ºi autoritãþi locale: domnul
primar Ilie Munteanu, doamna viceprimar
Aurora Trofim de la Pri mã  ria

comu nei Cri ºan, dom   -
nul pri mar Va  len tin
Si do rencu de la Pri -
mãria co mu  nei Sf.
Gheor ghe.

Pe scena Cã mi -
nului Cultural din lo -
ca litate au evo luat mai
multe ansambluri ºi
gru puri ale comuni -
tãþii ucrai nene venite
din di ver   se regiuni ale
þãrii. Cu aceastã oca       -
zie, membrii Gru         pu lui
vocal-in stru   men tal
„Ve sel ka“ (Cur cu -
beul), din loca litate,
au avut parte de o fru-
moasã surprizã, deoarece unul dintre
ansamblurile participante la acest

splendit eveniment a fost ºi Ansamblul de
dansuri „Veselka“ din Iaºi, întorcând, astfel,
vizita (cele douã fiind repre zen tantele UUR la
Festivalul Interetnic „Con fluenþe“ 2014, des fã -
ºurat la Iaºi). Pe lângã cele douã „curcu beie“, a
luat parte ºi cel de al treilea „curcubeu“, Grupul
vo cal „Ve selka“ din Lunca la Tisa (ju deþul Ma -

ra  mu reº). Tot din
Lunca la Tisa a fost
prezent Grupul vo -
cal-in stru   mental
bãr  bã tesc „Le ghi -
ni“, iar din Crã ciu -
neºti (jude þul Ma -

ra  mureº) Grupul „Barvinok“. De asemenea, au
fost ºi oaspeþi de seamã din judeþul Timiº,
Grupul vocal ºi Ansamblul de dansuri „Moloda
nadia“ din Soca, Timiº. În comple tarea specta-
colului au mai urcat pe scenã grupurile vocale
din Delta Dunãrii: „Rybalka“ din Criºan ºi
„Ciorne more“ din Sf. Gheorghe. 

Pe aceastã cale aº vrea sã le mulþumesc

tuturor pentru cã au oferit celor prezenþi o
bucurie imensã prin promovarea culturii ºi obi-
ceiurilor ucrainene, care, cu siguranþã, vor
dãinui ºi vã aºteptãm pe toþi sã-l prãznuim ºi la
anul pe Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir. 

preot Angelo-Florian DUMITReSCU,
Caraorman

zilele culturii ucrainene în judeÆul Tulcea

Ansamblul „Veselka“ din Lunca la Tisa, Maramureº

Gru pului vocal-instrumental „Veselka“ din Caraorman

La 6 octombrie a.c., în sala de spectacole a
Universitãþii de Tehnologie ºi Design din capi-
tala Ucrainei, a avut loc gala câºtigãtorilor celei
de-a treia ediþii a Festivalului internaþional  de
creaþie muzicalã pentru tineret ºi studenþi „Do -
lea“. Iniþiatorul acestui eveniment este Fondul
Umanitar „Ucraina“ aflat sub patronajul fostu-
lui preºedinte al Ucrainei, Leonid Ku ci  ma. Ju -
riul a fost condus de cunoscutul interpret ºi
com pozitor, artist al poporului, Marian Haden -
ko. Au participat 42 de concurenþi din 16 re giuni
ale Ucrainei, dar ºi din Belarus, Repu blica

Moldova, Republica Congo, Repu blica Popu -
larã Chinezã ºi România. Reprezentanta Româ -
niei, solista Lavinia Leonte, a câºtigat, la prima
sa participare, un merituos loc doi.
Lavi nia Leonte este o tânãrã artis tã de
origine ucraineanã din judeþul Sucea -
va, localitatea Negostina, comuna Bãl -
cãuþi. Prezenþa acesteia pe scena din
Kiev s-a datorat unei colaborãri reu ºite
dintre reprezentanþii Minis terului
Culturii, Instituþiei Prefectului din ju -
de þul Suceava, Societãþii pentru Cul -
turã Româneascã „Mihai Emi nes cu“
din Cernãuþi ºi Uniunii Ucraine nilor
din România - organizaþia orãºe neascã
Siret. Tatãl solistei, Valentin Leonte,
un apreciat cântãreþ din zona Siretului,
care a participat ºi el la festival, sus -
þinându-ºi fiica, ne-a declarat: „Am
fost coordonaþi de doamna Iaroslava Colotelo,
consilier superior în cadrul Minis terului Cul -
turii, domnia sa fiind cea care a þinut legãtura cu
organizatorii manifestãrii. Pentru întoc mirea
documentelor ºi a înscrierii am apelat la aju-
torul domnului Mihai Mihãiescu, expert pentru
minoritãþi naþionale în cadrul Instituþiei Pre fec -
tu lui judeþului Suceava, iar domnul Nicolae
ªapcã, vicepreºedintele Societãþii pentru Cul -
turã Româneascã „Mihai Eminescu“ din Cer -

nãuþi, a fost cel care  ne-a facilitat obþinerea de
informaþii despre cãlãtoria spre Kiev ºi achizi -
þionarea biletelor pentru tren. La Kiev, La vi nia
a fost însoþitã ºi de doi dansatori. Re per toriul
ales a fost compus din melodiile: „Je t'aime“ a
solistei Lara Fabian ºi „Odna kalyna“ din reper -
toriul Sofiei Rotaru. Aceastã din urmã melodie
a ridicat spectatorii în picioare. Tânãra artistã
Lavinia Leonte a þinut sã precizeze: „Nu a fost
pentru prima oarã când am urcat pe o scenã din
Kiev. Cu mulþi ani în urmã, copil fiind, alãturi

de alþii de vârsta mea, aproximativ 20, toþi etni-
ci ucraineni din România, membri ai orchestrei
de mandoline din satul Negostina, conduse de
domnul profesor Nicolae Maidaniuc, am urcat
pe aceeaºi scenã într-un spectacol de neuitat.
Mã bucur cã nu am dezamãgit cu prestaþia mea
ºi sper ca anul viitor sã particip din nou ºi sã
câºtig primul loc“.

Kolea KUReLIUK

O tânãrã solistã din judeþul Suceava, laureatã a
Festivalului Internaþional „Dolea“ - 2014 din Kiev

Leonid Kuci ma alãturi de artista Lavinia Leonte



La început
paºii sunt mici.
Acum am fãcut
un pas mai mare
ºi, iatã, cã am
ajuns la ediþia a
V-a. Un gând
mai vechi de-al
nostru a prins contur. Ne-am propus pro-
movarea ºi valorificarea  fructelor de pãdure,
scoaterea  la luminã a straiului popular, pentru
cã „portul popular este o zãmislire a oamenilor
de aici, care se recunosc dupã el oriunde s-ar
duce“ (T. Bãnãþeanu, 1975). Aceastã manifes -
tare s-a desfãºurat sub semnul armoniei ºi al

culorilor de toamnã, un autumnal extrem de
generos. Am dorit sã infuzionãm în cãmãrile
sufletelor participanþilor un dram de liniºte,
voie bunã ºi parfumul înþelepciunii. Suntem
înconjuraþi de depozite de minerale ºi vitamine.
De multe ori nu le luãm în seamã. Produsele
obþinute de gospodinele noastre, cu aportul

copiilor, sunt deosebite, ecologice ºi naturale.
Unele dintre ele nu lipsesc de pe masa din
Ajunul Crãciunului. Nu
ne-am propus lucruri mari,
ci doar sã rostim un
cuvânt, sã ºtie lumea cã ºi
în acest cãuº de munte, la

Izvoarele Su -
ce vei, se pãs -
treazã ºi se
promo vea  zã
tra di þia. Mul -
þu  mim invi-
taþilor cã au
dat curs aces-
tui demers
( G r u p u l
„Spe    ranþa“ de
la ªcoala Gim nazialã Coºna,
Ansamblul artistic „Colãceanca“ -
Fundu Moldovei, Ansamblul
„Brezeanca“ - Breaza, Formaþia de
dansuri „Brãduleþul“ - Moldova-
Suliþa, Grupul vocal „Mlãdiþe
Huþule“ - Brodina de Sus, cân-

tãreaþa Felicia Oblesniuc ºi, nu în ultimul rând,
grupul vocal-instrumental de mandoline
„Izvoraºul“ - Izvoarele Sucevei. Momentul sur-
prizã l-a constituit drâmba, un instrument pe cât
de simplu, pe atât de melodioase sunt sunetele
pe care le scoate Aniºoara Moºulea). 

Elevii, sub îndrumarea das -
cãlilor, au fost la
înãlþimea… mun -
 þi lor care ne în -
conjoarã. Pentru
cã, trebuie s-o
spunem, pã du rea,
pãºunea ºi fâneaþa
ne pun la în de mâ -
nã valori ne   bã -
nuite. În ce pând
din primãvarã ºi
pânã toamna târ -
ziu, termi nând cu
„pipin cii“. Toate
acestea, fructe, bi -
ne conservate, nu

le cum pã -
 rãm. Cu
efort mi -
nim, dupã o
prea  la  b i  l ã
pre  lu cra  re,
fo   lo sind re -
þe te… tra -

du se de la bãtrâni, toate produsele le aranjãm în
cã marã. Copiii noºtri au fost încântaþi ºi au taat

în standurile pregãtite ad-hoc produse dintre
cele mai diverse: dulceþuri, compoturi, siropuri,
ciu perci conservate, salate, zacuscã, fructe din
propria grãdinã, sucuri de afine ºi meriºoare etc. 

Copiii au fost în mãsurã sã-ºi prezinte reþeta
de obþinere a produsului respectiv. A fost ºi o
expoziþie cu vânzare, mulþi dintre ei bucurându-
se de produsul comercializat. ªi au… stofã de
comercianþi. Ne-a plãcut sloganul: „Nu daþi
banii pe prostii, cumpãraþi gem la copii!“ Este
un îndemn!

prof. Ion AFLOReI
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TâRgUL dE TOAmNă AL fRUCTELOR dE pădURE

În fiecare an, la 9
noiembrie, în Ucrai -
na este marcatã Ziua
scrisului ºi a limbii
ucrainene. Conform
calendarului orto-
dox, în aceastã zi
este cinstitã memo-
ria Preacuviosului
Nestor cronicarul,

continuatorul scrisului slav al lui Kiril ºi Meto -
diu (a. 862). Sãrbãtorirea Zilei scrisului ºi a
limbii ucrainene a fost instituitã în 1997 de fos-
tul preºedinte al Ucrainei, Leonid Kucima, la
iniþiativa unor organizaþii civice ºi, þinând, toto-
datã, cont de rolul important pe care limba
ucraineanã îl joacã în consolidarea societãþii
ucrainene.

Astãzi, oamenii de ºtiinþã ucraineni consi -
derã cã Nestor cronicarul este pãrintele limbii

ucrainene scrise. Existã opinia cã, înainte de el,
pe teritoriul Ucrainei circulau câteva feluri de
scris. Unele foloseau alfabetul grec, altele cel
latin. Actualul alfabet al limbii ucrainene este
alcãtuit din litere greceºti similare ºi din câteva
semne grafice slave, însã, în trecut, pe lângã
litere chirilice s-au folosit ºi aºa-numitele
semne glagolitice. Însã ele nu erau familiare
tuturor, întrucât, pânã în zilele noastre, s-a pãs-
trat doar o singurã mostrã a acestui scris.

Decretul preºedintelui Kucima din 6 noiem-
brie 1997 privind Ziua scrisului ºi a limbii
ucrainene nu a fost întâmplãtor. El a conferit
limbii ucrainene care, de-a lungul atâtor ani, a
avut mult de suferit, statutul de limbã de stat
care trebuie sã fie unicã, sã se dezvolte ºi sã
spo reascã renumele ucrainenilor în lume. Ea

tre buie sã fie sfântã ºi sã contribuie la acumula-
rea valorilor culturale ºi spirituale ale poporului
ucrainean.

Cu toate acestea, încã mai asistãm la schilo -
direa limbii ucrainene, la poluarea ei ºi, ce e
mai rãu, chiar de la cele mai înalte tribune, prin
gura politicienilor ºi a guvernanþilor, mutilând
astfel formarea lingvisticã a copiilor de la vârs -
tã preºcolarã pânã la studenþi. Iar acesta este
deja un delict moral. 

Societatea ucraineanã trebuie sã facã totul
pentru ca limba ucraineanã sã fie maternã, ca
fiecare ucrainean sã nu uite cã ea nu va muri
niciodatã, cã este unicã aºa cum unicã este
mama noastrã, iar învãþarea altor limbi este o
dovadã a înaltei culturi a omului.

Ion ROBCIUC

Ziua scrisului ºi a limbii ucrainene
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Bunul meu amic, care îmi „analizeazã“
materialele, m-a rugat sã scriu un material cu
titlul de mai sus. În secunda în care mi-a „ºop -
tit“ titlul, prin faþa ochilor mi-au trecut
chipurile preºedinþilor din ultima jumãtate de
secol. Toþi cu „escu“ la sfârºit.

L-am apucat pe Regele Mihai, este adevãrat
cã numai 111 zile ºi-n pelinci, l-am apucat bini -
ºor ºi pe Gheorghe Gheorghiu-Dej. Când a ve -
nit la pu tere Nicolae Ceauºescu eram „stu dinte“
(nu în drept), iar „publicist“ mai târ ziu. Am
prins „18 ani luminã“ ºi „iepoca de aur“. La
primul „escu“ ar fi de scris foarte multe, chiar
dacã mulþi l-au fãcut „cizmar“.

Vine la rând Ion Iliescu. Ce-i reproºez? Fap -
tul cã nu s-a aplicat Decretul 42. Cel cu 60 de
ari fiecãrei familii. S-a speriat de cei care au
strigat: „Pãmânt þãranilor!“

Þãranii au primit pãmânturile, ºi-au îngropat
banii ºi sãnãtatea ºi…

Ion Iliescu a rãmas „sãrac ºi cinstit“, dar
baronii?

Domnul Emil Constantinescu, a fost învins
de servicii! Dar a fost demn ºi n-a mai candidat
a doua oarã!

A urmat Traian Bãsescu. Lozinca „sã trãiþi
bine!“ a vrãjit atât de mult electoratul sãu, încât
ºi acum dupã zece ani de degringoladã unul din
cinci români l-ar vota!

Ce mi-a adus mie? Tãieri de salariu în ulti -
mii doi ani, din cei 42 lucraþi, ba ºi din pensie.
ªtiþi ce mi-au zis mulþi? ªi ce dacã ne-a tãiat?!
Este cã ne meritãm soarta?

Printre alte „gândiri adânci“ ale votanþilor
domniei sale: Mãi Kolea, dacã Traian Bãsescu
a condus un vas, poate conduce ºi România, iar
dacã a bãut din sticlã ºi a aruncat-o ºi altora sã
beie, este de-al nostru!

În recenta campanie electoralã, am observat
„prãpastia“ ce s-a creat între susþinãtorii „catin-
daþilor“ la preºedinþie, între vecini, între rude,
între amici, s-au creat animozitãþi.

Altceva m-a nedumerit. Cunosc foarte mulþi
oameni, care au prins funcþii bãnoase la pionieri,
UTC ºi mai ales la PCR, care dupã revoluþie au
devenit democraþi. Bizar, nu?! Doamne, de ce
nu-l resusciteazã (cloneazã) nimeni pe I.L.
Caragiale?

Am rãmas cu nostalgia dezbaterii dintre Ion
Iliescu, Ion Raþiu ºi Radu Câmpeanu!

Faþã de bãlãcãreala de acum, au fost niºte
domni, niºte lorzi. 

Aºadar, dupã o jumãtate de secol, poporul a
ales pe cineva, care nu mai este un „escu“ ºi
care a promis o Românie a „lucrului bine fã -
cut“. Asta înseamnã cã dupã ce am „trãit bine“
timp de un deceniu o sã „lucrãm bine“ încã cel
puþin 10 ani?

Un alt amic m-a întrebat cum se explicã rãs-
turnarea scorului cu 180 de grade în turul 2?
I-am spus cã matematic aºa ceva nu pot expli-
ca. Amicul m-a lãsat praf: „Tavariºci Kolea, în
1989 tinerii ne-au scãpat de primul „escu“, apoi
alþi tineri l-au ales pe Emil „escu“.

Au urmat tinerii care l-au ales pe Traian
„escu“, iar acum alþi tineri l-au ales pe primul
preºedinte care nu mai este un „escu“.

Este bine? Este rãu? Vom trãi ºi vom vedea.
În ceea ce priveºte umila mea persoanã,

pro ba bil cã mã voi „autosuspenda“ din viaþa
poli ti cã. Bãlãcãreala din ultima campanie elec-
toralã m-a dezamãgit total.

Rãmâne de vãzut cum dl preºedinte Klaus
Iohannis îºi va lua România înapoi, mai ales pe
cele trei milioane de români din diaspora. Cei
de aici suntem deja în România ºi mulþi dintre
noi ne lãsãm amãgiþi din 4 în 4 ani (sau din 5 în
5). Cã aºa-i românul!

În rest totul a decurs, în multe localitãþi, ca
altãdatã, ºperþuri în bani ºi în naturã. Culmea
este cã aºa ceva a fost la scarã mare acolo unde
edilii erau din opoziþie. 

Kolea KUReLIUK

(Continuare din numãrul 269/270)

„Oare astfel s-au prezentat faptele în perioa-
da istoriei contemporane a Ucrainei (1917-
1921)? Au existat diverse acþiuni destructive ale
comandanþilor ºi hatmanilor în perioada men -
þionatã, ca de exemplu: rãscoalele spontane ale
hatmanilor Oskilko, Bolbocian, Volah, indisci-
plina genera lului Omeleanovyci-Pavlenko;
opoziþia necontenitã a generalului Saliskov,
care prin acþiunile sale i-a nemulþumit pe hat-
manul Oskilko; lipsa de voinþã a hatmanului
Bol bo cian; neputinþa de a se orienta în situaþii
deo se  bite ale vieþii politice a generalului Ome -
lea no vyci-Pavlenko; ambiþia ºi goana bolnãvi-
cioasã dupã onoruri a lui Salski; neputinþa Sta -
tului Major de a organiza armata ºi corpul ei de
comandã pentru a face faþã oricãrei situaþii mi -
li tare pe câmpul de luptã, lucru care se datorea -
zã, în special, lipsei unei doctrine militare
unitare“.

e) Atitudinea ºi acþiunile guvernului
sovie tic (bolºevic) împotriva hatmanului
ucrai nean Symon Petliura

Strategul ºi comandantul suprem al armatei
populare republicane ucrainene, în perioada
1917-1921 a fost fãrã îndoialã Symon Petliura.

Odatã cu emigrarea militarilor ucraineni în
diferite þãri ale Europei (Polonia, Cehoslovacia,
Ro  mânia, Turcia, Serbia, Germania, Franþa
etc.) ºi ameninþãrile cu moartea, tot mai frec -
vente, la adresa lui Symon Petliura care din
1920 locuia la Varºovia, din partea organelor de
securitate sovietice, l-au determinat pe acesta
sã pãrã seascã incognito Polonia, la 31 decem-
brie 1923, sub un alt nume (Stepan Mohyla).

Însoþit de colaboratorul sãu Veaceslav Pro -
kopovyci a trecut prin Budapesta, Viena, Ge ne -
va ºi, în octombrie 1924, a ajuns la Paris, unde
pes te puþin timp au sosit la el soþia ºi fiica sa.

El era considerat „duºmanul numãrul unu“
de cãtre organele guvernamentale ale Rusiei

So vietice. Troþki, în anul 1919, spunea cã
„Ucrai   na va fi a noastrã numai atunci când
Petliura va fi nimicit fizic ºi ºters din memoria
poporului ucrainean. Ulterior Lenin, la ºedinþa
partidului bolºevic rus din anul 1922, spunea:
„pentru noi nu prezintã un pericol nici Denikin,
nici Iudenici, deoarece programele lor nu sunt
de actualitate. Nouã, bolºevicilor, ne este teamã
de un singur lider ºi acela este Petliura, care
prin programul sãu reuºeºte sã ridice poporul
ucrainean împotriva noastrã, iar noi nu vom
avea liniºte pânã când nu-l vom omorî“. De
aceea, îl însãrcineazã pe Stalin ca reprezentant
al partidului comunist bolºevic, pe Djerzinski ºi
Triliser pe linia Ceka sã ducã la îndeplinire
aceastã sarcinã.

La 25 mai 1926, pe când Petliura locuia la
Paris, a fost omorât prin împuºcare de cãtre
agen  tul bolºevic Samuil Scwartzbard.

L-au condus pe ultimul drum tovarãºii sãi de
luptã, fiind înmormântat în cimitirul „Mont -
parnace“ din Paris. Avea atunci abia 47 de ani.

În scrisoarea din 10 mai 1926, cu 16 zile
înain te de a fi împuºcat, Petliura se adresa prie -
tenului sãu Humeniuk: „Eu cred ºi sunt sigur cã
Ucraina va deveni un stat independent. Poate
nu dintr-o datã cu o mare suprafaþã cum o
dorim noi, dar va fi. Cred cã drumul cãtre sta tul
ucrai nean va trece prin Kiev ºi nu prin Lvov.
Numai atunci când statul ucrainean se va con-
solida pe dealurile Niprului ºi aproape de Ma -
rea Neagrã, numai atunci putem sã ne gândim
la întregirea pãmânturilor ucrainene ocupate de
vecini. O altã politicã este un vis al unei combi -
naþii nereale, care poate sã ne ducã pânã acolo,
încât nicio Ucrainã nu va exista!“

Aºa s-a terminat scurta, dar glorioasa exis   ten -
þã a Republicii Populare Ucrainene (1917-1921)
al cãrei popor a luptat eroic sub con duce rea lui
Symon Petliura ºi a altor pa trioþi ucrai neni pen-
tru libertate, independenþã ºi identitatea sa
naþionalã.

Am redactat acest articol pe baza biblio gra -

fiei existente la ora actualã în România. Con -
sider cã este un punct de vedere personal, care
poate fi corectat, completat sau sã fie pre zentat
sub altã viziune, având în vedere multitudinea
factorilor politici, economici, militari ºi de altã
naturã cu care s-a confruntat Ucraina în perioa-
da 1917-1921, atât pe plan intern, cât ºi pe cel
extern. Abia dupã 69 de ani, ca urmare a des -
trãmãrii URSS, s-a înfãptuit nãzuinþa popo rului
ucrai nean spre libertate, democraþie ºi identita -
te naþionalã prin declararea independenþei
Ucrai nei la 24 august 1991 de cãtre Rada
Supre mã a Ucrainei.

Mihai POCORSCHI

De la „SÃ TRÃIþI BInE“ la „ROMÂnIA LUCRULUI BInE FÃCUT?!“
Motto: Am scãpat de sufixul „escu“

Lupta pentru libertate, identitate ºi
independenþã a Republicii Populare 

Ucrainene în perioada 1917-1921

În atenþia cetãþenilor Ucrainei care locuiesc
permanent sau se aflã temporar în România

Stimaþi cetãþeni ai Ucrainei,
Vã comunicãm cã, începând cu 16 noiembrie

2014, Consulatul General al Ucrainei din
Suceava  îºi înceteazã activitatea, districtul con-
sular al acestei instituþii fiind inclus în districtul
consular al Ambasadei Ucrainei din România.

Începând cu 16 noiembrie 2014, activitãþile
consulare se vor realiza la Secþia consularã a
Ambasadei Ucrainei în România.

Adresa: 011862, Bucureºti, Bd. Aviatorilor,
nr. 24, sector 1

Telefon: +40212303660
Fax: +40212303661
E-mail: emb_ro@mfa.gov.ua
consulat.ro@gmail.com
Web-site: http://romania.mfa.gov.ua
Program de lucru cu cetãþenii: luni-vineri

orele 09.00-12.00
Cetãþenii aflaþi în situaþii de urgenþã vor fi

pri miþi ºi în afara programului de lucru, în zile
de sãrbãtoare ºi în weekend.

AnUnþ
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Încã din copilãrie, adicã de când începem sã
percepem ºi sã înþelegem lumea înconjurãtoare,
suntem învãþaþi ce este bine ºi ce este rãu. În fa -
mi lie, la grãdiniþã, bisericã, ºcoalã ºi mai târziu,
în societate ni se spune mereu cã trebuie sã fim
atenþi ºi, mai ales, buni cu cei din jur fie cã este
vorba de colegi sau prieteni, tineri sau vârstnici,
cunoscuþi sau chiar necunoscuþi. Aceastã învãþã-
turã se regãseºte ºi în înþelepciunea popularã, în
numeroase proverbe ºi zicãtori, despre asta scrie
ºi în Biblie, în creaþiile literare ºi în cele artistice.
ªi astfel de situaþii pot fi enumerate foarte multe.

Se spune ºi se insistã pe faptul cã, fãcând bine
semenilor din jurul tãu, acest bine se va rãsfrânge
asupra ta, binele îþi va fi rãsplãtit înzecit º.a.m.d.
Cine nu a auzit de cunoscuta zicalã «Bine faci,
bine gãseºti». Dar, oare într-adevãr aºa se întâm-
plã întotdeauna? Din pãcate, în unele cazuri, rea -
li tatea infirmã teoria. Personal, am avut ocazia sã
constat acest fapt de multe ori, în nenumãrate
oca zii, dar spre exemplificare cred cã ceea ce voi
relata în cele ce urmeazã va fi foarte edificator. 

…Era o iarnã geroasã, cu multã zãpadã, dar
mai ales cu multã gheaþã sub picioare. Trotuarele
ºi strãzile erau foarte alunecoase, încât trebuia
mul tã agilitate ca sã-þi menþii echilibrul ºi sã nu
cazi. Din aceastã cauzã, trecãtori erau foarte pu -
þini. Printre aceºtia mã aflam ºi eu, venind de la
serviciu. Deºi nu era o orã prea târzie, afarã era
deja întuneric - fapt specific acestui anotimp - ,
lãmpile de iluminat stradal aruncau împrejur o
luminã palidã. Din artera principalã a oraºului
tocmai cotisem pe strada unde locuiesc - o stradã
scurtã, în pantã uºoarã, când am observat, cu sur-
prindere, un bãrbat ce mergea înaintea mea pe
mij locul strãzii cum alunecã ºi cade pe spate,
rãmânând aºa nemiºcat. Cum la acea orã nu mai
era nimeni pe stradã, am fãcut ce mi-a dictat con -
ºtiinþa, adicã ceea ce ar fi fãcut oricare dintre noi,
m-am apropiat grãbit de bãrbat ºi l-am ajutat sã

se ridice. Bãrbatul, cam de 40-45 de ani, era bine
îmbrãcat, cu un cojoc tip «Alain Delon», avea o
cãciulã din blanã de nutrie ºi o geantã diplomat -
zãcând lângã el -, ceea ce dovedea cã nu este o
persoanã oarecare. Toate pãreau normale, dar în -
tre bându-l cum se simte dupã cãzãturã, am simþit
cã… duhnea a bãuturã, iar poate ºi asta explica
faptul cã, pierzând echilibrul, a cãzut. Dar, nu
mai aveam ce face, faptul se întâmplase, aºa cã,
dupã ce am aflat din bolboroseala sa cã era venit
în delegaþie ºi cã era cazat la hotelul situat la nu -
mai câteva zeci de metri de locul cãderii sale, am
hotãrât totuºi sã-l ajut sã meargã pânã acolo. Nu
a fost chiar uºor, deoarece cetãþeanul se tot clãti-
na ºi aluneca, existând  riscul sã cadã iar ºi mai
mult ca sigur aºa s-ar fi întâmplat dacã nu-l spri-
jineam eu.

Ajungând la hotel, tocmai când mã pregãteam
sã mã întorc acasã, respectivul a început sã-ºi
pipãie buzunarele ºi sã strige arãtând spre mine
cã… i-am furat portofelul cu banii ºi cu toate
actele! Vã închipuiþi stupefacþia mea… Cum «de -
le gatul» fãcea tot mai multã gãlãgie insistând sã
fie anunþatã Miliþia, recepþionera hotelului - o
doamnã cu care mã cunoºteam bine ºi care ºtia
cine sunt - a început sã-l certe spunându-i sã-i fie
ru  ºine, cã nu este corect sã mã învinuiascã pe
mine, care i-am fãcut un mare bine ajutându-l la
necaz, de furtul portofelului pe care el ori l-a
pier  dut pe undeva, ori, mai mult ca sigur, i-a fost
furat în localul unde a bãut. A mai precizat cã mã
cunoaºte foarte bine, cã sunt un om cinstit ºi cã
nu pot fi acela care sã se preteze la un astfel de
gest. Numai dupã multã dojanã din partea

recepþionerei, cetãþeanul s-a lãsat oarecum lãmu-
rit asupra atitudinii sale greºite ºi convins sã se
mai liniºteascã dar nu înainte de a face referire ºi
la o necesarã reclamaþie la Miliþie. În ce mã pri -
veºte, atunci m-am gândit cã una din « Legile lui
Murphy» care spune cã «nicio faptã bunã nu rã -
mâ ne nepedepsitã» este cât se poate de adevãratã.

Cum spuneam, acesta nu este un caz singular,
cãci în viaþã mi-a mai fost dat sã am parte ºi de
alte situaþii în care facerea de bine nu mi-a fost
rãsplãtitã tot cu bine. Printre acestea au fost ºi
cazuri de cãrþi sau sume de bani împrumutate
unor persoane pe care acestea «uitau» sã mi le
înapoieze sau, ºi mai rãu, dupã un timp chiar afir-
mau cã mi le-au restituit… Dar au fost ºi multe
alte cazuri. Nu mai vorbesc ºi despre unele fapte
mãrunte pentru care ºi un singur cuvânt de
mulþumire ar fi fost de ajuns, ca de exemplu, în
cazul când, la rugãmintea unor persoane, le-am
trimis prin E-mail fotografii pe care ei le-au
primit, dar nu au avut bunul simþ sã-mi trimitã
mãcar un singur cuvânt de mulþumire. ªi ce mult
conteazã, moral, acest cuvânt simplu ºi valoros
«mul  þumesc» care exprimã în mod minunat
recunoºtinþa pentru o faptã bunã, dar în acelaºi
timp dovedeºte o bunã creºtere, educaþie, cali tãþi
morale ºi spirituale din partea persoanei care îl
spune. ªi cât de uºor este de a pronunþa (scrie)
acest cuvânt minunat!

Stimaþi cititori, nu uitaþi cã facerea de bine
este, totuºi, o laturã pozitivã a caracterului uman,
dar care trebuie rãsplãtitã în acelaºi mod, iar pen-
tru asta este de ajuns chiar ºi acest preþios cuvânt
de mulþumire. La rândul meu, eu vã mulþumesc
cã aþi avut rãbdare sã citiþi cele scrise mai sus ºi
las în seama dumneavoastrã sã meditaþi asupra
celor citite trãgând ºi concluziile pe care le cre-
deþi de cuviinþã.

Iarema ONeªCIUC

Viaþa rãmâne mereu în
trecut. Fiecare clipã con-
sumatã este trecut: iubirea,
mângâierea, cuvintele, foº -
ne  tul vântului, zbenguitul
vesel al razelor de soare, ziua ºi
noaptea rãmân în clipa trecutã, apoi
în ceasul trecut, apoi în anul trecut
ºi tot aºa, în urmã cu 10, 20 cu 50
de ani, cu mii de ani. Uneori poþi sã
fii fericit doar navigând cu gândul
ºi cu inima înapoi, pânã într-o clipã
pe care ai fi vrut s-o opreºti pentru
totdeauna. „Clipã rãmâi, eºti atât de
frumoasã!“ este o poruncã de care
timpul nu ascultã, dar care se înde -
plin eºte în suflet. Momentele feri -
cite pe care le-au trãit, întâmplãrile
luminate ale vie þii noastre se pre -
schimbã în re pe re la care ne în toar -
cem ori de câte ori avem nevoie de
un impuls, de un motiv în plus pen-
tru efortul de a merge înainte. Sã
împingi înapoi troienele de timp
pânã la un rãgaz binecuvântat este
un exerciþiu al supra vieþuirii. Fãrã
frumuseþea cli pelor trecute ne-ar fi
cumplit de greu sã trecem peste
amãrãciunea care ne co ple ºeºte
câteodatã pre zentul. Întoarcerea în
timp, întoar cerea la noi, cei care am

fost cândva, este dovada cã viaþa
este un perpetuu miracol, cã fru-
museþea ei este atât de copleºitoare,
încât meritã sã-i aºtepþi izbucnirea.
Pentru absolvenþii Liceului Peda -
gogic din Siret al anului 1956 a fost
dat sã trãim la 10, la 15, la 20, la 30,
la 50, apoi anual clipe de frumu se -
þea celor care au fost hãrãzite în tre-
cut. Memoria îngenuncheazã ui -
mitã în faþa frânturilor de viaþã pe
care le-am trãit cu acea bucurie pro-
fundã, ce-þi este datã doar în clipele
alese, când în noi renasc emoþii
vechi, tulburãtoare. Nimic din ceea
ce a fost frumos nu s-a pierdut în
noi, promoþia anului 1956. Ne-am
reîntâlnit la Rãdãuþi la 58 de ani de
când am zburat din cuibul drag -
ºcoala - spre a pune în practicã tot
ce ne-au învãþat pãrinþii noºtri spi -
rituali - profesorii. Consider pro-
moþia noastrã cu clasele A ºi B o
promoþie de admirat în consecvenþa
ei fiindcã legãmântul întâlnirii la 50
de ani de a ne întâlni anual, pânã

vom pune întrebarea „tu cine eºti?“,
este respectat. Câte promoþii sunt
care n-au reuºit sã se revadã? Orga -
ni za toarea care meritã lauda din
plin, Grosariu Anna ºi-a aºteptat
invitaþii la Catedrala din Rãdãuþi.
Se cade sã-i amintim pe toþi cei
care au rãspuns „prezent“: Hariuc
Dumitru ºi Lucreþia, Hapenciuc Ni -
culae, Jacotã Elena ºi Orest,
Fraseniuc Rodi ca, Dracea Silvia,
Pla tec Dom nica, Grosariu Anna,
Citra Elena, Ivaniciuc Olimpia,
Olaru Paulina ºi Gheorghe, Hrihor -
ciuc Viorica, ªtainer Ioana ºi
Anton, Gheorghi Artemizia, Gheor -
ghi Mi hai, Mos ca liuc Domnica. Au
venit la întâl nire absolvenþii din
zona Buco vi nei, dar ºi din Iaºi,
Botoºani, Bu cureºti.

Este de apreciat ºi admirat faptul
cã ºi anul acesta de grupul nostru
s-au ataºat oameni minunaþi:
Winter Anna, Winter Heinrich,
Tãtaru Pe tru, Berbenciuc Ilie,
Hetriuc Paula. Masa festivã a avut

loc la restaurantul „Toscana“.
Pentru cã nu mai este în viaþã
niciun profesor care ne-a îndru-
mat pa ºii în liceu cuvântul de
„bun venit“ l-a þinut Gheorghi

Mihai. Dupã un mo ment de recu -
legere în memoria profesorilor, dar
ºi a proaspãtului dispãrut - Ha pen -
ciuc Ion, am ascultat cu in teres ºi
am povestit cu umor ºi ver vã nenu -
mãratele secvenþe din vremea de
altãdatã a ºcolii. În locul muzi cii, a
casetofonului, am prefe rat sã cân-
tãm ºlagãrele noastre de demult,
din timpul ºcolii. Musafirii Rãdãu -
þiului, care a fost promoþia 1956, au
dovedit cã sentimentele frumoase
sunt treze mereu, cã ele fac parte
din esenþa vieþii. La anul am propus
întâlnirea la Siret. Spe rãm  cã de
data aceasta vom fi pre zenþi cu
toþii. Vom aºtepta cu nãdej de relua -
rea calmã a aceleiaºi rostogoliri, o
datã ºi încã o datã, atât cât ne va fi
dat sã vieþuim. Noi ne con cen trãm
gândul, ne rugãm cu pio ºe nie, ne
dorim din tot sufletul sã ne revedem
cu bine anul viitor.

Artemizia GHeORGHI

FACEREA DE BINE

Clipe emoþionante ale revederiiClipe emoþionante ale revederii
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În fiecare toamnã, doritori de elixiruri ne gândim la longevitatea 
crizantemelor.

Toamna câinele pesimist îºi cautã casã ºi stãpân.
Muntele se întunecã. Eclipsa peisajului muiat în rugina toamnei, 

se deruleazã în succesiuni de faze.
Goliciune cu plecãciune - salcia-i fãrã frunze.
Un fluture a adormit de veci în buncãrul toamnei.
Pe un cablu bãtut de ploaie, o pereche de adidaºi uzaþi, cu ºireturi 

cu tot.
Soare la apus - la rãsãrit, cornul lunii; noaptea va fi rece.
Ultimele legume; preþul urcã ziua, noaptea coboarã calitatea.
A mai înflorit o brânduºã. Debut de toamnã târzie.
În fiecare dimineaþã, la colþul strãzii, aceeaºi florãreasã mã îmbie.
M-a fulgerat gândul ºi m-am întors ca sã iau cu mine umbrela.
Mãturãtorul!... Aleea ºi trotuarul fac împreunã cu el „turul parcului“.
Azi e vineri, dar pe apa sâmbetei alegerile prezidenþiale au aruncat 

bani... gârlã!
„La fântâna cu gãleata“ plouã, sub semn de cod portocaliu. Mãmãi- 
ca ºi tataia primesc o vizitã de „curtuoazie“ din partea pompierilor. 

Pierzându-ºi decorul cu parfum de clorofilã, dealul din spatele 
ultimelor case se autodeclarã: munte reformat.

Un pãstrãv pãrãseºte accidental pãstrãvãria. Acum e imigrant, 
fãrã casã, fãrã masã, mânat de inundaþie.

O cârtiþã scoate botiºorul dintr-un muºuroi. Ceva nu-i convine;
acum pulverizeazã  pãmântul spre nori.

Un îndrãgostit e altruist. Îºi scaldã sentimentele în privirea toamnei.

Tribunalul Pãdurii a reconfirmat sentinþa. Cucul va avea arest 
la domiciliu: va fi un ceas de baron cu cuc!

Solariile distruse nu mai merg la târg s-aducã legumicultorilor 
zarzavat... pentru acasã!

În tot muntele pleºuv doar atâtea cioate câte îi trebuie unei viituri
în toatã regula.

Puhoaiele din varã au lãsat un utilaj în luncã. Albia umflatã curge 
acum ca sã-l dezgroape.

Tulburelului i-a venit mintea la cap: a devenit zaibãr!
O ultimã pãlãrie de floarea-soarelui, uscatã. Tot ce i-a intrat în cap, 

a înºirat la  picioarele ei, dând pãsãrilor de pomanã.
O pensionarã: Ei, da! La primãvarã, natura punctului de pensie

va învia cu 5%. În toamna alegerilor puterea de cumpãrare 
e deja „naturã moartã“...

La-nceputul toamnei bãieþii s-au urcat pe prima treaptã de liceu. 
Va urma coborâºul... pe bac!

Moda de toamnã: suflete tari îmbrãcate în culori pastelate, 
iubitoare de sine. 

Proteza de ºold, fãrã un picior lipsã: ºontâc-ºontâc, tot înainte,
alãturi de reumatism.

Un graur cântã, desprins de grija zilei ºi de politicã. Soarele apune.
.........................................................................................................

Stafidiþi ºi pudraþi de brumã,
necunoscuþi de nici o cochetã pasãre-a visãrii -
niºte ciorchini de cuvinte, uitaþi sus 
în deal, în vie...

Mihai MATeICIUC

NOIEMBRIE, DA, NOIEMBRIE...

E minunat sã fii agricultor,
Înmiresmat de grâu ºi de secarã,
Sã-l porþi ºi-n vis, pãmântul roditor,
Sã-l simþi ca pe un cântec de vioarã.

Cãci tot pãmântul dacã îl priveºti
Este o euforie, o cântare,
Pe care o repeþi, o îndrãgeºti,
O pui la suflet ca-ntr-o glastrã-o floare.

Agricultorul face aºa ceva,
E înfrãþit cu tot ce-n câmp rodeºte,
E ca un rege în câmpia sa,
Care în tronul brazdei strãluceºte...

Doar lui, ºi numai lui în zori de zi,
Îi udã-obrajii ºi-ochii limpezi ceaþa,
El este primul cu mâini aurii,
Care salutã câmpul dimineaþa...

Agricultorul, nu altcineva
În câmp apare ca în cer o razã,
Care tot timpul, fãrã-a comenta
Tot ce e-n spic cu patimã vegheazã.

Agricultorul, chiar de-a-ncãrunþit,
De-atâtea griji, rãbdãri ºi de silinþe,
Pe câmp e tânãr, e îndrãgostit
De tot ce-a rãsãrit din mici seminþe -

Splendori, splendori, aºa-i putem numi,
Parcelele ce-aduc în casã rodul:
O pâine, douã, apoi mii ºi mii,
Care-ndulcesc cu miros sfânt norodul,

ªi totul vine de la agricultor,
De pe câmpia lui strãlucitoare,
De-aceea spun cã e nemuritor,
Cã el rãmâne cel de-al doilea soare.

E dintre noi cel mai îndrãgostit
De mãreþia sacrã a câmpiei,
Lui mã închin ca unui sfânt jertfit
Ce-a obþinut cununa veºniciei.

Mihai VOLOªCIUC

E foarte greu sã fii agricultor
În aste vremi în care indicaþii
Europene ai pentru ogor
ªi de refuzi, ai multe complicaþii.

Cãci tot pãmântul pe care-l lucrezi
Nu-i voie îngrãºat cu chimicale,
Doar cu gunoi, ºi-acela sã-l aºezi
Cu suflet pe pãmânt, ca pe o floare.

Agricultorul de-azi, european,
E liber sã trudeascã pe ogor
Cam câte zile vrea, ori chiar un an,
Pân' cade lat, epuizat de dor.

Doar lui nu-i ajung banii, ºi se ºtie
Cã se-mprumutã pe la bãnci, din greu,
Ori ºi mai rãu, intrã-n cãmãtãrie
ªi-ºi pierde ºi pãmântul, mai mereu.

Agricultorul, despre el vorbim,
E-un paria, privit aºa, de sus,
Pe care tot mai rar îl întâlnim
ªi-n þara noastrã, fiindcã-n vest s-a dus.

Agricultorul însã, chiar plecat,
A dus cu el dorinþa de-afirmare,
ªi-aºa în alte þãri s-a afirmat,
S-a-ndrãgostit de noile ogoare.

Splendori de rodnicie-a reuºit
Sã smulgã din pãmânt printre strãini,
Dar n-a rãmas, cu banii a venit
Din nou  acas', la prieteni ºi vecini.

ªi tot ce-a învãþat pe-unde s-a dus
A vrut sã-mpãrtãºeascã tuturor,
Dar toþi l-au refuzat, ba chiar i-au spus:
Prea te dai tu atoateºtiutor!

Vei vrea sã-þi spunem ºi "Mãria Ta",
Cã ºtii sã ari un petic de câmpie
ªi-apoi sã n-ai cu ce-l însãmânþa…
Mai bine taci ºi-nvaþ-o meserie!!

Lucian PeRþA

măria sa, Agricultorul
Parodie

măria sa, Agricultorul
(„Curierul ucrainean“, nr. 273-274, 
octombrie 2014)

Privind printre frunze am observat
Cã ºi în cartierul Drumul Toamnei amiroase

a toamnã.
ªtiu de pe-acum ce m-aºteaptã. Altãdat'
În octombrie începeau revoluþiile. 

Asta înseamnã
Cã ºi eu mã voi pregãti de o revoluþie 

a culesului de struguri,
Alta a ºtiuleþilor de porumb ºi a depãnuºãrii,
Apoi de fãcut din crengile uscate ruguri,
ªi toate acestea sã se-ntâmple înaintea votãrii.
Dar Revoluþia din Octombrie s-a mutat

ulterior
În noiembrie, aºa cã ºi eu o sã mai am vreme
Sã scriu ºi câteva pastele ºi poeme de jale

ºi dor
Despre cum codrul de aramã va deveni 

de argint ºi va geme
Când vor veni gerurile. Dar geme ºi acum
Când din patru puncte cardinale drujba

se aude…
Odihnã? Nu, lotrii nu au odihnã,

ei îºi fac drum
Spre inima codrului, unde doar licuriciul 

pãtrunde…
Câte probleme ne face nouã acest brumãrel,
Plin de schimbare ºi munci, te miri unde…
ªase! A venit soþia, sã ascund damigeana

de tulburel
ªi poate ar fi bine ºi eu a m-ascunde!

Lucian PeRþA

Parodie la „Brumãrel din

cartierul Drumul Toamnei…“

de Mihai Mateiciuc
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Unul dintre cei mai originali prozatori ucrai -
neni de la cumpãna secolelor XIX-XX, My chai -
lo Koþiubynskyi, a militat pentru reformarea
prozei ucrainene în direcþia modernistã a litera-
turii europene. Criticul Serhi Iefremov îl vedea
ca pe „un om de culturã pânã în cele mai mici
detalii, european din cap pânã-n picioare, un
adevãrat aristocrat al spiritului“ [2, 544].
Scriitor erudit, Koþiubynskyi ºi-a impresionat
contemporanii ºi prin cunoºtinþele solide din
domeniul ºtiinþelor naturii. Interesul deosebit
pentru tainele naturii ºi relevarea interdepen-
denþei dintre om ºi mediu l-au provocat sã ob -
serve, într-o manierã ºtiinþificã ºi, deo po tri vã,
filosoficã, lumea înconjurãtoare.

Însã nu doar farmecul lumii materiale l-a in -
spirat în creaþia sa artisticã, ci ºi cultura ºi men-
talitatea diferitelor popoare. Vizitând mai multe
locuri exotice, printre care Basarabia, Crimeea
ºi þinutul huþul, ºi fiind impresionat de fru-
museþea acestora, Koþiubynskyi scrie o serie de
povestiri inspirate din viaþa moldovenilor („Dlx
zagal"nogo dobra“, „Pe-copt"or“, „Po  sol v$d
qornogo warx“, „V$d"ma“) ºi din cea a tãtarilor
(„V putah ka<tana“, „Dorogo] w$no]“, „Na
ca men$“, „U gr$kni< sv$t“, „P$d m$nareta-
mi“).

Povestirile ºi nuvelele perioadei timpurii
(„W$ pov'xz“, „Na v$ru“, „P'xtizolotnic“,
„Xlin    ca“, „Dlx zagal"nogo dobra“ etc.), axa -
te pe tema asupririi naþionale ºi sociale a
poporului ucrainean, poartã amprenta realismu-
lui. Chiar din prima operã a lui M. Koþiu -
bynskyi, „Andr$< Solov$<co, abo Vqen$‚ sv$t,
a nev qen$‚ t"ma“, se pot remarca trãsãturile
scrii  to ru lui-realist. Unul dintre cercetãtorii
vieþii ºi operei marelui scriitor, P. Fylypovyci,
leagã maniera timpurie a scriiturii lui
Koþiubynskyi de creaþia ºevcenkianã: „Fiecare
dintre cele patru capitole ale povestirii are câte
un epigraf din ªevcenko, iar acest lucru nu este
doar o chestiune de ornament, ci, se poate
spune, re pre  zintã scheletul formal ºi ideologic
al întregii povestiri“ [4, 102]. 

Cãutãrile stilistice ale scriitorului traver -
seazã câteva etape înainte de a ajunge la sti lul
care-l va consacra ºi-i va asigura un loc aparte
pe arena literaturii ºi culturii ucrainene. În pri -
mele sale opere se simte influenþa realismului
etnografic al lui Ivan N.-Levyþkyi, iar, cu tim-
pul, cea a realismului psihologic al lui Pa nas
Myrnyi. De la scriitorii din vechea genera þie,
Koþiubynskyi preia experienþa lor artisticã în
ceea ce priveºte zugrãvirea situaþiilor de viaþã,
a tipurilor, capacitatea de a sublinia deta liul
caracteristic. Cu toate acestea, tematica satului
s-a dovedit a fi insuficientã pentru intenþiile
sale creatoare, dupã cum mãrturiseºte el însuºi
în scrisoarea adresatã lui M. Staryþkyi: „Timp
de un secol, literatura noastrã [...] s-a inspirat,
cu precãdere, din lumea satului. Þãranul, con -
diþiile de viaþã, psihologia lui simplã, în cele
mai multe cazuri, reprezintã aproape între gul
tãrâm pe care lucra fantezia. ... Educat în spiri-
tul celor mai bune modele ale literaturii euro -
pene contemporane, bogate nu doar ca temati -
cã, ci ºi ca procedee de prelucrare a su biec tului,
cititorul nostru inteligent are dreptul de a spera
ºi din partea propriei literaturi la un câmp mai
larg de observare, la o zugrãvire fide lã a vari-
atelor aspecte ale vieþii, ºi nu doar a unei sin-
gure categorii sociale“ [4, 103].

De asemenea, nici cea de-a doua fazã a
cãutãrilor sale, când înclina spre naturalismul
fran  cez, în special cel al lui Guy de Mau pa -
ssant, nu corespundea profilului sãu creator,

deºi aceastã manierã îi permitea ceva mai mult
sã redea complexitatea trãirilor umane. Doar
abandonând cele douã procedee (etnografic ºi
naturalist), Koþiubynskyi devine el însuºi, iar
acest fapt este evident, înainte de toate, în con-
fruntarea operelor scrise în maniera realistã cu
cele din perioada maturitãþii artistice: „W$ pov -
'xz“ ºi „Fata morgana“, respectiv „Po‚dinoc“ ºi
„Deb]t“. Ceea ce uneºte aceste douã tipuri de
povestiri este tema, pe de o parte, ºi psihologia
personajelor, pe de alta, însã diferenþa imensã
este datã de jocul subtil al nuanþelor estetice
pliate pe o structurã determinatã.

Filtrând experienþa scriitorilor europeni (G.
Maupassant, M. Maeterlinck, H. Ibsen, A.
Strin d berg) prin propria-i percepþie artisticã,
Koþiubynskyi propune un nou tip de abordare a
conþinutului ideatic. Acest lucru presupune o
interferenþã a subiectului ales cu o profundã
analizã socialã ºi psihologicã, cu maniera im -
presionistã de abordare a scriiturii ºi cu limba-
jul liric de facturã popularã. Altfel spus, opera
literarã, înþeleasã în sens hegelian, reprezintã
sinteza indisolubilã dintre idee ºi formã.
Sintetizând, la cel mai înalt nivel, conceptul de
„frumos“, scriitorul îmbinã armonios cele mai
subtile nuanþe ale psihologiei umane cu proce-
sele complexe ce au loc în naturã (din acest
motiv ºi-a câºtigat ºi supranumele de „sonwe-
poclonnic“). 

Analizând traiectoria parcursã de Koþiu byn -
skyi în ceea ce priveºte maniera ºi procedeele
stilistice de redare a conþinutului artistic, S.
Iefremov considerã cã „realismul ucrainean i-a
oferit o fundamentare solidã ºi o luciditate a
gândirii, iar naturalismul francez i-a prilejuit o
analizã a frumosului, pe care doar ochiul artis-
tului îl poate capta. La toate acestea, [Koþiu -
bynskyi - n.a.] a adãugat de la sine acea capa -
citate profundã de a surprinde psihologia
eroilor ºi de a contura imaginile estetice, [...] un
aristocratism al spiritului, o neobositã cãutare a
luminii, frumosului, idealului - toate acestea nu
aparþin decât lui Koþiubynskyi însuºi, este
bunul sãu personal, neîmprumutat“ [2, 540]. 

Deja în aceastã perioadã se poate observa
particularitatea originalã a metodei de creaþie a
scriitorului, ce constã în analiza finã a com-
plexului trãirilor umane în detrimentul zu -
grãvirii aspectelor mãrunte ale vieþii. Mãrturie
în acest sens stau povestirile scrise între 1906-
1912: „V doroz$“, „Con$ ne vinn$“ ºi nuvelele
„Intermezzo“, „Persona grata“, „Fa ta mor-
gana“, „List“, „Podarunoc na $menini“ etc.

Cãutãrile insistente ale metodelor de rele-
vare a complexitãþii profilului uman îºi gãsesc
rãdãcinile în literatura europeanã, fapt recunos-
cut de cãtre scriitorul însuºi în autobiografia sa.
Astfel cã, treptat, se produce trecerea la impre -
sio  nism („a vedea - a simþi - a exprima“) [1,
399], stil care-l caracterizeazã pe deplin ºi care-i
va marca de-acum încolo creaþia literarã. 

În nuvelele impresioniste ale lui Koþiu byn s -
kyi - poeme ale sufletului, steno gra me originale
ale trãirilor eroului liric, - descrierile realiste
detaliate fac loc aluziilor laconice, neconcre -
tizate, ce-ºi pierd conturul în lumina difuzã a
realitãþii. Imaginile vizuale ºi auditive din
nuvela de facturã impresionistã, „Inter mezzo“,
se substituie celor clasice, descriptive (ima gi -
nea oraºului este asociatã cu un „animal cu mai
multe capete“, în timp ce ferestrele clãdirilor
par „mii de guri negre“). Totodatã, un rol deo -
sebit îl joacã monologul eroului, ce amin teºte
de cursul haotic ºi amorf al conº tiinþei: „ªi
oamenii merg. Primul, al doilea, al treilea, ºi tot

aºa, la nesfârºit.
Duºmanii ºi prie -
tenii, deopo tri vã, cei
apropiaþi ºi strãinii,
ºi toþi îmi strigã în
urechi cu urletul
vieþii sau al morþii,
ºi toþi îºi lasã urmele
tãlpilor în sufletul
meu. Îmi voi acoperi
urechile, îmi voi în -
chide sufletul ºi voi
striga: Accesul in -
terzis!“ [3, 65].

Nuvela „Inter mezzo“ redã, gra dual, întreaga
gamã a sentimentelor ºi trãi rilor autorului, iar ca
gen, înclinã cãtre eseu. În cazul de faþã, acest
eseu are caracter beletristic, unde, pe primul
plan, apare personalitatea autorului. În literatura
europeanã, stilul eseistic a fost admirabil re pre -
zentat de cãtre D. Diderot, Voltaire, H. Heine, T.
Mann, J.P. Sartre etc., distingându-se prin ex -
pre sivita te ºi stilul aforistic. Opþiunea lui Koþiu -
bynskyi pentru acest gen literar mãrtu ri seº te o
bunã cunoaºtere a literaturii universale ºi a men-
talitãþii europene. Acest lucru de mon streazã cã
literatura ucraineanã de la începutul secolului al
XX-lea nu era strãinã de tradiþia europeanã, de
formele ºi ideile acesteia. Fãrã îndoialã, meritul
lui Koþiubynskyi rezidã în relevarea, prin pro-
cedeele limbii ucrainene, a caracterului com-
plex al omului contemporan, care-ºi pierde
armonia primordialã cu universul.

O altã categorie de povestiri, grupate în jurul
evenimentelor revoluþionare de la 1905, relevã
personaje aflate în situaþii extreme, limitã: „V
doroz$“, „V$n $de“, „Sm$h“, „Nev$ do mi<“, „Per -
sona grata“, „Podarunoc na $menini“. De
exemplu, nuvela „Sm$h“ evidenþiazã, din punct
de vedere psihologic, drama intelectualitãþii
ucrai nene, care, destul de târziu, îºi conºtien-
tizeazã „orbirea“. În straie de sãrbãtoare, þãranii
se adunã la oraº pentru a distruge intelectuali-
tatea democratã. 

Perioada când a fost scris eseul „Inter -
mezzo“ a fost una a represaliilor auto craþiei
ruse împotriva revoluþionarilor. Nuvela reflectã
impresiile autorului din perioada 1905-1907,
mai exact epuizarea stãrii sale sufleteºti ºi
empatia faþã de suferinþa oamenilor. Aceastã
acumulare de trãiri conflictuale duce la satu-
raþie, aproape la urã faþã de oameni.
Conºtientizând anormalitatea gestului sãu de a
savura o prunã coaptã în momentul în care aflã
cã revo luþionarii au fost spânzuraþi ºi uciºi în
revo luþie, eroul liric se cutremurã. Decis sã-ºi
vindece sufletul de indiferenþã, protagonistul
cautã refugiul în naturã.

În concluzie, arta poeticã a lui M. Ko þiu -
bynskyi presupune o fixare finã a impresiilor
alãturi de laconismul exprimãrii, dublate de un
lirism profund, de ritmicitatea ºi armonia lim-
bajului, de mãiestria descrierilor peisagistice ºi
de analiza profund psihologicã a caracterelor.
Cu alte cuvinte, cãutarea febrilã a frumosului în
tot ºi-n toate, fãrã a neglija ºi alte fenomene
fireºti ale vieþii, duce la catharsis. Dacã menirea
unei opere artistice este aceea de a purifica
pasiunile cititorului ºi de a-l instrui în dome niul
cunoaºterii, atunci putem afirma cã autorul ºi-a
atins cu desãvârºire obiectivul.
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Iar vântul chiar cã are putere:
abia înfig furcoiul, cã el ºi suflã pa -
iele jos. Descãrcãm carevasãzicã în
doi. Mai sunt ºi spiriduºii care se
zben guie în horn, mã împroaºcã cu
fu ningine ºi râd în hohote: hu-hu-
hu...

— Huºti, împieliþaþilor! - strig.
În pod a început sã cârâie coco -

ºul, vrãbiile au zbughit-o de sub
strea ºinã, crezând cã eu pe ele le
uºuiesc! Întorceþi-vã, prostuþelor, ºi
culcaþi-vã liniºtite. Sau scormo niþi
prin paie ºi-o sã gãsiºi boabe. O sã
aveþi o cinã pe cinste... Iar voi, bou -
le nilor, mai staþi, mai ru me gaþi.
Dacã o sã îngheþaþi - o sã vã grãbiþi
la întoarcere sã ajungem mai repe -
de acasã...

Intru în casã când moºul tomai
umplea paharele. Mã opresc lângã
prag, îmi scot cãciula.

— Bunã seara! - zic ºi duc pal -
ma spre locul unde o sã-mi creascã
cândva mustaþa, adicã mã acopãr ca
sã nu se vadã cât de bucuros surâd
când zãresc câte bunãtãþi sunt pe
masã: ºi varzã, ºi jeleu, ºi pe  re mu -
rate, ºi petale în ulei... - O sã am o
soacrã sãnãtoasã, - zic eu vesel.

Femeia se uitã de câteva ori pe
furiº la mine. Se roºeºte toatã. Pro -
babil, se ruºineazã cã am gãsit-o cu
moºul. Pãi, de ce sã se ruºineze, cã
asta-i nimic pe lângã câte am vãzut
eu în timpul rãzboiului!

ªi de-acum îi zic femeii:

— Bunã seara, tanti! Primiþi
felicitãri de casã nouã sau cum?

Iar moºul râde ºi-mi întinde un
pahar, îmi dã o bucãþicã de pâine
cu o petalã pe ea.

— Bea, bãiete, - mormãie, cãci
de-acum e atât de beat, cã abia mai
învârte limba-n gurã, nici cu
paharul nu-mi nimereºte mâna: îl
plimbã încolo ºi-ncoace prin faþa
ochilor mei, iar eu vreau sã-l prind
ºi plimb ºi eu mâna încolo ºi-
ncoace. Pânã la urmã l-am prins! Îl
dau pe gât. Iar rachiul e ca focul,
simt cum îmi vâjâie tâmplele. Mã -
car dac-aº fi mâncat, dar pe sto -
macul gol...

— Mai bea! - insistã moºul. -
Bea ºi sã ne ierþi cã nu te poftim la
ma sã, pentru cã azi pentru mine ºi
pentru Hrystea e cina cea de tainã.
Ai auzit ce-i aia? Cina cea de tai nã!
Zic bine, Hrystyno? Da? de ce te-ai
posomorât, hã? De ce te-ai întristat,
hã?

Hei, nu-º? de ce-i tristã 
drahaga-a mea,

Nu scoate ni-hici o vo-horbã...
— Pãi, eu cânt de unul singur,

mãi bãiete? Ia ajutã-l pe moºu?!
„Da? de ce sã nu-l ajut? - îmi

zic. - Moºul e cumsecade, rachiul -
bun... Ziua-muncã mi-au pontat-o,

masa e întinsã ca la nuntã... De ce
n-aº sta ºi n-aº trage un cântec cu
ei?...“.

— Ia stai, moºule! - strig. Dum -
 neata n-ai luat-o cum trebuie, - ºi
un de nu încep sã cânt sus, sus de
tot:

Ah, tu pãsãricã mi-i-cã,
Nu zbu-hu-ra aºa dehe-e sus,
Cã drãgu-hu-þul me-e-u, 

eu ºti-hiu,
E depa-har-te du-us...
— Ah, afurisitule! - sãri moºul.

- Aici ai nimerit-o!
ªi începu ºi el:
Cã drãgu-hu-þul me-he-u,

eu ºti-hiu...
— Auzi, Hrystyno, - „ºtiu“! Aºa

cã - bagã de seamã! Ai grijã! Þine
bine minte... Ia, frãþioare, mai
toarnã-ne câte un pahar... Pune-þi ºi
þie - bea!

— Dumneata mai bine i-ai
spune bãiatului sã stea jos, cã, uite,
a început sã se clatine, - spuse
femeia încet.

— Nu-i nimic, - zic, - stau ºi-n
picioare, doar tre? sã mai cresc...
Mai bine hai sã mai luãm câte un
pahar, pentru cã v-am încãrcat
paiele nu oricum, le-am îndesa! Ia,
numa? sã le dez-dezlegaþi!

— Ei, ai auzit? - mormãi moºul.  

— Toarnã!
— Pentru cã le-am îndesat! -

strig.
— Nu! Stai! - mã întrerupe

moºul. - Hrystea, hai sã bem numai
noi doi, ca sã nu mã înºeli! Sã-mi
umbli ca pe sârmã! Ai înþeles?

Adaug ºi eu:
— Iar femeia - sã se teamã de

bãrbat!
Am vrut sã dau ºi din mânã ºi aº

fi dat, dar am cãzut...
... M-am trezit abia lângã sat.

Zãpada scârþâie ºuierat sub tãlpi-
cile saniei. Firele de pe stâlpi
zbârnâie, luna îmi bate drept în
ochi. ªi boii aleargã în trap uºor,
scoþând aburi pe nãri. Probabil, le e
frig. Iar mie nici nu-mi pasã. Stau
lungit ca într-un leagãn. La cãpãtâi,
am luna, iar la picioare - e mama...
Plânge... De ce o plânge? De unde
a apãrut? Îmi freacã picioarele, iar
eu nici nu le simt! Mi-or fi amorþit
sau ce?..

— Mamã!
Iote, a dispãrut! ªi luna a apus...

O fi pentru cã am închis ochii?
Uite, iar e lunã... ªi iarãºi a apus...

Uite-aºa, lungit pe-o rânã, o sã
stau pânã acasã. Mã acopãr cu
aburii boilor ºi stau culcat... Haida,
acasã!

Ãsta-i satul? Nu, sunt ºirele de
paie. Da? satul unde-i?

Ei, gata. Trebuie sã dorm.

Traducere de Corneliu IROD

Hryhir TIUTIUNNYK Vitrina literarã

O  C I N ă  d E  T A I N ăO  C I N ă  d E  T A I N ă

(Urmare din numãrul 273/274)

Arhitectonica iubirii este întreþesutã etero-
gen. Fiii situaþi în prim-plan, Mâtro ºi Ivan,
sunt surprinºi în ipostaze diferite de cunoaºtere
a erosului. Mâtro a pierdut-o pe Iarâna, iar Ivan
nu a cultivat dragostea pentru Mariusea, rãmâ -
nând cu sufletul la iubirea sa din perioada li -
ceu lui. La spitalul din Cluj, unde a fost adus
tatãl lor, are loc o discuþie între Ivan ºi Mâtro
des pre eºecul ultimului în iubirea faþã de
Iarâna.

Supãrat, Mâtro aruncã cutia cu inelul în iar -
bã, în timp ce Ivan îl atenþioneazã cã poate îi va
fi necesarã. În aceastã atmosferã a confesiuni -
lor, Ivan îi povesteºte fratelui sãu, aflat într-o
profundã crizã eroticã, scena întâlnirii cu Ma -
riusea. Bucuros de fericirea fratelui sãu mai
mare, Mâtro aflã cã Mariusea a fost admisã la
Facultatea de Biologie, descoperind pe lista de
ad miºi numele Maria Havreleac, cu media
8,92. Aºadar, drumul ºi destinul i-au unit. Dacã
Ivan ºi-a atins fericirea, în toamnã, Mâtro a ple -
cat la facultate, dedicându-se studiului. În acest
fel a vrut sã-ºi atenueze durerea cauzatã de
pier derea Iarânei, însã nu a reuºit. Dupã doi ani,
s-a simþit istovit. A lucrat ºi la depou, pe de o
parte, pentru a cãpãta experienþã, pe de altã
parte, pentru a câºtiga niºte bãnuþi. Pentru a se
odihni, a decis sã meargã la mare. În tren, a
întâlnit-o pe Violeta care trãia cu mama ei la
Bu cureºti. Întunecându-i mintea, Violeta îl

convinge sã o ia de soþie. În interiorul cãsniciei
lor, în pofida naºterii a doi copii, Mâtro nu este
fericit. Atât soacra, cât ºi Violeta îi reproºau cã
s-a dedicat studiului, neglijându-ºi familia. Or -
go liile familiei Violetei sunt tendenþioase. Ne -
putând sã urce la nivelul lui Mâtro, cele douã
fe mei au vrut sã-l coboare pe el la nivelul lor.
Pâ nã la urmã Violeta moare, din cauza unui
avort provocat la propunerea mamei sale.
Aceas  tã experienþã nu a fãcut decât sã adân -
ceas cã drama sufleteascã a eroului. În strãinarea
de familia din Maramureº, solitu di nea din inte-
riorul cuplului au adâncit suferinþa personaju-
lui. Secvenþa creatã de Anna Trais ta Ruºti spu -
ne câte ceva despre reperele interculturale, care
atunci când nu sunt acceptate cu înþelepciune,
pot crea premisele unei suferinþe.

Dupã ce este „izgonit“ de soacrã, dupã trei
ani, Mâtro se hotãrãºte sã meargã acasã, fãcân-
du-i-se ruºine cã nu ºi-a cãutat tatãl. El sperã ca
dupã terminarea facultãþii sã obþinã repartiþie
undeva aproape de casã. În tren, în mod impre-
vizibil, s-a întâlnit cu Iarâna pe care nu a mai
vãzut-o de cinci ani. Iarâna aflã cã soþia lui
Mâtro a murit de trei luni, iar copiii au rãmas cu
soacra. În aceastã atmosferã tensionatã a reîn-
tâlnirii, în timp ce Iarâna îi spunea fiicei sale o
poveste, Mâtro ºi-a amintit de mama lui care îi
spunea „Totul va fi bine!“ (p. 99). Dupã un an,
Mâtro a venit la tatãl sãu cu familia întreagã;
soþia, Iarâna, Olga, Andrei, Mara ºi Ivan, de
numai douã sãptãmâni. Atunci bãtrânul l-a

rugat pe Ivan sã-i aducã leagãnul cel vechi ca
sã-l legene pe ultimul nepot dupã cum a promis
soþiei sale.

Spaþiul rural recompus de Anna Traista
Ruº ti este condus de legile tradiþiei, de bãtaia
clopotelor de la bisericã. Preocupãrile imediate,
onestitatea, credinþa în Dumnezeu, geografia
exis tenþialã sunt doar câteva preocupãri ce de -
finesc modul de a fi al oamenilor. Prin compor-
tamentul sãu ºi prin felul în care a înþeles sã-ºi
educe copiii, Mâkâta a rãmas un model al co -
mu nitãþii satului ucrainean. În sat, el repre zen ta
ceea ce întruchipa Ilie Moromete („Mo ro me þii“
de Marin Preda) pentru satul Siliºtea Gu meºti.
În memoria acestuia a rãmas casa despre care
Mâtro spune cã bãtrânul ar fi vrut sã o facã
muzeu, însã nu a apucat sã-ºi co m u nice aceste
gân duri ºi familiei. Muzeul va fi îngrijit de Ivan,
pânã ce fiul Vasilenei va absolvi Facul tatea de
Istorie. În acest fel, lumea modelatã de Mâkâta
a rãmas o mãrturie vie pentru urmaºi.

Cartea Annei Traista Ruºti se înscrie în sfera
prozei tradiþionaliste cu o puternicã în cãr cãturã
evocatoare. Izvorâtã dintr-un univers modelat
de puterea tradiþiei ºi a istoriei, lumea propusã
de autoare reuºeºte sã creeze o relaþie de em -
patie cu receptorul, prin acel sentiment al sus-
pansului care însoþeºte cititorul pe tot parcursul
lecturii.

prof. drd. Daniela Maria ANDRAªCIUC

Romanul „Drumul “ al Annei Traista Ruºti
sau metafora transformãrii durerii în fericire
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Stecha: Voi face, voi face, numai
cã...

Nazar: Nu te teme! Necaz mai
mare de-o grãmadã n-o sã fie. Iar dacã
vrei, hai ºi tu cu noi; ne luãm tãlpãºiþa.

Stecha: Unde cu voi?
Nazar: Acolo unde viaþa-i mai

bunã, unde vei fi ºi tu o doamnã, ºi nu o econoa -
mã; ai priceput?

Stecha: Ia te uite, nu mã pãcãliþi? Într-ade-
vãr, unii gândesc cã dacã ei sunt bogaþi, totul li
se cuvine.

Hnat: (De dupã scenã) Katrea, Katrea, ia
uitã-te, ce are luna?

Vocea Katrei: Parcã nu ºtiþi? Fratele ºi-a
ridicat în furcã fratele.

Hnat: Cum aºa? Aºa ceva eu n-am auzit.
Gazda: Am sã vã povestesc în casã; aici am

îngheþat.
(Nazar ºi Stecha îºi continuã discuþia, dar în

ºoapte ºi pe semne. Stecha face un semn de
înþelegere ºi pleacã. Intrã Hnat ºi gazda.)

Stecha: Oare chiar nu ºtiþi nimic despre asta?
Hnat: Ori am uitat, ori chiar nu ºtiam; nu-mi

dau seama.
Stecha: Ia uitaþi-vã cum a fost. Dupã învierea

domnului Isus Hristos, un frate mai mare, de
Sfintele Paºti, pe când oamenii cumsecade
stãteau la utrenie încã, s-a dus ca sã mai dea fân
la boi ºi în loc de fân ºi-a strãpuns fratele mai
mic; aºa Dumnezeu i-a pus pe amândoi pe lunã,
ca sã vadã toatã lumea creºtinã cã la aºa o sãr-
bãtoare mare este pãcat sã dai de mâncare chiar
ºi vitelor înainte ca sã fie sfinþitã pasca, cu atât
mai puþin oamenilor.

Gazda: (Cu ironie) Vai, câtã înþelepciune!
Hnat: O minunãþie de fatã!  ªi deºteaptã, ºi

frumoasã. (O îmbrãþiºeazã pe gazdã)
Stecha: (Prefãcându-se) Ce-nseamnã asta,

cât de neruºinaþi sunt cazacii ãºtia orãºeni!
Numai sã-ºi batã joc de noi ºi gata. (Hnat o
îmbrãþiºeazã ºi o sãrutã ºi pe ea.) Nuu! Uite ce-
i trece prin minte! De parcã asta ar fi ceva firesc!
Daþi-mi drumul, cã acuºica þip.

(Cu gãlãgie intrã cazacii ºi fetele.)
Din grup: Ai, Stecha, iute mai eºti... ºi aici ai

reuºit. Iar bãtrânul Kyceatyi!..
Stecha: (S-a desprins din braþele lui Hnat)

Aida-de! V-aþi hrãnit?.. Nu vã temeþi, n-a reuºit
sã mã sãrute. Cui îi stã în gât sã... ce-am reuºit?
El numai aºa..., dar n-a reuºit.

Hnat: (Cãtre cazaci) Ei, cine-i atamanul
vostru? Muzicã aveþi?

Vocile: ªi cobzar, ºi muzicã.
Hnat: ªi încã ceva: bãuturã, gustãri?
Vocile: Se poate fãrã astea? Avem de toate.
Hnat: A, sunteþi niºte flãcãi bravi! Sã se

ascundã cihyrynenii. (Cãtre fete) Care vrea sã
joace cu mine?

Vocile: Faceþi loc, faceþi loc - vine muzica.
(Intrã muzicanþii evrei. În fruntea lor un

bãtrân orb cu cobza. Fetele ºi cazacii fac loc, îºi
manifestã bucuria. Pe fondul acestei gãlãgii
Nazar ºi Hnat discutã).

Hnat: Fii mai vesel, nu-þi mai arãta mutra
asta. Stecha va ºti sã se descotoroseascã de ei,
iar noi va trebui sã fugim înaintea ei. Eu, dacã nu
te superi, voi pleca ºi imediat, iar tu sã rãmâi
puþin - aºa ca sã te vadã. Dar, ascultã, nu te logo-
di prea mult ºi repede spre cârciumã; eu voi fi
acolo.

Nazar: Bine, numai miºcã-te iute.
Hnat: Cât despre mine..., nu te teme. Ia te

uite, avem aici cunoºtinþe vechi! Cu ce ocazie
s-a ivit aici Kuzma?

Unul dintre cazaci: Din sate la bisericã, iar
ºezãtoarea o mirosim în aer.

Hnat: Bravo!  Iar voi, cum aþi nimerit?
Evreii: Aºa, cu ajutorului drumului. La

Cihyryn nu este nici un gheºeft, iar noi am auzit
cã la domnul Kyceatyi va fi nuntã,  aºa cã am
venit aici.

Hnat: Ia sã vã vedem! Ziceþi o cãzãceascã
zaporojeanã. (Cãtre cazaci) Iar dintre voi, cine-i
mai voinic? Dã-i drumul, iar eu mã uit dacã e
aºa cum a fost la noi, la Zaporojie. (Încet, cãtre
Nazar). Ajunge, nu te prosti. Îþi spun: totul va fi
bine.

Nazar: Va fi sau nu va fi..., fã bine ºi nu mai
zãbovi mult pe-aici; sã pleci cât mai repede.

Hnat: Vom reuºi sã plecãm ºi la iarmaroc cu
toþi cazacii. Nu te mai arãta atât de supãrat: ai sã
strici totul. Privim cazaciocul ºi gata.

(Se retrag înspre fundalul scenei discutând.
Cântã muzica. Unul dintre flãcãi iese din grup ºi
danseazã cazaciocul. Hnat ºi Nazar privesc
admirativ.)

Hnat: Aºa, bravo! Ce jucãuº, sã se ascundã
zaporojeanul tãu! (Jocul se terminã). Ei...,
veseliþi-vã, oameni buni, jucaþi, flãcãi, iar noi
avem destul, e timpul sã plecãm: Cihyrynul nu-i
aºa aproape, iar pânã la ziuã trebuie sã fim
acolo. Rãmâneþi cu bine, cazacilor! Cu bine,
fetelor! Rãmas bun, gazdo! Da' unde-i ... aia lui
Kyceatyi? (Stecha se ascunde printre fete; Hnat
o prinde ºi o sãrutã) Rãmas bun, inimioara mea,
isteaþa mea, frumuºica mea! Cu bine!

Stecha: (S-a desprins) Ai-ai-ai! Am sã þip,
pentru Dumnezeu, cã-þi vine sã þipi!

(Nazar ºi Hnat pleacã. Gazda îi conduce.)
Stecha: (Aranjându-se) Ce fel de popor sunt

cazacii ãºtia! Numai sã se pupe. De parcã ar
ajuta la ceva. (Cãtre gazdã) Mãtuºicooo, ia
acuma noi amândouã (Începe sã cânte ºi sã
danseze cu gazda.) 

Dau o fugã sus în deal,
Sã m-ascund, mãi frate
Ce necaz,
Mã trezesc
Cu cazacii-n spate....
Gazda: (Desprinzându-se) Of, cuculenele

mele! Dupã bãtrâneþile mele n-ar trebui sã-mi
placã. (Stecha se repede la grupul de cazaci
apucându-l pe unul tânãr de mânã, danseazã în
jurul lui.)

Gazda: Uite-o, cât e de jucãuºã! Ai de gând
sã te opreºti, sau nu?

Stecha: (Danseazã ºi cântã) 
Tra-la-la, tra-la-la,
La bazar am plecat,
Ciuboþele-am cumpãrat,
Trei parale am plãtit,
Cu unul m-am cherchelit,
Lãutarul m-a iubit.
Ce-i cu voi, naiba sã vã ocoleascã, degeaba

luaþi banii? O bucatã de slãninã ar fi de-ajuns, nu
ºi bani! (Grupul râde.) Unde-i al nostru Kyryk?
Aduceþi-l aici! El unul e mai bun decât toþi aceºti
cârpaci. (Iese în faþã cobzarul) Iatã, porumbaºul
meu. Zii un cântecel, din alea cu zicãtori, sau o
baladã de groazã, ca sã nu pot dormi toatã
noaptea...

Cobzarul: Bine, bine. Vrei - zic o poves-
tioarã, vrei - un cântecel, orice-þi place.

Vocile: O poveste, o poveste!
Alte voci: Nuu - un cântec, dar aºa unul ca

pereþii sã se cutremure. Noi nici n-am jucat încã.
Primele voci: (Cu ele ºi Stecha, mai tare

decât toþi) Vã sãturaþi voi ºi de jucat, pânã la al
treilea cocoº...

Stecha: Pânã la cocoºi mai este. O poveste...,
mãtuºico?

Gazda: Desigur, o poveste,
pânã nu e atât de târziu, cãci dupã
aceea ºi de ascultat va fi o fricã...

Cobzarul: Dacã o poveste,
atunci o poveste; mie mi-e totuna. 

Din mulþime: L-a convins,
ciripitoarea.

Altã voce: ªi ce guriþã!...
Stecha: ªi ce?.. Chiar l-am con-

vins! (Cobzarul se aºazã pe o bãn-
cuþã. În jurul lui se adunã, în

dezordine, fetele ºi cazacii, care ºuºotesc ºi râd).
Stecha: (Aduce cobzarului un pahar cu vin).

Bea, bunicule, pentru curaj.
Cobzarul: (Bea) Îþi mulþumesc, fato!

(Tuºeºte) Mãnânc ce mi se dã, în oalã nu mã
amestec, mustãþile nu le murdãresc, nu scap nici
un cuvânt, pe alþii nu-i încurc (În grup se aud
râsete ºi ºoapte).

Stecha: Ascult, vreau sã aud dacã existã aºa
o dihanie care sã mã sperie.

Vocea: Ascultã, tu! Dacã nu vei tãcea, atunci
afarã cu tine!

Altã voce: Dacã nu, te alungãm.
Stecha: Cine ar îndrãzni? Sutaºul v-ar

spânzura pe toþi.
Vocea: Sâc lui, surului! Vezi ca sã nu fii

spânzuratã împreunã cu sutaºul de o singurã
cracã.

Gazda: Ia, tãceþi, pentru numele lui
Dumnezeu! (Cãtre Cobzar) Spune, bunicule,
spune; cu ãºtia nu ieºi la capãt.

Cobzarul: (Dupã ce tuºeºte) Dincolo de îm -
pã  rãþia austro-ungurilor, dincolo de pãmânturile
polonilor existã o uriaºã stâncã; iar în ea sãpatã
o vizuinã adâncã; în vizuinã nu stã o fia rã, nici o
pasãre rarã - ci o împãrãteasã busur ma nã. ªi
ºede ea de o sutã de mii de ani, nu îmbã trâneºte,
nu întinereºte, ci mai mult pãcãtuieºte; cã se hrã -
neºte ea, de la rãsãritul ºi pânã la apusul soare-
lui, nu cu pâine coaptã, nu cu gãini fripte sau cu
mãncãruri gãtite, ci toacã nevinovaþi copi laºi;
pentru cã atunci când a rãmas grea, departe, în
Turcia, un prezicãtor armean i-a spus cã va naºte
o fatã care va fi de o mie de ori mai frumoasã
decât mama ei geloasã. ªi cu adevãrat, vre mea a
trecut, fata s-a nãscut; mã-sa pe gânduri n-a stat
ºi pe fatã a mâncat; ºi de-atunci ºi pânã azi, tot
înghite copilaºi, ºi creºtini, ºi necreº tini, bãieþei
ºi dragi copile, tot înghite fãrã milã...

Stecha: (Repede) ªi bãieþei?!  Ah, de trei ori
blestemata babã! Norocul ei cã nu cunosc eu
acea stâncã...

Vocea: ªi ce-ai face?
Stecha: Ce?  Aº sugruma-o.
Vocea: Nu mai spune, mãi... pãgâno!
Altã voce: Tu te temi sã ieºi dupã uºã.
Stecha: Cine, eu?
Din grup: Lasã-ne sã ascultãm!...  Cine-i mai

fricos decât tine!
Stecha: Eu mã tem? Dacã vrei, acuma-ia ,

mã duc la cimitir, iar dacã vreþi, chiar ºi pânã la
vechea cârciumã, cea de pe vechiul drum!

Din grup: Ce iute eºti!  Nu ieºi nici dincolo
de prag, mori de fricã!

Stecha: Eu mor?!  Pe ce punem pariu?
Din grup: Pe toþi muzicanþii mei, iar tu?
Stecha: Jumate de vadrã de rachiu, trei bucãþi

de slãninã ºi o pâine.
Din grup: Bine! Numai ca rachiul sã fie din

beciul domnesc.
Stecha: Am sã-l procur eu de undeva, nu-i

treaba voastrã de unde-l aduc. Unde-i cojocelul
meu? (Se îmbracã) Vezi sã te þii de cuvânt! Când
mã voi întoarce, bunicule, sã-þi termini povestea;
altfel nu vreau... (Iese.)

Cobzarul: Bine.
Din grup: Ca sã te credem, sã aduci o cãrã -

midã, sau o teracotã din sobã, sau ce vrei tu, dar
numaidecât din cârciumã.

(Continuare în numãrul urmãtor)

Traducere de eusebie FRASeNIUC

NAZAR STODOLEA
de Taras ªevcenko

(Dramã în trei acte) 
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Dragi compatrioþi,

În ultimele zile au avut loc unele evenimente
importante, plãcute ºi nu prea plãcute, legate
într-un fel sau altul între ele. În calitatea mea de
preºedinte aº vrea sã-mi exprim poziþia faþã de
aceste probleme. Dupã ce am reuºit ca, încã în
luna iunie, sã semnãm Acordul de Asociere cu
Uniunea Europeanã, dupã ce în luna septembrie
Rada Supremã ºi Parlamentul European au rati-
ficat concomitent acest document, la 1 noiem-
brie a început în mod oficial realizarea lui. Vã
felicit pentru aceasta!

Eu nu voi permite niciodatã nimãnui sã
opreas  cã mersul nostru spre Europa. Nãzuinþa
ucrai  nenilor spre Uniunea Europeanã este
determinatã de însãºi natura noastrã de popor
european. ªi este absolut nefiresc sã te lupþi cu
natura cuiva.

Semnificativ este faptul cã, zilele acestea,
opþiu nea europeanã a ucrainenilor a fost recon -
fir matã definitiv ºi irevocabil. Comisia Electo -
ra lã Centralã aproape a încheiat numãra rea
elec  tronicã preliminarã a voturilor. Rezultatul
nu mã rãrii a confirmat previziunile exit-poll-
urilor potrivit cãrora majoritatea constituþionalã
a alegãtorilor aprobã parcursul Ucrainei spre
Eu   ro  pa. De aceea, vã sunt profund îndatorat
dumneavoastrã, alegãtorilor ucraineni, pentru
aceastã poziþie civicã.

Vã sunt îndatorat în egalã mãsurã pentru în -
cre derea voastrã care a permis partidului „Blo -
cul lui Petro Poroºenko“ sã obþinã cel mai mare
scor în alegeri. Din partea acestui Bloc au fost
aleºi, pe liste ºi în circumscripþii uninominale,
132 deputaþi. Este un numãr mult mai mare
decât din partea oricãrei alte formaþiuni politice.
„Frontul popular“ se situeazã pe locul al doilea
din punctul de vedere al numãrului de deputaþi,
iar „Samopomici“ pe locul al treilea. Partidul
Radical ºi „Batkivºcina“, care au trecut pragul
de 5%, trebuie sã adere la coaliþia proeuropea -
nã. Dar formarea coaliþiei nu este treaba preºe -
dintelui. Conform practicii europene, iniþiativa
formãrii coaliþiei aparþine forþei politice care a
obþinut cele mai bune rezultate în alegeri. Sunt
sigur cã „Blocul lui Poroºenko“ va gestiona
cum se cuvine aceastã problemã.

Conform Constituþiei, coaliþia trebuie sã
propunã preºedintelui pentru a înainta Radei
Supreme alese candidatura pentru funcþia de
prim-ministru. Viitoarea fracþiune a partidului
„Blocul lui Poroºenko“ a rãspuns iniþiativei
mele de a-l susþine pe Arseni Iaþeniuk în funcþia
de ºef al noului guvern. Dar pentru ea este o
problemã de principiu sã se convinã un acord de
coaliþie de tip european al cãrui proiect a fost
propus deja partenerilor ºi societãþii.

Culturii politice europene îi sunt proprii
acor duri politice extrem de detaliate în care
planul de acþiuni este defalcat aproape pe zile.

Acordul de coaliþie este de fapt un contract al
coaliþiei cu þara. El nu poate fi un document
care încape pe trei pagini. Zilele acestea am dis-
cutat cu cancelarul Angela Merkel. În Germania
exis tã o lungã istorie de guvenare a coaliþiilor
de partide. ªi experienþa aratã, mi-a spus doam-
na Merkel, cã, cu cât acordul este mai gros, cu
atât coaliþia rezistã mai mult.

În ceea ce priveºte componenþa guvernului,
cred cã ea trebuie înnoitã complet. Ea trebuie
eliberatã de cãtuºele corupþiei ºi de nepro fe -
sionalism, de principiul cotei de partid. Gu ver -
nul trebuie sã se formeze exclusiv pe baze pro-
fesionale. ªi trebuie sã începem sã introdu cem,
în fine, reformele, bazându-ne pe parla men tul
înnoit cu mai mult de jumãtate de deputaþi.

Dragi compatrioþi, 
Alegerile din 26 octombrie sunt importante

ºi pentru faptul cã ele au avut loc ºi în teritoriile
eliberate ale regiunilor Luhansk ºi Doneþk. În
cei 17 ani în care, în Donbas, a domnit clanul
Ianu kovyci, în regiune au uitat ce înseamnã
votul cinstit. Este pentru prima datã, într-o
lungã perioadã de timp, în care cetãþenii Ucrai -
nei care trãiesc în cele douã regiuni estice îºi
trimit „emisarii“ în Rada Supremã aleºi liber, pe
bazã concurenþialã. Cei pe care i-au ales ºi i-au
susþinut nu sunt, în cea mai mare parte, niºte
eroi ai timpurilor noastre. Deºi e foarte impor-
tant, totuºi, cã aceºtia se situeazã pe poziþia
unitãþii Ucrainei. Eu respect opþiunea pãrþii
libere a Donbasului exprimatã la alegerile pen-
tru Rada Supremã din 26 octombrie. Fiind
preºedinte al tuturor ucrainenilor, sunt gata de
dialog cu toþi aceia pe care ei i-au ales.

În totalã discordanþã cu votarea din 26 oc -
tom brie sunt pseudoalegerile organizate în teri-
toriile din Donbas care sunt încã controlate de
separatiºti. Aceastã farsã petrecutã sub ame nin -
þarea tancurilor ºi automatelor nu are nimic în
comun cu libera exprimare a voinþei populaþiei.
Ele nu pot fi considerate alegeri.

Bandiþii, teroriºtii ºi intervenþioniºtii se pot
înco rona ca deputaþi, premieri ºi miniºtri sau
chiar regi ºi împãraþi. Dar orice ºi-ar aºeza pe
cap, rãmân aceiaºi ocupanþi, tâlhari ºi separa -
tiºti. Ucraina nu va recunoaºte niciodatã aºa-nu -
mitele „alegeri“ din 2 noiembrie. Noi nu putem
respecta alegeri care nu au existat nici din punct
de vedere  faptic ºi nici juridic. Ele nu vor fi
recunoscute niciodatã de nicio þarã a lumii care
se respectã pe sine ºi respectã dreptul inter-
naþional. Aceastã farsã a fost deja condamnatã
de UE ºi SUA, de zeci de parteneri ai noºtri. Iar
purtãtorul de cuvânt al Guvernului Germaniei a
declarat azi cã nu poate fi nici vorbã de anularea
sancþiunilor împotriva Rusiei.

Pseudoalegerile reprezintã o încãlcare fla -
gran tã a Protocolului dela Minsk din 5 septem-
brie care prevede organizarea, în unele raioane
ale Donbasului, a alegerilor locale anticipate
ex  clusiv pe baza legilor Ucrainei. Noi le-am
ofe  rit aceastã posibilitate. Farsa electoralã din 2
noiembrie pune în mare pericol întregul proces
de pace pe care l-am obþinut cu preþul unor efor-
turi colosale. Ea înrãutãþeºte în mod substanþial
situaþia în Donbas. Responsabilitatea pentru
toate acestea revine în totalitate executorilor, or -
ga nizatorilor ºi celor care le-au comandat.

Ucraina respectã întru totul spiritul ºi litera
Protocolului de la Minsk. Pe fondul încãlcãrii
lui grosolane de alte pãrþi, noi vom fi puºi în
situaþia de a face unele modificãri în planul nos-
tru de acþiune. Eu am ºi discutat, astãzi, cu mi -

nist rul apã -
rãrii, no ua
situaþie cre-
atã. Mâine
voi avea o
ºedinþã cu
C o n  s i l i u l
pentru Se cu -
ri tate Na þio -
na lã ºi Apã -
rare (CSNA)
în cadrul cã -
re ia vom
ana liza si  tua -
þia ºi vom adu ce mo difi cãri la scenariul ac þiu  ni -
lor noas tre, por  nind atât de la prognoze op ti -
 miste, cât ºi de la cele pesimiste.

Una dintre problemele pe care le voi supune
analizei CSNA este abrogarea legii privind par-
ticularitãþile autoadministrãrii locale în unele
raioane ale regiunilor Doneþk ºi Luhansk.
Aceas tã lege a jucat, la timpul sãu, un rol
extrem de important în oprirea intervenþiei
externe, în mobilizarea susþinerii internaþionale
a înþelegerilor de la  Minsk, în demonstrarea
sinceritãþii intenþiilor Ucrainei privind oprirea
escaladãrii situaþiei în Donbas. Noi am arãtat
locuitorilor din regiunile Doneþk ºi Luhansk,
precum ºi lumii întregi cã Kievul doreºte în
mod sincer reglementarea politicã a situaþiei.
Separatiºtii au respins aceastã oportunitate.
Organizarea pseudoalegerilor a subminat legea
ºi a acutizat grav situaþia în Donbas. Toate pre-
rogativele largi prevãzute în lege suntem gata sã
le oferim dar numai organelor de autoadminis-
trare localã legitime, nu bandiþilor care se
încoroneazã regi.

Descentralizarea rãmâne în mâna nostrã ca
un element-cheie al reglementãrii politice în
Don bas. Suntem gata  sã adoptãm o nouã lege
dacã toate pãrþile vor trece la realizarea Proto -
colului de la Minsk, dacã va fi oprit focul, va fi
creatã zona-tampon ºi va fi instaurat controlul la
frontierã ºi dacã se vor întreprinde paºi care sã
însemne cã separatiºtii dau înapoi în problema
aºa-ziselor „alegeri“ din 2 noiembrie.

Noua lege urmeazã sã prevadã limite precise
ale raioanelor cu autoadministrare localã spe-
cialã în concordanþã clarã cu înþelegerile de la
Minsk. ªi o descentralizare bugetarã care sã
des  fiin þeze acea întrebare supãrãtoare cine pe
cine hrãneºte. Ea va permite acestor raioane sã
rãspundã singure, pe baza propriilor resurse, de
propria lor finanþare. Fiecãruia dupã muncã.

Fondul internaþional care se va crea inclusiv
cu concursul partenerilor strãini va asigura în
totalitate refacerea infrastructurii Donbasului cu
con diþia ca acolo sã fie reinstauratã puterea
ucrai    neanã, pacea, liniºtea ºi securitatea. Cu
tim  pul, voi propune Parlamentului sã adopte le -
gea privind crearea zonei economice libere cu
regim special al relaþiilor comerciale cu UE ºi
Rusia.

În pofida provocãrilor, calea diplomaticã de
reglementare a situaþiei rãmâne o prioritate pen-
tru conducerea ucraineanã. În acelaºi timp, însã,
vom continua sã intensificãm consolidarea
capacitãþii noastre de apãrare pentru cazul în
care evenimentele vor evolua împotriva dorin -
þelor noastre. ªi aceastã problemã va fi discutatã
mâine în ºedinþa Consiliului Securitãþii Naþio -
nale ºi Apãrãrii.

Eu cred în unitatea noastrã ºi în victoria noas-
trã. Pentru cã dreptatea este de partea noastrã.

Glorie Ucrainei!
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