
Sâmbãtã, 14 martie a.c., într-o atmosferã
festivã ºi în prezenþa a peste 100 de persoane
din þarã ºi din strãinãtate, în eleganta salã de
festivitãþi a Primãriei din Sighetu Marmaþiei,
a avut loc un moment istoric în viaþa comu-
nitãþii ucrainene din România: celebrarea în
cadrul unei ample manifestãri a 25 de ani de la
înfiinþarea Uniunii Ucrainenilor din România

(UUR), membrã a Consiliului
pentru Minoritãþi Naþionale.

Un sfert de secol în viaþa co -
mu  nitãþii ucrainene nu este o
perioadã prea lungã. Majoritatea
ucrainenilor din România existã
aici de sute de ani... Însã în cei 25
de ani de la înfiinþare s-au schim-
bat multe lucruri în viaþa ucraine-
nilor din România. Dacã în timpul
regimului totalitar, ucrainenii s-au
aflat într-un accentuat proces de
dispariþie, fiind trecuþi la „alte mi -
noritãþi“, în România democra -
ticã, dupã înfiinþarea UUR, ºi-au
refãcut, în mare parte, propria
identitate naþionalã.

Cultura a fost obiectul unor preocupãri per-
manente ale UUR: an de an organizaþia noas-
trã a sprijinit ºi promovat nenumãrate proiecte
culturale ale filialelor UUR, editarea de cãrþi
ºi a presei ucrainene.

Festivalurile pe care le-am organizat s-au
bucurat de o mare popularitate, nu numai în
rândul ucrainenilor.

În ceea ce priveºte editarea de carte sub
egida UUR, în 2014, intelectualii ucraineni au
lansat în circulaþie cel mai mare numãr de
cãrþi  publicate într-un an, peste 20 de titluri. 

La capitolul „culturã“ s-a încadrat ºi orga-
nizarea de mese rotunde, simpozioane inter-
naþionale, lansãri de carte, expoziþii, excursii,
publicarea de cãrþi, întâlniri ale scriitorilor
ucraineni cu cititorii.

Rezultatele pe care le-am obþinut nu ar fi
fost posibile dacã n-am fi avut lideri perfor-
manþi ºi nu am fi beneficiat de sprijinul finan-
ciar al  Guvernului României.

Acum ne concentrãm energiile spre a reali -
za tot ce ne-am propus anul acesta, existând
pre mise sã ridicãm la un nivel superior activi-
tatea noastrã.

Masa rotundã dedicatã celor 25 de ani de
ac ti vitate a UUR - eveniment cu ample rezo -
nan   þe în viaþa ucrainenilor din România - a fost
des chisã de dl ªtefan Buciuta, preºedintele

UUR. Acesta i-a invitat în prezidiu pe dl Spi -
 ridon Pralea, managerul Centrului Cultural din
Sighetu Marmaþiei, reprezentantul Pri mã riei, ºi
pe dna Jaroslava Harteányi, preºe dinta Con -
gre sului European al Ucrainenilor ºi vice pre -
 ºedinta Congresului Mondial al Ucrai nenilor.

La propunerea dlui ªtefan Buciuta, publi -
cul a pãstrat un moment de reculegere în
memoria liderilor ucraineni din România de -
ce daþi în ultima vreme ºi a soldaþilor ucrai neni
cãzuþi la datorie pentru apãrarea Ucrainei îm -
potriva agresiunii proruse.

În continuare, s-a dat citire mesajelor de fe -
li citare adresare UUR de Excelenþa Sa dl
Klaus Iohannis, preºedintele României, dl
Bog   dan Aurescu, ministrul Afacerilor Ex ter -
ne; mesa jul Excelenþei Sale dl Petro Poro ºen -
ko, preºe dintele Ucrainei, a fost citit de depu-
tatul Radei Supreme a Ucrainei, Serhi Rudyk,
prezent la aniversare.

Printre cei mai însemnaþi oaspeþi prezenþi
la eveniment s-au numãrat dna Jaroslava

Har  teá  nyi, preºedinta Congresului European
al Ucrai nenilor ºi vicepreºedinta Congresului
Mon       dial al Ucrainenilor, dl Mychailo Ratuº -
nyi, preºe din tele Consiliului Ucrainean Mon -
di  al de Coor donare din Kiev, dna Alla Ken -
dze  ra, ºefa Secretariatului Asociaþiei „Ucrai -
na -Lu mea“, dl Ivan Maro cico, de putatul
ucrai         ne nilor în Parla mentul României, dl

Gher  vazen Longher, preºedintele
Uniunii Po   lo  nezilor din Ro mâ -
nia, dl Paul-Jürgen Porr, pre ºe -
dintele Fo  rumului Demo crat al
Ger  ma ni lor din România, dl
Va  syl Na hir neak, preºedintele
Aso  cia  þiei „Învãþãturã“ din Ver -
cho  vy na-Ucrai  na, care au rostit
alo cuþiuni, adec vate datei aniver -
sa re; dl Spi ridon Pralea, mana ge -
rul Cen tru lui Cultural din Si ghe -
tu Mar ma þiei, a prezentat me sajul
pri  ma rului oraºului Ovi diu
Gheor  ghe Nemeº.

Participanþii la dezbatere au
dat unele in for maþii referitoare la

înfiinþarea UUR, au vorbit despre colaborarea
excelentã ºi parteneria tul existent între UUR
ºi organizaþiile altor minoritãþi naþionale sau
despre proiectele co mune ale UUR ºi unele
organizaþii ucrai ne ne internaþionale.

Manifestarea dedicatã celor 25 de ani de la
înfiinþarea UUR a fost marcatã ºi printr-un
spec  tacol impresionant. Formaþiile artistice
(„Vo   cile Ronei“ din Rona de Sus, „Vocea
ucrai   nenilor“ a filialei Caraº-Severin a UUR,
An  sam blul de dansuri „Kozaciok“ din Bãl -
cãuþi, An samblul de dansuri al Institutului de
Arte din Ivano-Frankivsk, Ansamblul de
instrumente populare din Kolomyia) au oferit
muzicã ºi dans ucrainean de mare calitate. Lor
li s-a alã tu rat cunoscuta solistã Lesea Horova
(Lvov-Ucraina) care a prezentat un program
de cântece ucrainene. Aplauze în tact au dat
mãsura puterii însufleþitoare a muzicii. A fost
o searã memorabilã.

Ion ROBCIUC
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În ziua de 17 martie 2015, a avut loc vizita oficialã în Ucraina a dom-
nului Klaus Werner Iohannis, preºedintele României, din delegaþia românã
fãcând parte ºi domnul deputat Ion Marocico, reprezentantul Uniunii
Ucrainenilor din România în Parlamentul României. 

Programul vizitei a cuprins întrevederi cu pre ºedintele Ucrainei, domnul
Petro Poro ºen ko, ºi cu prim-ministrul ucrainean, Arseni Iaþe niuk, precum ºi
depuneri de coroane de flori în me mo ria victimelor Holodomorului ºi a
Euro maidanului. 

Discuþiile s-au axat pe stadiul ºi perspectivele relaþiilor dintre cele douã
þãri, cu accent pe aprofundarea cooperãrii la nivel politic ºi pe dezvoltarea
de proiecte de interes comun, pe dis ponibilitatea pãrþii române de a
împãrtãºi din experienþa ºi expertiza acumulatã în procesul de pregãtire
pentru aderarea la Uniunea Euro peanã ºi, implicit, pe susþinerea Ucrainei
pe acest drum. În contextul ultimelor evoluþii, a fost su bli niatã necesitatea
aplicãrii neîntârziate ºi necondiþionate a Pachetului de Înþelegeri de la
Minsk, România conturându-se ca un factor activ în promovarea demo cra -
þiei ºi pãcii în re giune. Totodatã, a fost reiteratã susþinerea fermã a Româ -
niei pentru suveranitatea, unitatea ºi integritatea teritorialã a Ucrainei.

Referitor la subiectul susþinerii comunitã þi lor etnice, cei doi ºefi de state
au convenit sã dea o mai mare vizibilitate comunitãþii de ucrai    neni din
Româ nia ºi, respectiv, de români din Ucraina, ele trebuind sã devinã un liant
care sã contribuie la consolidarea relaþiilor bilate rale.

Preºedintele Ucrainei a apreciat în mod deosebit faptul cã minoritatea
ucraineanã din România este reprezentatã în Parlament ºi ºi-a exprimat sa -
tisfacþia faþã de participarea domnului deputat Ion Marocico în delegaþia
oficialã care a efectuat aceastã vizitã. Domnia sa a mulþumit domnului de -
putat pentru implicarea ºi reacþiile ferme în favoarea susþinerii Ucrai nei,
precum ºi întregii comunitãþi de ucraineni pentru sprijinul exprimat în acest
sens. 

La rândul sãu, în numele comunitãþii de ucrai  neni din România, domnul
deputat Ion Maro cico a oferit asigurãri înaltului demnitar ucrainean pentru
suportul total, ºi în continuare, a Ucrainei pe drumul liber ales, indiferent
de cât de lung ºi de dificil se va dovedi a fi.  

În contextul vizitei oficiale efectuate la Kiev, domnul deputat Ion
Marocico transmite mul þumiri domnului Klaus Werner Iohannis, preºe -
dintele României, pentru abordarea constructivã în relaþia bilateralã cu
Ucraina, pentru reafirmarea susþinerii ºi acordarea de expertizã statului
vecin ºi prieten, precum ºi pentru deschiderea în tratarea ºi rezolvarea
proble melor etnicilor ucraineni din România.  

Ion MAROCICO,
deputat

Agenda deputatului UUR   v Agenda deputatului UUR

Marþi, 17 martie 2015, preºedintele României, Klaus Iohannis, a
efectuat o vizitã oficialã în Ucraina la invitaþia preºedintelui Ucrainei,
Petro Poroºenko.

Dupã cum a relatat Administraþia Prezidenþialã a Ucrainei, pre ºe -
dintele Petro Poroºenko a declarat cã, dupã întâlnirea cu pre ºe dintele
Klaus Iohannis, se va trece la o nouã etapã în relaþiile ucrai neano-
române.

„Am convenit ca Comisia prezidenþialã comunã sã-ºi reia activi-
tatea ºi sã þinem urmãtoarea ºedinþã a acesteia cu prilejul vizitei mele

la Bucureºti. Dupã discuþii pline de conþinut, am definit direcþiile de
colaborare de perspectivã în domeniile economico-comercial, ener-
getic, ecologic, în transporturi, infrastructurã ºi în alte domenii care
vor avea rezultate foarte concrete ºi practice“, a spus Petro Poroºenko.

Preºedintele României, Klaus Iohannis, a reafirmat cu acest prilej
susþi ne rea faþã de asigurarea integritãþii teritoriale, suvera ni tãþii ºi
independenþei Ucrainei, a transmis sprijinul ferm al României pentru
continuarea parcursului european ºi democratic al Ucrainei.

De asemenea, preºedintele României a declarat cã a convenit cu
omologul sãu, preºedintele Ucrainei, sã ofere o vizibilitate mai bunã
comunitãþilor etnice, care trebuie sã devinã „un liant ºi un pod“ între
România ºi Ucraina.

„Am convenit cã trebuie sã dãm o vizibilitate mai bunã comu-
nitãþilor noastre etnice care trãiesc în România, respectiv în Ucraina.
Ele trebuie sã devinã un liant ºi un pod în relaþiile noastre. În acest
sens, este nevoie ca mecanismele relevante pe linie guvernamentalã
sã-ºi reia activitatea ºi sã abordeze aspecte de actualitate“, a spus
preºedintele Klaus Iohannis în cadrul conferinþei de presã comune cu
preºedintele ucrainean, Petro Poroºenko.

Ion ROBCIUC

Comunicat de presã
privind participarea domnului deputat

Ion Marocico în delegaþia oficialã care l-a însoþit
pe domnul Klaus Werner Iohannis,

preºedintele României, în vizita oficialã în Ucraina

Vizita oficialå a Preçedintelui României,
Klaus Iohannis, în Ucraina
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Regulamentul de admitere a fost modificat
prin Hotãrârea Senatului Universitar din data de
13.02.2015 ºi astfel la proba de limba strãinã
candidatul poate opta pentru una din urmãtoarele
discipline: Limba englezã, Limba francezã,
Limba germanã, Limba rusã ºi Limba spaniolã.

Condiþiile legale ºi criteriile specifice pe care
trebuie sã le îndeplineascã candidaþii sunt urmã-
toarele:

1. Condiþii legale:
a) sã aibã cetãþenia românã ºi domiciliul în

România; 
b) sã cunoascã limba românã scris ºi vorbit; 
c) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu; 
d) sã fie declaraþi „apt“ din punct de vedere

medical, fizic ºi psihic; 
e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniþi

în cursul anului în care participã la concurs;
f) sã fie absolvenþi de liceu cu diplomã de

bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomã
sau cu adeverinþã din care sã rezulte faptul cã au
susþinut ºi promovat examenul de bacalaureat; 

g) sã aibã un comportament corespunzãtor

cerinþelor de conduitã admise ºi practicate în
societate; 

h) sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie
în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru
sãvârºirea de infracþiuni, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea;

i) sã nu fi fost destituiþi dintr-o funcþie publicã
în ultimii 7 ani; 

j) nu au desfãºurat activitãþi de poliþie politicã,
astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiþiile prevãzute la art. 10
alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
poliþistului, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare.

2. Criterii specifice:
a) sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani, împli niþi

în anul participãrii la concursul de admitere;
b) sã fi obþinut la purtare, în perioada studiilor

liceale, media generalã de minimum 8,00; 
c) sã nu fi fost exmatriculaþi pentru abateri

disciplinare dintr-o instituþie de învãþãmânt; 
d) sã aibã înãlþimea de minimum 1,65 m bãr-

baþii ºi 1,60 m femeile. 

3. Candidaþii care se înscriu pentru locurile
alocate distinct minoritãþilor naþionale vor
depune la dosarul de recrutare ºi o adeve rin -
þã/atestat emisã/emis de o organizaþie etnicã,
constituitã potrivit legii, din care sã rezulte fãrã
echi voc apartenenþa candidatului la etnia respec-
tivã.

4. Dupã  aprobarea numãrului de locuri de
cãtre Ministerul Învãþãmântului, am sã vã trans-
mit tabelul cu locurile aprobate pe fiecare spe-
cializare. În forma propusã pentru aprobare sunt
prevãzute pentru:

1. Academia de Poliþie „Alexandru Ioan
Cuza“: 

- 5 locuri pentru cei aparþinând minoritãþilor
naþionale;

- 9 locuri Rromi.
2. ªcolile postliceale ale Ministerului Afa ce -

rilor Interne:
- 11 locuri pentru cei aparþinând minoritãþilor

naþionale;
- 19 locuri Rromi.

Cu respect,
Manyura Milan
Ministerul Afacerilor Interne

Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul 2015
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Mesaje de felicitare adresate UUR cu prilejul aniversårii a 25 de ani de la înfiinÆare
Stimaþi prieteni,

Vã rog sã primiþi felicitãri cordiale cu prile-
jul sãrbãtoririi a 25 de ani de la înfiinþarea
Uniunii Ucrainenilor din România.

Uniunea dumneavoastrã reprezintã cu dem-
nitate comunitatea ucrainenilor din România,
contribuind la consolidarea relaþiilor de priete-
nie ºi bunã vecinãtate între popoarele noastre.

Îmi exprim sincerã recunoºtinþã membrilor
Uniunii Ucrainenilor din România pentru
munca lor plinã de sacrificiu în ceea ce priveºte
pãstrarea tradiþiilor ucrainene ºi a identitãþii
naþionale. Sunt convins cã în pofida vremurilor
complexe prin care trece poporul ucrainean,
vom reuºi împreunã sã rezistãm ºi sã învingem.

Doresc întregii comunitãþi ucrainene din
România pace, bunãstare ºi noi realizãri.

Petro Poroºenko,
Preºedintele Ucrainei

Mult stimate doamne ºi mult stimaþi domni, 
gazde ºi invitaþi ai manifestãrilor,

Vã rog sã-mi permiteþi ca în numele
Asociaþiei pentru legãturile cu ucrainenii din
afara graniþelor Ucrainei (Asociaþia „Ucraina-
Lumea“) sã vã felicit cu prilejul aniversãrii a 25
de ani de la înfiinþarea Uniunii Ucrainenilor din
România!

Realizãrile voastre sunt evidente. Un rezultat
important ºi un cadou pentru aceastã aniversare
este organizarea seriei de acþiuni comune în
România ºi Ucraina dedicate împlinirii a 200 de
ani de la naºterea lui Taras ªevcenko. Pe lista
realizãrilor la nivel de stat figureazã victoria
strãlucitã a formaþiei de dansuri „Kozaciok“din
satul Bãlcãuþi. ªi acesta este doar unul dintre
exemplele realizãrilor voastre de când s-a înfi-
inþat UUR. Datoritã Acordului cu Uniunea
Ucrainenilor din România, de mai mulþi ani,
Asociaþia „Ucraina-Lumea“ colaboreazã strâns
cu diaspora ucraineanã în probleme de culturã ºi
educaþie.

Sperãm cã aceastã datã importantã în viaþa
Uniunii va constitui un pas însemnat în stabilirea
unei noi spirale a dialogului între þãrile noastre,
va consolida colaborarea internaþionalã în
domeniile cultural ºi educaþional, va da un
impuls suplimentar planificãrii ºi realizãrii unor
acþiuni comune noi ale Asociaþiei „Ucraina-
Lumea“ ºi Uniunii Ucrainenilor din România.
Dezvoltând relaþiile noastre, vom continua sã
informãm popoarele din Ucraina ºi România
despre realizãrile creatoare, vom face schimburi
de formaþii artistice, vom consolida legãturile
între oamenii de culturã ai þãrilor noastre, vom
sprijini instituþiile de învãþãmânt, vom contribui
în continuare la îmbogãþirea culturalã ºi spiri -
tualã reciprocã.

În numele Prezidiului Asociaþiei „Ucraina-
Lumea“ ºi al colaboratorilor ei dorim conducã-
torilor UUR, preºedinþilor ºi membrilor filialelor
judeþene succes în continuare în nobila lor acti -
vitate orientatã spre deschiderea unor noi pagini
în relaþiile dintre popoarele român ºi ucrainean
pe baza admirabilelor exemple de realizãri în
domeniul culturii ºi artei.

Vã dorim multã sãnãtate, bunãstare ºi putere
pentru obþinerea de noi realizãri în întãrirea
relaþiilor de prietenie ºi colaborare reciprocã.

Cu stimã,

Stimatã comunitate ucraineanã,
stimaþi oaspeþi,

Vã rog sã primiþi cele mai sincere felicitãri
din partea Ministerului Culturii al Ucrainei cu
prilejul sãrbãtoririi a 25 de ani de la înfiinþarea
Uniunii Ucrainenilor din România.

Jubileul de 25 de ani este o datã care vor beº -
te despre înalta maturitate civicã ºi prestigiul
ridicat al organizaþiei.

Este semnificativ faptul cã comunitatea
ucrainenilor din România este foarte activã în
pãstrarea istoriei, culturii, tradiþiilor ºi limbii
ucrainene ºi cã ea aspirã la unitatea poporului
sãu ºi dezvoltarea legãturilor strânse cu repre -
zen tanþii altor naþionalitãþi.

Fie ca entuziasmul inepuizabil al reprezen-
tanþilor organizaþiei sã fie pus ºi în continuare
în slujba unor fapte bune în folosul întregului
popor ucrainean.

Sunt ferm convins cã relaþiile creatoare ºi
colaborarea fructuoasã între ucrainenii din
România ºi Ucraina se vor dezvolta ºi pe mai
departe.

Doresc stimatei adunãri pace, bogãþie sufle -
teascã, bucurie în suflete, numai bine ºi binecu-
vântare dumnezeiascã Ucrainei ºi nouã tuturor!

Cu stimã ºi speranþã în colaborare,

A.M. Vitrenko,
Adjunct al ministrului Culturii Ucrainei
în probleme de integrare europeanã

Stimate Domnule Preºedinte,
Stimaþi membri ai Uniunii Ucrainenilor
din România,

Congresul Mondial al Ucrainenilor vã feli -
citã sincer cu prilejul marcãrii a 25 de ani de
activitate a Uniunii Ucrainenilor din România
care reprezintã cu demnitate comunitatea
ucraineanã în România.

De-a lungul unui sfert de veac, organizaþia
voastrã îi uneºte pe ucrainenii din România în
vederea dezvoltãrii vieþii obºteºti ucrainene,
pãstrãrii limbii ºi culturii ucrainene, a istoriei
adevãrate a poporului ucrainean, precum ºi a
apãrãrii intereselor Ucrainei ºi ale poporului
ucrainean.

Dând o înaltã apreciere realizãrilor voastre
ºi contribuþiei la activitatea Congresului Mon -
dial al Ucrainenilor îmi  exprim mulþumiri ºi
profundã recunoºtinþã conducerii Uniunii
Ucrai nenilor din România în frunte cu pre -
ºedintele ei, dl ªtefan Buciuta.

Congresul Mondial al Ucrainenilor are spe -
ranþa cã strânsa noastrã colaborare cu Uniunea
Ucrainenilor din România va continua mai ales
în direcþia care pentru noi toþi este, în prezent,
cea mai importantã,  ºi anume apãrarea Patriei
noastre spirituale - Ucraina de agresiunea
Federaþiei Ruse ºi pentru ca Ucraina sã devinã
cât mai repede un stat în totalitate liber, suve -
ran, democratic ºi european.

Congresul Mondial al Ucrainenilor doreºte
Conducerii ºi tuturor membrilor Uniunii
Ucrainenilor din România, multã sãnãtate ºi
succes în continuare ºi sperã cã acest jubileu
vã va mobiliza spre obþinerea de noi realizãri.

Cu stimã,

Evhen Cholij,
Preºedintele Congresului Mondial

al Ucrainenilor

Domnului ªtefan Buciuta,
preºedintele Uniunii Ucrainenilor
din România

Stimate domnule ªtefan Buciuta,

Am deosebita plãcere sã adresez conducerii
ºi membrilor Uniunii Ucrainenilor din Româ -
nia sincerele mele felicitãri cu ocazia celebrãrii
a 25 de ani de existenþã a Uniunii.

Ucrainenii din România au o importantã
contribuþie la dezvoltarea de ansamblu a
socie tãþii, remarcându-se printr-o activitate de
succes pe multiple planuri, inclusiv politic,
econo mic ºi cultural. Comunitatea ucraineanã,
a treia minoritate a României din punct de
vedere numeric, are o pondere semnificativã
în evoluþiile din societatea româneascã.

Ministerul Afacerilor Externe, chiar dacã are
atribuþii restrânse în privinþa minoritãþilor na -
þio nale de pe teritoriul României, urmãreºte cu
atenþie modul în care sunt respectate drepturile
acestora, pornind de la ideea cã situaþia mino -
ritãþilor naþionale este organic legatã de relaþiile
pe care România le dezvoltã cu þãrile de origine
ale acestora.

În contextul actual, doresc sã exprim spe -
ranþa cã evoluþiile dureroase la care asistãm de
peste un an în Ucraina ºi care cu siguranþã au
afectat ºi Uniunea Ucrainenilor din România
vor putea fi schimbate prin solidaritatea cu
poporul ucrainean, doveditã limpede de comu-
nitatea democraticã internaþionalã, din care
face parte ºi þara noastrã.

Adresând mulþumirile ºi aprecierile mele
pentru modul profund ºi serios în care Uniunea
Ucrainenilor din România coordoneazã activi-
tatea minoritãþii ucrainene, vã doresc succes în
proiectele dumneavoastrã de viitor.

Bogdan Aurescu,
Ministrul Afacerilor Externe al României

Domnului ªtefan Buciuta,
preºedintele Uniunii Ucrainenilor
din România

Stimate domnule ªtefan Buciuta,

Din însãrcinarea ºi în numele Preºedintelui
României, domnul Klaus Werner Iohannis,
doresc sã vã mulþumesc pentru invitaþia pe care
aþi avut amabilitatea de a o transmite Excelen -
þei Sale, în vederea participãrii la manifestãrile
prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la înfi-
inþarea Uniunii Ucrainenilor din Româ nia. Vã
informez, cu regret, cã agenda Domnului
Preºedinte nu permite participarea la eveni-
mentele pe care le veþi organiza în perioada
menþionatã.

De asemenea, vã asigur de deschiderea pen-
tru dialogul cu Uniunea Ucrainenilor din
România ºi vã transmit, totodatã, aprecierea
Excelenþei Sale pentru contribuþia tuturor
minoritãþilor din România la binele comun.

Vã doresc mult succes în îndeplinirea pro -
iec telor importante pentru comunitatea dum-
neavoastrã, rugându-vã sã primiþi expresia
deosebitei mele consideraþii.

Sergiu Nistor,
consilier prezidenþial

Ivan Draci,
Preºedintele Asociaþiei

„Ucraina-Lumea“, 
Eroul Ucrainei

Alla Kendzera,
ªefa
Secretariatului



Uniunea Ucrainenilor din România a fost înfi-
inþatã dupã Revoluþia din decembrie 1989. La 28
decembrie 1989, ªtefan Tcaciuc a anunþat faptul
cã ucrainenii din Bucureºti au hotãrât sã înfi-
inþeze o organizaþie a ucrainenilor sub denumirea
de Uniunea Ucrainenilor din România. Fonda -
torii acestei organizaþii au fost poeþii ºi scriitorii
ucraineni, membrii redacþiei ziarului „Novyi vik“
(Veacul nou), al cãrui redactor-ºef a fost Covaci
Ivan, actualul redactor-ºef al aceluiaºi ziar, dar
acum sub denumirea nouã de „Vilne slovo“
(Cuvântul liber). Membrii fondatori l-au autorizat
pe scriitorul ªtefan Tcaciuc sã prezinte instanþei
de judecatã lista membrilor fondatori ºi proiectul
de statut al organizaþiei. UUR a fost înregistratã
la Judecãtoria sectorului 1 din Bucureºti, în baza
hotãrârii judecãtoreºti nr. 262 din 14 februarie
1990. În aceeaºi perioadã au început sã se orga-
nizeze ºi ucrainenii din celelalte regiuni ale
României: Maramureº, Bucovina, Tulcea ºi
Banat. Prima conferinþã a ucrainenilor a avut loc
în Maramureº, la Sighetu Marmaþiei, la ea par-
ticipând 600 de delegaþi din toate satele ºi oraºele
cu etnici ucraineni ºi, bineînþeles, membrii fonda-
tori din Bucureºti. Descrierea detaliatã a acestei
conferinþe a fãcut-o dl Ivan Covaci într-un articol
din ziarul „Vilne slovo“. Dupã aceea, au avut loc
conferinþe regionale la Cluj, Tulcea ºi Lugoj. În
conformitate cu Statutul organizaþiei, au început
sã se înfiinþeze organizaþii locale, în frunte cu
birourile locale ºi preºedinþii acestora. Delegaþii
locali alegeau conducerea regionalã, adicã
comitetul, în frunte cu preºedintele.

Din organizaþiile regionale fãceau parte mem-
brii din mai multe judeþe. De exemplu, din orga-
nizaþia regionalã a Uniunii Ucrainenilor Mara mu -
reº fãceau parte membrii din judeþele Maramureº,
Bistriþa etc., din organizaþia regionalã a Uniunii
Ucrainenilor Bucovina, fãceau parte membrii din
judeþele Suceava, Botoºani ºi Iaºi, din organizaþia
regionalã a Uniunii Ucrainenilor Banat, cu sediul
la Lugoj, fãceau parte membrii din judeþele Arad,
Caraº-Severin, Timiº, Bihor ºi Hunedoara. Din
organizaþia regionalã a Uniunii Ucrainenilor
Tulcea, fãceau parte membrii din judeþele Tulcea,
Constanþa ºi Galaþi. La organizaþia din Bucureºti
s-au alipit ºi ucrainenii din Braºov. Ulterior, s-a
votat sã fie introdus în Statut articolul prin care se
pot înfiinþa organizaþii judeþene ale UUR. Astãzi
existã 12 filiale judeþene ale UUR: Arad, Bucu -
reºti, Botoºani, Caraº-Severin, Cluj, Iaºi, Galaþi,
Maramureº, Satu Mare, Suceava, Timiº ºi Tulcea.

Uniunea Ucrainenilor din România este o
organizaþie cu profil etnic, neguvernamentalã ºi
nonprofit, cu personalitate juridicã dobânditã în
baza Legii nr. 246/2005, cu deplinã autonomie
(art. 2). Scopul fundamental al Uniunii Ucrai ne -
nilor din România constã în apãrarea drepturilor
privind exprimarea ºi promovarea identitãþii
etnice, lingvistice, culturale ºi religioase a per-
soanelor aparþinând minoritãþii ucrainene. 

ACTIVITATEA CULTURALÃ A UUR
UUR desfãºoarã o bogatã activitate culturalã.

Anual, filialele judeþene, întocmesc un plan de
acþiuni culturale care este apoi aprobat de
Consiliul UUR ºi publicat în ziarele editate de
UUR. Pe baza acestui plan ºi al altora, Prezidiul
UUR întocmeºte bugetul, care mai apoi este tri -
mis Guvernului României ºi în baza cãruia
Guvernul alocã bugetul UUR pentru anul viitor,
pentru cã organizaþia noastrã nu se poate finanþa
din surse proprii. Anual Guvernul României alocã
UUR o anumitã sumã de bani, ca de altfel ºi
celorlalte 18 organizaþii ale minoritãþilor repre -
zentate în Parlamentul României. În ceea ce
priveºte activitatea culturalã, vreau sã subliniez
cã doar anul acesta, au fost planificate 100 de
acþiuni, din care aproape un sfert a fost deja rea -
lizat. Meritã amintite câteva dintre acþiunile cul-
turale mai importante ce se vor desfãºura în
decursul anului. La început de an, cu ocazia sãr-
bãtorilor de iarnã, între Crãciun ºi Anul Nou dupã

stilul vechi, în luna ianuarie, la Sighetu Mar ma -
þiei, Maramureº, se desfãºoarã Festivalul de co -
lin de ºi obiceiuri de iarnã la ucraineni. În luna
februarie se sãrbãtoreºte Ziua limbii materne. În
luna martie sãrbãtorim Ziua Internaþionalã a
Femeii prin acþiunea Rolul femeii ucrainence în
pãstrarea identitãþii naþionale. În anul 2014 ºi în
2015, organizãm diferite acþiuni dedicate aniver-
sãrii a 200 de ani de la naºterea marelui poet
naþional al ucrainenilor Taras ªevcenko.

În lunile aprilie ºi iunie au loc etapele judeþene
ºi naþionalã ale Concursului de recitare a poeziei
ucrainene. În aceastã perioadã, au loc întâlniri cu
poeþi ºi scriitori de etnie ucraineanã ºi prezentãri
de carte editatã de UUR. În iunie se sãrbãtoreºte
Ziua Internaþionalã a Copilului prin concursuri
de poezie, muzicã ºi dans. Tot în iunie, dupã obi-
cei, în judeþul Suceava, se desfãºoarã Festivalul
Interetnic „Convieþuiri“, ajuns la ediþia jubiliarã
20. De asemenea, se organizeazã meciuri de fot-
bal pentru tinerii din judeþele Maramureº, Boto -
ºani, Timiº ºi Suceava. In anul 2014, cu ocazia
aniversãrii a 200 de ani de la naºterea marelui
poet naþional al ucrainenilor, Taras ªevcenko, am
organizat excursii la Kiev-Kaniv, pentru etnicii
ucraineni din toate judeþele þãrii. În vara anului
2014, la Tulcea a avut loc prezentarea filmului
documentar Zadunaiska Sici, cu participarea
oaspeþilor din Ucraina, în frunte cu poetul, erou
al Ucrainei, Ivan Draci. Filmul a fost produs de
cunoscutul regizor ucrainean Valentyn Sperkaci.
În localitatea Bocicoiu Mare, din judeþul
Maramureº, a avut loc Festivalul inter etnic de
muzicã ºi dans, iar la Bucureºti, Sea rã literar-cul-
turalã. În alte localitãþi în care locuiesc etnici
ucraineni au fost organizate diverse acþiuni cul-
turale. Un rol important în pãstrarea identitãþii
culturale, îl au ansamblurile vocale ºi colectivele
de dansatori, care participã la diferite festivaluri,
concursuri, expoziþii ºi alte acþiuni culturale. 

ÎNVÃÞÃMÂNTUL ÎN LIMBA UCRAI -
NEANÃ

Comisia de învãþãmânt din cadrul UUR spri-
jinã prin diferite mijloace tineretul care doreºte sã
înveþe limba ucraineanã ºi chiar ºi pe pãrinþii
acestora, care doresc sã-ºi îmbunãtãþeascã cunoº -
tin þele de limba ucraineanã. De exemplu, la
Tulcea ºi Baia Mare, organizãm la sediile UUR,
cursuri de învãþare a limbii ucrainene atât pentru
copii, cât ºi pentru adulþi. În judeþul Maramureº,
în toate ºcolile din localitãþile cu populaþie
majoritarã ucraineanã, se studiazã limba ucrai -
neanã ca disciplinã de studiu, 3-4 ore sãptãmânal,
iar la Sighetu Marmaþiei funcþioneazã Liceul
Ucrainean „Taras ªevcenko“, unde aproape toate
disciplinele de studiu se predau în limba ucrai -
neanã. În localitãþile Lugoj din judeþul Timiº ºi
Siret din judeþul Suceava, precum ºi în localitãþile
Valea Viºeului, Rona de Sus, Repedea ºi Poienile
de Sub Munte din judeþul Maramureº, funcþio -
neazã clase cu predare în limba ucraineanã. La
universitãþile din Bucureºti, Cluj-Napoca ºi
Suceava existã secþii de limba ºi literatura
ucraineanã. Pentru sprijinirea învãþãmântului în
limba ucraineanã, am editat ºi reeditat Caietul de
scriere pentru clasele I ºi a Il-a, ca material auxi -
liar, pentru învãþarea limbii ucrainene, autorul
cãruia este consilierul pentru limba ucraineanã de
la Direcþia pentru învãþãmânt în Limbile Mino ri -
tãþilor din cadrul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, dna profesoarã Elvira
Codrea. De asemenea, am editat auxiliarul de
limba ucraineanã pentru clasa a IX-a, autor prof.
Ivan Chideºciuc ºi auxiliarul pentru anul III de
studiu, autori Serafima Kryhan ºi profesoarele
din Suceava, Lucia Mihoc ºi Anca ªtubianu. În
fiecare an acordãm ajutor financiar în organizarea
ºi desfãºurarea diferitelor concursuri ºi a Olim -
pia dei de limba ºi literatura ucraineanã. Cu
aceastã ocazie le dãruim participanþilor cãrþi edi-
tate de UUR, premii în bani ºi organizãm diverse
ex  cursii pentru premianþi ºi participanþi.

ACTIVITATEA PUBLICISTICÃ (EDITO -
RIALÃ)

Ne strãduim sã publicãm toate lucrãrile auto-
rilor de etnie ucraineanã. Începând cu anul 2011
ºi pânã în prezent au fost editate 47 de cãrþi. De
asemenea, UUR editeazã publicaþiile „Ucra&ns"-
ci<v$snic“ (Curierul ucrainean), al cãrui redac-
tor-ºef este Mihai Mihailiuc, „Curierul ucrai -
nean“ (publicaþie în limba românã), al cãrui
redactor-ºef este Ion Robciuc, „V$l"ne slovo“
(Cuvântul liber), al cãrui redactor-ºef este Ivan
Covaci, revista de literaturã a scriitorilor
ucraineni „Nak golos“ (Glasul nostru), a cãrei
redactor-ºef este Irina Moisei, revista pentru copii
ucraineni „Dzvonic“ (Clopoþelul), al cãrei redac-
tor-ºef este Nicolae Corsiuc. Ziarele, revistele ºi
cãrþile editate de UUR sunt distribuite de filialele
ºi organizaþiile UUR. Oamenii pot veni la sediul
acestora sã citeascã presa ºi cãrþi în limba
ucraineanã.

VIAÞA SPIRITUALÃ A MINORITÃÞII
UCRAINENE DIN ROMÂNIA

În Sighetu Marmaþiei existã Vicariatul
Ortodox Ucrainean, care aparþine de Biserica
Ortodoxã Românã. Suntem foarte încântaþi de
faptul cã, în Maramureº, s-au pãstrat bisericile în
care se slujeºte în limba ucraineanã. De aseme-
nea, în Banat sunt mai multe parohii ucrainene ºi
Protopopiatul Ortodox Ucrainean la Lugoj. În
Bucovina ºi în Maramureº, limba ucraineanã
poate fi auzitã ºi în bisericile greco-catolice.
Existã Vicariatul Greco-Catolic Ucrainean, dar
trebuie sã specificãm faptul cã, ºi în Bucovina,
existã câteva biserici ortodoxe ucrainene, cum ar
fi Biserica Ortodoxã Ucraineanã „Sfinþii Petru ºi
Pavel“ din Suceava. Noi colaborãm cu bisericile
în organizarea unor acþiuni comune, de asemenea
ºi cu bisericile neoprotestante (penticostalã,
adventistã).

RELAÞII INTERNATIONALE ALE UUR
Colaborãm foarte bine cu Ambasada Ucrainei

din Bucureºti. De asemenea, avem relaþii strânse
de colaborare transfrontalierã cu regiunea
Transcarpatia. Organizaþia UUR - filiala Mara -
mureº, a semnat un protocol de colaborare cu
raionul Rachiv, din Ucraina, cu care desfã ºoarã
diverse proiecte comune. Avem în desfãºurare
proiecte transfrontaliere cu regiunea Cernãuþi ºi
cu raionul Verchovyna din Ucraina. Noi invitãm
foarte des artiºti ºi ansambluri vocale din
Ucraina, care participã la diverse festivaluri inter-
naþionale, ca de exemplu Festivalul de colinde ºi
obiceiuri de iarnã la ucraineni, Festivalul
Interetnic „Con vieþuiri“ la Suceava ºi Banat. Au
fost invitaþi la noi echipe de fotbaliºti, voleibaliºti
ºi baschetbaliºti din Ucraina. La rândul sãu,
echipa de fotbal din Maramureº a participat la
Campionatul de fotbal de la Drohobyci, Ucraina,
la care a câºtigat locul I.

UUR este membrã a Congresului Mondial al
Ucrainenilor (SCU), a Congresului European al
Ucrainenilor (ƒCU) ºi a Consiliului Ucrainean
Mondial de Coordonare (UVCR).

Consiliul Ucrainean Mondial de Coordonare a
emis o medalie jubiliarã „200 de ani de la naºte -
rea poetului naþional Taras ªevcenko“, care a fost
înmânatã celor mai activi membri ai UUR, pre-
cum ºi redactorilor ziarelor ucrainene.

COLABORAREA CU EMISIUNILE RA -
DIO ªI TV ÎN LIMBA UCRAINEANÃ

Este foarte important pentru noi sã contribuim
la realizarea de emisiuni în limba ucraineanã. În
studiourile regionale din câteva oraºe din Româ -
nia: Cluj-Napoca, Timiºoara, Iaºi, Sighetu Mar -
maþiei ºi Reºiþa existã emisiuni radio sãptãmânale
în limba ucraineanã. Am militat pentru mãrirea
timpului de emisie al acestor emisiuni. În fiecare
sãptãmânã, televiziunea naþionalã transmite emi-
siuni despre ºi pentru minoritãþi. Avem în plan sã
susþinem pe mai departe emisiunile în limba
ucraineanã pentru cã acestea contribuie la o mai
bunã colaborare cu fraþii ºi surorile noastre din
Ucraina, dar ºi cu alþi ucraineni din diaspora.

ªtefan BUCIUtA,
preºedintele UUR 
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Printre evenimentele tumultuoase
din viaþa socialã, încet-încet îºi face
simþitã venirea pri mãverii. Cu ploi mai
dese, cu soare printre nori, iar în grã -
dini ºi pe câmp cu ghiocei ºi brânduºe
care te îmbie la un zâmbet. Începutul
pri mãverii este anunþat ºi prin cele douã
sãrbãtori: 1 Martie ºi 8 Martie, sãrbãtori atât de
dragi, mai ales copiilor. 1 Martie - prima zi de
primãvarã calendaristicã prilejuieºte con-
fecþionarea mãr þi ºoarelor, primirea ºi dãruirea
lor celor dragi, iar 8 Martie este Ziua Femeii,
Ziua Mamei, fiinþe cele mai dragi în viaþa
copiilor.

ªi în Rona de Sus se face simþitã venirea
primãverii în grãdini, pe câmp ºi în pãdure, iar
în grãdiniþe ºi ºcoli prin activitãþile cadrelor
didactice cu preºcolarii ºi elevii legate de pri -
mãvarã. Am fost invitatã sã particip la o
lecþie deschisã la Grãdiniþa din centru
Rona de Sus, þinutã de educatoarea cu
gradul I Semeniuc Natalia, în prezenþa
educatoarelor din raza întregii comune.
Deºi la pensie de câþiva ani buni, mi-a
fãcut mare plãcere sã asist la o activi-
tate integratã cu preºcolari. De-a lungul
anilor am asistat la multe acti vitãþi ale
educatoarei Semeniuc Natalia, la pro-
grame artistice, spectacole date în grã-
diniþã, pe scenã, la concursuri cu echi -
pa de dansuri a preºcolarilor la Si ghe tu
Marmaþiei, obþinând locuri fruntaºe. ªi
de data aceasta, lecþia deschisã þinutã în
cadrul temei anuale „Când, cum ºi de

ce se întâmplã“, cu subtema „În lumea celor
care nu cuvântã“ a fost foarte reuºitã. Folo sind
metode ºi procedee moderne, îmbi nând munca
pe grupe cu cea individualã, surprize ºi stimu-
lente, mult material didactic, jocuri didactice,
dramatizare, educatoarea Semeniuc Natalia a
reuºit o lecþie de înaltã þinutã, mo der nã. A ac -
tua lizat-o în timp ºi anotimpul primãvara.

Faptul cã aceste activitãþi reuºite se fac tot
timpul o dovedesc materialele didactice
expuse pe pereþii sãlii de grãdiniþã ºi pe mãsuþe

realizate de dna educatoare, cât ºi de
copii la lecþii practice. Munca unei
educatoare cere suflet, pa siu ne. Cu
asemenea entuziasm ºi pasiune mun -
cesc ºi celelalte educatoare din Rona
de Sus ºi Coº tiui, Semeniuc Ana, Hoº -
ciuc Olesea, Boiciuc Mihaela, Ulici

Alina, Rusneac Liuba ºi Laviþa Valerica. ªi ele
au sãlile de grãdiniþã cu mult material didactic
confecþionat ºi fac activi tãþi atrãgãtoare, pre -
gãtind copiii bine pentru intrarea la ºcoalã.

Doar o micã remarcã ar trebui fãcutã. În
ulti mii ani s-a fãcut atâta mediatizare negativã
la adresa ºcolii, încât educatoarele, învãþãtorii
se tem sã dea spectacole festive de Ziua Fe -
meii, ca sã nu fie suspectate cã aºteaptã ca -
douri. Pânã ºi Ziua Învãþãtorului a devenit un
lucru banal, con semnat printr-un articol mic la

ziar. ªi când te gândeºti cã orice om cu
funcþie cât de înaltã a trecut prin mâna
educatoarei, a învãþã toa rei/învãþãtorului.
Iar în Rona de Sus sunt zeci ºi zeci de
cadre didactice care mun cesc în cadrul
învãþãmântului din comunã.

În calitatea mea de vicepreºedintã a
Orga nizaþiei de femei a Uniunii Ucrai ne -
nilor din România doresc tuturor fe me i -
lor (educatoare, învãþãtoare, profesoare
ºi alte meserii) viaþã plinã de bucurii ºi
reali zãri frumoase pe plan social ºi per-
sonal.        

înv. Ileana DAN

A venit iar primãvaraA venit iar primãvara

În fiecare an, de 8 martie, în întreaga lume,
se celebreazã Ziua Inter naþionalã a Femeii, o
zi cu o încãrcãturã aparte, care marcheazã
lupta femeilor pentru drepturi, egalitate de
ºanse, nediscriminare ºi solidaritate, o zi în
care trebuie, mai mult ca oricând, sã conºtien-
tizãm ce înseamnã respectul ºi dãruirea. 

Aruncând o privire în timp, vom înþelege cã
statutul pe care îl au azi femeile, s-a câºtigat cu
mari eforturi, înfruntându-se mentalitãþi, con-
strângeri ºi ameninþãri. In 1857, de 8 martie, la
New York, muncitoarele de la fabricile de tex-
tile au ieºit în stradã pentru a protesta împotri-
va condiþiilor inumane de muncã, iar în 1908,
15.000 de femei au continuat seria de reven-
dicãri, cerând un program de lucru mai scurt,
salarii mai bune ºi dreptul la vot. În 1909, Ziua
Internaþionalã a Femeii a fost marcatã, pentru
prima datã, la 28 februarie, pentru ca un an
mai târziu, la Copenhaga, la conferinþa la care
au participat peste 100 de femei din 17 þãri, sã
se hotãrascã ca Ziua Femeii sã fie sãrbãtoritã
în aceeaºi zi, peste tot în lume. Asupra datei de
8 martie s-a convenit, însã, abia dupã Primul
Rãzboi Mondial.

De atunci ºi pânã astãzi, în întreaga lume, 8
Martie este ziua în care femeile sunt recunos-
cute pentru realizãrile lor, fãrã a þine cont de
apar tenenþa naþionalã, etnicã, lingvisticã, cul-
turalã, economicã sau politicã. Este o zi spe-
cialã pentru toate mamele, soþiile, surorile,
fiicele sau cole gele noastre, dar în egalã mãsu -
rã, ºi pentru noi, bãrbaþii, pentru cã le avem
aproape.

Cu aceastã ocazie, în calitate de reprezen-
tant în Parlamentul Româ niei al comunitãþii de
ucraineni, transmit calde ºi sincere felicitãri

tutu ror femeilor, românce ºi ucrainence. Vã
mulþumesc pentru devotamentul demonstrat în
educarea copiilor ºi adolescenþilor, pentru
efortul depus în promovarea limbii materne în
familie ºi a valorilor tradiþionale ucrai nene în
întreaga comunitate, pentru cã, dupã cum se
ºtie, „într-un cãmin predominã totdeauna cli-
matul pe care-l aduce ºi-l reprezintã femeia“.
Vã apreciez, totodatã, pentru realizãrile profe-
sionale, pentru tãria cu care faceþi faþã provo -
cãrilor ºi pentru efortul uriaº de a menþine un
permanent echilibru între familie ºi carierã. Vã
doresc ca în casele dumneavoastrã sã dom-
neascã bucuria ºi împlinirea, pacea ºi bunã -
starea, iar în inimi sã aveþi luminã ºi cãldurã,
credinþã ºi fericire. 

Nu în ultimul rând, vreau sã fiu alãturi ºi de
mamele ºi fiicele îndo lia te din Ucraina, acum
când þara trece prin grele încercãri, în urma
rãz boiului din zona de est. Sper ca  pierderile
suferite de acestea sã fie trãi te cu demnitate ºi
credinþã. Dumnezeu sã ocroteascã poporul
ucrai nean! Cu un gând bun, de compasiune ºi
speranþã, sã ne amintim de jertfa supremã a
unor semeni de-ai noºtri pentru libertate ºi
demnitate naþio nalã. Sunt ferm convins cã ero-
ismul tinerilor ucraineni le-a fost insuflat de o
educaþie aleasã a acelor femei care le-au dat
viaþã. 

Mulþumindu-vã pentru tot ce aþi fãcut ºi
faceþi, vã adresez, stimate doamne ºi domni -
ºoare, cele mai alese urãri de bine ºi vã doresc
o primãvarã frumoasã, plinã de bucurii ºi spe -
ranþã. La mulþi ani!

Ivan MAROCICO,
deputat UUR

Mesaj cu ocazia zilei de 8 Martie

t Semciuc Victor, preºedintele filialei Botoºani a
UUR, s-a nãscut la 2 martie 1956.
t Ardelean Hrin Iulia, profesoarã de limba ucrai -

 neanã, s-a nãscut la 6 martie 1939.
t Riþco Virgil, profesor, fost preºedinte al fi lialei

Tulcea a UUR, s-a nãscut la 6 martie 1937.
t Herbil Ioan, lector univ. dr. al Universitãþii

„Ba beº-Bolyai“ din Cluj-Napoca, s-a nãscut la 9
martie 1975.
t Cega Gheorghe, profesor, s-a nãscut la 14 mar-

tie 1943.
t Hleba Gheorghe, preºedintele filialei Timiº a

UUR, s-a nãscut la 15 martie 1954.
t Cozmei Ion, poet ºi traducãtor, s-a nãscut la 15

martie 1951.
t Pauliº Gheorghe, poet ucrainean, s-a nãscut la

19 martie 1939.
t Copoºciuc Larisa, contabilã, s-a nãscut la 24

martie 1986.
t Herbil Mihaela, lector univ. dr. al Univer sitãþii

„Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca, s-a nãscut la 25
martie 1977.
t Albiciuc Savana, educatoare, s-a nãscut la 27

martie 1953.
t Grigorciuc Lãcrãmioara, profesoarã, s-a nãscut

la 29 martie 1973.
t Opriºan Elek, preºedintele Organizaþiei locale

UUR din Rona  de Sus, s-a nãscut la 29 martie 1943.
t Ivan Mihaela, femeie de serviciu, s-a nãscut la

29 martie 1971.
t Corsiuc Nicolae, scriitor ucrainean, s-a nãscut

la 30 martie 1950.

La mulþ i  ani,  sãrbãtori þ i lor  
din luna mart ie!
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Serbarea a fost organizatã de elevii clasei
întâi, clasã la care predã dna profesoarã pentru
învã þãmântul primar Dana Barbir. Mai specific
faptul cã dna Dana Barbir este ºi profesoarã de
limba ucraineanã la clasa a VI-a.

Iatã ce a spus eleva Maia Cosmiuc la înce -
putul activitãþii: „Mamã, eºti iubire, mãreþie,
viaþã ºi veºnicie!“

Dacã albul ghioceilor abia rãsãriþi ne stre-
coarã în suflet bucuria ºi dacã în ochii noºtri
inundã iubirea, este pentru cã purtãm în noi o
pãrticicã din mami.

Prinosul nostru de recunoºtinþã este darul de
preþ ce-i oferim, iar gândul cel pur ºi curat ce-l
purtãm, sã ne uneascã.

Te-au cântat poeþii, te cântã copiii, slãvind
grija ta necontenitã, nopþile ne  dormite la cãpãtâ -
iul pruncilor, imen sa ta bucurie de a trãi pentru a
te dãrui.

Mamelor, priviþi-vã copiii!
Ascultaþi-i cu mândrie, apoi spu neþi: „Acela e

copilul meu!“
Elevii au recitat poezii ºi au interpretat cân-

tece dedicate mamei. Punctul forte a fost scene-
ta „Primãvara“. Iatã personajele: florãreasa, edu-
catoarea, bãieþelul Daniel, fluturaºul 1, fluturaºul
2, fluturaºul 3, iepuraºul grãdinar, ghiocelul,

vioreaua, toporaºul, narcisa,
zambila, brânduºa, laleaua,
pãpãdia, albina, copilul 1,
copilul 2, copilul 3, copilul 4,
copilul 5.

Fiecare mic artist era
îmbrãcat într-un costum spe-
cific. Cu toate cã sunt numai
în clasa întâi, s-au descurcat
de minune având în vedere cã
aveau mult de recitat. Se vede
cã s-a muncit mult ºi cu serio -
zitate.

Spre finalul serbãrii copiii
au împãrþit mãmicilor felici -
tãri de 8 Martie fãcute de ei,
iar educatoarea a dat tuturor
mãmicilor diplome de merit

pentru cele mai bune mame.
S-a cântat apoi „Soarele de dimineaþã“:

„Mamã dragã, ce-aº putea / Sã-þi urez de ziua ta?
/ Bucurii, sãnãtate, / Mult noroc ºi spor în toate /

Sã trãieºti zile senine / Sã mã poþi creºte pe mine
/ La mulþi ani!“

Iatã ce-au spus copiii la terminarea activi tãþii:
„S-a sfârºit serbarea noastrã / Suntem foarte
mul þumiþi / Cã-n aceastã zi frumoasã / Aþi venit
sã ne priviþi / Mame, vã dorim la toate / Bu cu rie,
sã nã tate / S-aveþi parte de mult bine / ªi doar de
zile senine!

Dacã în clasa întâi fiind au fãcut o serbare atât
de frumoasã, cum va fi pe mai departe? Vom
vedea. Eu le doresc succes la învãþãturã.

Kolea KURELIUK

La ªcoala Gimnazialã din Mãriþei

La muLţi ani, mămica mea!
Serbare cu ocazia ziLei de 8 martie

Mãrþiºorul care se dãruieºte la 1 martie are la
origine un substrat religios, dar care a degenerat
cu timpul într-o simplã galanterie. Dupã urcarea
pe tron a lui Constantin cel Mare ºi dupã ce a
avut loc triumful Bisericii creºtine, aceasta ºi-a
ma nifestat deîndatã rolul educator care a sugerat
împãrþirea bisericii în interior în pridvor,
pronaos, naos ºi altar. Pridvorul (care era înainte
neacope rit) se numea „locul de tânguire“, cãci
acolo aºteptau oamenii care cereau sã fie încreº -
tinaþi. Actul premergãtor încreºtinãrii era pocã in -
þa, urmatã de spovedanie. Posteau vreme înde -
lungatã, se tânguiau cu glas tare asupra pãcatelor
lor, stãteau zile ºi sãptãmâni întregi în acest prid-
vor, chiar de era ploaie, zãpadã, vânt, pânã când
preotul, care le cunoºtea viaþa, le permitea
intrarea în pronaos, intrare ce se fãcea cu mare
emoþie, în hohote de plâns ºi bucurie, temându-
se totodatã cã nu sunt încã vrednici de a se apro -
pia de Sfânta Maria. Uºa bicericii dintre pridvor
ºi pronaos era fãcutã din douã aripi ca sã sim-
bolizeze Vechiul ºi Noul Testament. Numai cu
cunoaºterea lui Dumnezeu prin evangheliºtii
Noului Testament puteau sã fie pãtrunse de sen-
sul adânc al încreºtinãrii lor.

Pronaosul era „locul de ascultare“. Mai de -
parte nu aveau voie sã pãtrundã. De acolo ascul-
tau slujba ºi priveau sãvârºirea slujbei, dar când
începea Liturghia ieºeau afarã: „Câþi sunteþi
chemaþi pentru creºtinare ieºiþi...“ cãci nu erau
încã botezaþi. Când ajungeau la spovedanie, ca
sã fie recunoscuþi faþã de cei ce încã nu se spove -
deau, li se punea la încheietura mâinii ca o brã -
þa rã, un ºnur roºu, simbolul sângelui pe care
Mân tui torul l-a vãrsat pentru noi. Dupã un timp,
erau admiºi sã intre în naos, numit atunci „starea
laolaltã cu credincioºii“. Acum puteau aprinde
lumâ nãri, puteau sãruta icoanele ºi, când au
fãcut dova da de noua stare sufleteascã în care
s-au îm brã  cat, erau împãrtãºiþi. Ca semn cã s-au
îm pãr tãºit, li se lega tot la încheietura mâinii un
ºnur alb, simbolul sfinþeniei. Aceste douã ºnururi
împletite, alb ºi roºu, erau purtate de cei
spovediþi ºi împãrtãºiþi în toatã luna martie, cãci
toate  aceste acte creºtineºti se împlineau în
aceas tã lunã care cãdea întotdeauna în Postul
Mare, atunci fiind perioada spovedaniilor înainte
de Paºti. De aceste douã ºnururi împletite, cre -
dincioºii îºi atârnau o cruciuliþã sau alte sim-
boluri ale virtuþilor creº   tineºti, ca inima (iubirea

aproapelui) sau an co ra (nãdejdea), pe lângã
cruce (simbolul mântuirii). Cu timpul, sim-
bolurile creºtine ºi-au pierdut înþelesul ºi a rãmas
numai ideea, adicã obiceiul de a purta în luna
martie o micã „bijuterie“, fãrã valoare, numitã
mãrþiºor. Tema micilor obiecte nu mai este
crucea, ancora, inima, ci floa rea, figurã, corabie,
co ºar, coºuleþ, pasãre, plic etc., susþine Olga
Greceanu în vasta sa lu crare „Mãr turie în cuvânt
ºi chip“, pagina 365-366, edi tatã de Institutul
Biblic ºi de Misiune Orto doxã, vol. II, 2011.

Eu aº contrazice un pic pe ilustra cercetã-
toare. Dacã mergem în piaþã, în preajma zilei de
1 Mar tie, vom gãsi ºi mãrþiºoare cu simbolurile:
cruce, ancorã, inimã, dar ºnururile au rãmas ace-
leaºi: roºu ºi alb.

Iatã de unde provine obiceiul de a purta
mãrþiºorul în cursul lunii martie. Meritã perpetu-
area acestui obicei pentru cã are rãdãcini creº-
tine.

Gheorghe CEGA

MãrþiºorMãrþiºor

La început 
de martie

Mãrþiºoare
cu cele mai
sincere urãri
de fericire ºi
tine reþe veº -
nicã tutu ror
cititoa re lor ºi
cola bora toa -
relor revistei
noastre.

Curierul ucrainean

Monologul este o discuþie între soþ ºi soþie.
Aforism englez

Nu spun cã femeile n-au caracter, mai degrabã el este altul în fiecare zi.
Heinrich Heine

Pânã nu plouã, fiecare acoperiº este bun, pânã nu vin oaspeþi, fiecare 
femeie-i o gospodinã bunã.
Zicãtoare veche

Se înþelege, dragul meu, cã eu pot trãi din salariul tãu, dar tu 
din ce ai sã trãieºti?
Zicalã englezã

Dacã o vãduvã vrea sã se mãrite, nimic n-o poate opri.
Proverb chinez

Nu vã cãsãtoriþi în nici un caz:
Dacã ai sã ai o soþie bunã, o sã fii fericit, dacã va fi rea - o sã devii 
filosof.
Socrate

Când femeile vor sã facã din bãrbat un mieluºel, ele îi spun 
întotdeauna cã-i leu cu o voinþã de fier.
H. Balzac

Trei lucruri nu se pot încredinþa la trei:
Femeia - unui tânãr,
Secretul - unei femei,
Banii - în mâna unui necinstit.
Proverb arab

Punctuale sunt numai acele femei pe care nu le iubim.
Al.Dumas - tatãl

Când femeia îþi vorbeºte, ascultã ce spune ea cu ochii.
V. Hugo

Selectate ºi traduse de Kolea KURELIUK

FEMINIANAFEMINIANA
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Am citit în numãrul din luna februarie a „Cu -
rierului ucrainean“ interviul acordat domnului
Mircea Criºan de cãtre domnul ªtefan Bu ciuta,
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din România,
publicat sub titlul „Dorim sã deschidem noi ºcoli
ºi grãdiniþe cu predare în limba ucraineanã“, ºi
am constatat cu surprindere cã, dincolo de
mesajul din titlu, acest articol ascunde de fapt, un
virulent atac la adresa mea.     

Surprinderea mea a fost cu atât mai mare, cu
cât am remarcat cã domnul Buciuta se pare cã nu
ºtie numele reprezentantului comunitãþii ucrai -
nene în legislativul român, ceea ce pentru noi toþi
ar trebui sã reprezinte un important semnal de
alarmã. Pentru a evita pe viitor diverse subtilitãþi
care ar putea crea eventuale confuzii nedorite, vã
rog sã îmi permiteþi, stimate domnule ªtefan
Buciuta, sã vã amintesc cã reprezentantul în Par -
la mentul României al Uniunii Ucrainenilor din
România, organizaþie al cãrei preºedinte sunteþi,
este subsemnatul, Ion Marocico.  

De fapt, având în vedere tonul dispreþuitor
folosit la adresa mea pe parcursul interviului,
consider cã domnul Buciuta a evitat în mod
intenþionat sã îmi pronunþe numele ºi a preferat
sã foloseascã apelativul „deputatul“ în mod peio-
rativ, pentru a da un sens depreciativ întregii
mele activitãþi. Faptul cã sunt atacat direct ºi dis-
creditat, dar fãrã a face referire completã la mine
prin a mi se pronunþa numele, spune foarte multe
despre nivelul domniei sale de a-ºi asuma în
totalitate ºi cu bãrbãþie cele afirmate. 

Nu vreau sã intru într-un rãzboi al declaraþi-
ilor, dar, în acelaºi timp, nu pot sã rãmân indife -
rent la mesajul pe care domnia sa, folosindu-se
de funcþia pe care o deþine, doreºte sã-l pro-
moveze în rândul comunitãþii noastre, cu scopul
evident de a-mi afecta imaginea. O astfel de ati-
tudine din partea sa este dovada clarã a unei inca-
pacitãþi de a gestiona în mod corespunzãtor
activitatea co mu nitãþii în ansamblu, preferând
atacul, în detrimentul colaborãrii. 

În acest context, apare preocuparea mea legi -
timã faþã de dezbinarea care este treptat indusã în
rândul membrilor comunitãþii, oameni de o cali-
tate deosebitã, tocmai de cel care ar trebui sã
lupte pentru unitatea ºi promovarea noastrã. Ast -
fel, din pãcate, în loc sã fim puternici, solidari,
ancoraþi în valorile care ne-au caracterizat de-a
lungul timpului, pãrem slabi ºi dezbinaþi. Ori,
aceasta nu este imaginea realã a comunitãþii
noastre, ci este doar ceea ce domnul Buciuta îºi
doreºte! Dacã preºedintele UUR va continua pe
aceastã logicã defectuoasã, va ajunge, de fapt, la
a îndrepta aceastã luptã de orgolii împotriva
fiecãruia dintre noi, pentru cã efectele negative
ale mesajelor sale se vor rãsfrânge asupra întregii
comunitãþi. Din pãcate, ºi spun acest lucru cu o
mare tristeþe în suflet, atitudinea domnului Bu -
ciuta reuºeºte sã anuleze munca extraordinarã a
fiecãrui ucrainean, indiferent dacã este din
Maramureº, Tulcea, Suceava sau Timiº.   

Totodatã, a mã acuza fãrã o bazã realã, a mã
ameninþa cu „chematul la rãspundere“ în faþa
Consiliului, în contextul în care însuºi domnul
Buciuta a ridicat la rangul de lege lipsa de trans-

parenþã în anumite probleme, în care eu aº în -
drãz ni „sã mã amestec“, deºi se pare cã nu „mã
pri vesc“, nu fac decât sã punã într-o luminã
proastã ºi absolut nedreaptã întreaga Uniune a
Ucrainenilor din România, ceea ce este inacce p -
tabil. Sau poate, domnul Buciuta are ceva de
ascuns, ºi atunci se explicã de ce a început sã
devinã nesigur ºi sã atace...

În plus, în încercarea de a se þine cu orice preþ
de funcþia de preºedinte al UUR, domnia sa pre -
ferã sã inventeze conflicte ºi sã mã acuze de o
posibilã candidaturã. Ceea ce mi se pare foarte
grav, este cã, în primul rând, domnul Buciuta nu
cunoaºte Statutul UUR, în care, la articolul 22 se
precizeazã foarte clar: „Poate candida pentru
funcþia de preºedinte al UUR persoana care a
împlinit vârsta de 27 de ani, are o vechime neîn-
treruptã de cel puþin 5 ani în rândul membrilor
UUR, cunoaºte limba ucraineanã ºi se bucurã de
prestigiu în cadrul comunitãþii ucrainene“.
Domnule Buciuta, dumneavoastrã realizaþi câþi
potenþiali contracandidaþi aþi putea avea la urmã-
torul Congres? Sper, totuºi, cã o sã aveþi decenþa
necesarã ºi nu o sã începeþi campanii de deni-
grare la adresa tuturor.

Revenind la atacul dirijat în mod deliberat
împotriva mea, mã vãd nevoit sã subliniez cã
cele afirmate de domnul ªtefan Buciuta în inter-
viul de luna trecutã, au pus într-o luminã proastã
ºi activitatea Parlamentului României, domnia sa
insinuând o oarecare neparticipare a deputaþilor
la anumite momente din program. Am înþeles cã
domniei sale nu-i prea sunt pe plac procedurile
democratice, dar a duce campanii negative pânã
ºi la adresa legislativului român, unde a avut
onoarea de a reprezenta comunitatea timp de
douã mandate, mi se pare prea mult. 

În ceea ce mã priveºte, doresc sã precizez cã
pânã în prezent, în cei doi ani de mandat parla-
mentar, am avut o activitate susþinutã, cu depla -
sãri în teritoriu, cu peste 40 de luãri de cuvânt,
peste 20 de declaraþii politice ºi 80 de interpelãri
ºi întrebãri, în urma cãrora au fost aduse la cu -
noº tinþa autoritãþilor ºi rezolvate probleme con -
crete ale comunitãþii noastre. La acestea se mai
adaugã activitatea din cadrul comisiei ºi al gru -
pului parlamentar din care fac parte, urmã rirea
 îndeaproape a evoluþiei situaþiei din estul Ucrai -
nei ºi a scenei politice de la Kiev, precum ºi
numeroasele comunicate de presã emise. Mai
multe detalii pot fi gãsite pe pagina de internet a
Camerei Deputaþilor. De asemenea, tot de pe
pagina Camerei Deputaþilor se poate constata cu
uºurinþã cã, în cele douã legislaturi în care ne-a
reprezentat în Parlament, mai exact timp de 7
ani, domnul deputat ªtefan Buciuta a avut doar
18 declaraþii politice ºi 12 interpelãri, în manda -
tul 2005-2008, reuºind performanþa de a formu-
la o singurã interpelare! 

În concluzie, consider ca fiind total nefondate
ºi nejustificate acuzaþiile care mi-au fost aduse,
campania dusã de domnul ªtefan Buciuta având
scopul clar de a-mi leza imaginea ºi de a-mi ºtir-
bi încrederea ºi credibilitatea câºtigate pânã în
prezent în cadrul comunitãþii. Cred cu fermitate
în valorile promovate pânã în prezent ºi îmi
doresc ca, în continuare, comunitatea noastrã sã
transmitã un mesaj de unitate, dincolo de orgolii
de moment. 

Ion MAROCICO,
deputat

Drept la replicã

Pomãt cu viºini lângã casã,
În zumzet cãrãbuºi zburând,
Plugari cu plugul lor venind,
Pe drum cântând fete voioase,
Cu cina mame aºteptând.

Cu toþi cineazã lângã casã,
Luceafãrul a rãsãrit,
Se-ocupã fata de servit,
Iar mama sfat i-ar da la masã, 
Dar tril în noapte s-a pornit.

Pe prispa casei, la culcare, 
Mãicuþa pruncii-a rânduit;
În rând cu ei a aþipit.
Tãcere-i, doar privighetoarea
ªi fetele n-au adormit.

traducere de Ion COZMEI

Pomăt cu ViŞini LÂnGă caSă
taras ªevcenko



Cu ocazia împlinirii a unui sfert de secol de
la înfiinþarea Universitãþii „ªtefan cel Mare“
din Suceava (fostul Institut Pedagogic de trei
ani din Suceava timp de 52 de ani!) aici s-au
desfãºurat o serie de activitãþi.

La activitatea cu titlul de mai sus, a partici-
pat ºi subsemnatul, invitat fiind de dna confe -
ren þiar doctor inginer Ana Leahu de la „Facul -
tatea de Inginerie Alimentarã“, facultate orga-
nizatoare. Cum pe vremuri am fost student
aici, am acceptat invitaþia cu mare plãcere.

Lucrãrile conferinþei au fost deschise de dna
decan, prof. dr. ing. Sonia Amariei, care dupã
cuvântul de salut a specificat: „Toate culturile
au farmecul lor, minoritatea ucraineanã repre -
zin tã o parte importantã care s-a implicat în
zona toleranþei bucovinene, în zona respectului
reciproc“.

Dl ing. Boreslaw Petraºuc,
pre  ºe dintele Uniunii Ucrai ne ni lor
- fi  lia la Suceava: „Este o onoa  re
pentru noi sã ne prezentãm ºi
mul þu mim doamnei decan pentru
ama bilitatea de a ne pri mi“. În
continuare, a dat câteva date des -
pre comunitatea ucraineanã.

Profesor dr. Volodymyr Anto fi -
c  iuk (de la Universitatea „Iuri
Fed kovyci“ - Cernãuþi): „Ca pro -
fe sor onorific la secþia româno-
ucraineanã a Universitãþii „ªtefan
cel Mare“ din Suceava, sunt bucu -
ros cã sunt participant la o aseme-
nea activitate, care este o adevã ra -
tã tribunã de prezentare a etniei ucrainene. Ne
bucurãm cã ne oferiþi ocazia de a ne cunoaºte.
Noi, cernãuþenii, îl iubim pe Eminescu“.

Doamna Elena Torac, artist popular, a
prezentat o expoziþie de ouã încondeiate ºi a
vorbit despre arta încondeierii ouãlor.

Studenþii Maria Habur ºi Nicoleta Daneliuc,
au prezentat powerpoint „Comunitatea ucrai -
neanã din Bucovina“.

Au fost prezentate unele
produse tradiþionale ucrainene,
cum ar fi: borºul de sfeclã roºie
(ukrainskyi cervonyi borº) -
studentul Nikola Adrian Mihu,
sarmale cu hriºcã (haluºky, ho -
lubþi) - studenta Larisa Leon -
ticã, clãtite cu mac (mlyn þi z
makom, nalysnyky z ma kom) -
studenþii: Lorena Huþanu ºi
Paraschiva Ghiaþã, tocinei
(deruny) - studenþii: Andreea

Popa ºi
Olga La -
zur cã, rãci-
turi (stu-
deneþ) - studenþii: Loredana
Petruneac, Ve ronica Ko -
lesnyk, Doina Ostafi, com-
pot cu prune uscate (uzvar,
kompot z cior no slyv) - stu-
denþii Irina Puha ºi
Leºinschi, colþunaºi (va -
renyky, pyrohy) - studenþii:
Elena Petronela Butnariu ºi
Antonia An dreea Butnariu,
prãjiturã cu mãr ºi morcov
(iabluko-mor cvianyi perih)
- studen þii: Maria Irimia ºi

Du mi triþa Homorean, lapte bãtut (huslinka),
12 produse de post din seara de ajun a
Crãciunului.

Toate aceste produse au fost prezentate
power point dar ºi „natur“ expuse pe mese,
dupã care s-a trecut la degustarea preparatelor.

Menþionez faptul cã doamnele Felicia Gri -
goraº, Livia Fl. Grigoraº din Negostina ºi Livia

Bileþki din Siret, au ajutat la prepararea
mâncãrurilor o zi întreagã. A fost o zi de prac-
ticã în laboratorul Facultãþii de Inginerie
Alimentarã.

A urmat un foarte frumos program artistic.
Grupul vocal „Nadia“ al ªcolii Gimnaziale din
Cãlineºti-Cuparencu, a interpretat cântecele
„Usmiºka vesny“, soliºti - David Sanduleac
(clasa a III-a) ºi Mãdãlina Ioanasciuc (clasa a
IV-a) ºi „Ia ukrainocika“ - solist Mãdãlina
Ioanasciuc.

Instructorul grupului, dna prof. Loredana
Mândriºteanu (solistã cunoscutã) a interpretat

cântecele „Tece voda“ ºi „U
moiemu nebi pa dala zirka“.

Grupul vocal „Vocile Ne -
gostinei“ (Negostina) instructor
prof. Nicolae Cramar, a inter-
pretat cântecele „Zelene jyto,
zelene“, „Oi zasvity mi sia cen -
ku“ ºi „Sadok vyº ne vyi kolo
chaty“. 

Au evoluat magistral dan sa -
torii formaþiei de dans „Koza -
ciok“ de la ªcoala Gim nazialã
din Bãlcãuþi, instructor prof.
Petru ªoiman.

A fost o activitate care ºi-a
atins scopul cu prisosinþã.

Felicitãri organizatorilor!
Felicitãri participanþilor!

Kolea KURELIUK

Repere culturale ± Repere culturale ±Repere culturale 
La Universitatea „ªtefan cel Mare“ din Suceava

Conferinþã studenþeascã „Multiculturalism în Bucovina, etnoalimente 2015“ 
- comunitatea ucraineanã -

Curierul UCRAINEAN8
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Negostina. Primãvara debuteazã cu cea mai
importantã lunã din an pentru ucraineni. Este
luna marelui geniu literar ucrainean Taras
Hryhorovyci ªevcenko. În martie s-a nãscut ºi
tot în martie s-a stins din viaþã, la doar o zi dupã
ce ºi-a sãrbãtorit ziua de naºtere, 9 ºi 10 martie.

În Negostina, judeþul Suceava se aflã din
anul 1999, bustul Marelui Cobzar care a
fost dãruit de Ucraina ºi tot muncitorii de
acolo l-au amplasat în faþa Cãminului
Cultural. În fiecare an s-au oprit în faþa
bustului numeroase delegaþii ºi persona -
litãþi ucrainene. S-au depus coroane ºi
flori în culorile steagului ucrainean ºi
românesc. S-au recitat versuri din opera
lui ªevcenko, s-au interpretat cântece pe
versurile lui, cât ºi despre el, care exprimã
cele mai adânci sentimente ale omului.
Versurile lui sunt pline de jale, de tristeþe,
de dor, dar ºi de dragoste.

Duminicã, 8 martie 2015, când se sãr-

bãtoreºte ºi Ziua Internaþionalã a Femeii, la Ne -
gostina membrii organizaþiei locale a UUR au
participat la Sf. Liturghie din bisericã la fi na lul
cãreia s-a fãcut pomenirea lui Taras ªevcenko.
În drum spre casã o parte dintre participanþi de
la bisericã s-au oprit în faþa bustului marelui
poet. Grupul vocal „Vocile Negostinei“ a inter-

pretat douã cântece „Dumy moi, dumy moi“ ºi
„Za povit“ („Gândurile mele“ ºi „Testa men -
tul“). A fost prezent ºi dl preºedinte ing. Bo -
reslaw Petraºuc, filiala Su ceava, dl prof. N.
Cramar conducãtorul grupului vocal, dl prof. I
Chideºciuc, preºedintele organizaþiei locale
Negostina, dl prof. E. Fraseniuc, dl prof. P. ªoi -

man, instructorul an sam blului „Koza ciok“,
care au rostit cuvinte emoþionante referi-
toare la viaþa ºi activitatea Marelui Cobzar,
au depus vaze de flori, iar toþi cei prezenþi
au depus câte o floare de primãvarã.

A fost o zi seninã, luminoasã, iar soarele
strãlucea ºi trimitea razele sale în inimile
celor ce simt ucraineºte dovedind încã o
datã cã etnia ucraineanã ºtie sã con-
vieþuiascã în pace ºi bunã înþelegere cu toþi
cetãþenii României.

Felicia GRIGORAª
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Bucureºti. 11 martie 2015, zi frumoasã de
primãvarã. Pe malul lacului Herãstrãu din Bu -
cureºti bustul lui Taras ªevcenko aºteaptã sã se
întâlneascã cu conaþionalii din România.

La ora 14:00, a sosit un grup de ucraineni de
la Ambasada Ucrainei în România în frunte cu
Excelenþa Sa domnul ambasador Teofil Bauer
ºi de la Uniunea Ucrainenilor din România, în
frunte cu domnul Ion Robciuc,
prim -vice preºedinte al acestei Uni -
uni ºi redactor-ºef al revistei
„Curierul ucrainean“.

Manifestarea omagialã dedi ca tã
lui Taras ªevcenko a fost des chi  sã ºi
moderatã de dl Teofil Ren diuk, mi -
nistru consilier al Am   basadei Ucrai -
nei din Româ nia.

În cuvântul sãu de deschidere,
Domnia Sa a arãtat cã începând din
anul 1991, pentru prima datã în
istoria ei, Ucraina a devenit un stat
liber, independent, suveran ºi stã -
pân pe soarta sa, recunoscut de toa -
te þãrile lumii. Dacã Ucraina este
astãzi liberã ºi independentã,
aceas ta se datoreazã luptei necontenite duse
de-a lungul veacurilor de ucraineni, la care a
contribuit ºi poetul nepe reche Taras ªevcenko,
care ºi-a în chinat întreaga viaþã pentru ca visul
ucrainenilor sã devinã realitate.

Din nefericire, în zilele noastre Ucraina se
confruntã cu lupta pe care o duce împotriva
separatiºtilor proruºi din Doneþk ºi Luhansk,
care vor sã se desprindã din teritoriul Ucrainei,
fiind ajutaþi de Moscova. Militarii ucraineni
care luptã împotriva acestora, jertfindu-ºi viaþa,
sunt însufleþiþi de cuvintele lui Taras ªevcenko
„Luptaþi ºi veþi învinge“, mottoul revistei „Cu -
rie rul ucrainean“, editate de Uniunea Ucrai -
nenilor din România.

Domnul ambasador Teofil Bauer a subliniat

în cuvântul sãu cã Ucraina omagiazã ziua naº -
terii marelui tribun al poporului ucrainean în
condiþiile în care se confruntã cu lupta pentru
inte gritatea teritoriului sãu, fiind sprijinitã di -
plo  matic, economic ºi militar de SUA ºi þã rile
membre ale Uniunii Europene.

Domnia Sa sperã cã prin aderarea la Uniu -
nea Europeanã ºi NATO Ucraina va deveni un

stat democratic ºi prosper, iar cetã þenii sãi vor
putea cãlãtori liber în þãrile UE fãrã vize.

Pentru realizarea acestui deziderat Ucraina
este sprijinitã de toate þãrile din Europa, inclu-
siv de România, þarã vecinã ºi prietenã cu care
întreþine relaþii diplomatice, politice, econo -
mice ºi culturale, care sunt în continuã creºtere
spre binele ambelor þãri. Totodatã, a mulþumit
Uniunii Ucrainenilor din România, care este o
punte de legãturã între România ºi Ucraina,
care sprijinã constant ºi eficient Ambasada
Ucrainei în realizarea obiectivelor ce stau în
faþa celor douã þãri.

De asemenea, a arãtat cã vizita oficialã a
ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, dl
Pavlo Klimkin, la Bucureºti, la 17 februarie

2015, va impulsiona actualele relaþii diploma -
tice între cele douã þãri.

Prim-vicepreºedintele Uniunii Ucrainenilor
din România, dl Ion Robciuc, a arãtat contextul
în care are loc astãzi omagierea marelui poet
ucrainean Taras ªevcenko, când Ucraina luptã
pentru integritatea teritoriului sãu, împotriva
separatiºtilor proruºi în Doneþk ºi Lu hansk care

sunt sprijiniþi de Ru sia. Domnia Sa
ºi-a exprimat spe ranþa cã poporul
ucrainean va depãºi aceastã situ-
aþie, fiind sprijinit în aceas tã luptã
de toate þãrile lumii, in clu siv de
România, þarã vecinã ºi prietenã.

Doamna Iaroslava Colotelo,
vicepreºedinta UUR ºi preºedinta
fi lialei UUR din Bucureºti a arãtat
cã a fost impresionatã de vizita a
doi luptãtori ucraineni, rãniþi ºi în
cârje, veniþi direct de pe Maidanul
din Kiev, în martie 2014, când în
acest loc sacru pentru cetãþenii
români de origine ucraineanã din
Bucureºti, am sãrbãtorit împreunã
a 200-a aniversare a naºterii mare-

lui poet ucrai nean, Taras ªevcenko. Prin aceas -
tã vizitã ei au arãtat cã poporul ucrai nean luptã
pentru ca Ucraina sã devinã o þarã stabilã,
demo craticã, prosperã.

Manifestarea s-a încheiat cu cântece pe ver -
su  rile lui Taras ªevcenko, interpretate de an -
sam blul de cântece ºi dansuri „Zorea“ din Bu -
cureºti, fiind acompaniaþi de toatã asistenþa
prezentã.

Doamna Iaroslava Colotelo i-a invitat pe
participanþii la aceastã festivitate sã participe la
inaugurarea noului sediu al filialei din Bucu -
reºti, situat în Piaþa Universitãþii.

Mihai POCORSCHI

Martie - luna lui ªevcenko



În data de 21 februarie 2015, începând cu
ora 10, la Cãminul Cultural din localitatea ªer-
bãuþi din judeþul Suceava, s-a desfãºurat con-
cursul interjudeþean „Sãrbãtoarea Limbii
Materne“. Organizatorii manifestãrii, aflate la
cea de-a opta ediþie, au fost  ªcoala Gimnazialã
din Bãlcãuþi, în colaborare cu IªJ Suceava,
UUR Suceava, ªcoala Gimnazialã din ªerbãuþi,
Primãria comunei ªerbãuþi ºi Centrul Cultural
Bucovina. Concursul este cuprins în Calendarul
activitãþilor educative de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi se adre -
seazã elevilor ciclului preºcolar, primar, gim-
nazial ºi liceeal, care provin din ºcolile în care
se studiazã limba ucraineanã de pe întreg teri-
toriul României.

Argumentele pe care le-au folosit cele douã
coordonatoare, Lãcrãmioara Grigorciuc ºi Anca
ªtiubianu, în iniþierea acestui proiect au fost
urmãtoarele: „Necesitatea implementãrii unui
astfel de proiect constã în faptul cã mai mult de
jumãtate din limbile lumii sunt pe cale de dis-
pariþie, iar promovarea, recunoaºterea ºi uti-
lizarea limbilor materne reprezintã o prioritate
de nivel mondial. Limba maternã reprezintã
identitatea naþionalã ºi culturalã a individului ºi
este una dintre dimensiunile fundamentale ale
fiinþei umane. Dat fiind faptul cã suntem vor-
bitori de limbã maternã, dorim ca prin aceastã
activitate sã contribuim la conservarea ºi pro-
movarea specificului etnic ºi cultural. În con-
ceperea acestui proiect am pornit ºi de la pre -

misa cã mulþi dintre elevii noºtri sunt talentaþi,
dar talentul trebuie descoperit ºi cultivat. Din
pãcate, multe talente se risi pesc... încercãm prin
acest proiect sã limitãm aceastã risipã. Consi -
derãm cã prin derularea acestui proiect benefi-
ciarii lui vor avea prilejul de a conºtientiza ºi
promova bogãþia, frumuseþea limbii ucrai nene
ºi de a cultiva respectul pentru valorile propriei
culturi“.

Obiectivul general al proiectului este „atra -
gerea tinerilor aparþinând mino ri tãþii ucrainene
în activitãþi comune menite sã promoveze afir-
marea identi tãþii culturale, ca fundament al
dezvol tãrii viitoare a cetãþeanului eu ro pean“,
iar dintre obiectivele specifice amin  tim: promo -
va rea valorilor ucrainene autentice; eviden -
þierea contribuþiei limbii ucrai nene la patrimo-
niul cultural universal; cultivarea res pec tului ºi
preþuirii faþã de valorile înaintaºilor; stimularea
dorinþei de a le îmbogãþi prin creaþii pro prii;
dezvoltarea gândirii ºi imaginaþiei elevilor; lãr-
girea orizontului lor cultural; motivarea gustu-
lui artistic; cultivarea discernãmântului artistic;
întãrirea parteneriatelor dintre ºcoli, autoritãþi
locale ºi reprezentanþii comunitãþii ucrainene
din þarã în vederea dezvoltãrii ºi promovãrii
bunelor relaþii; dezvoltarea comunicãrii sociale
prin activitãþi în echipã.

Concursul a început în noiembrie 2014,
încheindu-se în luna februarie a.c., când a avut
loc competiþia finalã structuratã pe patru sec -
þiuni: eseu, creaþii ale elevilor, costum popular,
program artistic. 

Proba de imaginaþie, creativitate ºi originali -
tate intitulatã „Eu ºi cuvântul sau joaca de-a
creaþia“ le-a dat elevilor
posibilitatea sã-ºi pre zin -
te propriile „produse lite -
rare“ având ca tematicã
limba maternã, localita -
tea natalã, trecutul fa mi   -
liei, credinþa religi oasã,
contribuind, astfel, la
dezvoltarea creativitãþii
ºi a abi litãþilor de comu-
nicare. Creaþiile elevilor
au fost citite ºi jurizate de
un juriu din Suceava, for-
mat din Euse bie Frase -
niuc, profesor de limba ºi
literatura românã ºi
ucrai nea nã, traducãtor;
Ioan Chi deº ciuc, profe-
sor de limba ºi lite ratura
ro mânã ºi ucrai neanã,
pro zator, critic literar, jurnalist, folclorist;
Antoneta Crainiciuc, profesoarã de limba ºi lit-
eratura ucraineanã. Cel de-al doilea juriu de la
aceastã probã a fost de la Bucureºti: Irina Moi -
sei, redactor-ºef la „Naº holos“, Mihai Mihai -

liuc, redactor-ºef la „Ukrain -
skyi visnyk“ ºi Mi hai Traista,
membru în cole giul redacþion-
al al celor douã pu blicaþii bu -
cu reºtene. „Mul þu mim organi-
zatorilor pentru încrederea
acordatã redacþiei revistei
„Naº holos“, încre din þându-
ne evaluarea lucrã rilor partici-
panþilor. Am eva luat toate
lucrãrile înscrise în concurs ca
ºi cum erau mate riale scrise
pentru publicare. Spe rãm ca
din rândul concu renþilor de
astãzi, sã aparã noii noºtri co -
la boratori. Ca suges tie pentru
organizatori, ar fi bine ca

aceºtia sã introducã în regulamentul de jurizare
o discuþie liberã a concurenþilor cu juraþii pen-
tru o mai bunã ºi mai obiec-
tivã evaluare“ - au precizat
reprezentanþii revistei „Naº
holos“.

La secþiunea Eseu intitulat
„Limba ucrai neanã în ºcoala
mea“ (însoþit de imagini pre-
lucrate în power point) au par-
ticipat patru echipe: de la ºco -
lile primare din Drago mi reºti
ºi din ªtiuca, judeþul Timiº, de
la ªcoala Gimna zialã din
Bãlcãuþi, judeþul Suceava ºi
de la Colegiul „Laþcu Vodã“
din Siret. Ele au prezentat ac -
ti   vi tãþile educative realizate în
cadrul orelor de curs ºi în
cadrul activitãþilor extra ºco lare în ceea ce
priveºte studiul limbii materne în ºcoala în care
învaþã. Juriul la aceastã secþiune a fost format
din Lucia Mihoc, profesoarã de limba ºi lite -
ratura românã, preºedinta Organizaþiei de
Femei a UUR, Georgeta ªtefan, profesoarã de
limba ºi literatura ucraineanã, Sebastian Frase -
niuc, profesor de limba englezã ºi reprezen-
tanþii revistei „Naº holos“.

A treia secþiune - Costum popular - a încer-
cat sã scoatã la luminã costume populare
ascunse în lada de zestre a bunicii. Astfel, con-
curenþii au adus în faþa juriului ºi publicului
interesat de astfel de gen de manifestãri ade-
vãrate nestemate ale portului ucrainean de altã-
datã. Juriul acestei secþiuni a fost format din
Felicia Grigoraº, educatoare, Boreslaw Pe tra -
ºuc, preºedintele UUR - filiala Suceava ºi Ilie
Sauciuc, inspector al IªJ Suceava. Au participat
elevi din trei judeþe: Botoºani, Maramureº,
Suceava.

Ultima probã a concursului - Moment artis-
tic - a cuprins creaþii ale folclorului ucrainean,

de preferinþã local
(cântece, dansuri
po  pulare, obi ce   -
iuri), precum ºi
crea þiile literaturii
ucrai      nene (poezii,
miniscenete, dan -
suri tematice, cu ge -
tãri, aforisme etc.).
Anul acesta au par-
ticipat în cadrul
acestei pro be gru -
purile „Bu co  vyn -
ka“ - Bãl cãuþi, „Iz -
vo  raºul“ - Izvoarele
Sucevei, „Vi no -
ciok“ - ªer bã uþi,
„Nadia“ - Cãli neº -
ti-Cu pa rencu, „Vy -
ºy vka“ - Colegiul

Naþional „Mihai Eminescu“ Suceava. Au recitat
poezii din lirica ucraineanã elevi de la ºcolile
din Bãlcãuþi, Negostina, Vãºcãuþi, Brodina de
Sus, Izvoarele Sucevei, Ulma, Lup cina, ªer-
bãuþi, Cãlineºti-Cuparencu, Cãlineºti-Ena che,
Botoºeniþa Mare, Siret, Suceava. Au rãsu nat
cântece ucrainene vechi, dar ºi actuale.    

Juriul concursului a fost format din: folclo -
ristul ºi traducãtorul Ioan Chideºciuc (preºedin-
tele juriului), Eusebie Frase niuc, profesor de
limba ºi literatura ro mâ nã ºi ucrai neanã, tra-
ducãtor, Nicolae Cra mar, profesor de muzicã,
Zirca Ianoº, instructor al Ansamblului „Kolo -
myi ka“ - Siret, pãrintele Mihai Cob ziuc, Maria
Ha bur, studentã ºi Petru-ªtefan ªoi man, in struc -
tor al Ansam blului „Koza ciok“ din Bãlcãuþi.

Prezentarea spectacolului a fost rea li  zatã de
Lãcrãmioara Grigorciuc, profesoarã de limba ºi
literatura româ nã la ªcoala Gimnazialã Bãl -
cãuþi. Copre zen tatori au fost elevii Odoviciuc
Mãdã lina ºi Olariu Alexandru.

Elevii premiaþi au primit diplome, cãrþi ºi
dulciuri din partea UUR. Menþionãm cã ºi cos-
turile pentru deplasarea ele  vilor la concurs ºi

pentru asigurarea mesei au fost suportate de
UUR.

Activitatea a debutat cu pãstrarea unui mo -
ment de reculegere în memoria victimelor din
Ucraina.

(Continuare în pagina 11)

Convalia HREHORCIUC
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Suntem obiºnuiþi sã sãrbãtorim zilele de
naºtere, sãrbãtorile de peste an, la fel cum ar tre-
bui sã fim obiº nuiþi cu sãrbãtorirea limbii mater-
ne. O astfel de sãrbãtoare nu este trecutã într-un
calendar, ea ar trebui sã fie prezentã în sufletul
oricãrui om.

În fiecare an, la data de 21 fe brua rie în în -
treaga lume are loc sãrbãtoarea limbii materne.
Aceas tã sãrbãtoare îºi propune dezvol tarea tra -
diþiilor lingvistice ºi culturale din întreaga lume,
regãsirea rãdã cinilor ºi repunerea în drepturi a
vechilor tradiþii populare.

Dar ce este de fapt limba maternã? Ce în -
seam nã ea pentru noi? Poate cã aceste întrebãri
sunt me nite de a ne da rãspunsul care nu face
altceva decât sã ne introducã în adâncul sufle -
tului omenesc ºi sã ne lege de locurile natale.
Limba maternã este strâns legatã de locul unde
ne-am nãscut ºi în special de locul unde am
crescut, de asemenea, ea este asociatã atât cu
primii noºtri paºi, cât ºi cu primele noastre
cuvinte. Nãscându-ne într-un anumit spaþiu
lingvistic putem spune cã noi ne naºtem cu o
anumitã limbã, aceastã limbã nu e altceva decât
limba pãrinþilor ºi a bunicilor noºtri. De aseme-
nea, putem afirma cã limba maternã este cea
care ne introduce uºor în tainele lumii; primele
noastre des coperiri legate de ceea ce ne încon-
joarã sunt în strânsã legãturã cu primele noastre
cuvinte. Ce poate fi mai frumos decât sã te ex -
primi în limba sufletului tãu, a gândurilor tale ºi
a sentimentelor tale?

Cel mai adesea limba maternã poate fi com-
paratã cu o floare, dacã nu o îngrijeºti ea se va
ofili ºi se va usca, asemeni ºi limba maternã,

dacã nu o vorbeºti cu
timpul o vei uita ºi ea se
va pierde, fiind de cele
mai multe ori înlocuitã
cu o altã limbã. Cândva
un poet român spunea cã
„Mult e dulce ºi fru-

moasã/ Limba ce-o vorbim/ Altã limbã armo-
nioasã/ Ca ea nu gã sim“ ºi mare dreptate avea.
Ce altã limbã poate fi mai dulce ºi mai armo-
nioasã decât limba maternã? De aici am  putea
deduce cã limba fiecãrui popor este specialã prin
ea însãºi, nicio altã limbã nu o întrece, ea este
limba unei naþiuni în care fiecare individ se iden-
tificã cu celãlalt prin faptul cã vorbesc o limbã
comunã, limbã care îi leagã de originile lor.

Ucrainenii din Suceava ºi Botoºani au
întâmpinat ziua de 21 februarie cu multã dra -
goste ºi respect faþã de iubita lor limbã ucrai -
neanã, prin organizarea unui concurs intitulat
„Sãrbãtoarea limbii materne“, ei s-au adunat cu
mic cu mare într-un sat frumos cu oameni fru -
moºi ºi foarte primitori (ªerbãuþi). Aici fie care
dintre cei prezenþi a încercat sã arate cât de mult
preþuieºte limba ucraineanã.   S-au adunat copii,
s-au adunat profesori ºi s-au adunat oameni ai
satului care ºi-au lãsat toate treburile deoparte ºi
au venit cu bucurie în suflet pentru a sãrbãtori
aºa cum se cu vine o zi atât de importantã. Co -
piii au încercat prin cântece, poe zii, scenete ºi
dansuri sã arate cât de mult îºi iubesc limba lor
maternã, ucraineana. Desigur acest eve niment
nu ar fi fost posibil fãrã spriji nul Uniunii
Ucrainenilor din România, filiala Suceava, al
In spec toratului ªcolar Judeþean din Suceava,
precum ºi al ªcolii Gim na ziale din Bãlcãuþi.

Maria HABUR,
studentã la Universitatea 

„ªtefan cel Mare“ din Suceava

Sãrbãtoarea limbii materne

Vineri, 27 februarie, filiala Satu Mare ºi
organizaþia localã Micula a Uniunii Ucrai ne ni -
lor din România au marcat Ziua Internaþionalã
a Limbii Materne, ocazie cu care a fost inaugu-
rat ºi sediul organizaþiei Micula a UUR.

Sãrbãtoarea limbii materne a fost marcatã la
Centrul cultural-turistic din Micula la care au
participat copii de la grãdiniþa cu predare în
limba ucraineanã ºi elevii ºcolii gimnaziale,
împreunã cu dascãlii ºi pãrinþii lor. Mani fes -
tarea culturalã a fost deschisã cu intonarea im -
nurilor României ºi Ucrainei, dupã care Liuba
Horvat, secretar general al UUR, l-a poftit sã
deschidã oficial manifestarea pe Macioca
Mihai, preºedintele filialei Satu Mare a Uniunii
Ucrainenilor din România. La manifestare a
luat parte ºi preºedintele Uniunii Ucrainenilor
din România, dl ªtefan Buciuta, care a salutat
iniþiativa organizãrii acestui eveniment de suflet
pentru ucraineni la Micula, deoarece aici existã
cea mai mare comunitate de ucraineni din judeþ
ºi mai ales cã, de azi, ucrainenii au posibilitatea
sã se întâlneascã ºi sã organizeze diferite ac -
þiuni la noul sediu al organizaþiei locale UUR
Micula, al cãrei preºedinte este Vasile Buciuta.

La eveniment au mai participat ºi cadrele
didactice de la ºcoala din Micula, domnul
director al ºcolii, Gellert ªandor, Doboº Csabo,
dar ºi dna director Maria ªteºco, directoarea
adjunctã a ºcolii, care au luat cuvântul sublini-
ind faptul cã copiii ucraineni au posibilitatea
pãstrãrii limbii  materne ºi a identitãþii lor
etnice ºi cã Uniunea Ucrainenilor din România
face eforturi pentru susþinerea acestui lucru. Cu
aceastã ocazie, celor doi directori le-a fost
înmânat ºi carnetul de membru de onoare al
Uniunii Ucrainenilor. Carnetul de membru i-a
fost acordat ºi dnei profesor Loredana Morar,
cea care, chiar dacã e româncã, se implicã întot-
deauna în activitãþile organizate de UUR. La
acþiune a mai participat ºi dl Aniþaº Ioan, redac-

tor la ziarul sãtmãrean „Informaþia zilei“, cel
care participã la toate evenimentele organizate
de filiala Satu Mare a UUR ºi care prin arti-
colele sale face cunoscutã activitatea filialei ºi
viaþa culturalã a ucrainenilor din judeþ.

Programul cultural-artistic organizat de
vicepreºedintele filialei Satu Mare a UUR, Hor -
vat Liuba, prezentat de preºcolarii ºi elevii
ucrai neni din Micula, pregãtiþi de educatoarea
Adriana Horvat ºi profesoarele Tcaci Nicoleta
ºi Loredana Morar, a bucurat inimile celor care
au participat la acþiune. Tot în cadrul festivitãþii
au fost prezentate lucrãri despre importanþa ºi
rolul pãstrãrii limbii materne, pregãtite de
copiii ºcolii,  iar poeziile recitate despre ºi în
limba maternã de cãtre aceºtia, au demonstrat
cã în  Micula se pãstreazã limba maternã, existã
o implicare a comunitãþii ucrainene în promo -
varea identitãþii culturale, a tradiþiilor moºte -
nite. Acest lucru se datoreazã în primul rând
cadrelor didactice care sãdesc în inima elevilor
dragostea  pentru limba maternã ºi, nu în ulti -
mul rând, activitãþii filialei sãtmãrene a UUR ºi
organizaþiei locale Micula, care prin activitãþile
desfãºurate promoveazã cultura ucraineanã,
astfel putându-ºi pãstra identitatea culturalã ºi
etnicã.

Dupã încheierea evenimentului de la Centrul
cultural-turistic, participanþii au fost invitaþi la
sediul local al UUR Micula, unde a avut loc
festivitatea de înmânare a diplomelor de parti -
cipare, cãrþilor, pixurilor, calendarelor UUR ºi

dulciurilor pentru  copii aduse de preºedintele
UUR, ªtefan Buciuta.  Iatã lista copiilor care au
participat la inaugurarea sediului din Micula:
Szenuka Samira, Hanþig  Ionuþ, Bilan Ana-Ma -
ria, Bilan Diana, Clipei Elisei, Oancea Maria,
Þiþoc Ruben, Pop Michael, Vãºãian Avram, Cut
Timotei, Þiaruc Florica, Cut Alexandra, Maº -
niþa Pavel, Szenuka Darius (cel care a reci tat
cel mai frumos ºi care a participat ºi la con cur -
sul de poezii de la Sighet), Þariuc Rebeca, Þiu -
dic Renata, Donca Emanuela, Vãjãian Benia -
min, Turcin Nataºa, Preala Onisim, Clipei
Samuel.

Diplome, cãrþi, calendare ºi pixuri  au fost
acordate ºi cadrelor didactice ºi directorilor
ºcolii din Micula pentru susþinerea ºi implica -
rea în activitãþile organizate de ucraineni. Di -
plomele ºi cadourile au fost înmânate de  cãtre
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din România,
dl ªtefan Buciuta, care le-a mulþumit organiza-
torilor pentru implicarea în acþiunile UUR.

Cu aceastã ocazie a fost inaugurat noul sediu
din Micula, proprietate a Uniunii Ucrainenilor
din România, la care au participat cu toþii,
mem brii UUR, copiii cu pãrinþii ºi unele cadre
didactice din comuna Micula, judeþul Satu
Mare.

ªtefan BUCIUtA,
preºedintele UUR

Inaugurarea noului sediu Inaugurarea noului sediu 
al organizaÆiei locale Micula a UURal organizaÆiei locale Micula a UUR

Liuba HORVAt,
secretar general al UUR

(Urmare din pagina 10)

Tot în cadrul concursului a avut loc ºi
prezentarea manualului de limba ucraineanã
pentru clasa a II-a, avându-le ca autoare pe
Serafyma Kryhan, Lucia Mihoc ºi Anca ªtiu-
bianu.

Surpriza concursului a fost un moment
teatral bilingv pregãtit de doamna profesoarã
Lãcrãmioara Grigorciuc. A fost pus în scenã
un fragment din cartea „Prinþesa“, scrisã de
Vasyl Dovhyi dupã nuvela cu acelaºi nume
de Olha Kobyleanska. Traducerea din limba
ucraineanã aparþine lui Ivan Chideºciuc.

Amintim cã în Conferinþa Generalã
UNESCO din 17 noiembrie 1999, data de 21
februarie a fost proclamatã Ziua Inter na -
þionalã a Limbii Materne, prin care se pro-
moveazã recunoaºterea ºi utilizarea limbilor
materne din lume, în special a limbilor
grupurilor minoritare. Începînd din 2000,
ziua de 21 februarie se marcheazã drept Ziua
Internaþionalã a Limbii Materne. Statele
membre UNESCO s-au angajat sã contribuie
la protecþia ºi revigorarea bogatei diversitãþi
culturale prin promovarea limbilor ca formã
de comunicare, interacþiune ºi înþelegere
între popoare diferite. În prezent, potrivit sta-
tisticilor oficiale, mai mult de jumãtate din
limbile lumii sunt pe cale de dispariþie.

„Sãrbãtoarea Limbii
Materne“ la ªerbãuþi
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În ºtiinþa literaturii, demult a
devenit axiomaticã afirmaþia con-
form cãreia o operã literarã are va -
loa re ºi este viabilã dacã ea a apã -
rut pe baza unei întâmplãri reale ºi,
cu atât mai mult, trãite de autorul
însuºi. Transfigurarea „ma te ria -
lului brut“ într-o creaþie artisticã
izbutitã depinzând de dramatismul
întâmplãrii, de sensibilitatea scri-
itorului, în special, de înzestrarea
sa artisticã. Cu timpul, intensitatea
sentimen telor trãite de autor, de
regulã, scade, ba poate sã aparã
mo   mentul când acestea de vin
„amin   tiri“, ce-i drept, intime ºi
emo   þio nante. Dacã scriitorul va
purcede la transfigurarea artisticã a
întâmplãrii curând
dupã produ ce rea
acesteia, „urmele“
ei în operã vor fi
mai „proaspete“
atât în constructele
fa bulei, cât ºi în afec tivitatea scri-
itorului. Transfi gurarea artisticã a
întâmplãrii la o distanþã mai mare
în timp, este privatã de aspectele
„prospeþimii“, în reali za rea ei defi -
nitorie devine abordarea lite rarã,
scriitorul manifestând o anu  me
consonanþã a trãirilor sale cu ace lea
ale altor confraþi ºi, în mod invo -
luntar, îºi „mãsoarã“ trãi rile proprii
cu cele ale confraþilor, ceea ce în
mod firesc duce la tot felul de aso-
ciaþii de idei, te me, mo de le poetice,
procedee artis tice etc., adicã în cel
de al doi lea mod de transfigurare
artisti cã a întâm plã rii reale în „la -
boratorul“ creator al scrii  torului
resimþitã devine fic þiu  nea.

Fenomenul consonanþelor indi-
viduale ale lui ªevcenko cu temele,
subiectele ºi modelele literaturii
europene ºi universale este cunos-
cut astãzi, acesta fãcând parte din
sfera cercetãrilor intertextuale.

În articolul de faþã, sunt abor-
date douã ipostaze, dupã cum s-ar
pãrea, nerelevate de literaþi, ale
mo ti  vului universal nuntã-moarte,
existente în poezia anilor de sur -
ghiun a poetului naþional ucrainean
(1847-1857), detaliindu-se ºi com-
pletându-se în acest fel mult dez -
bãtuta problemã a legãturii creaþiei
sale cu folclorul naþional.

În poezia Batista (Fortãreaþa
Orsk, 1847), ªevcenko prelucreazã
motivul universal al morþii eroului
liric, transfigurate metaforic în
nunta acestuia, în cazul de faþã, a
cazacului, drept „compensare“ a
ne trecerii de cãtre protagonist în
timpul vieþii sale a pragului ritual
îndãtinat al nunþii reale. Cum îi este
propriu, de obicei, poetul ucrai      nean
„înveºmânteazã“ mo delul poetic
arhe tipal carpatic cu realitãþi isto ri -
ce ºi datini central ucrainene, ceea
ce dã mãsura prelucrãrii creatoare a
temei folcorice: din voia Domnului
sau a sorþii, fata orfanã crescutã ca
slujnicã la strã ini îl îndrãgeºte pe
fiul vãduvei [= o constantã tema -
ticã a folclorului ucrainean - I.R.],
ºi amândoi „ca porumbeii gân-
gureau sub lunã/ ªi ziua Precistei
doreau sã vie,/ Sã meargã la altar,
la cununie“ [1/ Dupã Sfânta Marie,
15 august, se isprãveau muncile
agri cole de varã ºi începea sezonul
nunþilor, 2/ alu zie la îndãtinata

invitare, prin cântece de nuntã, a
Maicii Preciste „sã vinã sã por -
neascã nunta“ - I.R.]. A venit ºi
ziua aºteptatã, „Dar în Cihirin [=
reºedinþa hatmanului Ucrainei,
Bohdan Hmel nyþkyi - I.R.] ºi-n
Ucraina toatã,/ Nãprasnic clopotele
vuietarã/ ªi pe flãcãi la oaste îi
chemarã/.../ Pe cai flãcãii ºeaua
prind sã punã/ ªi spada s-o ascutã,
cã la nuntã/ Petrecerea de sânge va
fi cruntã“ [= exprimarea metaforicã
a dez no dã mântului tra gic, asemeni
„nunþii“ sânge roa se a oºtenilor din
Cântecul despre oastea lui Igor -
I.R.]. În conse cin þã, „În dimineaþa
aceea/ Goarne rãsu narã./ De cu
noaptea-n cap flã cãii/ Glorioºi ple-

carã“, biata fatã iubitului „...în
zori i-adapã calul/ ªi îi dã merin -
de,/ Spada-n teacã-i potri veºte,/
Arma i-o întinde./ ªi trei câmpuri îl
petrece,/ Suspinând fierbinte [=
topos tematic larg atestat în datinã,
folclor, pictura ucraineanã - I.R. ] /
ªi-o batistã-i dãruieºte,/ Ca s-o
þinã minte [= la ucraineni, simbolul
logodnei, a legãmântului tinerilor -
I.R.]. Trece un an, al doilea, ºi-n al
treilea an se întorc oºtenii de la
„nunta sângeroasã“, fata stând pe
movilã [= simbolul istoriei Ucrai -
nei, toposul definitoriu pentru pei -
sa jul clasic ucrainean - I.R.], îºi
aºteaptã logodnicul, dar, spre ma -
rea ei durere, oºtenii i-aduc doar
„…un sicriu în pânze roºii“ [aco -
perirea defunctului erou cu mantia
roºie = obicei ucrainean îndãtinat -
I.R. ] ºi calul eroului, ca în modelul
poetic din zona carpaticã.

Cea de a doua ipostazã a prelu-
crãrii de cãtre ªevcenko a metafo -
rei universale nuntã-moarte, adap-
tatã de cãtre vechii greci, popoa rele
balcanice ºi slavii de rãsãrit la
împrejurãrile morþii oºteanului (a
soldatului, cazacului etc.), la ro -
mâni - aproape exclusiv la moartea
ciobanului mioritic, o întâlnim în
poezia sa, Gânduri n-am de-nsurã-
toare (în traducerea lui Victor
Tulbure; în original - La ce bun sã
mã însor?), în care este preluatã
doar semnificaþia universalã meta -
fo ricã a „nunþii“ eroului, iar aceas-
ta, în al doilea rând, nu este pre -
zentatã ca întâmplatã aievea, ci ca
una ipoteticã, eroul liric (mai mult
ca sigur, autorul însuºi) întrebându-
se ce rost ar avea sã se în soare prin -
tre strãini, poezia având, prin ur -
mare, o tentã autobiograficã ce
reflectã starea sufleteascã a poetu-
lui aflat printre strãini, aceasta fiind
scrisã la Kos-Aral, în 1849, în cel
de al doilea an al surghiunului.
Rãspunsul la întrebarea retoricã
(La ce bun sã mã însor?) este dat
de poetul însuºi, ºi acesta exprimã
preferinþa sa categoricã: decât sã
râdã de el confraþii zicând „Nu-i
de-ajuns cã flãmânzeºte,/ ªi cã-i
rupt în coate,/ Iatã-ºi pierde acum
ºi bruma/ Lui de libertate“, decât
„...sã intru slugã?/ Sã pasc boii?
Pe strãinul/ Câmp sã merg la
coasã?/ S-aduc soacrei închinare/

La vrãjmaºa casã“ [opoziþia dintre
viaþa dusã „acasã“ ºi aceea „prin tre
strãini“, atestatã pregnant în fol-
clorul ucrainean, la ªevcenko do -
bân deºte noi valenþe în zugrãvirea
unor acþiuni epice ori stãri sufle -
teºti, ireconciabilitatea noþiunilor
de „natal“ ºi „strãin“ sugerându-se
în diferite moduri ºi concretizându-
se în fel ºi chip, de la soarta eroilor
pânã la aceea a patriei, întruchipate
direct ori metaforic], poetul e de
pãrere cã „În jupan mai bine-mi
ºa de/ Pe un cal ca smoa la./ Eu în
lup tã, cãzãceºte/ Do bândi-voi fa -
la./ ªi mireasa sprâncenatã/ În
câmpii natale/ O sã-mi fie o mo -
vilã/ Rãsãritã-n vale“ [în original

Visoca mogilon"ca/ Na tî<
Ucra&nî - Movi liþa-naltã/ În cea
Ucrainã].

Alte constructe ale modelului
„clasic“ al nunþii-moarte, precum
cãutarea eroului de cãtre mamã,
„testamentul“ acestuia transmis
prin calul sãu (la ucraineni) sau
prin mioarã (la români) lipsesc din
poezia lui ªevcenko, prelucrarea
metaforei universale fiind foarte
personalizatã, conotând semnifi-
caþii mult mai adânci - personale,
naþionale ºi ideologice. Discursul
poetic prezintã o interesantã inter-
textualitate cu cântecele ucrainene
carpatice despre „nunta“ soldatului
(legãtura biograficã, folcloricã a lui
ªevcenko cu zona carpaticã fiind
de notorietate), ce se „intersec -
teazã“ cu cele româneºti („Mãi sol -
dat de vânãtori,/ Un' þi-a fost
moartea sã mori? etc.), acþiunea
însã fiind localizatã în Ucraina de
pe Nipru: „ªi la nunta mea flãcãi
/.../ Vor veni cu lucitoare/ Arme ºi
cu tunul./.../ Când în casa-ntune -
coasã/ Pe-ataman l-or pune,/ Tân -
guios precum o mamã/ Tunul o sã
sune./ ªi mult timp dupã aceea/
Tunul rãsuna-va,/ Înãlþându-mi
pretutindeni/ În Ucraina slava“.

La prima vedere, o lecturã izo-
latã a poeziei ar lãsa impresia cã
aceasta nu conþine mai nimic din
concepþiile lui ªevcenko, cum se
aratã, de altfel, în Dicþionarul ºev -
cenkian (ÎKevqencîvs"ci< slov-
nic, Kiev, 1977, t.2, p.37): „...te ma
slavei cãzãceºti este abordatã aici
în spiritul eroic, propriu lui ªev -
cen ko ºi poeziei populare. Din cân-
tecele populare poetul a împrumu-
tat motivul morþii cazacului, în -
mor mântarea lui, comparaþia mor -
 þii cu nunta, a movilei - cu casa“.
Contrar multiplei înrudiri a poeziei
lui ªevcenko, La ce bun sã mã
însor?, cu creaþia popularã, câteva
dintre constructele sale îl „în  dru -
mã“ pe cititorul perspicace spre o
„lecturã“ a lor în spiritul pur ºev -
cenkian, ca de exemplu, moti vul
pierderii libertãþii ar putea fi „citit“
cu sensul general acceptat în popor,
de însurãtoare = „capitulare“, dacã
s-ar omite insistenta uti li zare a
epitetului strãin: în su rân du-se ºi
pierzându-ºi libertatea, cazacul va
deveni slugã ºi va paºte boii strãini

[= epitet-constantã, întâlnit frec -
vent ºi în alte poezii ale lui ªev -
cenko], va locui în casa strãinã ºi
va respecta pe o soacrã strãinã, în
original, la Tulbure din nevoia
rimei e tradus insignifiant, casã
vrãj maºã [în mentalul tradi þional,
mãritiºul fetei era perceput efectiv
ca o înstrãinare, ºi toate epitetele
referitoare la noua ei stare fãceau
parte din aceastã sferã semanticã].
În poezia lui ªev cenko, însã, acest
epitet þine de ireconcilierea în plan-
ul naþional: poetul preferã sã se
„însoare“ cu movila sprâncenatã
(precum în cântecele româneºti, cu
negrul pãmânt), dar nu în strãinã-
tate, ci în natala lui Ucrainã, pe

care o purta în
suflet. O ase me -
nea de duc þie de -
vine lo gicã dacã
poe zia La ce bun
sã mã însor? se

„lectureazã“ în contextul versurilor
din perioada surghiunului ºi se þine
cont de evoluþia sufleteascã a poe -
tului, oglinditã în corespondenþa ºi
în jurnalul sãu. Nu trebuie uitat
nici decum nici foarte strânsa legã-
turã a poetului cu tot ceea ce îi era
apropiat, natal, de care, asemenea
eroului sãu liric, s-a despãrþit atât
de greu ºi cu inima scâncind, cum
reiese din poezia Praznic, scrisã în
1843: „S-a dus sã-ºi caute viaþa,
soarta,/ Trecuse de câmpul natal,/
Satul se pierdea în depãrtare.../
Îndatã-l cuprinse întristarea,/
Lacrimile-i acopereau vederea,/
Inima frântã simþi durerea./ De
ceva dor poate sã ne fie,/ Si-acel
ceva-i natala glie“.

Tristul sentiment al înstrãinãrii a
început din ce în ce mai dureros sã-i
nãpãdeascã sufletul din mo men tul
exilãrii în 1847, de când ºi pres-
imþirea tragicului sãu sfârºit printre
strãini, asemeni eroului cãzut în
luptã ºi nelumit de ai sãi, treptat
devine mai conºtientizatã: „Cres -
cut-am rob printre strãini,/ ªi, fãrã
sã fiu jelit [la Tulbure inco rect -
mângâiat] de-ai mei,/ Plân gând în
robie voi muri“, concluziona ªev -
cenko în primul an al surghiunului
(1847), la Kos-Aral.

Dureroasa lui presimþire dobân -
deº te o intensitate maximã în pri ma
jumãtate a anului 1849, în pe  ri oada
când a ºi fost scrisã poe zia La ce
bun sã mã însor? În scri soa rea sa
din 14 noiembrie 1849 cãtre V.I.
Rep nina, ªevcenko astfel prezenta
starea lui sufle teascã: „...într-un an
ºi jumãtate, în legãturã cu mine, cel
puþin, lu crurile s-au schimbat aºa de
mult (...), imaginaþi-vã cã în de cur -
sul acestor ani nu mi-a venit nicio
idee, niciun gând inspirat - doar
prozã, mereu prozã sau, mai bine
zis, stepã fãrã margini! (...), mã ºi
mir singur de pro pria-mi schim  bare,
acum aproa   pe cã nu mai simt nici
triste þe, nici bucurie, în schimb, re -
simt împãcarea sufle teascã, liniºtea
moralã (subl.n. - I.R.; astfel se ex -
plicã consonanþa sim þãmin te lor
poe tului cu acelea ale eroului liric al
„nunþii“ dramatice). 

(Continuare în numãrul urmãtor)

Ioan REBUªAPCÃ
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Capitolul I
Cadru general

Art.1. (1) Prezentul regulament defineºte cadrul
specific de organizare ºi desfãºurare a Olimpiadei
de limba ºi literatura ucraineanã maternã ºi este ela -
borat în conformitate cu prevederile Meto do lo giei -
cadru de organizare ºi desfãºurare a competiþiilor
ºcolare, aprobatã prin OM Nr.3035/10.01.2012, nu -
mi te în continuare Metodologie - cadru ºi care cons -
ti tuie cadrul juri dic general valabil pentru organi-
zarea olimpiadei. 

(2) Olimpiada de limba ºi literatura ucraineanã
maternã este un concurs de excelenþã ce se
adreseazã elevilor care au interes deosebit pentru
dezvoltarea  competenþelor de comunicare în limba
maternã, a competenþelor sociale ºi civice, a
inteligenþei lingvistice ºi a creativitãþii, promovând
totodatã valorile culturale ºi etnice fundamentale,
competitivitatea ºi comunicarea interpersonalã ºi
este organizat ºi finanþat de  Ministerul Edu caþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice prin inspectoratele ºcolare
judeþene.

(3) Pentru organizarea ºi desfãºurarea Olim -
piadei de limba ºi literatura ucraineanã maternã se
realizeazã, de regulã, colaborãri, aso cieri sau
parteneriate cu societãþi ºtiinþifice/asociaþii profe-
sionale ºi/sau instituþii de învãþãmânt superior,
instituþii culturale, cu alte persoane fizice ori juri -
dice, autoritãþi locale, organizaþii neguvernamen-
tale, naþionale sau internaþionale, uniuni, am ba sade,
iar colaborãrile, asocierile sau parteneriatele pot
include, în condiþiile legii ºi activitãþi de spon-
sorizare.

(4) Având în vedere situaþiile complexe exis-
tente, referitoare la modul de studiere a limbii
ucrainene de cãtre concurenþi, aceºtia vor fi
împãrþiþi pe clase ºi, în cadrul fiecãrei clase, pe ca -
tegorii, în funcþie de modul de studiere a limbii
ucrainene de cãtre elevi, dupã cum urmeazã:

- categoria A: Concurenþii care frecventeazã o
unitate ºcolarã/secþie/grupã cu predare în limba
ucraineanã;

- categoria B: Concurenþii care frecventeazã o
unitate ºcolarã/secþie/grupã cu predare în limba
românã sau în altã limbã decât limba ucraineanã ºi
care învaþã limba ucraineanã ca disciplinã de studiu.

Art.2. (1) Olimpiada de limba ºi literatura
ucraineanã maternã  este deschisã tuturor elevilor,
de la toate formele de învãþãmânt de stat (zi, seral,
cu frecvenþã redusã), particular ºi confesional, cu
condiþia sã participe la toate etapele organizate ºi sã
îndeplineascã condiþiile de calificare pentru etapele
ulterioare la clasa la care sunt înscriºi în anul de
desfãºurare a olimpiadei:

- Ciclul gimnazial -  clasele aVII-a ºi a VIII-a;
- Ciclul liceal-  clasele a IX- a XII-a/ a XIII-a.

Art.3. (1) Etapele de desfãºurare a Olimpiadei de
limba ºi literatura ucraineanã maternã  sunt: pe
ºcoalã, localã, judeþeanã, naþionalã.

Capitolul II
Organizarea olimpiadei. Selecþia elevilor ºi

norma de reprezentare

Art.4. (1) Olimpiada de limba ºi literatura
ucraineanã maternã  este organizatã de DGÎLM din
cadrul MECS, prin IªJ/ unitãþile ºcolare subordo-
nate, în parteneriat cu UUR, cu Ambasada Ucrai nei
în România, cu instituþii de învãþãmânt superior din
þarã sau din afara þãrii, edituri, organizaþii neguver-
namentale, instituþii de culturã etc.

(2) Responsabilitatea organizãrii ºi desfãºurãrii
olimpiadei revine, în funcþie de etapã, unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, IªJ, DGÎLM, conform
prevederilor Metodologiei-cadru.

(3) La etapa naþionalã se constituie Comisia
Centralã a competiþiei naþionale, cu cel puþin 15 zile

înaintea începerii etapei naþionale a competiþiei, la
propunerea consilierului  din cadrul DGÎLM ºi este
avizatã de cãtre directorul general al DGÎLM ºi este
aprobatã de secretarul de stat care coordoneazã
direcþia generalã respectivã, conform prevederilor
Metodologiei - cadru.

Art.5. (1) La etapele pe ºcoalã, localã ºi
judeþeanã, criteriile de departajare sunt stabilite de
cãtre Comisiile de organizare ºi evaluare, conform
prevederilor Metodologiei - cadru.

(2) La etapa naþionalã, va participa, din fiecare
judeþ în care se studiazã limba maternã ucraineanã,
indiferent de forma de studiu, câte un elev/ clasã
pentru fiecare categorie, primul în ierarhia clasei la
care a concurat, cu respectarea punctajului minim
prevãzut de regulament, astfel:

- ciclul gimnazial 4 elevi: 2 elevi/ clasa/categorie
- ciclul liceal 8 elevi: 2 elevi/clasã/categorie

(3) Calificarea elevilor la etapa naþionalã a
Olimpiadei este condiþionatã de obþinerea unui
punctaj minim de 90 de puncte.

(4) În cazul în care la un anumit nivel de studiu
nu se realizeazã punctajul minim, locul va fi redis-
tribuit unui alt nivel de studiu conform celui mai
mare punctaj realizat, astfel încât judeþul sã aibã
ºansa de a obþine cele mai bune rezultate la etapa
naþionalã ºi la barajele de selecþie a loturilor de
pregãtire pentru competiþiile externe în domeniu,
conform prevederilor art.40.(4) din Metodologia -
cadru. 

(5) În cazul în care se decide susþinerea unei
probe de baraj pentru calificarea la etapa naþionalã
la Olimpiada de limba ºi literatura ucraineanã
maternã, aceasta va viza creativitatea elevilor. La
toate etapele olimpiadei de limba ºi literatura
ucraineanã maternã se va þine seama de faptul cã
limba (competenþele lingvistice) reprezintã un
instrument pentru manifestarea creativitãþii ºi
inteligenþei lingvistice, nu un scop în sine.

Art. 6. (1) Fiecare comisie judeþeanã va trans-
mite consilierului de la DGÎLM  din cadrul MECS
baza de date privind elevii calificaþi, în formatul
solicitat, în decurs de o saptãmânã de la afiºarea
rezultatelor, precum ºi judeþului gazdã pentru etapa
naþionalã, conform prevederilor Metodologiei -
cadru.

(2) Programul desfãºurãrii etapei naþionale a
Olimpiadei de limba ºi literatura ucraineanã mater-
nã va fi propus de cãtre inspectorul de specialiate
din judeþul gazdã ºi avizat de DGÎLM din cadrul
MECS. 

Capitolul III
Evaluarea ºi probele de concurs

Art.7. (1) Programa de olimpiadã este programa
ºcolarã în vigoare. Toate subiectele propuse ºi selec-
tate vor þine cont numai de programa ºcolarã în
vigoare (competenþele de comunicare) ºi nu vor
favoriza tematic vreunul din manualele existente.
Subiectele referitoare la redactarea de texte vor fi
astfel concepute încât sã favorizeze utilizarea efici -
entã ºi creativã a limbii în situaþii reale de comuni-
care ºi sã nu permitã învãþarea bazatã pe memorarea
de texte.

(2) Pentru etapele judeþeanã ºi naþionalã,
subiectele ºi structura acestora sunt responsabili-
tatea consilierului DGÎLM din cadrul MECS. În
scopul pregãtirii subiectelor ºi stabilirii structurii
acestora, toate cadrele didactice pot transmite pro -
puneri de subiecte dupã modelul prezentat anterior
etapelor olimpiadei, în format electronic, pe adresa
consilierului DGÎLM din cadrul MECS
(codrea.elvira@yahoo.com). Pentru etapele ante-
rioare ale olimpiadei, subiectele ºi structura acesto-
ra sunt responsabilitatea inspectorului de speciali-
tate/inspectorului pentru minoritãþi din fiecare judeþ
în care se organizeazã Olimpiada de limba ºi lite -
ratura ucraineanã maternã. 

(3) Timpul de lucru pentru proba de concurs este
de 3 ore la ciclul liceal ºi de 2 ore la ciclul gim-
nazial.

(4) La toate etapele Olimpiadei de limba ºi li -
teratura ucraineanã maternã, rezultatele probei de
concurs, sunt apreciate prin punctaje de la 0 la 100,
conform baremelor.

Art.8. (1)  La toate etapele olimpiadei, evaluarea
lucrãrilor este realizatã de cãtre profesori de spe-
cialitate din învãþãmântul preuniversitar, având
merite deosebite, care nu au în competiþie rude ºi
afini pânã la gradul al III-lea inclusiv, ºi care nu au
elevi calificaþi la clasa la care evalueazã. Aceºtia vor
da o declaraþie scrisã (anexã) prin care sã îºi asume
respectarea condiþiilor menþionate la art. 8.alin ( 1).

(2) La toate etapele olimpiadei, rezultatele
iniþiale se comunicã prin afiºarea acestora, pentru
fiecare categorie, pe clase, în ordine alfabeticã.

(3) Dupã afiºarea rezultatelor preliminare, va
avea loc o întrunire cu elevii concurenþi ºi profesorii
evaluatori, la care se vor discuta subiectele ºi bare -
mele probelor de concurs, dificultãþile întâmpinate
etc. Elevii pot solicita sã-ºi vadã lucrarea, iar profe-
sorii evaluatori vor trebui sã explice ºi sã argu-
menteze, dupã caz, punctajul acordat. 

(4) În cazul în care elevul considerã cã punctajul
stabilit de comisie nu este în concordanþã cu
baremul afiºat, acesta poate depune contestaþie (nu
se admite depunerea contestaþiei de cãtre altã per-
soanã, de exemplu: pãrinte, profesor îndrumãtor,
coleg etc.).

(5) Contestaþiile se rezolvã conform Metodo -
logiei - cadru.

(6) Dupã eventualele reevaluãri la contestaþii, se
afiºeazã rezultatele finale, în ordine alfabeticã ºi
valoricã.

Capitolul IV
Premierea

Art.9. (1)  La toate etapele olimpiadei, ierarhia
concurenþilor, în vederea premierii se stabileºte în
ordinea descrescãtoare  a punctajului obþinut.

(2)  La etapa naþionalã a Olimpiadei de limba ºi
literatura ucraineanã maternã, Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii ªtiinþifice acordã, pentru fiecare an de
studiu/categorie, maximum 3 premii, de regulã un
premiu I, un premiu II ºi un premiu III, ºi un numãr
de menþiuni reprezentând 10% din numãrul partici-
panþilor, rotunjit la numãrul întreg imediat superior,
în cazul unui numãr fracþionar, cu respectarea ie -
rarhiei valorice ºi a condiþiei de punctaj stabilite
prin acest regulament. În cazul în care 2 sau mai
mulþi participanþi obþin acelaºi punctaj în concurs,
fãrã posibilitatea de departajare, comisia poate
decide acordarea aceluiaºi premiu pentru punctaje
egale, cu condiþia respectãrii numãrului maxim de 3
premii.

Capitolul V
Dispoziþii finale ºi tranzitorii

Art.10. (1)  Toate informaþiile privitoare la orga-
nizarea ºi desfãºurarea Olimpiadei de limba ºi lite -
ratura ucraineanã maternã  vor fi fãcute publice
numai de cãtre preºedintele executiv al Comisiei
Centrale.

(2) Formatul electronic de transmitere a datelor
privitoare la elevii calificaþi pentru etapa naþionalã
va fi stabilit de preºedintele executiv al Comisiei
Centrale ºi comunicat preºedinþilor executivi ai
etapei anterioare. Acestora le revine rãspunderea
privind corectitudinea datelor elevilor, care vor fi
transmise în modul indicat de cãtre preºedintele
executiv al Comisiei Centrale.

(3) Orice alte date cu privire la desfãºurarea
etapelor anterioare celei naþionale, solicitate de
cãtre preºedintele executiv al Comisiei Centrale de
la preºedinþii executivi ai comisiilor de la etapele
anterioare vor fi transmise de aceºtia la termenele
prevãzute ºi în formatul cerut. 

(4) Prezentul regulament intrã în vigoare în anul
ºcolar 2014-2015 ºi poate fi completat ºi cu alte
aspecte organizatorice specifice fiecãrui an ºcolar.

(5) În anexã este prezentat modelul de declaraþie
pentru membrii comisiilor.

Prezentul regulament a fost elaborat de con-
silierul D.G.I.L.M. din cadrul MECS, dna Elvira
CODREA

REGULAMENT SPECIFIC
privind organizarea ºi desfãºurarea 

Olimpiadei de limba ºi literatura ucraineanã maternã 
în anul ºcolar 2014 - 2015
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Cãtre Uniunea Ucrainenilor din România

Domniei Sale,
Domnului Preºedinte
ªtefan Buciuta

Stimate Domnule Preºedinte,

Am luat cunoºtinþã cu nedumerire de unele
poziþii exprimate public ºi de unele informaþii în
presã care reiau ºi interpreteazã verdictul pro -
nunþat în dosarul privind aºa-numitul conflict de
interese imputat Dvs., cauzã în care am avut
onoarea sã vã asigur apãrarea. Consider onest sã
afirm cã v-am apãrat nu numai în vir tu t ea obli -
gaþiei profesionale asumate, ci ºi din convin-
gerea cã împrejurãrile celor petrecu te conturau
o evidentã lipsã de pericol social ºi cã era în in -
teresul dreptãþii ºi al corectitudinii ca in s tanþelor
sã li se înfãþiºeze dimensiunile ºi semnificaþiile
reale ale faptei, pentru a nu pre vala rãstãlmãciri,
intrigi ºi manipulãri. Expe rienþa juridicã ºi de
viaþã mi-a relevat adesea un adevãr binecunos-
cut de orice practician al dreptului, anume cã,
uneori, faptele pot îm brã ca sau chiar îmbracã
aparenþa unor infracþiuni, dar, ana lizate cu
atenþie, nu pot fi aliniate celor ce stârnesc jus -
tificat oprobriul public. Tocmai de aceea le gea
oferã ºi posibilitatea unor verdicte di  feren þiate,
nuanþate, inclusiv a pronunþãrii unor sancþiuni
care nu devin propriu-zis opera þionale.

Este ºi cazul Domniei Voastre.
Deºi actul de sesizare a instanþei prezintã

angajarea la cabinetul parlamentar pe care l-aþi
avut în Baia Mare a fiicei Dvs. ca având trãsã-
turile unui conflict de interese, instanþa su -
premã a þinut seama ºi de faptul cã aceasta era
o practicã permisã ºi generalizatã printre parla-
mentari, ca o consecinþã a faptului cã demni-
tarii au dreptul de a fi susþinuþi în activitatea lor
politicã de persoanele cele mai fidele ºi de
încredere. În cazul mandatului Dvs. se punea ºi
problema unei persoane care sã cunoascã obi-
ceiurile ºi preocupãrile specifice comunitãþii

ucrai  nenilor din România. Când, pentru evi -
tarea oricãror suspiciuni, regulile parlamen tare
nu au mai permis asemenea opþiuni, cola -
borarea fiicei Dvs. deja încetase.

Având în vedere circumstanþele faptei, in -
stanþa supremã a pronunþat o pedeapsã mo dicã,
dar mai ales a dispus suspendarea executãrii pe
durata unui termen de încercare de 3 ani.
Aceasta înseamnã cã în cazul unui comporta-
ment corect, adicã normal în cazul unui om cu
biografia, antecedentele ºi reputaþia Dum nea -
voastrã, în timpul termenului de încercare nu
suferiþi nici o rigoare, iar la sfârºitul terme nului
de încercare va fi ca ºi cum pedeapsa nu ar fi
existat.

De remarcat este cã nu vi s-a aplicat nicio
pedeapsã complementarã, de interzicere a unor
drepturi dupã expirarea duratei pedepsei, iar
pedeapsa accesorie de interzicere a unor drep-
turi, care se asociazã în mod automat pedepsei
principale, în cazul Dvs. este ºi ea suspendatã
pe durata termenului de încercare. Deci, sub
condiþia bunei purtãri, de care nimeni care vã
cunoaºte nu se îndoieºte, acum ºi în viitor
Dumneavoastrã nu vã aflaþi sub nici o inter-
dicþie legalã de a ocupa vreo funcþie sau de a vã
exercita vreun drept dintre cele recunoscute de
Constituþie oricãrui cetãþean.

Am parcurs ºi o opinie exprimatã public
despre pretinsa aplicabilitate a art.24 litera d
din Statutul Uniunii Ucrainenilor din România,
conform cãreia „în cazul condamnãrii penale
definitive“ a preºedintelui în exerciþiu se de -
sem neazã un preºedinte interimar. Este o inter-
pretare total greºitã, care nu face cinste niciunui
jurist ºi care aruncã Statutul în zona gravã a
încãlcãrii Constituþiei, legea fundamentalã a
statului român. Art.53 din Constituþie prevede
condiþiile în care poate avea loc restrângerea
exerciþiului unor drepturi sau libertãþi (liber-
tatea de asociere ºi dreptul de a fi ales fiind fun-
damentale), iar prima dintre condiþii este ca
restrângerea sã fie prevãzutã de lege. Ori ni cã -
ieri legea penalã (ºi nici vreo altã lege) nu
prevede cã simpla pronunþare a unui verdict de
condamnare (chiar ºi condamnarea la închi soa -
re cu executare) ar atrage în mod automat
interzicerea exercitãrii unor drepturi. Pentru
interzicerea exercitãrii unui drept sau altul tre-

buie ca instanþa penalã sã pronunþe, pe lângã
pedeapsa principalã (spre exemplu cu închi -
soarea) ºi pedeapsa complementarã a interzi -
cerii unor drepturi, indicându-se cu exactitate
dreptul a cãrui exercitare se interzice ºi durata
interdicþiei. În cazul Dumneavoastrã nu s-a pro -
nun þat o pedeapsã complementarã, iar execu -
tarea pedepsei accesorii a fost suspen datã. Deci
vã exercitaþi toate drepturile în deplinãtatea lor.

Formularea din Statut este elipticã, dar
aceas ta nu justificã interpretarea contrar Con -
sti tuþiei. Iar conform Constituþiei, interpretarea
art.24, lit.d din Statutul UUR nu poate fi decât:
în cazul condamnãrii penale definitive la inter -
zi cerea dreptului de a fi ales, de a se asocia, de
a mai ocupa funcþia deþinutã, ori, într-o altã ipo -
tezã - în cazul executãrii unei pedepse penale
care face imposibilã executarea mandatului.

Pentru a fi ºi mai explicit în ceea ce priveºte
susþinerea cã nu pedeapsa principalã (cu închi -
soarea), ci numai pedeapsa complementarã sau
accesorie cu executare pot interzice exercitarea
unor drepturi sau libertãþi, amintesc cã existã
cazuri de condamnaþi definitiv care candideazã
sau chiar ocupã loc în Parlament. Sunt rare,
pentru cã, de regulã, se pronunþã ºi condam na -
rea la pedeapsã complementarã, dar ase menea
cazuri existã. ªi nu trebuie sã ne gândim numai
la Nelson Mandela sau la Ilie Ilaºcu (care, chiar
dacã pãtimeau pentru convingerile lor politice,
închisoarea o ispãºeau pentru încadrãri în drep-
tul comun, iar formal juridic nu se punea pro -
ble ma temeiniciei încadrãrii), ci existã ºi ase -
menea cazuri banale, fãrã conotaþii eroice.

Nu am calitatea sã apreciez opþiunile Uniu -
nii Dvs. dar ca jurist ºi cunoscãtor al cazului am
þinut sã-mi exprim uimirea despre interpretarea
greºitã a unui text din Statut. Singur Congresul
Uniunii, care v-a ales, este în mãsurã sã ana -
lizeze ºi sã punã în balanþã activitatea ºi repu -
taþia Dvs., inclusiv ca urmare a experienþei
juridice trãite, ºi nu aplicarea automatã a art.24,
lit.d din Statut, care ar constitui un abuz.

Cu stimã,

Sergiu ANDON,
avocat

În ziua de 26 februarie a.c., la Târgu Mureº,
a avut loc conferinþa cu titlul „Protecþia
minoritãþilor: practica din România, modele eu -
ropene ºi iniþiativa cetãþeneascã europeanã
Minority SafePack“, organizatã de Fundaþia
Cul turalã Dr. Bernády György.  

Fundaþia Culturalã Dr. Bernády
György din Târgu Mureº organizeazã
de mai bine de 15 ani conferinþe dedi-
cate problematicii convieþuirii comu-
nitãþilor naþionale din România. 

În acest an, seria evenimentelor a
debutat cu o masã rotundã la nivel înalt
organizatã în jurul tematicii „Protecþia
minoritãþilor: practica din România,
modele europene ºi iniþiativa cetãþe-
neascã europeanã Minority SafePack“. 

Conferinþa a avut drept scop elimi na -
rea unor interpretãri eronate ale aspi ra -
þiilor comunitãþilor minoritare, comba -
3te rea temerilor reciproce ºi pregãtirea
mentalitãþilor pentru o convieþuire fructuoasã
prin analiza cadrului actual de convieþuire ma -
jo  ritate-minoritate în Româ nia ºi prin dezba -
terea unor modele europene funcþionale, pe
baza unor exemple concrete.   

Evenimentul este  menit sã creeze o platfor-

mã de dialog pentru prelucrarea trecutului ºi
elaborarea unei viziuni comune pentru viitorul
societãþii româneºti. Astfel, conferinþa a fost un
eveniment de rang înalt, care a reunit persona -
litãþile sferei politice ºi civice, respectiv, ale

pre sei româneºti, cum ar fi: Kelemen Hunor -
pre ºe dintele UDMR, Markó Béla - fost lider al
UDMR, Laczikó Enikö - secretar de stat, De -
par tamentul pentru Relaþii Interetnice, Lau -
renþiu ªtefan - consilier prezidenþial pe politicã
internã, Corneliu Boicu - din partea PSD,

Mihai Voicu - vicepreºedintele Partidului Na -
þio nal Liberal, Vasile Dîncu, preºedinte IRES,
Florin Buicu, Codrin Scutaru, Nicolae Mir co -
vici - secretar al Camerei Deputaþilor, Buciuta
ªtefan - preºedintele UUR, reprezentanþi ai
Uniunii Sârbilor din România etc.

De asemenea, au fost prezenþi ºi numeroºi
specialiºti în domeniu, precum Lucian
Mîndruþã - jurnalist, Smaranda Enache - preºe -
din tele Ligii ProEuropa,  György Frunda - con-
silier al primului ministru, domnul Meirion

Prys Jones, CEO al „Network to Pro -
mo te Linguistic Diversity“ ºi al
Consiliului Linguistic Galez.

S-au purtat discuþii pe pachetul de
legi privind protecþia minoritãþilor,
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Târgu Mureº,  dialogul ce ar trebui
sã existe între minoritãþi ºi majoritate,
neajunsurile în aplicarea legislaþiei
privind minoritãþile naþionale în
România, pãstrarea identitãþii etnice,
lingvistice ºi culturale.

Faptul cã drepturi pentru minoritãþi
sunt, dar aplicarea lor lasã de dorit ºi în
2015, a fost una dintre concluziile des -
prin se dupã o zi de dezbateri ºi prezen-
tãri la conferinþa „Protecþia mino ritã -

þilor: practica din România, modele europene ºi
iniþiativa cetãþeneascã europeanã Minority
SafePack“.

Nicolae Miroslav PEtREþCHI,
director economic UUR

Un punct de vedere

„protecþia minoritãþilor: practica din românia“



Bunul ºi mai tânãrul meu prieten Mykola
Korsiuk, minunatul poet, prozator ºi eseist, îm -
plineºte 65 de ani. Mã alãtur celor care-i ureazã
cu acest prilej viaþã lungã, veselã, plinã de
bucurii ºi forþã creatoare! Încerc, astfel, sã
strecor o razã de speranþã luminoasã în sumbra
melancolie de care a fost cuprins poetul când a
zãmislit poezia de mai jos. O încredinþez tiparu-
lui în semn de omagiu aniversar. La mulþi ani,
Mykolo!

Corneliu IROD

Va fi de-acuma toamnã, târzie toamnã,
Dureros strepezitã, fãrã podoabe târzii,
Când în azur cu sufletul ne vom întoarce, 
În acel hãu albastru, în care nu vom fi.

Va fi doar visul trist ce þese
Cernite umbre-n amurgul pârguit,
Luminã strecuratã, duioasã ºi cãruntã, 
Linþoliu sumbru-n ochi de antracit.

Ca gândul treaz ºi dureros de dincolo,
De care doar zãdãrnicia a scãpat,
Amãgitoare mreje, precum o amintire,
În suflet creºte þipãt disperat.

În inimã durerea înfige azi blestemul,
Crestând pe un rãboj prevestitor
Pecetea din vecie ºi singura comoarã,
Cu care se-nsemneazã destinul tuturor.

Zgârcit ºi orb, precum din cer e semnul
Cu care strãluminaþi suntem în ceasul sfânt,
Când ºi furtuna ademenitor dezlãnþuitã
Meneºte pentru noi doar bezna din adânc.

Va fi, deci, toamnã, târzie toamnã,
Cea de pe urmã toamnã-n azurul din abis;
De râsul lumii, ca pân-acum: albastrã

consonanþã,
Dar fãrã gânduri, fãrã îndoieli,

fãrã vreun vis.

traducere din limba ucraineanã de
Corneliu IROD
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Va fi de-acuma toamnã...

Cuvântaþi-mã, florilor,
Sã mã fure culorile
De sub streaºina norilor
Când mã cautã zorile.

Cuvântaþi-mã, florilor,
Prima razã când scapãrã.
Gingãºia culorilor
Când mã furã - mã apãrã.

Cuvântaþi-mã, florilor,
Dãruindu-mã cântului
Sã fiu liniºtea zorilor
Pe altarul cuvântului.

La marginea zãrii se-adunã roºeaþa
ªi-o ultimã razã voi cere în dar.
O noapte de visuri ºi-apoi dimineaþa,
O filã-mi va da bunul meu calendar.

Voi rupe o filã la stinsul de stele
Sã zboare cu mine spre cerul de-azur.
Cu soare-rãsare zidi-voi castele
Din crengile brazilor jur-împrejur.

ªi ziua ºi noaptea mã cautã-n soare
Cu ochii, cu braþele pline de dor
Iar zilele reci - desfrunzite cotoare
Ca rãnile umbrei apuse, mã dor.

La mijlocul zilei aici în comunã,
În zile de varã, e-un soare torid
ªi-atuncea la umbrã oameni se-adunã
ªi-o pun de-o poveste, cam asta decid.

Mai rupe o filã de cec, cine are, 
Sau cere pe credit o ladã de bere
ªi stau la poveºti pânã soare rãsare
Din nou peste fire, aºa cum se cere.

Dar merg  ºi la muncã pe drumuri de munte
Apoi dimineaþa, cu pas liniºtit, 
În zile când plouã - eu însã, cuminte, 
Rãmân spre a scrie ce-au mai povestit!

Lucian PERþA

Martie - lunã a anului în care dãm primii 
piept cu... Mãrþiºor!

Încã un pas ºi-un ceas - ºi-ascultãm iarna 
care se duce de la noi.

Trist pe-o scenã de ogradã joacã omul 
de zãpadã.

Nici cod galben, nici portocaliu, doar Baba 
Dochia scuturându-ºi cojoacele.

Ochi oblic miraþi. Surâsul rãsare... 
Mãrþiºoarele din piept îºi fac efectul.

În timp ce atârnã la rever, „sexi-mãrþiºorul“ 
priveºte spre decolteu - ºi n-are un motiv 
prea îmbietor. Decolteul de la decolo vine. 
Decolo înseamnã a tãia capul. [Mai bine

ar fi însemnat „a suci capul“...].
Geruþul de peste noapte s-a întors deodatã - 

a uitat ceva: ce a uitat!?
Totuºi, împrimãvãrare! Picuri din salcie - 

din liliac muguri.
Marile averi dobândite ilegal încã mai dorm 
în haine scumpe, blãnuri ºi covoare pline

de molii.
Toate violetele din acest început de 

primãvarã se recunosc între ele.
Ideea tragerilor loto de Mãrþiºor de anul 

acesta e un „copac singuratic“,
în peisajul primãverii. Unde sã-ºi facã, 

deci, naive, pãsãrile câºtigãtoare „cuib“?
Depresie sau astenie de primãvarã?

Mã supãr odatã cu fiul meu, 
la topirea zãpezii.

O muscã se trezeºte din amorþealã.
Pervazul cabinetului stomatologic 
ascultã... Anestezia fãcutã de dentist 

s-a „trezit“ ºi ea!
Un vânticel dinspre Guvern ne sunã la

ureche cuvinte de virtuale taxe 
ºi crude scumpiri.

Mi-am gãsit un job de sezon primãvãratic: 
purtãtor de „verde crud“.

Clopotniþa doarme sub lunã. Ferice vis... 
pânã la varã!

Trosnetele mugurilor fac repetiþie în surdinã,
la poligonul de trageri.

Un mãrþiºor cu simþul sãrbãtorii ºtie sã se 
bucure ºi de ziua de 8 Martie!

Ciocãnitoarea flãmândã contemplã cu capul 
plecat vestimentaþia 

sãracã a pomilor din grãdinã.
Umor în glas, zeflemea, miracol de tandreþe,

ºi-aceastã libertate a guguºtiucului care 
cântã anotimpul.

O bãtrânicã surâde în faþa unei tarabe cu 
mere zbârcite. Simplã coincidenþã.

Vecinului de bloc îi încolþeºte o idee ºi 
colocatarii o numesc 
sãmânþã de ranchiunã.

O dovadã cã borcanul cu murãturi e pe 
golite, e ºi faptul cã trufandalele 
primãverii timpurii fac ravagii la 

preþuri prin pieþe.
Nopþile ºoptesc pernei cã tot visele

promoveazã fiecare zi, din 
orice-nceput de primãvarã.

Puþin câte puþin, Firicel-de-Iarbã scoate 
cãpºorul pe lângã carapacea unei pietre.

Nu din comoditate, o muscã pune suflet pe 
plasa de protecþie a ferestrei, 
insistând tacticoasã sã pofteascã

în camerã.
Nu mai privim crãciuniþa din glastrã ca pe o 

sursã de visare, ci ca pe o sursã 
de conservare a energiei 

verdelui pentru începutul de iarnã.
Pãdurile ºi câmpia s-au plâns DNA-ului

de niºte retrocedãri lacrimale! E timpul 
de reacþionat, corespunzãtor, pânã vin ploile.
Prin uneltele sale de arat ºi semãnat, omul 
simplu se exprimã mai sincer decât prin 
cuvintele unor programe de informaþii ºi 

ºtiri cu care unele televiziuni uneltesc...
Dupã roatã, cicã legislaþia valideazã

„colivia“ din prea mare dragoste 
pentru „pãsãrile cãlãtoare“.

Sã distrugi un cuib de rândunici pe motivul 
cã „picteazã“ peretele alb al casei - e totuºi 

un pãcat! Uitãm cã ºi noi avem un cuib, 
dar spre deosebire de lãstuni, 

noi îi punem lacãt.
......................................................................

Totodatã, mai înainte de altele,
Martie - zis ºi Mãrþiºor
Se uitã-n ochii noºtri
Ca-ntr-o oglindã de recunoºtinþã:
Omagiu adus titanului literaturii ucrainene,
TARAS ªEVCENKO [9 martie 1814 - 10

martie 1861].

Mihai MAtEICIUIC

mărţiŞor cu Şnur de interFerenţe Lirice

Iuri Pavliº
Dor de soare

Cuvântaþi-mã,
florilor

PARODIE
IURI PAVLIª

Dor de soare
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Stimate domnule Ambasador,
Stimaþi Preºedinþi participanþi la discuþie,
Doamnelor ºi Domnilor,

Am venit aici cu amintiri minunate despre con-
ferinþa din München de anul trecut. Ea a avut loc
exact înainte ca Ucraina sã plãteascã un tribut
cumplit în vieþi omeneºti pe Maidan pentru a pu -
tea deveni un stat democratic european. ªi declar,
astãzi, la München cã sunt mândru de þara mea.

Aceastã conferinþã a confirmat în 50 de rânduri
cã obligaþiile, responsabilitatea ºi valorile sunt
componente fundamentale ale securitãþii globa le
ºi pãcii. ªi eu am fost atunci foarte mândru fiind-
cã Ucraina a arãtat Europei ºi întregii lumi cã
meritã sã lupþi pentru democraþie ºi valori.

Au fost timpuri când noi am crezut în dreptul
internaþional. Am crezut cã pretenþiile teritoriale,
agresiunea, dreptul celui puternic au rãmas în
urmã, cel puþin pe continentul nostru.

Acum, însã, aceastã convingere a dispãrut.
Anul 2014 a dat acele ceasornicului cu zeci de ani
sau chiar cu un secol în urmã. Vecinul nostru a
încãlcat dreptul internaþional ºi a anexat o parte a
teritoriului nostru. Fostul nostru partener strategic
duce astãzi un rãzboi hibrid împotriva unui stat
suveran, cofondator al ONU.

Munþi de minciunã ºi propagandã au fost
clãdiþi în zidul urii care a crescut între cele douã
popoare, cândva prietene. Frontierele tranzitate
altãdatã de mãrfuri ºi prieteni, acum sunt invadate
de tancurile, artileria ºi muniþia rusã.

De câte dovezi mai avem nevoie pentru a
demonstra un fapt evident, ºi anume cã pe terito-
riul nostru se aflã mercenari, arme, antrenori mi -
litari ºi trupe ruseºti. 

Astãzi, am adus cu mine actele de identitate ºi
carnetele militare ale soldaþilor ºi ofiþerilor ruºi
care se gãsesc la noi. Este cea mai bunã dovadã a
agresiunii ºi a prezenþei militarilor ruºi. Ultimul
an a fost o tragedie continuã pentru poporul meu.

Numãrul soldaþilor ucraineni cãzuþi la datorie
pentru apãrarea Ucrainei împotriva agresiunii a
ajuns la 1432. De asemenea, 5638 de locuitori
paºnici ºi-au pierdut viaþa din luna aprilie pânã în
prezent...

Aceastã agresiune deschide cutia Pandorei
pentru securitatea internaþionalã ºi de aceea
soluþionarea ei nu trebuie amânatã. Conflictul tre-
buie soluþionat ºi nu îngheþat.

Acum este clar cã dacã Ucraina nu va putea sã-
ºi asigure pacea ºi sã-ºi restabilescã integritatea
teritorialã, revizuirea frontierelor, proliferarea
terorismului, catastrofa umanitarã ºi tehnologicã
vor continua. ªi îmi face plãcere sã discut cu pri-
etenii mei, preºedinþii þãrilor care sunt parteneri ai
Ucrainei.

Noi suntem astãzi în situaþia de a ne lupta pen-
tru libertatea ºi independenþa Ucrainei. Dar aici e
vorba, în acelaºi timp, de libertatea Europei, de
independenþa Europei ºi de securitatea lumii.

Cred cã e o hotãrâre bunã cã majoritatea dis-
cuþiilor de astãzi sunt consacrate Ucrainei ºi crizei
ucrainene, agresiunii împotriva Ucrainei ºi gãsirii
modului de soluþionare a acestor probleme.

Eu sunt un preºedinte al pãcii, nu al rãzboiului
ºi primul meu pas în aceastã funcþie a fost
armistiþiul unilateral ºi Planul de pace. În timp ce
ne aflam la summitul NATO din Wales, au fost

semnate Protocolul de la Minsk ºi Memo ran -
dumul de la Minsk pe baza planului meu de pace.
În aceste documente sunt cuprinse chestiuni
extrem de simple, ºi anume oprirea imediatã a
focului, eliberarea prizonierilor, închiderea fron-
tierelor ucrainene, retragerea tuturor trupelor
strãine de pe teritoriul nostru, un mecanism demo-
cratic foarte simplu - alegeri libere ºi oneste pe
baza legislaþiei ucrainene, confirmate de observa-
torii strãini. Alte modalitãþi de a-i reprezenta pe
cetãþenii din Donbas într-o þarã liberã ºi democra-
ticã nu existã. Dar aceasta nu i-a convenit opo-
nentului nostru.

Sunt convins cã numai Memorandumul de la
Minsk ºi Protocolul de la Minsk, recunoscute în
lume, vor putea stabiliza situaþia din Ucraina. Noi
nu vom recunoaºte niciodatã alegerile ilegale din
2 noiembrie în cadrul cãrora ar fi fost aleºi lideri
ai aºa-numitelor Republica Popularã Luhansk ºi
Republica Popularã Doneþk.

Ei îºi exprimã mirarea de ce noi nu dialogãm
cu teroriºtii. Pentru început, trebuie sã realizãm
armistiþiul ºi numai dupã aceea sã organizãm
alegeri într-un mediu democratic ºi aceasta cât
mai repede.

Vã imaginaþi cã cineva din Europa secolului al
XXI-lea poate fi împotriva armistiþiului fãrã nici-
un fel de condiþii? Cred cã aceasta este o mare
provocare la care trebuie sã primim un rãspuns în
urmãtoarele ore sau zile. Cine va rãspunde pentru
lipsa pãcii?

Doamnelor ºi Domnilor,
Restabilirea armistiþiului este obiectivul nostru

principal. Trebuie sã ne asumãm obligativitatea de
a depune eforturi conjugate.

Cu câteva zile în urmã, Germania ºi întreaga
lume a pierdut una dintre cele mai mari personali -
tãþi ale istoriei contemporane, pe preºedintele fe de -
ral Richard von Weizsacker care a avut un rol
deosebit ºi în ceea ce priveºte soarta Ucrainei. El
este acela care a trimis o scrisoare predecesorului
meu, primului preºedinte al Ucrainei, Leonid Krav -
ciuk, ºi  a recunoscut independenþa noastrã. La un
moment dat, domnia sa a spus: „Problema Ger -
maniei va fi deschisã atâta timp, cât poarta
Brandenburg va fi închisã“. Parafrazând cuvintele
sale, aº vrea sã afirm cã problema Ucrainei va fi
deschisã atâta timp, cât vor fi închise inimile co -
munitãþii mondiale pentru a o ajuta în sfera mili tarã.

Noi suntem o naþiune independentã ºi avem
dreptul de a apãra poporul nostru. Noi nu am
încãlcat niciodatã ºi nu încãlcãm Memorandumul
de la Minsk ºi nu întreprindem paºi în direcþia
încãlcãrii lui. Dar, ca preºedinte al þãrii mele,
rãspund de viaþa fiecãrui ucrainean. ªi dacã vom
depune toate eforturile pentru semnarea proto-
colului de pace, de încetare a focului, vom avea
dreptul de a ne apãra teritoriul ºi poporul nostru
cu sprijinul întregii lumi. 

ªtiu cã între mulþi experþi existau dispute cu
privire la acordarea acestui sprijin, apreciind cã
ajutorul militar va provoca o agresiune. Noi
vedem, însã, cã lipsa de apãrare contribuie la
escaladarea situaþiei. În timpul acestui conflict am
demonstrat responsabilitate ºi faptul cã nu vom
folosi armamentul de apãrare pentru atac.

Cu cât apãrarea noastrã este mai puternicã,
cu atât suntem mai convingãtori în diplomaþia
noastrã.

Suntem gata sã oprim imediat ºi în totalitate
focul, dar ºi Rusia trebuie sã fie gata pentru aceas-
ta. Armistiþiul în Ucraina trebuie sã fie una dintre
cãile de consolidare a stabilitãþii în societatea
europeanã ºi internaþionalã.

Anul acesta, marcãm 40 de ani de la Acordul
de la Helsinki ºi eu cred cã avem nevoie de un
mecanism clar de garanþii privind respectarea
obligaþiilor internaþionale adoptate în cadrul do -
cumentelor de bazã, în special al Statutului ONU,
Actului Final de la Helsinki ºi al Cartei de la
Paris.

Un comportament ca acesta în relaþiile inter-
naþionale nu mai poate fi acceptat în Europa.
Vorbesc despre o nouã Cartã Europeanã a Res -
pon sabilitãþii. În acest document, toate þãrile ºi-ar
putea reconfirma obligaþiile lor internaþionale
anterioare. Carta poate asigura în plus instrumente
ºi mecanisme clare de pedepsire pentru încãlcãri.
Suntem gata sã prezentãm opiniile ºi propunerile
noastre pentru acest Statut în vederea examinãrii
lui în cadrul OSCE. Anul acesta în mai, vom avea
o conferinþã la New-York privind revizuirea acor-
dului de neproliferare a armelor nucleare. Vã rog
sã-mi permiteþi sã mã opresc ºi asupra unui alt
aspect important al actualei situaþii internaþionale
în sfera securitãþii care are legãturã cu unul dintre
efectele crizei ucrainene pe care l-aº numi „încãl-
carea promisiunii fãcute Ucrainei“.

Am în vedere încãlcarea clarã de cãtre Rusia a
Memorandumului de la Budapesta din 1994 în
care Rusia, împreunã cu Marea Britanie ºi SUA,
s-au obligat sã respecte suveranitatea ºi integri-
tatea teritorialã a þãrii mele în schimbul  intrãrii
Ucrainei în Acordul de neproliferare a armelor
nucleare ºi renunþãrii la armamentul sãu nuclear.
Cu 20 de ani în urmã am predat 1420 de rachete
nucleare în schimbul garanþiilor de securitate.
Astãzi, cred cã avem dreptul sã primim arme nele-
tale, în cadrul Memorandumului de la Budapesta
pentru apãrarea þãrii noastre. 

Aº vrea, totodatã, sã atrag atenþia asupra faptu-
lui cã nu existã nicio rãspundere juridicã, conform
normelor de drept internaþional, pentru propa-
gandã cinicã ºi agresivã îndreptatã spre încura-
jarea ºi aþâþarea urii naþionale, de rasã sau confe-
sionale.

Apreciez cã Rusia, trebuie sã rãspundã pentru
propaganda cinicã ºi ilegalã care duce la urã reli gi -
oasã ºi naþionalã. Într-un singur an, numãrul per-
soanelor din Rusia care au o atitudine nefavo ra  bilã
Ucrainei a crescut de la 26% la aproape 60%.

Trebuie sã creãm mecanisme ºi instrumente
internaþionale legale care sã contracareze propa-
ganda ºi sã oblige þãrile sã fie mai responsabile ºi
sã respecte principiile neamestecului în treburile
interne ale altor state...

Noi aºteptãm summitul Parteneriatului Estic
din Riga unde vreau sã mã întâlnesc cu partenerii
mei europeni nu pentru a discuta despre rãzboi ºi
sancþiuni. Vreau sã discutãm despre felul în care
putem colabora pentru consolidarea pãcii, susþi ne -
rea reformelor din Ucraina, introducerea regimu-
lui fãrã vize pentru ucraineni ºi cum putem realiza
speranþa poporului ucrainean privind intrarea în
comunitatea europeanã. 

Vã mulþumesc ºi glorie Ucrainei!

UCRAINA - mai aproape
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

Discursul Preçedintelui Ucrainei, Petro Poroçenko, 
la ConferinÆa pe probleme de securitate din München


