
În anul 2002, adunarea Generală a onu
a proclamat data de 21 mai drept Ziua
Mondială a diversităţii Culturale. Cu un an
înainte, unesCo a adoptat declaraţia
universală privind diversitatea Culturală,
declaraţie al cărei prim articol stipulează:
„Ca sursă de schimburi, inovaţie şi creativi-

tate, diversitatea culturală este necesară
umanităţii, aşa cum biodiversitatea este
necesară naturii. În acest sens, patrimoniul
comun al umanităţii trebuie să fie recunos-
cut şi afirmat pentru generaţiile prezente şi
viitoare“. astfel, onu pro-
movează activ dezvoltarea şi
conservarea diversităţii cultu -
rale, care face parte din patri-
moniul comun al uma nităţii,
stimulează capacităţile umane şi
îmbogăţeşte panoplia opţiunilor
de care dispun comunităţile,
popoarele şi naţiunile în bene -
ficiul propriei lor dezvoltări.

diversitatea culturală este
esenţială pentru realizarea de -
plină a drepturilor omului şi li -
bertăţilor fundamentale.

toleranţa şi respectul reci-
proc între popoare şi culturi
sunt indispensabile pentru men -
ţinerea păcii şi securităţii la nivel naţional
şi internaţional.

În scopul creşterii înţelegerii reciproce şi
intensificării relaţiilor de cooperare între
popoare prin intermediul culturilor şi religi-
ilor, secretarul General al onu a lansat
alianţa Civilizaţiilor. În cei 10 ani de exis-
tenţă, iniţiativa s-a afirmat ca una dintre
cele mai relevante platforme ale onu pen-
tru stimularea dialogului intercultural, sub
toate formele de expresie artistică şi cu par-
ticiparea largă a reprezentanţilor mino -
rităţilor naţionale sau religioase.

aflată într-un spaţiu geografic de conflu-
enţă, românia a devenit locul de întâlnire a
mai multor tradiţii culturale şi religioase.
Favorizaţi de caracterul tolerant, pacifist şi
deschis al românilor, popor majoritar orto-
dox, reprezentanţii diverselor culturi, etnii şi
religii s-au putut manifesta aici în libertate,
contribuind la deschiderea culturii române
către valorile universale şi la construirea şi
modelarea caracterului european al acesteia.

de aceea, cultura română oferă un exemplu
concret de realizare a „unităţii în diversi-
tate“, prin modul în care a ştiut să asimileze
valorile culturale europene şi noneuropene,
păstrând, în acelaşi timp, propriile valori şi
identitatea specifică. În zilele noastre, diver-
sitatea culturală capătă noi dimensiuni prin

integrarea ţării în uniunea europeană şi sub
efectele globalizării.

aceste aspecte fac din spaţiul românesc o
zonă de dialog intercultural şi interreligios,
un mediu privilegiat de dezbateri şi acţiuni

menite să cultive reconcilierea între culturi
şi religii. Mai mult decât atât, după evoluţi-
ile democratice care au avut loc în ultimele
două decenii, putem afirma că românia este
un spaţiu în care toate comunităţile cola-
borează, sunt creatoare de noi valori şi con-
tribuie la progresul societăţii româneşti
actuale. deşi musulmanii constituie un pro-
cent foarte redus din totalul populaţiei ţării
noastre, în ceea ce priveşte relaţia dintre
aceştia şi celelalte etnii, inclusiv populaţia
majoritară, românia constituie un exemplu
de bună practică pe plan regional, european
şi internaţional.

uniunea ucrainenilor din românia
(uur) participă la iniţiativele internaţi o -
nale, cum este marcarea Zilei Mondiale a
diversităţii Culturale, organizând an de an,
la suceava, Festivalul interetnic „Con vie -
ţuiri“, o adevărată sărbătoare a diversităţii
culturale şi lingvistice. În cadrul acestui
proiect, ucrainenii, polonezii, ruşii-lipoveni,
germanii, rromii, italienii ş.a., în costumaţie

specifică, etalează publicului o parte din
bogăţia şi frumuseţea  folclorului propriu.
deşi vorbesc limbi diferite, formaţiile artis-
tice ale acestor etnii urcă pe scenă şi prin
intermediul cântecului şi dansului, intră în
dialog intercultural. Festivalul interetnic
„Convieţuiri“ constituie un cadru adecvat

pentru promovarea diversităţii valorilor cul-
turale ale minorităţilor naţionale din judeţul
suceava.

anul acesta, în ziua de 21 mai, la
Biblioteca naţională a româ niei, a fost inau-

gurată o expoziţie de artă având
ca protagonoşti trei autori repre -
zentând genuri şi culturi diferite:
alex ivanov a expus sculptură în
bronz, sub titlul „Cei care ar fi
putut fi“, un omagiu tulburător
adus victimelor Holo caustului;
pictorul suprarealist Mihai Criste
a prezentat „ano timpuri inte-
rioare“, o serie de tablouri inspi-
rate de interfe renţele dintre
diferitele genuri artistice, religie şi
ştiinţă; Maria dobrescu, în gru-
pajul intitulat „sub acelaşi cer“, a
expus foto grafie artistică axată pe
tradiţii şi obiceiuri.

Manifestarea, dedicată Zilei
Mondiale a diversităţii Culturale, a fost
organizată de Ministerul afacerilor externe
în parteneriat cu departamentul pentru
relaţii interetnice (dri) şi Biblioteca
naţională a româniei.

În deschidere, au fost rostite alocuţiuni
despre semnificaţia evenimentului, organi-
zat sub egida alianţei Civilizaţiilor şi în con-
textul aniversării a 60 de ani de la aderarea
româniei la onu. doamna subsecretar de
stat, Christiane Cosmatu, a prezentat
mesajul doamnei secretar de stat din cadrul
dri, lacziko enikő Katalin. din partea
uur, la eveniment au participat dl Ştefan
Buciuta, preşedintele uur, şi dl ion
robciuc, prim-vicepreşedintele uur. În
continuarea manifestării, au avut loc acor-
darea diplomelor de merit „dimitrie
Cantemir“ şi un moment muzical susţinut de
Maria Gheorghiu, interpretă de muzică folk.

Ion ROBCIUC
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ÎNTREBARE

Adresatã: Domnului Sorin MihAi GRindeAnU,
ministrul pentru Societatea Informaþionalã

de cãtre: Deputat ion MARocico (Uniunea Ucrainenilor
din România)

Grupul parlamentar al minoritãþilor naþionale 

obiectul interpelãrii: Serviciile poºtale din comuna
Copãcele, judeþul Caraº-Severin 

Stimate domnule Ministru, primarul comunei Copãcele din
judeþul Caraº-Severin, comunã cu populaþie majoritarã de etnie
ucraineanã, mi-a semnalat faptul cã, începând cu luna mai a.c., loca -
litãþile Copãcele ºi Zorile nu vor mai beneficia de servicii poºtale. 

La aceastã situaþie s-a ajuns în urma pensionãrii agentului poº-
tal de la postul din localitatea Copãcele, precum ºi a înaintãrii
demisiei cu preaviz de cãtre agentul poºtal din localitatea Zorile -
care în ultimul timp deservea ambele localitãþi -, din cauza
condiþiilor ºi a volumului mare de muncã. Menþionez cã întin-
derea localitãþii Zorile este de 7,5 km, nu existã posibilitatea asi -
gurãrii transportului ba nilor între cele douã localitãþi situate la o
distanþã de 3 km una de cealaltã, iar numãrul pensionarilor este
foarte mare. In plus, postul din localitatea Copãcele a fost desfi-
inþat în urma pensionãrii agentului poºtal.     

Pentru susþinerea celor de mai sus, vã ataºez sesizarea domnu-
lui Hirtaucã Ion Ilie, primarul comunei Copãcele.

Având în vedere situaþia creatã, vã rog, stimate domnule Mini -
stru, sã aveþi amabilitatea de a analiza, împreunã cu conducerea
Poºtei Române, posibilitatea reînfiinþãrii postului de agent poºtal
în localitatea Copãcele pentru asigurarea, în bune condiþii, a ser-
viciilor poºtale în cele douã localitãþi ºi de a-mi comunica
soluþionarea. 

Solicit rãspuns scris.

Data Cu stimã,
27 aprilie 2015 deputat Ion MARoCICoCoMuniCat de Presă

Întâlnirea domnului deputat Maksym Burbak, copreşedintele
Grupului de relaţii interparlamentare cu românia din rada

supremă a ucrainei, cu grupul de prietenie omolog din
Parlamentul româniei

Marţi, 26 mai 2015, domnul deputat Ion Marocico, reprezentantul în Parlamentul României al
comunităţii de ucraineni şi secretar al Grupului de prietenie cu Ucraina din Parlamentul României,
a participat la întâlnirea pe care membrii grupului au avut-o cu domnul deputat Maksym Burbak,
copreşedintele grupului omolog din Rada Supremă de la Kiev. 

Întâlnirea a avut loc în contextul reînfiinţării în Parlamentul ucrainean a Grupului pentru relaţii
interparlamentare cu România, în luna aprilie a.c., şi a constituit un bun prilej de cunoaştere reci-
procă a punctelor de interes aflate pe agenda bilaterală dintre cele două ţări, promovându-se, în ace-
laşi timp, dorinţa comună de intensificare a contactelor la nivel parlamentar. Astfel, s-a conturat
rolul important ce revine diplomaţiei parlamentare şi, respectiv, dialogului activ purtat la nivelul
grupurilor parlamentare de prietenie, în susţinerea ansamblului relaţiilor româno-ucrainene.

Domnul deputat Ion Marocico a salutat vizita de lucru la Bucureşti a oficialului ucrainean şi i-a
adresat felicitări pentru deţinerea copreşedinţiei Grupului de prietenie. Domnia sa şi-a exprimat sa -
tisfacţia pentru ritmul accelerat, din ultima perioadă, a contactelor româno-ucrainene, care au mar-
cat intrarea relaţiilor bilaterale într-o nouă dinamică, bazată pe recunoaşterea intereselor şi a
nevoilor reciproce. In acest sens, au fost amintite vizita la Bucureşti a ministrului afacerilor externe,
domnul Pavlo Klimkin, precum şi vizita oficială efectuată la Kiev de către preşedintele României,
domnul Klaus Iohannis, delegaţie din care a avut şi domnul deputat onoarea de a face parte. Aceste
întâlniri, la cel mai înalt nivel, s-au înscris în susţinerea constantă arătată de România pentru
respectarea suveranităţii, independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, în frontierele
recunoscute la nivel internaţional, România fiind un avocat puternic al Ucrainei în ceea ce priveşte
parcursul european al acesteia.

Domnul deputat a subliniat importanţa intrării în vigoare, la 14 mai 2015, a Acordului între
România şi Ucraina privind Micul Trafic de Frontieră, care va avea impact pozitiv asupra comu-
nităţii de ucraineni din România, precum şi a comunităţii de români din Ucraina, aflate în imediata
apropiere a graniţei comune, şi şi-a exprimat speranţa că, în curând, vor fi deschise noi puncte de
trecere a frontierei româno-ucrainene.

In calitate de reprezentant în Parlamentul României al minorităţii ucrainene din România, domnul
deputat Ion Marocico a accentuat dorinţa de continuare, în perioada următoare, a proiectelor de interes,
cu impact la nivel local, şi a făcut oaspetelui o prezentare generală a comunităţii de ucraineni din
România, cu accent pe păstrarea şi promovarea limbii ucrainene, a obiceiurilor şi tradiţiilor specifice.

La rândul său, domnul deputat Maksym Burbak a evidenţiat rolul contactelor parlamentare în
identificarea de soluţii la problemele minorităţilor ucraineană şi, respectiv, română, care se află în
cele două ţări. În contextul evoluţiilor regionale de securitate, domnia sa a apreciat susţinerea faţă de
Ucraina demonstrată de autorităţile române, în mod special pentru faptul că România nu a recunos-
cut anexarea ilegală a Crimeei şi a condamnat declanşarea conflictului în partea estică a ţării.

Ion MaRO CICO,
deputat

CoMuniCat de Presă

Întâlnirea domnului 
Klaus ioHannis, 

preşedintele româniei, cu
membrii Grupului parlamentar
al minorităţilor naţionale din

Camera deputaţilor
In ziua de marţi, 19 mai 2015, domnul de -

putat Ion Marocico, reprezentantul în Parla -
mentul României al comunităţii de ucraineni
din România, a participat la întâlnirea mem-
brilor Grupului parlamentar al minorităţilor
naţionale din Camera Deputaţilor cu domnului
Klaus Iohannis, preşedintele României. 

Întrevederea, organizată la Palatul Cotro -
ceni, a constituit un bun prilej pentru a fi
aduse în prim-plan teme de interes pentru
minori tăţile naţionale din România, discuţiile
axându-se, în principal, pe importanţa păstră -
rii identităţii etnice şi a dreptului de a studia în
limba maternă, acordarea cetăţeniei române
celor care au studiat în România, restituirea
proprietăţilor comunităţilor etnice şi reli-
gioase, preluate abuziv de statul român, pre-
cum şi pe adoptarea unui cadru legal pentru
protejarea monumentelor istorice. 

Pe parcursul discuţiilor, preşedintele
României, domnul Klaus Iohannis, a evidenţi-

at că, în ultimii 25 de ani, minorităţile naţio -
nale au reprezentat un factor de echilibru şi
stabilitate în sistemul politic românesc şi a
arătat că acest model de cooperare trebuie
continuat şi îmbogăţit. 

La rândul său, domnul deputat Ion Maro -
cico a apreciat iniţiativa realizării acestei
întâlniri şi a adresat mulţumiri preşedintelui
României pentru abordarea constructivă avută
în relaţiile bilaterale româno-ucrainene, pre-
cum şi pentru întreaga susţinere privind uni-
tatea, suveranitatea şi integritatea teritorială a
Ucrainei, în actuala dinamică geopolitică
regională, deosebit de complicată. In context,
domnia sa a punctat importanţa recentei vizite
oficiale a înaltului demnitar român, la Kiev,
evidenţiind trendul ascendent al dialogului
politic înregistrat între cele două ţări. În acest
sens, domnia sa a arătat că tratarea şi recupe -
rarea, la Spitalul Militar din Bucureşti, a celor
10 militari ucraineni, răniţi în timpul confrun-
tărilor cu separatiştii proruşi, este un exemplu
care vine să susţină, în mod practic, această
dinamică.

In calitate de reprezentant în Parlamentul
României al minorităţii ucrainene, domnul
deputat Ion Marocico şi-a exprimat dorinţa de
continuare şi amplificare, în perioada urmă-
toare, a acestui parcurs pozitiv, pentru a trans-
mite, astfel, un puternic mesaj de susţinere
tuturor cetăţenilor noştri.

Ion MaRO CICO,
deputat

Agenda deputatului UUR  v Agenda deputatului UUR
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Conform Statutului, Uniunea Ucrainenilor din
România este o organizaţie cu profil etnic, neguver-
namentală şi nonprofit,  cu personalitate juridică
dobândită în baza Legii nr.246/2005, cu deplină
autonomie...

În Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guver -
nu lui nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
nr.246/2005 adoptată de Parlamentul României şi
publicată în M.O. 656/2005 la Art.1(1) se prevede:
„Persoanele fizice şi persoanele juridice care
urmă resc desfăşurarea unor activităţi de interes ge -
neral sau în interesul unor colectivităţi ori, după
caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot
constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezen-
tei ordonanţe.“

Uniunea îşi desfăşoară activitatea în concordanţă
cu prevederile Constituţiei şi ale legilor în vigoare
din România, cu documentele internaţionale referi-
toare la drepturile minorităţilor naţionale şi cu
prevederile Statutului propriu. În Constituţie se
prevede:

art.1 (3) România este un stat de drept , demo-
cratic şi social, în care demnitatea omului, drep-
turile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a
personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic
reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor
democratice ale poporului român şi idealurilor
Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. 

(5) În România, respectarea Constituţiei, a
supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

art.4 (1) România este patria comună şi indivi -
zibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de
rasă, de naţionaliate, de origine etnică, de limbă, de
religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de
avere sau de origine socială. 

art.6 (1) Statul recunoaşte şi garantează per-
soanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul
la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea iden-
tităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păs-
trarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii per-
soanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie
să fie conforme cu principiile de egalitate şi de
nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

art.29 (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, pre-
cum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi
îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi con-
strâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă
religioasă, contrare convingerilor sale. 

(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea tre-
buie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de
respect reciproc.

art.30 (1) Libertatea de exprimare a gândurilor,
a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de
orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin
sunete sau prin alte mijloace de comunicare în pu -
blic, sunt inviolabile.   

art.32 (1) Dreptul la învăţătură este asigurat
prin învăţământul general obligatoriu, prin
învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin
învăţământul superior, precum şi prin alte forme de
instrucţie şi perfecţionare.

(3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de
a putea fi instruite în această limbă sunt garantate;
modalităţile de exercitare a acestor drepturi se sta-
bilesc prin lege. 

art.33 (1) Accesul la cultură este garantat, în
condiţiile legii.

(2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritu-
alitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi
universale nu poate fi îngrădită.

art.40 (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide
politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de
asociere.

art.62 (2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri
numărul de voturi pentru a fi reprezentate în
Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în
condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi
naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură
organizaţie.  

Statutul Uniunii Ucrainenilor din România apro-
bat la cel de al VI-lea Congres şi validat de instanţa
jude cătorească (Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti,
dosar nr.33471/299/2012) la Capitolul II referitor la
„Membrii Uniunii Ucrainenilor din România”
prevede la:

art. 6. Membrii UUR sunt membri fondatori,
membri activi, membri de onoare. Poate deveni
membru al UUR orice cetăţean român de naţionali-
tate ucraineană, care recunoaşte Programul şi
Statutul UUR. Pot fi şi membri simpatizanţi români
sau din rândul altor minorităţi naţionale din
România.

Primirea ca membru în UUR se face de către
organizaţia locală la cererea scrisă a solicitantului
care a împlinit vârsta de 18 ani, având domiciliul în
acea localitate. Confirmarea membrilor organizaţiei
locale a UUR se face de către organul ierarhic supe-
rior al UUR, al cărui preşedinte înmânează
„Carnetul de membru“.

art. 7. Membrii UUR au următoarele drepturi:
a) să participe la întreaga activitate a Uniunii

Ucrainenilor din România;
b) să aleagă şi să fie aleşi în toate organele UUR;
c) să adreseze petiţii organelor UUR în toate

problemele legate de apărarea drepturilor şi intere-
selor legale;

d) să beneficieze de recompense morale şi mate-
riale pentru activitatea depusă în interesul Uniunii;

e) să primească „Carnet de membru“ (model
unic), eliberat de preşedintele UUR sau al filialei
judeţene.

art. 8. Membrii UUR au următoarele îndatoriri:
a) să respecte prevederile Programului şi

Statutului UUR;
b) să îndeplinească hotărârile organelor de con-

ducere ale UUR de la toate nivelurile;
c) să participe  în mod activ la toate acţiunile

organizate de UUR, să se implice în acţiuni de
apărare a intereselor Uniunii, ale comunităţii
ucrainene din România şi ale persoanelor apar -
ţinând minorităţii ucrainene din România;

d) să nu participe la acţiuni sau manifestări con-
trare intereselor UUR şi să nu aibă atitudini ori luări
de poziţii care să contravină deciziilor organelor de
conducere;

e) să-şi achite cotizaţia la termen şi în cuantu-
murile stabilite;

f) să nu fie membru al unei organizaţii similare
cu UUR.

art. 9. Încetează de a mai fi membru al UUR
persoana care:

a) se retrage din Uniunea Ucrainenilor din
România;

b) încalcă grav prevederile Statutului UUR,
aducând atingere intereselor şi unităţii UUR;

c) nu îndeplineşte hotărârile organelor de con-
ducere (Birou, Comitet, Prezidiu, Consiliu şi
Congres);

d) refuză în mod sistematic să-şi achite cotizaţia;
e) aderă la organizaţii sau grupări care propagă

rasismul, şovinismul, xenofobia, ce contravin spiri-
tului şi moralei comunităţii ucrainene din România;

f) în caz de deces;
art. 10. Pentru nerespectarea prevederilor

statutare şi comiterea abaterilor care aduc prejudicii
intereselor UUR se pot aplica următoarele sancţiuni
membrilor UUR:

– avertisment scris;
– suspendare;
– revocarea din funcţie;
– excludere.

Măsura excluderii din UUR se ia de către orga-
nizaţia sau organul ierarhic superior din care face
parte persoana în cauză, iar în cazuri mai grave de
încălcare a Statutului, direct de către Consiliul
UUR. Revocarea din funcţie a membrilor organelor
de conducere a UUR (Birou, Comitet, Prezidiu,
Consiliu) se face de către organul ierarhic superior,
cu aducerea la cunoştinţă organizaţiei locale din
care face parte.

În ce priveşte structura organizatorică a Uniunii
Ucrainenilor din România, Statutul prevede la: 

art. 11. Uniunea Ucrainenilor din România îşi
desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României.

art. 12. La sate şi oraşe unde trăiesc ucraineni
se înfiinţează organizaţii locale, iar la nivelul
judeţelor – filiale judeţene. 

art. 13. Organizaţia locală este cea mai mică
unitate componentă a UUR dintr-o localitate şi
poate fi înfiinţată din cel puţin 7 membri.
Activitatea ei este condusă de un Birou, format din
minimum 3 persoane care se alege o dată la 4 ani.
Biroul organizaţiei locale a UUR are obligaţia de a
prezenta anual, în faţa membrilor săi şi a conducerii
ierarhic superioare, raportul asupra activitaţii des-
făşurate. El se întruneşte în şedinte de câte ori este
nevoie.

art. 14. Organizaţiile locale şi filialele judeţene
poartă denumirea unităţii administrativ-teritoriale
respective: 

a) Organizaţiile  locale sunt obligate să respecte
şi să execute hotărările Congresului, ale Consiliului,
Prezidiului Executiv şi ale Comitetului filialei de
care aparţin şi nu se pot delimita de luările de po -
ziţie ale acestor organisme, respectiv, de cele ale
preşedintelui Uniunii formulate pe baza acestor
decizii.

b) Organizaţiile locale au obligaţia să respecte
Statutul şi Programul UUR şi să contribuie la buge-
tul Uniunii cu veniturile realizate din cotizaţii.

c) În cazul încălcării obligaţiilor asumate faţă de
Uniune, organizaţia locală poate fi dizolvată şi se pot
dispune alegeri pentru noile organe de conducere. 

Respectarea prevederilor statutare are o deo -
sebită însemnătate în derularea activităţii Uniunii,
în coeziunea membrilor ei şi în însăşi existenţa ei. 

Având în vedere că au început adunările ge -
nerale de alegeri locale la Uniunea Ucrainenilor din
România am considerat necesar să aduc la cunoş -
tinţa membrilor Uniunii şi publicului interesat unele
prevederi ale Statutului UUR care vor mai fi detali-
ate şi în numărul următor al revistei noastre.

Ştefan BuCiuta,
preşedintele uur

unele Consideraţii Privind 
orGaniZarea uniunii uCrainenilor

din roMÂnia
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Sâmbătă, 30 mai a.c., ora 10.00, în Suceava
la filiala Uniunii Ucrainenilor din România a
avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Joc
la nuntă-n Bucovina“, iniţiat de Asociaţia
Culturală „Kozaciok“ din Bălcăuţi. Fiind un
proiect care se adresează minorităţilor etnice
din Bucovina, la eveniment au participat
reprezentanţi ai ucrainenilor (preşedintele
UUR, filiala Suceava, Boreslaw Petraşuc, cadre
didactice din Bălcăuţi),  polonezilor (Cazimir
Longher, vicepreşedinte al Uniunii Polonezilor
din România), rromilor (Sergiu Stoica şi
Gheorghe Nedea) şi ruşilor-lipoveni (Gheorghe
Miftode). Românii au fost reprezentaţi de
Mihai Teacă, membru în cadrul grupului
„Bilcuţa“ din Bilca. Au fost prezenţi şi Victor
Rusu de la Centrul Cultural Bucovina, Sorin
Pohoaţă de la ansamblul „Arcanul“, Manuela
Silţer de la Intercoolt.

,,Finanţarea proiectului este asigurată printr-un
grant oferit de Norvegia, Islanda, Liech tenstein
şi Guvernul României cu o sumă ne ram -
bursabilă de 59.182,50 lei, valoarea totală a
proiectului fiind de 66. 497, 9 lei. Derularea
proiectului va dura 3 luni, începând cu luna mai
2015. Obiectivul proiectului vizează pro-
movarea diversităţii culturale şi îmbunătăţirea
dialogului intercultural prin descoperirea
tradiţiilor specifice etniilor din ţinutul Buco -
vinei. Grupul ţintă al proiectului este reprezen-
tat de: ansamblurile cultural-artistice care
reprezintă minorităţile etnice din Bucovina;
comunitatea românilor, ucrainenilor, rromilor şi
polonezilor din Bucovina; reprezentanţii ofi-
ciali ai ansamblurilor cultural-artistice partici-
pante la spectacolul „Joc la nuntă-n Bucovina”;
publicul larg din comuna Bălcăuţi, judeţul
Suceava. Printre cele mai importante rezultate
preconizate ale proiectului men ţionăm: conşti-
entizarea diversităţii culturale şi întărirea dia-
logului intercultural; documentarea istoriei cul-
turale; contribuţie la susţinerea diversităţii şi
identităţii comunităţilor culturale, inclusiv a
populaţiei rome”, ne-a declarat managerul
proiectului, Narcisa Jeanina Băbuţă.

Asociaţia Culturală „Kozaciok“ a fost înfi-
inţată în anul 2011, având ca scop promovarea
valorilor culturale şi susţinerea tinerilor
aparţinând minorităţii ucrainene din România.
Principale obiective ale asociaţiei sunt: pro-
movarea obiceiurilor, tradiţiilor, culturii
minorităţii ucrainene din România atât în ţară,
cât şi în străinătate; organizarea în România de
concerte, spectacole, expoziţii şi alte acţiuni
culturale cu artişti români şi/sau artişti străini;

realizarea de proiecte comune cu alte asociaţii
din România şi din străinătate; crearea şi ges-
tionarea unui Centru Cultural pentru Tineret,
care să propună cursuri de muzică folk, dans,
teatru şi alte activităţi, în vederea cunoaşterii şi
promovării patrimoniului cultural ucrainean
(literatură, poezie, spiritualitate, artă etc.).
Asociaţia Culturală „Kozaciok“ este reprezen-

tată pe scena artistică de ansamblul
„Kozaciok”, a spus domnul Petru-Ştefan
Şoiman, instructorul ansamblului.

,,Felicit echipa care a dat naştere acestui
proiect. Este un prim-pas pentru  o nouă abor-
dare în ce priveşte păstrarea şi promovarea
tradiţiilor ucrainene şi implicarea tinerilor în
acest proces complex. Întotdeauna am sprijinit
astfel de activităţi şi o vom face de fiecare dată
când ni se va cere ajutorul”,  a afirmat
domnul Boreslaw Petraşuc, preşedin-
tele UUR, filiala Suceava.

Despre ,,excepţionala colaborare”
pe care o are ansamblul „Arcanul“ cu
Bălcăuţiul a vorbit domnul Sorin
Pohoaţă, coordonatorul ansamblului
studenţesc „Arcanul“-USV. „Ne cu -
noaştem cu Petru de ceva ani. E un
proiect frumos, doar că bugetul său
este foarte mic. Există o vorbă la noi:
Toate-s bune, una-i rea/nu sunt bani la
curea. Deoarece educaţia şi cultura nu
aduc profit, nu li se alocă suficienţi
bani. Încă visez la un mediu politic în
care educaţia să fie pe primul loc; un
om educat este interesat de cultură.
Atunci altfel ar sta lucrurile. Acum, tot ce
facem noi, e o luptă cu morile de vânt.”

Domnul Victor Rusu de la Centrul Cultural
Bucovina le-a urat iniţiatorilor proiectului să nu

rămână doar la
cele trei luni de
derulare. ,, Aveţi
la Bălcăuţi o
bogăţie de tra -
diţii care merită
cunoscută. Sun -
teţi un reper
important în ce
priveşte păstra -
rea şi conser-
varea acestora.
Centrul Cultural
Bucovina vă
„foloseşte” po 
tenţialul, sunteţi
extrem de cu no -
scuţi. Pro iectul
are justificare şi

aşteptăm concretizarea lui în spectacolul de la
Bălcăuţi”.

Manuela Silţer de la Intercoolt – organizaţie
nonguvernamentală cu specific intercultural
din judeţul Suceava – îi cunoaşte şi ea bine pe
ucrainenii din Bălcăuţi. Au colaborat la multe
proiecte în care ,,diversitatea face diferenţa.
Am învăţat ce înseamnă o echipă, ce înseamnă
să fii crescut în spiritul valorilor culturale, să fii
învăţat de mic să respecţi tradiţiile. E o bucurie
să fim şi azi alături de voi şi ne dorim să ne
ţineţi aproape şi pe viitor.”

Despre foştii ei elevi – Petru Şoiman şi
Jeanina Băbuţă, a vorbit doamna profesoară
Mihaela Pitrinjel de la Şcoala Gimnazială
Bălcăuţi. ,,Şcolari fiind, aveau un fior care-i
deosebea de ceilalţi colegi. Trăiesc, gândesc şi

acum într-un fel aparte. Mă
bucur pentru această rea -
lizare a lor, care se înscrie
în firescul existenţei din
Bucovina.”

Doamna profesoară Nar -
cisa Cazac, fiică a satului
Bălcăuţi, a fost de părere că
cei doi coordonatori ai pro -
iectului sunt rodul comu-
nităţii şi şcolii din Bălcăuţi.
,,Părinţii mei au fost învăţă-
tori şi au trăit în Bălcăuţi.
Tatăl meu, prezent şi el la
manifestare, este mândru de
voi. Sămânţa sădită de
cadrele didactice din Băl -

căuţi a dat naştere acestor tineri minunaţi.
Păstrarea tradiţiilor şi promovarea lor e pe
mâini bune. Aveţi oportunitatea de a face
lucruri frumoase şi cu siguranţă le veţi realiza.”

Proiectul îşi propune să contribuie la atin-
gerea obiectivului referitor la promovarea vizi -
bilităţii şi cunoaşterii expresiilor culturale ale
grupurilor etnice prin activităţile pe care le
propune: organizarea spectacolului «Joc la

nuntă-n Bucovina“, în care vor fi prezentate
obiceiurile şi tradiţiile de nuntă specifice
minorităţilor etnice din judeţul Suceava (ucra -
ineni, rromi, polonezi, ruşi-lipoveni), dar şi ale
românilor (care reprezintă minoritatea din
comuna Bălcăuţi, locul de provenienţă a iniţia-
torului proiectului şi locul propus pentru orga-
nizarea evenimentului) şi organizarea unei
expoziţii foto cu cele mai reuşite fotografii rea -
lizate în timpul spectacolului, care vor pune cel
mai bine în valoare elementele de unicitate a
fiecărui ansamblu participant la spectacol.

Toţi  cei interesaţi de  tradiţii şi multicultu -
ralism sunt aşteptaţi la Bălcăuţi la finalul lunii
iunie când va avea loc spectacolul «Joc la
nuntă-n Bucovina“ care constă în prezentarea
unuia dintre momentele importante ale exis-
tenţei umane – nunta – şi ale obiceiurilor ce se
conturează în cadrul acestui ritual în zona
Bucovinei, în comunităţile de români,
ucraineni, rromi, polonezi, ruşi-lipoveni.

Lăcrămioara GRIGORCIUC

Lansarea proiectuLui 
„Joc La nuntă-n Bucovina“
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alegerile locale ale UUR se află
în plină desfăşurare. Multe organi-
zaţii, cum sunt cele ale filialei Timiş
a UUR, şi-au desemnat noua con-
ducere, alegând preşedinţi noi sau
confirmându-i pe cei vechi, dar a
rămas un important număr de comu-
nităţi unde acest proces nu a avut
loc, deşi mandatul birourilor UUR a
expirat.

Conducerea UUR a subliniat de
mai multe ori necesitatea de a se
acorda atenţia cuvenită alegerilor,
de a se respecta spiritul democratic,
transparenţa. S-a insistat în mod
repetat să nu existe nicio sămânţă de
îndoială cu privire la corectitudinea
procesului electoral; totul să fie
transparent, uşor de controlat. ar fi
bine ca printre candidaţi să se
găsească mai ales oameni tineri sau
din generaţia mijlocie. Este vorba,
totuşi, de o perioadă de patru ani, de
capacitatea noilor lideri de a
soluţiona numeroase probleme cu
care se confruntă comunităţile în

condiţiile actuale, când politica este
de a ne baza tot mai mult pe forţe
proprii, de spirit de iniţiativă şi de
gândire pragmatică, independentă,
caracteristice generaţiei tinere.
adevărul este că încă de pe acum
tinerii discută aprins şi entuziast
despre alegeri pentru că le pasă. Le
pasă ce se va întâmpla cu ei, cine îi
va conduce şi cum.

Pentru o bună desfăşurare a ale -
gerilor, vechea conducere trebuie să
prezinte o dare de seamă asupra
activităţii biroului în cei patru ani
scurşi de la ultimele alegeri, din 2011,
iar candidaţii la funcţia de preşedinte
să prezinte în faţa membrilor organi-
zaţiilor programul lor, să încerce să-i
convingă asupra viabilităţii acestuia,

într-un cuvânt – să nu evite com-
petiţia, campania electorală. Numai
în cunoştinţă de cauză membrii îi pot
alege pe noii lor conducători. Cine
crede că a fi preşe dinte de organizaţie
este un lucru uşor, se înşală. Un
preşedinte trebuie să se implice total
în viaţa organizaţiei, a comunităţii. El
trebuie să facă tot ce este de făcut
pentru prestigiul comunităţii, pentru
bunul mers al activităţii acestuia,
pentru dăinuirea ei. Funcţia – dacă
ea este luată în serios – implică obli -
gaţii şi eforturi mari, dublă răspun-
dere, atât faţă de UUR, cât şi faţă de
membrii comunităţii.

aplicarea principiilor democra -
tice de către preşedinte trebuie să fie,
de asemenea, un obiectiv de prim-

plan. Nicodată o decizie ce vizează
soarta organizaţiei, a comunităţii,
nu poate fi luată de unul singur, ci
printr-o consultare cât mai largă,
aşa cum prevede Statutul UUR.
Principi ali tatea, corectitudinea şi
spiritul de iniţiativă sunt şi ele trăsă-
turi ale  personalităţii preşedintelui,
fixate în documentele programatice
ale UUR.

Deocamdată, nu se cunosc candi-
daţii pentru funcţia de preşedinte şi
de membrii biroului organizaţiilor
locale ale UUR. ar fi bine ca, în timp
util, acest lucru să se facă public şi la
adunarea generală de alegeri să fie
cunoscuţi atât candidaţii, cât şi pro-
gramele lor. Recomandările făcute
la începutul articolului cu privire la
democraţie şi transparenţă, la cali-
tatea persoanelor care vor conduce
timp de patru ani destinele birourilor
organizaţiilor locale ale UUR, tre-
buie respectate şi aplicate cu stricteţe
şi în acest caz.

Ion ROBCIUC

18 mai – ziua comemorării 
victimelor deportării tătarilor

din Crimeea în anul 1944
La 18 mai 2015, Medglisul poporului tătar din Crimeea a aprobat o

Declaraţie oficială în semn de protest împotriva interzicerii de către autorităţile
ruseşti de ocupaţie a desfăşurării tuturor manifestărlor, tradiţionale în Republica
Autonomă Crimeea din cadrul Ucrainei, consacrate împlinirii a 71 de ani de la
deportarea în masă a tătarilor din Crimeea în luna mai a anului 1944.

„Interzicerea totală de a organiza manifestări şi mitinguri de doliu în memo-
ria victimelor genocidului poporului tătar din Crimeea de către tătari are ca
scop lichidarea memoriei istorice a tătarilor din Crimeea” –  se stipulează în
Declaraţia Medglisului. „Motivele oficiale de a refuza organizarea mani-
festărilor care au fost desfăşurate pe parcursul ultimilor 24 de ani nu au nicio
justificare, fiind o gravă încălcare a normelor dreptului internaţional general
recunoscute”, se mai subliniază în documentul menţionat.       

Deportarea în masă a tătarilor din Crimeea, efectuată în perioada 18-20 mai
1944 de către conducerea de partid şi de stat a fostei URSS a intrat ca o pagină
tragică în cronicile de istorie ale poporului tătar din Crimeea. În noaptea spre
18 mai 1944, la ora 4, în conformitate cu Rezoluţia Comitetului de Stat al
Apărării al URSS (CSA) din 11 mai 1944, din Crimeea au început să fie depor-
taţi tătarii acuzaţi de „trădare de patrie”. Acţiunea a durat până la orele 16 din
20 mai acelaşi an. Conform celor mai plauzibile estimări ale istoricilor, au
suferit în urma deportării peste 194 de mii de tătari din Crimeea. La data de 24
iunie, soarta acestora au împărtăşit-o şi peste 15 mii de greci, 12,4 mii de bul-
gari, 9,6 mii de armeni (rezoluţia CSA din 2 iunie 1944).

Conform rezoluţiei CSA, celor deportaţi li s-a permis ca, pe parcurs a doar
30 de minute „să-şi ia lucruri personale, unelte de uz casnic şi produse ali-
mentare în cantităţi de până la 50 de kg pentru fiecare familie”. În realitate,
pentru a se pregăti, cei ridicaţi cu forţa au avut la dispoziţie doar câteva minute,
aşa că au plecat aproape cu mâinile goale, fără suficientă hrană şi
îmbrăcăminte. Multor familii în general nu li s-a permis să-şi ia niciun lucru.

Tătarii din Crimeea au fost deportaţi în zone îndepărtate din Siberia, Ural şi
din Asia Centrală, unde s-au trezit fără documente, în condiţiile unui regim
sever, fără dreptul de a se deplasa chiar şi în căutarea familiilor pierdute în tim-
pul deportării.

Condiţiile dificile de viaţă în localităţile speciale, care se complicau din
cauza climei neobişnuite şi a bolilor infecţioase, precum şi a lipsei efective de
îngrijire medicală, au provocat îmbolnăviri în masă şi moartea deportaţilor.

Potrivit datelor mişcării naţionale a tătarilor din Crimeea, în primii 4 ani de
deportare şi-au pierdut viaţa 46,2 % din tătari (conform statisticilor oficiale –
23%, adică 44,9 mii).

Începând cu anul 1954, politica represivă şi-a pierdut din intensitate. Al
XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (februarie 1956) a
condamnat în mod deschis stalinismul şi politica de deportare. 

În ianuarie 1974, Prezidiul Radei Supreme a URSS a anulat formal  inter -

zicerea de a se întoarce în Crimeea, la locul lor de reşedinţă anterioră a grecilor,
armenilor, bulgarilor şi tătarilor din Crimeea. Însă, în realitate, nu a revenit în
Crimeea nimeni. 

La data de 14 noiembrie 1989, Rada Supremă a URSS a adoptat Declaraţia
„Privind recunoaşterea caracterului  ilegal şi criminal al actelor de represiune
împotriva populaţiei supuse la strămutarea forţată şi asigurarea drepturilor
acestora”, iar la 7 martie 1991 – Decretul „Privind legislaţia de abolire a actelor
legislative în legătură cu Declaraţia Radei Supreme a URSS din 14 noiembrie
1989 „Privind recunoaşterea caracterului ilegal  şi criminal al actelor de repre-
siune împotriva populaţiei supuse la strămutare forţată şi asigurarea drepturilor
acestora”.

Revenirea tătarilor în Crimeea a căpătat un caracter de amploare începând
cu 1989. La începutul anilor 1990, tătarii din Crimeea au devenit numeric al
treilea grup etnic din Crimeea.

De la declararea independenţei Ucraina  şi-a asumat întreaga responsabili-
tate pentru soarta tuturor cetăţenilor săi, inclusiv, a celor care s-au întors pe te -
ritoriul ei din locurile de deportare.

1. Au fost deportaţi din Crimeea de către regimul stalinist 200 de mii de
etnici tătari. La nivelul anului 2013 pentru şedere permanentă în Crimeea, s-au
întors, aproximativ, 266 de mii de etnici tătari originari din Crimeea.

2. Conform rezultatelor alegerilor locale din 2010, ponderea tătarilor din
Crimeea în activitatea de autoguvernare constituia 16%, în timp ce ponderea tăta -
rilor din Crimeea în componenţa etnică generală din Crimeea constituia 13,7%.

În 2013, în Consiliul de Miniştri al R.A. Crimeea, tătarii din Crimeea
deţineau 8 poziţii de conducere.

3. Potrivit datelor Comitetului Republican al Republicii Autonome Crimeea
pentru Resurse Funciare, la sfârşitul anului 2012, cota terenurilor care au fost
alocate tătarilor din Crimeea pentru locuinţe (peste 85 de mii de parcele) în
număr total de teren alocat pentru această categorie a populaţiei din Crimeea
constituia în ansamblu 17,1%.

4. În anul şcolar 2013/2014, în Crimeea, existau 15 şcoli generale cu
predare în limba tătară din Crimeea (3 092 elevi).

5. Numărul de edificii religioase şi spaţii pentru efectuarea ceremoniilor
religioase pe parcursul a 12 ani s-a mărit pentru organizaţiile musulmane cu
122% (de la 146 în 2000 la 324 – în 2012).

6. În 2013, cu scopul de a asigura necesităţile de informare în limba tătară
din Crimeea au fost publicate ziarele „Kъыrыm”, „Maarif yshleri” şi revistele
„Tasyl” şi „Kъasevet.” La compania de radiodifuziune de stat „Krym” a
funcţionat redacţia tătară „Meydan”, al cărei spaţiu de emisie a constituit 7%
din spaţiul total de emisie al companiei.

7. Până în martie 2014, sub protecţia statului s-au aflat zeci de monumente
ale poporului tătar din Crimeea.

Astfel, Ucraina a susţinut cea mai amplă autonomie naţională şi culturală a
tătarilor din Crimeea în patria lor istorică.

În legătură cu ocupaţia, în martie 2014, de către Rusia a Republicii
Autonome Crimeea, peste 10 mii de cetăţeni ucraineni de naţionalitate tătară
din Crimeea, împreună cu familiile lor, au părăsit peninsula, mutându-se în
diferite regiuni ale ţării noastre. Ucraina, şi de data aceasta, întinde o mână de
ajutor imigranţilor, oferind sprijin şi asistenţă maximă acomodării acestora în
noile locaţii, unde aceştia întâlnesc ajutor şi tratament favorabil din partea
autorităţilor locale şi a cetăţenilor ucraineni.

Între timp, Guvernul ucrainean continuă şi va continua să facă totul pentru
asigurarea deplină a autonomiei naţionale şi culturale a tătarilor din Crimeea în
patria lor istorică – în Crimeea, inclusiv, în cadrul organizaţiilor internaţionale
şi ale  cooperării internaţionale.

aMBasada uCrainei În roMÂnia

CoMuniCat de Presă

Alegerile locAle – sub semnul respectării
principiilor democrAtice
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Săptămâna trecută, s-a desfăşurat ediţia jubiliară – a XX-a –
a Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii „TI
AMO”, ce are loc la Oneşti. La fel de bine organizat ca şi în anii
precedenţi, evenimentul a oferit oraşului, şi anul acesta,  acel aer
de sărbătoare, cu care locuitorii săi, nu doar cei mici, au fost deja
obişnuiţi, de două decenii.

Pentru prima oară, însă, a izbit prevalenţa covârşitoare a con-
curenţilor autohtoni, în comparaţie cu cei sosiţi de peste hotare.
În afara ţărilor care au mai parti cipat şi în anii trecuţi, una singură
a prezentat o noutate: a sosit o concurentă tocmai din îndepărtata
Indie. Ceilalţi participanţi străini au reprezentat ţările: Belarus,
Bulgaria, Italia, Malta, Republica Moldova, Ucraina.

Eu am văzut toate ediţiile, însă, de şase ani încoace, am
urmărit cu interes sporit evoluţiile reprezentantelor din Ucraina,
pe care le pregăteşte profesorul şi muzicologul Iurie Levcic,
preşedintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Con servarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti de la Cernăuţi.
Elevele cu care se prezintă la concurs au cetăţenie ucraineană, dar
toate vorbesc şi româneşte, căci sunt de etnie română. Cântă cu
uşurinţă în una din cele două limbi, după propria lor alegere. Anul
acesta, din zona Cernăuţilor, au sosit la Oneşti nu două, ca până
acum, ci patru concurente, dintre care trei au reprezentat Ucraina,
iar una – Belarus (aceasta fiind născută din tată bela rus). Toate
patru au fost pregătite şi aduse la festival de acelaşi Iurie Levcic.
Şi toate patru au fost răsplătite cu premii binemeritate.

Premii pentru interpretare: 1. Emilia Nicorici – Premiul I (
pentru cântecul „Iertare”, muzica de Ion şi Doina Aldea
Teodorovici, pe versuri de Grigore Vieru, cântatat în limba
română); 2. Maria Nicoleta Petriuk – Premiul al II-lea ( pentru
cântecul „ Totul pentru tine”, muzica de Valeri Meladze, pe
versuri de Anastasia Prihodko, cântat în limba ucraineană); 3.
Ana-Maria Calancea – Menţiunea I (pentru cântecul „Mamo”,
de Konstantin Meladze, pe versuri de Diana Golde, cântat în
limba ucraineană);

Premii pentru creaţie: 1. Natalia Boiciuk– Premiul al II-lea

(pentru cântecul „Coroniţa multicoloră” –  „Український
віночок“', muzica şi text de Liudmyla Savciuk, cântat în limba
ucraineană); 2. Maria Nicoleta Petriuk – Premiul al III-lea
(pentru cântecul menţionat mai sus).

Grupul de concurente din Ucraina a făcut o frumoasă
impresie încă din ziua primirii oaspeţilor la Primăria  municip-
iului Oneşti, deoarerce toate erau îmbrăcate în costume popu-
lare, cu motive florale specifice, iar pe cap purtau tradiţionalele
coroniţe cu bentiţe multicolore. Aceeaşi frumoasă impresie s-a
creat şi în timpul prestaţiei lor pe scenă, deoarece, toate, erau
îmbrăcate frumos, în rochii, care se potriveau cântecelor inter-
pretate şi, astfel, întregeau personalitatea interpretelor.

Emilia Nicorici, câştigătoarea Premiului I, merită câteva
cuvinte, în mod particular. A câştigat inima publicului, precum şi
pe cea a juriului internaţional, încă din momentul când s-a
prezentat: „Am revenit cu drag la Oneşti, pentru că, aici, mă
simţesc acasă!”. În timpul interpretării cântecului ales, a reuşit să
capteze sala, deoarece îl trăise pe scenă, cu tot sufletul ei de copil,
la cei 12 ani ai săi. Părea că îşi asumă, pe de-a întregul, covârşi-
toarea dramă a graiului străbun. Versurile, mai ales cele din
refren, au rezonat în sală şi au cules aplauze îndelungi. 

Iertare, iertare, iertare,
Tu, grai înlăcrimat,
(Ce iar' ai odrăslit)!
Iertare, iertare, iertare,
Că nu te-am apărat, 
(Că nu te-am ocrotit)!   

Trofeul festivalului din ediţia jubiliară a fost câştigat de o
foarte talentată interpretă din Malta. Se numeşte Naolene Borg
şi are 13 ani. A interpretat cântecul sloven „Flower of the
south”, compozitor Andrej Bobic', textier, Alenka Gotar
(Cântecul fusese prezentat de autoare în cadrul Festivalului
Eurovision, din anul 2007).

M-a bucurat, de asemenea, şi faptul că interpreta sosită din

India a fost răsplătită nu doar de publicul oneştean – cu aplauze
la scenă deschisă, pe mai toată perioada evoluţiei --, ci şi de
juriu. Ea se numeşte Sevika Pagano şi a cântat şlagărul indian
„Deya, deya”. A impresionat atât prin vocea ei suavă, cât şi
prin unduiosul dans tradiţional, desfăşurat pe scenă, în
picioarele goale. La această frumoasă imagine a contribuit şi
faptul că ea a cântat în limba indiană, că a purtat o costumaţie
reprezentativă, de culoarea focului, având imprimate pe el
motive specifice  culturii poporului său. Pe scurt, ne-a adus cu
adevărat un strop de suflet indian. Astfel, i-a fost acordat
Premiul Special al Juriului, ceea ce a situat-o pe un loc bine evi-
denţiat, imediat după Marele Trofeu.  

Întrebată fiind cum se face că TI AMO rezistă timpului,
crizei şi concurenţei, mai ales, codirectoarea Festivalului,
Zenovia Ilisei, a răspuns concis: „Prin calitate.” Într-adevăr,
când li s-au pus întrebări asemănătoare concurenţilor înşişi,
aceştia găseau răspunsuri variate, dar toate vizau, de asemenea,
prestigiul dobândit de acest concurs, de-a lungul celor două
decenii. Copiii motivau că vin sau revin pentru a dobândi expe-
rienţă, pentru a-şi stăpâni emoţiile, pentru a primi invitaţii la
alte festivaluri, dar cei mai mulţi afirmau că se simt bine la
Oneşti, căci le place să cânte şi că doresc să lege noi prietenii.

Ca şi cum şi-ar fi propus să confirme asemenea opinii,
organizatorii au invitat, şi anul acesta, pe trei din foştii partici-
panţi la festival, pentru care acesta însemnase o adevărată
rampă de lansare. Este vorba despre Mădălina Alupoaie, Diana
Prepeliţă şi Mădălina Lefter, care au deja un palmares naţional
şi internaţional. Ceea ce mi-a displăcut, la ele, dar şi la celelalte
concurente românce, mai ales cele din grupa mare (12-14 ani),
a fost faptul că au ales să cânte numai în limba engleză. Asta a
venit în contrast cu toţi ceilalţi concurenţi, căci ei toţi au cân-
tat în limba ţărilor pe care le reprezentau. De altfel, la catego-
ria 12-14 ani, toate premiile obţinute au revenit concurenţilor
ce nu au cântat în engleză, ci în limba română (Ucraina şi
Republica Moldova) şi, respectiv, în ucraineană (Ucraina).

Din punctul meu de vedere, ediţia jubiliară festivalului a
fost particularizată prin prestaţia deose bită a trei ţări, în urmă-
toarea ordine: Malta (Marele Trofeu), Ucraina (4 premii şi o
menţiune) şi India (Premiul Special al Juriului).

Valeria şOUCaLIUC

uCraina – din nou la oneşti

serata literar-artistiCă
,,vasYl sYMonenKo”

În seara superbei zile a praznicului ,,Pogorârea Sfântului  Duh” (Cincizecimea sau
Rusaliile), la 31 mai 2015, a avut loc o frumoasă întâlnire a ucrainenilor din Bucureşti, la
sediul nou al Uniunii Ucrainenilor  din Bulevardul Regina Elisabeta, nr.3, et.2, la ora 17,30
unde s-au desfăşurat trei evenimente deosebite: sfinţirea noului sediu al U.U.R. – filiala
Bucureşti, la iniţiativa dnei preotese Iaroslava Liubomera Oresea Colotelo, fost consilier
superior în Ministerul Culturii şi, în prezent, preşedinte al UUR – filiala Bucureşti; sărbă-
torirea a 80 de ani de la naşterea poetului Vasyl Symonenko, care a trecut la cele veşnice
la vârsta de 28 de ani; prezentarea ultimelor cărţi ale prozatorului Mychailo Hafia Traista,
precum şi a volumului de debut al fiicei sale, Larisa Mihaela Traista.

Aceste evenimente au început cu slujba de sfinţire oficiată de pr. Ioan-Ostap
Lupşac, ajutat de prof. Ştefan Lupşac, binecuvântându-i pe cei prezenţi prin stropire cu
apă sfinţită şi adresând un cuvânt de învătătură, încurajare şi de mulţumire.

Seara a continuat cu evocarea poetului Vasyl Symonenko, despre care a vorbit dna
Colotelo prezentând câteva repere biografice. Poetul Vasyl Symonenko s-a născut la 8
ianuarie 1935 într-o familie de ţărani din satul Biivţi, raionul Lubny, regiunea Charkiv
(azi regiunea Poltava). A absolvit Universitatea de Stat din Kiev în anul 1957, a lucrat
ca jurnalist la mai multe ziare din regiunea Cerkasy, a fost poet şi activist public. A debu-
tat cu volumul ,,Linişte şi tunete” în 1962, prin care s-a remarcat clar în rândul tinerilor
poeţi ucraineni. A activat în rândul marilor poeţi Mykola Vinhranovskyi, Ivan Draci şi
Lina Kostenko şi în rândul criticilor publicişti  Ivan Dziuba, I. Svitlycinyi, J. Sverstiuk.

În ultimul an de viaţă, a scris cartea ,,Gravitaţia Pământului”. În anul 1962,
Symonenko, împreună cu prietenii săi A. Horska, Les Taniuk au găsit locurile de
înmormântare a victimelor represiunilor N.K.V.D. în Bykivnea, Lukianivskyi şi
Vasylkivskyi în cimitirele de lângă Kiev. Pentru faptul că au făcut apel la Consiliul
Local din Kiev, în 1963, a fost bătut brutal de agenţii Ministerului Sovietic de Interne,
în staţia de cale ferată „Şevcenko“ din Smila, în urma cărui fapt a suferit o criză de
rinichi şi în curând, la 13 decembrie 1963, a murit la Spitalul principal. Aici, domnul
Mihai Traista a venit cu o remarcă spunând că el a murit din cauza ţigărilor, adică a
coborât din tren în staţie să cumpere ţigări şi ar fi avut o altercaţie cu vânzătoarea, iar
câţiva bărbaţi zdraveni l-au luat la bătaie. Dar totul a fost stabilit dinainte.

Lucrările lui au fost traduse în limba engleză şi publicate mai ales în diaspora
ucraineană din America şi Europa de Vest. Cea mai mare parte a operelor sale a apărut
la München sub titlul ,,Bereh cekan” (Ţârmul aşteptărilor), în 1963. În decembrie 2008,
Banca Naţională a Ucrainei a pus în circulaţie o monedă comemorativă  ,,Vasyl
Symonenko” în ediţia  ,,Personalităţi marcante ale Ucrainei”.

A treia parte a seratei s-a desfăşurat în aceeaşi atmosferă de sărbătoare şi poate mai
înălţătoare când domnul Mihai Hafia Traista şi-a prezentat  ultimele apariţii sub egida
Uniunii Ucrainenilor din România. Din cele 16 volume apărute, el a prezentat cartea
intitulată ,,Stepankova cetanka” (Cartea de citire a lui Ştefan), dedicată  fiului său, după
care frumoasa, talentata şi distinsa fiică a prozatorului şi-a prezentat cartea întitulată

,,Din scrinul bunicului” din care a citit câteva fragmente.
Din bogata operă a prozatorului Mihai Traista a citit binecunoscuta artistă Doina

Ghiţescu o povestioară superb intitulată ,,Cocoşul bunicii” din volumul ,,Vinul din
trandafiri“ tradus de Mihai Traista. Această citire a impresionat întreaga sală şi mai ales
pe fiica mea Maria, care a spus că, dacă va avea o gospodărie, numele cocoşului va fi
,,Grigore”, ca cel din poveste. De asemenea, a mai citit un fragment din ,,Nunta lui
Opanas Krokva”. Domnul Adrian Gavrilă, un bun prieten al lui Traista, a citit câteva
fragmente din volumul său ,,Suflet bolnav de inimă”. În continuarea programului,
prof. Ştefan Lupşac a citit cu mult patos din alte scrieri ale dlui Mihailo Traista. Un ta -
lent necunoscut a debutat în persoana dnei Virginia Tcaciuc, care îmbrăcată într-un
superb costum naţional, a recitat câteva poezii foarte frumoase traduse de poetul Şte-
fan Tcaciuc, de la a cărui trecere spre veşnicie se împlinesc anul acesta 10 ani
(Dumnezeu să-l ierte!).

Un moment plăcut a fost atunci când nepoţelul dnei Colotelo, Nicolae Pancec, a
cântat câteva cântece în limba ucraineană. Spre finalul acestei seri binecuvântate,
Bogdan Costiuc la acordeon, împreună cu toţi cei prezenţi au cântat un buchet de cân-
tece ucrainene.

La acest eveniment au participat, pe lângă membrii UUR, şi alţi simpatizanţi, pri-
eteni, reprezentanţi ai minorităţilor, cunoscuţi ai ucrainenilor din Bucureşti.

La finalul acestei minunate serate literar-artistice, dna Colotelo a oferit o agapă
frăţească din partea filialei UUR Bucureşti şi din partea dlui Buciuta Ştefan, preşedin-
tele Uniunii Ucrainenilor din România.

Mulţumim pe această cale dnei Colotelo pentru invitaţie şi pentru iniţiativă. Sperăm
că se vor mai sărbători şi alţi poeţi şi scriitori ucraineni, pentru că cineva întreba: ,,Voi
îl aveţi doar pe Şevcenko?”. De aceea trebuie să scoatem în evidenţă şi pe alţi  mari
creatori de literatură ai Ucrainei.

Ioan-Ostap LUPşaC
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În a cincizecea zi după Paşte se sărbătoreşte Sfânta
Treime. Ea semnifică apariţia Sfântului Duh în Biserică.
Este şi ziua naşterii Bisericii, care a avut loc în anul 30, după
Înălţarea Domnului Isus Hristos. La sosirea Cincizecimii,
toţi apostolii erau un singur suflet. Pe neaşteptate, a apărut
un zgomot din cer ; …li s-au ivit diferite limbi, de parcă erau
de foc şi au început să propovăduiască în câte o limbă, cum
le-a fost impusă de Sfântul Duh. 

În acest timp, Ierusalimul era plin de pelerini sosiţi din
toate colţurile Imperiului Roman. Mulţi dintre ei, auzind
pledoariile miraculoase ale apostolilor, i-au considerat fraţi.

În ziua Cincizecimii, Petru plin de Duhul Sfânt, vorbeşte
mulţimilor adunate la Ierusalim despre împlinirea proroci -
rilor Vechiului Testament în persoana lui Isus, dovedindu-le
acelora că Isus este Mesia Cel aşteptat. El spune: „Hristos
s-a înălţat la dreapta Tatălui şi a primit de la Dumnezeu
făgăduinţa Sfântului Duh!“. Ca rezultat al puterii propovă-
duirii, în ziua aceea s-au botezat „ca la trei mii de suflete“,
în numele lui Hristos. Din acel moment, când deasupra lor
s-a auzit zgomotul tainic, asemănător adierii vântului şi au
apărut limbile flăcării cereşti, ei au devenit alţi oameni. Au
devenit apostolii şi învăţăceii lui Hristos. 

Sărbătoarea Sfintei Treimi (Troiţa) şi întreaga săp-
tămână a şaptea de după Paşte, în popor se mai numeşte
„săptămâna Rusaliilor”, caracterizându-se prin multe ce -
rinţe şi tradiţii. Sfânta Treime se mai cunoaşte şi sub numele
de sărbătoarea verde. Conform tradiţiei populare, acum se
trezesc morţii, ies din apă rusalcele (zâne ale apelor).
Oamenii îşi împodobesc casele cu verdeaţă, îşi aştern pe jos
ierburi mirositoare. Această săptămână începe cu joia.
Atunci fetele merg la câmp sau în pădure, unde îşi împletesc
coroniţe din lăcrămioare, nu mă uita, busuioc, cimbrişor şi
uneori pelin, apoi se întorc acasă. Conform tradiţiei din
popor, coroniţa din flori proaspete semnifică ocrotirea de
nenorociri. Duminică, în ziua Sfintei Treimi, merg în
aceeaşi pădure unde şi-au făcut coroniţele. Acestea veştejite
sunt aruncate în apă; dacă vor pluti va fi fericire. Dacă vor
cădea la fund, va fi nenorocire. 

A şaptea joi după Paşte este considerată în popor o mare
sărbătoare, consfinţind rămasul bun al primăverii şi întâl-
nirea cu vara.

Sâmbăta dinaintea Duminicii Mari,  este după obiceiul
creştin, ziua celor adormiţi. După tradiţie, se spune că morţii
sunt aduşi în împărăţia cerului în Sfânta Sâmbătă. Drumul
spre cei drepţi, trece prin împărăţia acestei zile, deci
apropierea de aceştia se face atunci. Acum se dă de pomană
pentru sufletul celor plecaţi dintre noi. „Cine dă, lui îşi dă şi
oricât vei da, vei găsi”, se spune în popor. Sâmbăta este con-

siderată ziua moşilor şi stămoşilor, când urmaşii trebuie să
şi-i amintească, să nu-i uite pentru că cei din cealaltă lume
au nevoie de toate, la fel ca cei vii. E bine ca fiecare să se
îngrijească de sufletul său cât este în viaţă, să dea de pomană
din tot ce are, din tot ce poate da spunând : „pe lumea aceas-
ta acest lucru să fie al tău, iar pe cealaltă să fie al meu!”. Cel
care primeşte trebuie să răspundă: „Bogdaproste,
Dumnezeu să primească!”. Deci, sâmbăta Dumi nicii Mari
este ziua pomenirii celor morţi. Pentru aceasta, gospodinele
cumpără străchini, farfurii, ceşti, pahare, linguri sau alte
vase ce sunt date de pomană. Cănile se dau pline cu vin, pe
margini agăţându-se cireşe. În străchini şi farfurii se pune
pilaf sau orez cu lapte. Se dau pâini, colaci, flori. Totul se
însoţeşte cu o lumânare aprinsă. Cele amintite mai sus, sunt
împărţite de gospodine vecinilor şi săracilor. După ce se
împarte, familia se aşază la masă. 

Seara, tinerele femei şi fetele merg la pădure, culeg
ramuri de tei sau frasin pentru împodobirea casei. La icoană
se pune busuioc, se aprinde candela, iar pe duşumea se pre-
sară  pelin, cimbrişor, frunze de nuc, ce dau o mireasmă
deosebită. Tot cu verdeaţă se împodobesc şi stâlpii porţilor. 

Obiceiul introducerii verdeţei în sat şi casă semnifică
chemarea bogăţiei, a recoltelor bogate. „Pune, copile, cim-
brişor, nu vor mai fi gâze”, se spune în popor. 

Duminica Mare este considerată cea mai importantă
dintre toate duminicile, pentru că  este ziua Preacinstitei
Fecioare Maria.

Ca să fii ocrotit de furt, de pierderi tot anul, e bine ca
prima plăcintă coaptă în această zi s-o dai de pomană. Se
rupe în trei bucăţi şi se împarte săracilor. A doua plăcintă va
fi pentru familie. 

Acum, oricine poate dormi afară pe prispă sau în altă
parte. 

În ziua Duminicii Mari şi în următoarele trei zile, nu este
bine să rupi nicio plantă sau frunză din pădure, pentru că
grindina va strica semănăturile. Tot acum ţăranii gătesc sub
cerul liber şi se cinstesc reciproc. 

Gospodinele stropesc cu lapte drumul străbătut de va cile
lor la adăpat sau păşunat. 

La hotarele ogoarelor, gospodarii pun câte o bucată de
pâine pentru rusalce.

Primăvara, înverzirea luncilor se datoreşte sălciilor.

Odată cu ele câmpiile înverzesc. E momentul când ies din
apă „rusalcele”. Conform tradiţiei populare, acestea sunt
fete sau tinere femei care s-au înecat în timpul scăldatului.
Îndepărtându-se de viaţa pământească, s-au mutat într-o
zonă tainică, pe fundul apelor adânci, în palate din poveşti
construite din cleştar. Luna şi stelele cheamă rusalcele. Din
plescăitul liniştit al valurilor, îndepărtând cu mâinile palide
nuferii deşi, rusalcele ies pe mal. Sunt goale şi au un corp
alb fără sânge, un păr ondulat, lung, verde ca iarba. Au o
statură înaltă şi mlădioasă, iar ochi palizi, albaştri asemănă-
tori adâncurilor mării. Pe capul fiecăreia, se găseşte câte o
coroniţă de rogoz. Numai cea mai mare dintre toate, regina,
are coroniţă din nuferi. Ieşite pe mal, se aşază şi-şi piaptănă
pletele lungi sau se iau de mână şi dansează dansuri miste-
rioase, în tainica şoptire a horei. Uneori, căţărate în copaci,
se leagănă pe crengi cântând. Aceste cântece sunt pericu-
loase. Cine le aude, ca fermecat se apropie de ele. Rusalcele
îl vor înşela, îl vor atrage, îl vor lua în cercul lor, se vor juca
cu el, apoi îl vor gâdila şi-l vor trage pe fundul apei. 

În săptămâna rusaliilor nu e bine să se arunce cojile de
ouă. Ajunse în apă, printre ele vor înota rusalcele făcând mult
rău oamenilor. În joia din această săptămână, nimeni nu tre-
buie să muncească. Aşa nu le va supăra şi nu vor vătăma ani-
malele domestice, păsările şi întreaga gospodărie. În săp-
tămâna verde, nimeni nu are curajul să se scalde în ape.
Începând de joi, fetele nu merg singure la câmp, nu se scaldă
în râuri „ca rusalcele să nu le gâdile”. Trebuie să poarte cu ele
pelin sau leuştean pentru că rusalcele se tem de aceste plante.

Joia, se spune, că rusalcele ies din apă, aleargă pe câmpii
şi în grădini, căutându-şi mamele. Dacă nu au fost pomenite
sâmbăta, prinzându-şi mama, rusalca începe s-o gâdile
spunând: „de aceea te gâdil pentru că nu m-ai  pomenit”.

Există o altă credinţă precum că rusalcele ar fi babe
hidoase ce umblă pretutindeni. Sunt înarmate cu diverse
obiecte ascuţite, ca să-i  chinuie  pe toţi aceia care muncesc
de Sfânta Treime. 

O altă legendă spune că rusalcele sunt trei fete de
împărat, pline de ură împotriva creştinătăţii. Ele se sărbă-
toresc după Sfânta Treime luni, marţi şi miercuri.

Periculos este să munceşti în timpul acestor sărbători.
Tradiţia spune că, cel pe care-l găsesc muncind, va fi luat de
rusalce şi va orbi, va fi schilod sau va deveni mut. Poporul
spune că în timpul acestor sărbători e bine să ţii la brâu pelin
sau leuştean, pentru ca să te ferească de nenorociri. 

După data acestor sărbători se pot aduna plante de leac. 

Virgil RIŢCO

Ziua europei

Sărbătorită în fiecare an la 9 mai în toate ţările Uniunii Europene, Ziua Europei este
considerată punctul de pornire al construcţiei europene. 

Ziua Europei este în primul rând Ziua păcii. La 9 mai 1950, ministrul de externe al
Franţei, Robert Schuman, propune un plan bazat pe o idee cât se poate de simplă:
punerea sub control comun a industriilor de război ale Franţei şi Germaniei, astfel încât
niciunul dintre aceste state să nu se mai poată pregăti în secret de un război. Ulterior
lor li s-au alăturat o serie de state ca Belgia, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos, for-
mându-se „Comunitatea Europeană“ la care au aderat apoi alte state, organizaţia denu-
mindu-se Uniunea Europeană. În anul 2007, aderă România şi Bulgaria. Şi la Galaţi,
de Ziua Europei, gălăţenii au fost  invitaţi la Centrul Multicultural „Dănărea de Jos“
pentru a participa la manifestările dedicate acestei zile importante, cu triplă semnifi-
caţie pentru cetăţeni români: Ziua Independenţei, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor
Unite în al Doilea Război Mondial şi Ziua Europei.

Centrul Europei Galaţi din cadrul Consiliului judeţului Galaţi a organizat, ca şi în
anul precedent, un spectacol artistic al artiştilor minorităţilor etnice care trăiesc şi
activează în Zona Euroregiunii „Dunărea de Jos“.

Cu această ocazie s-a dorit să se organizeze un spectacol ce a avut drept scop
prezentarea diveristăţii culturale a Zonei „Dănarea de Jos“ prin momente artistice care
au reflectat specificul cultural al comunităţilor reprezentative şi participanţi activi.

Mani festările s-au desfăşu-
rat începând cu trecerea în
revistă a gărzii de onoare şi
prezentarea onorului. S-a
intonat Imnul de Stat al
României, precum şi Imnul
Europei.

„Oda bucuriei“, prelu -
diul celei de-a patra părţi a
Simfoniei a IX-a de Ludwig
van Beethoven, a fost adop-
tată ca imn european de
către şefii de stat şi de
guvern din ţările Uniunii

Europene, reuniţi în cadrul Consiliului Europei, în iunie 1985, la Milano. Fiecare ţară
îşi păstrează imnul naţional.

Şeful Direcţiei de Cultură Galaţi, Cătălin Negoiţă, a punctat însemnătatea acestei
zile în istorie. După alocuţiune, a urmat festivitatea de premiere a concursurilor orga-
nizate pentru elevi de Centrul Europei Galaţi. Partea a doua de spectacol a fost cea mai
consistentă a manifestărilor.

Timp de trei ore, pe scenă au urcat ansamblurile minorităţilor etnice reprezentative
din judeţul Galaţi: comunităţile armeană, elenă, ucraineană, italiană, a ruşilor-lipoveni
şi formaţia de dans popular românesc a Colegiului Tehnic de Alimentaţie Publică şi
Turism „Dumitru Moţoc“.

Comunităţile armeană, ucraineană şi germană  au prezentat un recital de poezie, iar
comunitatea elenă a prezentat un dans popular interpretat de ansamblul artistic
„Olympos“.

Din partea comunităţii ucrainene din Galaţi au recitat din operele lu T. Şevcenko şi
M. Eminescu, în traducere şi în original, dna Osman Nadia şi Simion Pancrat.
Comunitatea turcă a prezentat un recital de poezie şi un moment de balet, iar o notă de
culoare şi veselie a dat-o prezenţa printre invitaţi a celor 15 membre din ansamblul fol-
cloric „Verva“ din comunitatea ruşilor-lipoveni adus din judeţul Tulcea.

Cea de-a treia parte a manifestărilor a închis seria evenimentelor din Galaţi prin
scurte prezentări şi intervenţii ale specialiştilor de istorie despre Uniunea Europeană,
organizate la Liceul Teoretic „Ion Creangă“ din Cahul (Republica Moldova). Dna Anca
Corfu, consulul general al României la Cahul, a premiat pe cei mai activi elevi. Seria
de evenimente dedicate Zilei Europei a continuat cu serbarea organizată de elevii şi
profesorii Liceului Teoretic „Ion Vodă“ din Cahul (Republica Moldova).

Vichentie NICOLaICIUC – CONTUş

Sfânta Treime 
(Troiţa)

O zi impOrtantă pentru rOmânia
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Localitatea Şerbăuţi, judeţul Suceava este o aşezare cu populaţie predomi-
nant ucraineană, situată cam pe la jumătatea drumului judeţean Siret – Suceava,
la poalele unei întinse şi frumoase păduri.  Este o mare bucurie că, după multă
vreme aici au început să se desfăşoare activităţi cultural-educative, la care par-
ticipă Şcoala, Căminul Cultural, Biserica. Dacă există comunicare şi colaborare
în mod sigur reuşita iese în evidenţă. Aşa s-a întâmplat şi la 21 mai 2015, când
s-au suprapus două sărbători creştine în aceeaşi zi: Înălţarea Domnului şi Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena, precum şi una naţională – Ziua Eroilor.

Dimineaţa, creştinii satului, îmbrăcaţi în costume populare locale, au parti -
cipat la Sf. Liturghie de la biserică unde păstoreşte părintele Cătălin Maxim, iar
de la orele 11 aproape toată suflarea localităţii s-a adunat în faţa Monumentului
Eroilor plasat între şcoală şi Căminul Cultural. Aici s-a oficiat o slujbă de
pomenire în memoria eroilor celor două sate componente ale comunei, Şerbăuţi
şi Călineşti, unde s-au interpretat cântece patriotice cunoscute. În continuare
s-a vizitat Biblioteca Comunală reabilitată recent. S-a intrat în sala de festivităţi
a Căminului Cultural pentru prezentarea proiectului „Mâini de aur”.
Iniţiatoarea acestui proiect este doamna bibliotecară Graţiela Sanduleac. La
Şerbăuţi, a renăscut o bibliotecă care se află în incinta Căminului Cultural şi el
de curând reabilitat. În cadrul acestui proiect dna Graţiela Sanduleac a colabo-
rat foarte bine cu şcoala de unde a ales elevi care se pricepeau la cusut modele
populare. Proiectul a fost început acum un an, iar finalul nu putea fi altul decât
unul pe măsura aşteptărilor. S-au realizat 10 costume populare în miniatură
(aproximativ pentru un copil de 1 an), au fost îmbrăcate 10 păpuşi cu care s-a
organizat o foarte frumoasă şi reuşită expoziţie. În cadrul programului de la
bibliotecă unii elevi alegeau şi citeau cărţi, iar alţii coseau de zor motive popu-
lare pe cămăşi, catrinţe, poale. 

Programul manifestării „Măiestrie şi tradiţii” la Biblioteca Comunală din
Şerbăuţi, proiectul „Mâini de aur” a continuat cu un spectacol artistic susţinut
de membrii proiectului. La început, elevii au prezentat o frumoasă şezătoare
locală cu cântece şi dansuri specifice. Colaboratori ai proiectului „La şeză-
toare“ au fost doamnele prof. Roxana Dragomir, Tatiana Baciu şi Silvia
Pauliuc, iar dansurile prezentate de elevii clasei a V-a au fost pregătite de dna
înv. Angelica Maciuc. Tot la acest proiect au luat parte şi meşteri populari pri-
cepuţi în arta cusăturilor: dnele Silvia Maciuc şi Elena Iurciuc.

Dna bibliotecară Graţiela Sanduleac a spus că în Şerbăuţi sunt oameni fru-
moşi şi bogaţi la suflet. Elevii care s-au împlicat în proiect au lăsat calculatorul,

internetul şi au cusut costume populare specifice localităţii. Aici predomină
culoarea albastră a cerului senin şi verdele ca iarba lunii mai, iar galbenul este
aşezat alături de culoarea albastră. Au participat copii cu vârstă cuprinsă între
12 şi 14 ani. Cei implicaţi au fost recompensaţi cu câte o diplomă şi un set de
cărţi (profesori, meşteri populari şi elevi). Aşa se va păstra tradiţia şi nu se vor
pierde obiceiurile lor. Fiecare membru a venit cu pasiunea sa, cu opţiunea sa,
cu talentul său, fără a-l desfiinţa pe celălalt. Trebuie să fim mândri că
Dumnezeu ne-a înzestrat cu un har şi suntem obligaţi să ne înţelegem cât mai
bine, că aşa e frumos şi creştineşte. 

În încheierea programului artistic a urcat pe scenă deja binecunoscutul grup
vocal „Nadiia” (Speranţa) din Călineşti, condus de dna prof. Loredana
Mândrişteanu cu cei 9 membri ai săi, care a interpretat un buchet de cântece
ucrainene: „Oi, cucireava ia”, „Sumno, sumno”, „Usmişka vesny” etc., iar
cireaşa de pe tort a fost eleva Mădălina Ioanaşciuc cu cântecul ucrainean „Ia
ukrainocika” (Sunt ucraineancă).

Proiectul „Mâini de aur” a fost foarte bine ales şi gândit şi cu acest prilej
mulţi oameni şi-au reînnoit garderoba cu costume populare, de la mic la mare
s-au îmbrăcat cu ele. Toate doamnele profesoare împreună cu dna directoare
Silvia Boiciuc au fost foarte mândre de ţinuta lor. La biserică, mai ales de săr-
bători creştine, oamenii poartă costume populare, a spus dna directoare.

Acest proiect a avut ca parteneri Primăria comunei Şerbăuţi, Biblioteca
Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava, Şcoala Gimnazială din Şerbăuţi şi Biblioteca
Comunală din Şerbăuţi. Din partea Bibliotecii Judeţene Suceava au participat:
dl dir. Gabriel Gheorghe Cărăbuş, bibliotecar metodist Mirela Elena Lica, şefa
Serviciului Relaţii cu Publicul, Lăcrămioara Cocuz. Şcoala a fost reprezentată
prin dna dir. Silvia Boiciuc, biserica prin preotul-paroh Cătălin Maxim, iar
Biblioteca prin dna Graţiela Sanduleac. Toţi aceştia au făcut parte din juriu în
frunte cu dl primar Cătălin Sanduleac de la Primăria comunei Şerbăuţi. 

Merită de menţionat cuvântul elevei Marilena Ioana Zuzeac rostit în faţa
Monumentului Eroilor, care a spus printre altele: „Astăzi este o zi mare, plină
de încărcătură emoţională şi spirituală, la ceas de mare sărbătoare creştină şi
naţională, când îi omagiem pe cei care, de-a lungul veacurilor, cu sacrificii
umane şi materiale au creat o stare de spirit, un sentiment al eroismului şi al
dăruirii de sine. Eroii poporului român şi ucrainean cu nume cunoscute, dar mai
ales necunoscute, unii ştiuţi doar de Dumnezeu, sunt acele personalităţi care au
demonstrat chiar prin sacrificiul suprem că pun interesele comunităţii sau ale
naţiei mai presus de interese proprii”. 

Am fost şi eu invitată la această manifestare, la care am participat cu multă
plăcere încărcându-mă cu multă energie pozitivă. Toată lauda şi stima pentru o
asemenea activitate.

Felicia GRIGORaş

Este vorba despre două cărţi, subţirele ca număr
de pagini, dar cu un conţinut dens. Autorul lor este
un consătean al celui care a fost Ştefan Tcaciuc,
domnul Gheorghe Tcaciuc, trăitor în Timişoara.

Cele două cărţi au apărut la Editura „Euro-
Stampa“ din Timişoara în 2008 şi 2010, eu
ajungând în posesia lor prin amabilitatea nepoatei
sale, doamna Marioara Morhan din Dănila.

Din păcate, din discuţia telefonică cu dl
Gheorghe  Tcaciuc nu am aflat foarte multe date
biografice.

S-a născut la 2 martie 1927 în satul Dănila,
judeţul Suceava, unde urmează şcoala generală. A
absolvit Liceul „Ştefan cel Mare“ din Suceava,
apoi a urmat Institutul Politehnic din Timişoara.

A funcţionat cel mai mult timp ca inginer la
„Electrobanat“ Timişoara. A fost profesor de
matematică în comuna Teciu Nou şi la Liceul din
Mehadia.

Aşadar, „Mărturia unei Ruine“ (titlul este su -
gestiv) începe aşa: „Orice călător care ar pleca pe
şoseaua Suceava-Rădăuţi, ar ajunge în dreptul sa -
tului Dănila şi ar poposi puţin la răscrucea dintre un
drum de ţarină ce vine din sat şi coboară spre apa
Sucevei şi şosea, ar observa, la colţul din strânga al
acestei întretăieri de drumuri, o mică ruină, un
început de construcţie de înălţimea unui adult şi

peste care s-au depus lichenii, supusă tuturor
intemperiilor vremii din decurs de zeci de ani“.

O am în memorie această ruină trecând pe lângă
ea de sute de ori, când mă duceam să iau trenul din
halta Dănila. Din auzite, lumea spunea că grupul de
legionari din Dănila a vrut să ridice acolo un mo -
nument, dedicat purtătorilor de cămăşi verzi.

Cititorii pot afla din carte, modul cum a decurs
ridicarea acestui monument nefinalizat.

Cartea conţine multe date interesante despre
locuitorii din Dănila, despre momentele tulburi
dintr-o anumită perioadă, dar şi multe informaţii
interesante.

Ultimul capitol al cărţii „Infernul din miezul
nopţii sfinte“ este unul dramatic. Autorul descrie

cum mama sa a fost împuşcată de doi
legionari din Dănila. Iată un citat: „Uşa
principală de intrare dinspre gang, pe
care nu demult am zăvorât-o, era forţată
de cineva. Furios se opinti şi Arborel,
dar zăvorul nu ceda. Mama sări din pat
şi se apropie de uşă. Sări şi tata şi, cu
forţa de care era capabil, uşa nu putea
ceda ... în timp ce părinţii se opinteau să
oprească intrarea asediatorilor o detună-
tură de armă spintecă întunericul. De pe
cuptor se auzi o bufnitură. S-a tras prin
uşă şi glonţul nimeri în plin aorta
mamei. A urmat un horcăit zgomotos
care tulbură tăcerea nopţii. Acolo, de pe
cuptor, nu-mi dădeam seama ce se

întâmplă jos ... mama, căzută peste pragul de
intrare din sufragerie, scotea acele sunete dintr-un
gâtlej însângerat când tata o ridică, cu întrebarea
aproape şoptită: 

– Maria, ce este cu tine?
Pe prag, o baltă de sânge inundă şi cămaşa de

noapte. Stăpânul casei se adresă în lacrimi fratelui.
– Mama voastră a murit. De pe cuptor, am sărit

aruncându-mă asupra pieptului însângerat şi cu
ochii înlăcrimaţi o imploram:

– Mamă dragă, nu ne părăsi! Fratele plângea în
hohote, sărutând-o pe frunte, în timp ce tata,
înlăcrimat, dar şi cu vătrarul metalic de lângă sobă
în mână, îi aştepta acum pe asediatori“ (era
24.XII.1940).

Cea de a doua carte, şi anume „Ecoul unui
strigăt“, este o mininuvelă poliţistă. 

Iată ce spune autorul la „În loc de prefaţă“:
„Potrivit gravităţii lor, unele fapte ne supără, altele
ne indignează precum cele ce sunt greu de suportat.

Unele însă ne aruncă în prăpastia disperării prin
uriaşa lor gravitate, dar mai greu de suportat este
sentimentul ce ne cuprinde la gândul că nu le-am
putut evita, fie prin costul unor suferinţe, fie chiar
cu preţul vieţii“.

Totul începe aşa: „Era într-o zi de vară. Ce este
mai frumos pentru o familie decât să mai evadeze
din banalul freamăt al oraşului, undeva în mijlocul
naturii, la umbra unei margini de păduri, cu cele
două fetiţe drăgălaşe Melisa, de 3 ani, şi Deni, de 5
ani. Cei doi părinţi instalează două corturi, unul
pentru ei, unul pentru cei doi copii...“.

Dar în prima noapte, din cortul cu cele două
fetiţe, un om rău o răpeşte pe Melisa.

Se declanşează căutarea Melisei. Este descope -
rită, dar moartă.

Ca un adevărat autor de romane poliţiste autorul
povesteşte cum decurge ancheta.

Totul decurge lin, dar alert!
Nu voi dezvălui cititorilor „Curierului

ucrainean“ finalul cărţii, le las lor plăcerea de a citi
cartea, de fapt cele două cărţi.

Kolea KURELIUK

Mâini de aur

Între „Mărturia
unei ruine“ şi
„ecoul unui

strigăt“
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Bucuriile sunt cu atât mai mari, cu cât vin pe
neaşteptate. Nu mi-ar fi dat prin cap, măcar o clipă,
să mă mai întorc vreodată în Oituz, ca să vizitez
şcoala, unde, cu 51 ani în urmă, am funcţionat ca
profesoară.

Dar faptul s-a întâmplat sâmbătă, 16 mai.
Reveneam ca invitată din partea comunei Oituz,
într-o zi de sărbătoare a şcolii din localitate. S-au
împlinit 150 de ani, de când a fost înfiinţată aici
prima şcoală comunală. Iniţiatorul proiectului fu -
sese domnul Gheorghe Oprea, fost director şcolar şi
actualul consilier local, care a reuşit să mobilizeze
toată suflarea din Oituz, pentru ca evenimentul să se
bucure de cadrul festiv cuvenit. Şi să-i bucure pe
participanţi, mai ales pe cei invitaţi, printre care mă
număram şi eu.

Fusese o zi destul de mohorâtă, afară, dar în
ochii fiecăruia dintre cei sosiţi, cu acest prilej,
strălucea lumina bucuriei, a împlinirii. Fiecare se
mândrea în sine că a fost şi el pe aici, că a sădit şi el
în suflete de copii câte o floare, fără de veştejire.

Programul începea chiar cu mo mentul cel mai
emoţionant: întâlnirea cu şcoala, în care ai funcţio -
nat. Dar pe cine voi mai reîntâlni? Şi câţi mă vor
mai recunoaşte, după atâţia ani?!

Copleşită de asemenea gânduri, am trecut în
viteza maşinii pe lângă impunătoarea Şcoală
Gimnazială nr. 2, aflată la şosea, grăbindu-mă să
ajung la cealaltă, care a fost „a mea”. Surpriza a fost
mare, deoarece şi Şcoala nr. 1 este nouă şi impună-
toare, acum. Presupunând că nu voi mai fi recunos-
cută, mi-am făcut un pic de curaj, ducând în mână
un uriaş buchet de maci portocalii, pe care i-am
cules în grădina mea – ofrandă adusă şcolii mele!
Pentru că nu m-a uitat...

Am fost întâmpinată cum se cuvine de către
actualii dascăli şi condusă în cancelarie. Aici, cu
speranţe firave, am căutat să întâlnesc priviri, care
să-mi zâmbească. Nu a fost decât una, dar a fost.
Venea din partea fostei colege Fichioş Silvia, care
mă aşteptase cu o fotografie alb-negru, făcută cu
mine, pe vremuri, în curtea vechii şcoli, ce era
străjuită de uriaşii ei duzi. Duzii nu mai există. În
locul acela s-a ridicat noua şcoală. Auzind că i-am
pomenit, colega mea m-a consolat urgent: „Pe ei îi
plângi? Ai uitat ce chin a fost pe noi, ca să creştem
viermii de mătase toată vara?!” Dar nu mai aveam
resentimente de niciun fel, căci nostalgia era mai
mare. Legate de  clădirea cea veche a şcolii, mai
trăiau amintiri vii. Una dintre ele, cu deosebire,
impresionantă. Într-una din săli de clasă, cândva, în
ziua de 11 octom brie 1929, s-a născut marea
Doamnă a Teatrului Olga Tudorache. Aceasta am
auzit-o chiar din gura dumneaei, când am căutat-o
în culise, să-i ofer un buchet de flori  (Era la sfârşi-
tul spectacolului prezentat la Oneşti, în anul 1977,
cu piesa „Efectul razelor gamma asupra ane -

monelor” de Paul Zindel. Doamna Olga l-a primit
cu lacrimi în ochi. Spusese că ar fi preferat ca
buchetul să-i fi fost oferit pe scenă, chiar din partea
oficialităţilor, că doar se afla în locurile natale.
Atunci, am aflat că  provine din părţile locului. Din
păcate, nimeni din cei din sală nu cunoştea, pe atun-
ci, acest frumos amănunt).

A venit momentul al doilea în desfăşurarea mani-
festării. Ne-am depla sat cu toţii la Căminul  Cultural,
pentru partea oficială, aflată sub frumoasa deviză a
lui C. A. Rosetti, inscripţionată pe perete: „Voeşce şi
vei putea. Luminează-te şi vei fi!”  Aici, au fost audi-
ate alocuţini din partea auto rităţilor locale şi din
partea Inspecto ratului Şcolar Judeţean Bacău. Li s-a
dat cuvântul şi invitaţilor. Cu acest prilej, am
descoperit că sunt mult mai mulţi foşti colegi în sală,
pe care îi cunoscusem, chiar dacă erau încadraţi la
cealaltă şcoală. Aceştia erau aşa-numiţii „colegi de
navetă”. Mai toţi am făcut navetă, dar nimeni nu s-a
plâns. Oneştiul era la mai puţin de 15 km. 

Cum era firesc, pe mine m-a impresionat cuvân-
tul celei mai bune prietene de-ale mele, Maria
Bulucea, cu care nu am fost colegă, ea fiind cu câţi-
va ani mai tânără. În Oituz, şi-a început cariera
didactică, unde a funcţionat patru ani. A lăsat urme
frumoase, căci şcoala cea nouă s-a construit pe tim-
pul când a fost şi directoare. A mărturisit că a plecat
spre Bacău, cu lacrimi în suflet, dar a trebuit să-şi
urmeze soţul. După Bacău, a fost Braşovul, oraşul
natal, iar, de 10 ani, Statele Unite ale Americii. De
acolo a venit la întâlnirea cu prima şcoală. Şi a fost
foarte fericită că s-a putut. 

Au fost şi absenţi, din varii motive. Pentru ei, am
suferit noi, în primul rând, căci am fost privaţi de
această ocazie unică de a ne revedea. Ei nu au cum
să bănuiască ce au pierdut. Am suferit şi pentru cei
care nu mai sunt printre cei vii. Atâtea nume au fost
pomenite în cadrul parastasului, organizat întru
memoria lor. Sufletul meu a vibrat mai ales la
pomenirea mai tinerilor mei colegi, soţii Vasilică şi
Lucreţia Vrânceanu.

A urmat momentul emoţionant al acordării
diplomelor pentru toţi invitaţii. S-a produs şi acum
un moment deosebit, care m-a emoţionat profund.
De locul meu, s-a apropiat o doamnă, care mi s-a
adresat cu cuvintele: „Sărut mâna, doamnă dirigin-

tă! Poate că nu vă mai amintiţi de mine, căci mi-aţi
fost profesoară doar în clasa a V-a, de limba rusă şi
limba română. Rusa mi-a plăcut, şi acum ţin minte
multe propoziţii. Chiar şi versuri...” Observând că
sunt mirată şi emoţionată, a stăruit cu alte amă-
nunte: „Mă numesc Sterpu Matilda şi am 62 ani.
Am şi greutăţi, că am 7 copii, dar mă ţin veselă.
Ceea ce mă ţine poate fi spus în trei cuvinte: cre -
dinţa, munca şi cântul. Am 7 copii, dintre care trei
sunt preoţi; sunt coafeză şi mai cânt în corul bi -
sericii” (Mă gândesc şi acum cum ar fi arătat
această întâlnire, pentru mine, fără un asemenea
moment).

Ca amintirile din timpurile noastre să fie între-
gite, cele două şcoli ne-au delectat cu un frumos
program artistic, pregătit de actualii copii ai
Oituzului.

Ziua s-a sfârşit la restaurant, unde noi am depă-
nat amintiri şi, se înţelege, ne-am îmbogăţit cu
multe numere de telefon şi adrese noi, majoritatea
dintre ele fiind electronice.

Se cuvine să termin cu o adâncă plecăciune în
faţa iniţiatorilor şi a tuturor acelora care au făcut să
fie realizabilă o idee frumoasă, nobilă şi ziditoare.
Cinste şi recunoştinţă lor!

Valeria şOUCaLIUC

Ziua În Care a Fost
serBată eduCaţia

La mulţi ani, sărbătoriţilor 

din luna iunie!

t Cureleac Vasile, profesor dr., s-a născut la
1 iunie 1969.
t Dorosh Liudmyla, redactor al revistei „Clo -

poţelul“, s-a născut la 2 iunie 1978.
t Ardelean Ioan, profesor dr. şi preşedintele fi -

lialei Cluj-Napoca a UUR, s-a născut la 4 iunie 1942.
t Traista Mihai, redactor al revistei „Naş holos“

şi scriitor, s-a născut la 15 iunie 1965.
t Manolache Daniela, fost redactor al revistei

„Curierul ucrainean“, actualmente angajată a
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, s-a născut
la 16 iunie 1962.
t Şoiman Petru-Ştefan, instructor de dans, s-a

născut la 17 iunie 1988.
t Lupşac Ioan-Ostap, preot, s-a născut la 19 iunie

1971.
t Colotelo Dumitru, preot, profesor dr., s-a năs-

cut la 21 iunie 1950.
t Grigoraş Felicia, corespondent al revistei „Curierul

ucrainean“, s-a născut la 26 iunie 1951.
t Chideşciuc Ioan, profesor şi corespondent al

revistei „Curierul ucrainean“, s-a născut la 28 iunie
1945.
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Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) – fi -
liala Suceava, cu sprijinul Primăriei Suceava, al
Clubului Sportiv „Ariadna” şi al Centrului Cultural
Bucovina – Centrul pentru Conservarea şi Pro -
movarea Culturii Tradiţionale, a organizat sâmbătă,
30 mai a.c., în întâmpinarea Zilei Interna ţionale a
Copilului, la Centrul Cultural Bucovina, un concurs
de  creaţie plastică, interpretare muzicală şi şah cu
genericul „Nici un copil în lacrimi”, ediţia a III-a.

„Prin acest concurs – aşa cum a subliniat la
deschiderea manifestării Boreslaw Ştefan Petraşuc,
preşedintele UUR, filiala Suceava – copiii ucra -
ineni din România trimit solie de pace către cei ce
pot decide, pentru ca situaţia din Ucraina să se
normalizeze. Copiii rămân orfani sau mor fără a
avea vreo vină. E trist ce se întâmplă acolo. Suntem
alături de cei din Ucraina şi sperăm că răul va în -
ceta. Ne bucurăm în acelaşi timp că ai noştri copii

au parte de pace. Ca preşedinte al UUR-filiala
Suceava sprijin toate activităţile cu şi pentru copii.
Consider că ei pot aduce schimbarea în bine pe
care o tot aşteptăm”.

Concursul de şah s-a desfăşurat la parterul imo-
bilului, iar  la etaj s-a amenajat spaţiul pentru secţi-
unea de creaţie plastică şi pentru cea de interpretare
muzicală. Au participat copii din Bălcăuţi, Nego -
stina, Şerbăuţi, Brodina şi Moldoviţa.

La finalul manifestării a cântat grupul de copii
„Ladonky“ din Kiev. Micii artişti au interpretat cân-
tece din folclorul ucrainean, dar şi cântece de
primăvară. Programul a fost interactiv, copiii din
sală fiind implicaţi în activitatea celor de pe scenă.
Pe lângă darul muzical oferit, oaspeţii din Ucraina
au dăruit copiilor-spectatori reviste, păpuşele de
prins în piept şi piataci, păpuşele conţinând 5 cope-
ici-simbol al belşugului. Numele grupului vine de la
zeiţa Lada, divinitate feminină în mitologia slavă.
Ea apare ca o zeiţă a iubirii şi a verii, a recoltelor de
vară şi de toamnă, protectoarea cuplurilor de îndră-
gostiţi, a căsătoriei şi a familiilor, a tuturor femeilor
şi a copiilor. Ca etimologie, lad înseamnă

„armonie”, „bună înţelegere”, „ordine”, iar ladnyi
înseamnă „gra ţios”, „drăgălaş”, „frumos”, „drăguţ”.
Acesta este şi mesajul pe care-l poartă prin lume
copiii grupului „Ladonky“.

Toţi copiii prezenţi la activitate au primit
pachete cu dulciuri din partea UUR.

Lăcrămioara GRIGORCIUC

NNiiccii  uuNN  ccooppiill  îîNN  llaaccrriimmii

În Rădăuţi, sportul uneşte oameni 
din diferite etnii

„Bucuria omului este omul. Între ei se înfiripă prietenia care umple cel
mai întins deşert al sufletului nostru”

Jacques Benigne Bossuet

Începând de vineri, 5 iunie, şi până duminică, 7 iunie, municipiul Rădăuţi a
găzduit două evenimente din ramura luptelor greco-romane. Primul a însemnat
lansarea volumului „Ştefan Rusu – sportiv de legendă”, autor fiind Gheorghe
Schipor. Alături de multiplul campion olimpic, mondial şi european, Ştefan Rusu,
la Rădăuţi au fost prezenţi reprezentanţi ai Federaţiei Române de Lupte, antrenorii
emeriţi Virgil Gherasim, Mircea Covătaru şi Ilie Munteanu, foşti sportivi de per-
formanţă, precum şi personalităţi locale. În celelalte două zile, s-a  desfăşurat
prima ediţie a Cupei Bucovinei la lupte greco-romane, pentru copii, cadeţi şi
juniori. Au participat peste 150 de sportivi de la cluburi din Bacău, Botoşani, Piatra
Neamţ, Satu Mare, Timişoara, Republica Moldova, cât şi lotul naţional de cadeţi.
Organizatorii competiţiei au fost A.C.S. Star Rădăuţi, Direcţia Judeţeană pentru
Tineret şi Sport Suceava, împreună cu Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”,
prin managerul Florentina Rotariu. La aceste evenimente au fost invitaţi şi
reprezentanţii comunităţii ucrainene, deoarece,  o veche şi frumoasă prietenie s-

alegat încă din anii tinereţii, între maestrul Ştefan Rusu şi domnul Vasile Pascariu,
preşedintele organizaţiei municipale a UUR- Rădăuţi, atunci când amândoi „lup-
tau” pentru acelaşi club: Mobila Rădăuţi (redenumit, mai târziu, Metalul Rădăuţi).    

„Noi, bucovinenii, am dat întotdeauna dovadă de bună convieţuire. Nu a contat
nicicând originea etnică, iar spiritul sportiv a creat legături de suflet de nezdrunci-
nat. Este de felicitat prietenul meu Ştefan Rusu pentru modul în care munceşte şi
susţine tinerii şi copiii de origine rromă. Am gândit şi un parteneriat între organiza-
ţiile noastre municipale având în vedere că Rădăuţiul este o localitate cu un bine
conturat caracter multicultural”, ne-a declarat domnul Vasile Pascariu.

Ucrainenii le-au dăruit tuturor celor prezenţi,  vineri, 5 iunie, la întâlnirea artis-
tică de… seară, prin dansatorii ansamblui „Nadiia Zamku (Speranţa Cetăţii”) din
Siret (instructor Bogdan Popovici), un colaj de dansuri ucrainene, ruseşti, poloneze,
germane, evreieşti şi latino. Au urmat, a doua zi, întrecerile sportive, deoarece, ştiut
este faptul încă de la latini, că o minte sănătoasă se găseşte într-un corp sănătos. 

Mihai MIhăIESCU aNIUK
Foto: Ostap Serdenciuc

andrei Juravle

De la stânga la dreapta: Tibu Arcip – luptător rădăuţean din prima generaţie;
Rusu Ştefan – multiplu campion european, mondial şi olimpic; Gherasim Virgil –
antrenorul emerit al lui Rusu Ştefan; Covătaru Mircea – antrenor emerit, luptător
rădăuţean  din prima generatie; Pascariu Vasile – luptător rădăuţean  din prima
gene raţie, antrenor, preşedintele organizaţiei municipale a UUR-Rădăuţi; Zegrea
Aurelian – luptător rădăuţean din prima generaţie;Văcăreanu Aurel – luptător
rădăuţean din prima generaţie;Pesclevei Marin – vicepreşedintele organizaţiei
municipale alUUR-Rădăuţi. Ansamblul „Nadiia Zamku“ („Speranţa Cetăţii“) din Siret (instructor Gogdan Popovici)



511curierul ucrainean

Repere culturale ± Repere culturale ±Repere culturale 

În perioada 21-23 mai 2015, la Cluj-Napoca, a
avut loc cea de-a VIII-a ediţie a Simpozionului
Internaţional „Zilele culturii slave”. Evenimentul,
organizat de Departamentul de limbi şi literaturi
slave al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai”, în parteneriat şi cu sprijinul finan-
ciar al Uniunii Ucrainenilor din România – filiala
Cluj, în colaborare cu Centrul cultural rus al UBB,
având ca partener media TVR Cluj, a inclus urmă-
toarele momente: Simpozionul internaţional
„Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea”,
numeroase şi diverse manifestări cultural-artistice
şi o excursie în împrejurimile Clujului.

Cuvintele de salut, rostite în deschiderea sim-
pozionului de dl prodecan al Facultăţii de Litere,
conf. univ. dr. Dorin-Ioan Chira şi de directorul
Departamentului de limbi şi literaturi slave, dna le -
ctor univ. dr. Katalin Balázs, au fost primite cu
aplauze de către cercetătorii şi cadrele didactice ale
universităţilor din Ucraina, Ungaria, Polonia,
Georgia, Kazahstan, Slovacia, Rusia şi România şi
de publicul prezent. De asemenea, a fost prezentat
cel de-al patrulea număr al volumului „Dialogul
slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea” (nr.
1/2015, apărut la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă din
Cluj-Napoca, 440 p.). Lucrarea a văzut lumina
tiparului cu sprijinul financiar al Uniunii
Ucrainenilor din România, avâdu-i ca editori pe
Ioan Herbil şi Katalin Balázs, iar ca referenţi şti-
inţifici pe prof. univ. dr. Liudmyla Tkaci
(Universitatea „Iuri Fed kovyci”, Cernăuţi, Ucraina)
şi pe prof. univ. dr. Marius I. Oros (Univer sitatea
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România).

În cadrul secţiunii plenare a simpozionului,
patru lingvişti reputaţi au susţinut următoarele
comunicări: Венгерские и сербские источники
древнерусской «Повести о убиении Батыя» –
Андраш Золтан (Вен грия); Scrierea la slavi –

Onufrie Vinţeler (Româ nia); Вариантность укра-
инского литературного языка в конце ХІХ –
начале ХХ века и современная рецепция этого
социокультурного явления – Людмила Ткач
(Украина); Despre relaţiile lingvistice slavo-
române – Marius Ilie Oros (România) şi Criteriile
delimitării cuvintelor provenite din ucraineană în
limba română – Ion Robciuc (România).

A urmat susţinerea comunicărilor simpozionului
(pe parcursul zilelor de 21 şi 22 mai) în cadrul
următoarelor secţiuni: „Ling vi stică”, „Literatură şi
cultură”, „Litera tură”, „Lingvistică. Teoria şi practi-
ca traducerii” şi „Dialog intercultural”. Prezentăm
titlurile comunicărilor, în forma apariţiei lor în pro-
gramul simpozionului: ► la secţiunea „Ling -
vistică”: К истории мараморошских обителей в
угорской Руси (письмо Е. Сабова А. Крали -
цкому) – Марианна Лявинец
(Венгрия); Фразе ологи ческий фонд
языка произведений Сидора
Воробкевича – Наталия Шатилова
(Украина); Językowy obraz chciwości
we współczesnej polszczyźnie – Dorota
Filar (Polska); Элементы славянской
демонологии в украинской и поль-
ской фразеологии – Ирина Чибор
(Украина); Traducerea numelor proprii
– Maţa Andreici (România); Семан -
тические модели (на материале номи-
нации женщин по профессии и роду
занятий в русском и польском социо-
лектах) – Густав Михал Акартель
(Польша); Синтак сические особенно-
сти литературно-критических работ и
лекций Николая Зерова – Алла Агафонова
(Украина); Такти льные средства коммуникации
в текстах буковинских драматургов – Иванна
Струк (Украина); Wpaść w euforię, popaść w
depresję ...польские и словацкие глаголы движе-
ния в роли метафорических названий чувств и
эмоциональных состояний – Божена Котула
(Словакия); Автомобильные ценности в русской
и китайской картинах мира (на материале рек-
ламных слоганов) – Наталия Данилевская, Нин
Вань (Россия); Badania statystyczne nad błędami
językowymi uczących się języka polskiego na
Ukrainie – Jerzy Kowalewski (Polska); Мета -
форизация украинских религиозных лексем как
фактор создания нерелигиозных значений (на
лексикографическом материале) – Альбина
Ковтун (Украина); Прямопо буди тельные кон-
струкции с неспециализированными формами

побуждения – Лариса Маркуляк
(Украина); Категория интенсив-
ности как семантическая катего-
рия в русском языке – Майя
Гураль (Украина); Функции
метатекстовых конструкций в
тексте – Елена Куль бабская
(Украина); Художественно-экс-
прессивный эффект собствен-
ных имен в некоторых произве-
дениях А.С. Пушкина – Maria
Andrei (Румыния); Румунізми в
говірках української мови –
Ніколетта Головач (Україна);
Метафора й жаргонна лексика
української мови – Тетяна

Гуцуляк (Україна); Семантические признаки в
определениях ум ственного и психического
состояния человека (на примере русского и
польского языков) – Mачей Вальчак (Польша);
Распространитель в семантико-синтаксической
структуре предложения – Алексей Воробец
(Украина); Явная и скрытая библейская фразео-
логия в языках карпатского ареала – Оксана
Ковач (Венгрия); Мадяризми у „Словарі чужих

слів” (1910) З. Кузелі та М. Чайковського –
Ольга Кацімон (Україна); Употребление датель-
ного самостоятельного в Зографском Евангелии
– Иштван Пожгаи (Венгрия); Функционально-
целевые параметры коммуникативной интенции
как лингвистической категории – Светлана
Шабат-Савка (Украина); Вплив діалектного
середовища на мовлення української інтеліген-
ції кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Інна Черкез

(Україна); Неделимые словосочетания как еди-
ницы номинации – Оксана Максимюк (Укра -
ина); Мета таксичні співвідношення різнострук-
турних синтаксичних одиниць – Лара Кучурян
(Україна); Роль повторов в идеостиле М.
Горького – Ольга Дащенко (Украина) şi Осо -
бенности реализации концепта «смех» в совре-
менной украинской прозе, поэзии, драматургии
начала ХХІ века – Инна Данилюк (Украина); ►
la secţiunea „Literatură şi cultură”: Украинский
библейский роман: историко-литературный
аспект – Владимир Антофийчук (Украина); O
„drujină” a înţelepţilor din Rusia veacului al XVII-
lea – Leonte Ivanov (Româ nia); „Романтический
бунтарь” в поисках гармонии (на материале поэ-
зии М. Эминеску и М.Ю. Лермонтова) –
Михаела Морару (Румыния); Український і
румунський поліметричний вірш у творах пое-
тів-романтиків – Кристиния Паладян (Україна);
„Другие берега”, или „говори, память!” Иосиф
Бродский – поэт-билингв? – Марина Врачу
(Румыния); Эво люция мысли путешествующего
дворянина (по роману А.Н. Радищева
«Путешествие из Петер бурга в Москву») –
Рамель Гафаров (Россия); Despre limitele
reprezentării în memorialistică. Dostoievski,
Tolstoi şi Soljeniţân – personaje ale unor scrieri
subiective – Cecilia Maticiuc (România); Пей -
зажная интродукция как текстотворная доми-
нанта текстов малой прозы писателей Буковины
конца XIX – начала ХХ века – Ирина
Антофийчук (Украина); Teme şi perspective de
abordare în proza scurtă a lui Cinghiz Aitmatov –
Marta-Teodora Boboc (România); Simplism
matematic şi complexitate nondefinibilă în romanul
„Noi” de Evgheni Zamiatin – Delia Doina
Mihalache (România); Гибри дизация жанров в
современной украинской прозе – Све тлана
Подопригора (Украина); Аме рика на поэтиче-

CClluuJJ--nnaaPPooCCaa::

„Zilele Culturii slave” la Cea 
de-a viii-a ediţie

Ediţia a VIII-a
21-23 mai 2015

Cluj-Napoca
România

Ioan hERBIL

(Continuare în pagina a 12-a)
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ской карте А. Ладинского – Анна Арустамова
(Россия); „Левый” эксперимент в украинской
литературе или реализация идеи „ультра-яче-
ства” – Оксана Филатова (Украина) şi Неко -
торые аспекты генезиса грузинской литератур-
ной сказки – Нестан Кутивадзе (Грузия). ► la
secţiunea „Literatură”: Литературно-ономастиче-
ский анализ драматических произведений Ивана
Котляревского – Виктория Лебович (Венгрия);
Elemente de intertextualitate în opera lui N. V.
Gogol – Mihaela Herbil (România); „Ландшафт”
як моделюючий критерій в українській прозі
„fin de siècle”: антропологічний аспект – Сві -
тлана Кирилюк (Україна); Ідея створення анто-
логії творів української літератури в перекладі
угорською – Елизавета Барань (Україна);
Intertextualitatea în romanul Doctor Jivago de
Boris Pasternak – Diana Tetean (România);
Концептосфера „цвет” в романе „Левкиппа и
Клитофонт” Ахилла Татия – Инесса Макар
(Украина); Фоника ранней поэзии Б. Лепкого
(1890-1899 рр.) – Роман Пазюк (Украина);
Ludowe pieśni serbskie w „Prelekcjach paryskich”
Adama Mickiewicza – Anna Musiał (Româ -
nia/Polonia); Тенденции мифопоэтического
моделирования в «женском» мистическом
любовном романе первого десятилетия ХХІ века
в Украине – Андрей Гурдуз (Украина); Хоре -
ические размеры в творчестве поэтов Западной
Украины 90-х годов ХІХ века – Оксана
Любимова (Украина); Лингвостилистический
анализ грузинского перевода романа М.А.
Шолохова „Тихий Дон” – Манана Микадзе
(Грузия); Переосмысление сакрального контекс-
та евангельских структур в современной литера-
туре – Александра Кузнецова (Украина) şi
Антиколоніальні драми В. Шевчука («Птахи з
невидимого острова», «Панна квітів», «Брама
смертельної тіні») – Ніна Козачук (Україна); ►
la secţiunea „Lingvistică. Teoria şi practica tradu -
cerii”: Выбранные проблемы семантической
адаптации заимствований (на примере русского
и польского языков) – Татьяна Квятковска
(Польша); Антропометричность как номина-
ционная доминанта в ботанической лексике (на
материале диалектной лексики) – Инна
Горофянюк (Украина); Traducerea – artă, vocaţie,
profesionalism – Sanda Misirianţu (România); Note
asupra cliticelor în limbile slave şi în română –
Daiana Cuibus (România); Перевод религиозных
текстов: теоретические основы – Татьяна
Новикова (Украина); Terminologie culinară într-
un grai ucrainean din România (pe materialul graiu-
lui ucrainean al localităţii Ruscova – Maramureş) –
Cristina Silaghi (România); Lexicul şi competenţa
comunicativă – Katalin Balázs (România);
Принципы организации межчастеречного лек-
сико-семантического поля пространства в укра-
инском языке – Елена Кардащук (Украина);
Elemente lexicale de origine slavă în graiul loca -
lităţii Cricău, jud. Alba – Adrian Chircu (România);
Aspecte privind întemeierea şi numirea unor loca -
lităţi din Maramureş – Ioan Herbil (România);
Entopice de origine slavă din structura lexicală a
microtoponimelor maghiare din zona Ciucului –
Magdolna Csomortáni (România); Contribuţia lui
Vasile Frăţilă la dezvoltarea slavisticii româneşti –
Maria Aldea (România); Influenţe latine şi slave în

evoluţia flexiunii substantivului din limba română
contemporană – Cipriana-Elena Peica (România);
Територіально маркована лексика української
мови в перекладних словниках ХІХ – початку
ХХ ст. – Мар’яна Яремій (Україна) şi Одно -
сложные предложения как синтаксические
доминанты в поэзии Лины Костенко – Любовь
Рабанюк (Украина); ► la secţiunea „Dialog inter-
cultural”: Идеологические и политические фак-
торы развития теоретического украинского и
румынского языкознания в ХХ в. – Сергей
Лучканин (Украина); Comunitatea lingvistică
poloneză din Marea Britanie – Dorin-Ioan Chira
(România); Названия ячменной каши в буковин-

ских говорах Украины и Румынии – Людмила
Борис (Украина); «Російські науковці й творчі
працівники про події, пов’язані з Україною, і
російсько-українські відносини (на матеріалі
«Литературной газеты», Журналу «Москва»,
радіо «Свобода» та ін. мас-медіа)» – Михайло
Кондор (Україна); Слово „хлеб” в произведе-
ниях буковинских писателей конца ХІХ – нача-
ла ХХ ст. – Наталья Руснак (Украина); «Где
начинается родина?» – духовное наследие
румынского-трансильванского военопленного
Первой мировой войны – Юдит Барталиш
(Румыния); Creaţia literară a lui Ivan Şmuleac –
imaginea sentimentală a satului său natal – Lunca la
Tisa – Ioan Semeniuc (România); Рефлексия пер-
сидской лингвистической мысли в трудах вос-
точнославянских языковедов – Юрий Шевченко
(Украина); Тюрко-славянское взаимодействие в
Евразии – Сагинтай Бердагулова (Казахстан);
Культура речи в духовном мире личности чело-
века – Михаил Крамар (România); Scurtă istorie a
toponimului „Moscova” – Emil Dumitru (Româ -
nia); Названия украшений в свадебной обрядно-
сти северной Буковины – Юлия Руснак (Укра -
ина) şi Portul popular de pe valea Siretului (raionul
Storojineţ, regiunea Cernăuţi, Ucraina) – Diana
Kibak (Ucraina).

Multitudinea şi varietatea temelor abordate pe
parcursul celor două zile au generat numeroase dis-
cuţii în cadrul secţiunilor, provocând dezbateri
legate de cercetarea limbilor, literaturilor şi cul-
turilor slave. Cu siguranţă, publicarea în volum a
acestor comunicări va constitui o semnificativă
contribuţie în ceea ce priveşte studiile de slavistică.

Ca la fiecare ediţie a „Zilelor culturii slave”, şi
anul acesta, evenimentele cultural-arstitice au
încântat audienţa. Astfel, în după-amiaza zilei de 22

mai, pe scena amfiteatrului „Mihai Eminescu”
(Facultatea de Litere) a avut loc punerea în scenă a
piesei «Свадьба» („Nunta”) de A.P. Cehov, în inter-
pretarea studenţilor Departamentului de limbi şi li -
teraturi slave, sub coordonarea dnei conf. dr. Diana
Tetean. Reprezentaţia a fost un real succes, în
rolurile principale evoluând: Raluca Bălu, Ştefana
Bolog, Mădălina Borzasi, Oana Chiffa, Elena
Chilari, Alina Irina Gligan, Bianca Manase, Mona
Mârza, Cristina Olişevski, Zina Petrov, Ioana Popa,
Liviu Romaniuc şi Iulia Rus.

Manifestările cultural-arstitice au continuat cu
mai multe momente organizate de Centrul Cultural
Rus al UBB, condus de dna lector dr. Judit Bartalis.
Astfel, la Muzeul etnografic al Transilvaniei din
Cluj-Napoca, a avut loc expoziţia de pictură
„Etnografia”, unde au expus cunoscuţii artişti,
Anastasia Vdovkina şi András Egri. A urmat un
recital de poezie rusă, în interpretarea binecunoscu-
tului actor şi om de televiziune, Attila Karen Sebesi.
Seara s-a încheiat cu un moment muzical de
excepţie al ansamblului „Voci transilvane”, ai cărui
membri, sub bagheta dirijorui Adrian Corojan, au
interpretat cântece din repertoriul românesc, vechi

slav, ucrainean, rus, sârb, polonez şi slovac. 
În cea de-a treia zi a manifestării, dedicată

excursiei, oaspeţii noştri au vizitat capitala istorică
şi spirituală a neamului românesc, Alba Iulia (ates-
tat sub acest nume în anul 1199). Cei prezenţi au
putut afla că: pe locul actual al cetăţii medievale era
situat, în antichitate, o fortificaţie dacică (Apoulon),
iar mai apoi, prin efortul soldaţilor Legiunii a XIII-
a Gemina a fost ridicat castrul roman Apullum; între
anii 1541-1711, Bălgradul (în limba slavonă:
„Cetatea albă”) era reşedinţa principilor Tran -
silvaniei; între 1600-1601, a fost reşedinţa primului
unificator al Moldovei, Transilvaniei şi a Ţării
Româneşti, Mihai Viteazul; la 1 decembrie 1918, a
fost locul de desfăşurare a Marii Adunări Naţionale
şi înfăptuirea unirii Transilvaniei şi a Banatului cu
Ţara Românească, iar în 1922, a avut loc
încoronarea regilor României, Ferdinand I şi Maria.
Preţ de câteva ore, pe urmele lăsate de către daci şi
romani, câţiva slaveanofili au admirat priceperea şi
sentimentul conservator al înaintaşilor, dar, în ace-
laşi timp, şi spiritul inovator al  poporului român.

Aducem mulţumiri conducerii Uniunii Ucra -
inenilor din România, dlui preşedinte Ştefan
Buciuta, dlui Ion Robciuc – preşedintele Comisiei
de Cultură şi dlui Ioan Ardelean – preşedintele fil-
ialei Cluj a UUR, pentru sprijinul financiar acordat
în organizarea şi desfăşurarea evenimentului, nădăj-
duind că vor fi alături de noi şi la cea de-a IX-a
ediţie a „Zilelor culturii slave”. Îi felicităm pe orga-
nizatori, lector dr. Katalin Balázs, lector dr. Judit
Bartalis şi lector dr. Mihaela Herbil, dorindu-le suc-
ces în organizarea următoarelor evenimente ştiinţi-
fico-culturale de o asemenea anvergură.

CClluuJJ--nnaaPPooCCaa::

„Zilele Culturii slave” la Cea 
de-a viii-a ediţie

(Urmare din pagina a 11-a)
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După o iarnă prelungită şi un aprilie
capricios cum a fost anul acesta,  lunile
mai-iunie par cele mai frumoase atât pen-
tru cei cărora  le place în mod deosebit
acest anotimp, cât şi pentru toţi ceilalţi.
Într-adevăr, acest anotimp, cu explozia sa
de verdeaţă şi paleta largă de culori
datorită multitudinii de flori ce împânzesc
natura,  face ca toţi să se bucure din plin
de această perioadă a anului. Pentru mulţi
acest anotimp este legat şi de anumite
momente plăcute ale vieţii, romantice, de
neuitat. Pentru mine el este legat de
amintirea unei întâmplări amuzante şi de
asta vă veţi convinge şi dumneavoastră
după ce  veţi citi cele ce urmează.

Cu mulţi ani în urmă, încă în perioada
de tristă amintire a regimului totalitar, într-
o frumoasă zi de iunie, făcusem o vizită
unchiului meu – frate cu tata – Zenovie
Oneşciuc, care locuia în acelaşi oraş cu
noi, adică la Gura Humorului. El avea o
casă frumoasă (proprietate personală)
înconjurată de o curte mare şi o livadă cu
pomi fructiferi. Deşi era de profesie medic
veterinar – profesiune pe care a practicat-
o toată viaţa – avea şi alte preocupări
legate îndeosebi de pasiunea pentru pic-
tură şi fotografiere  (specifică tuturor celor
din familia Oneşciuc), dar şi un mare
hobby – plăcerea de a cultiva flori. Acestei
preocupări îi acorda, îndeosebi după pen-
sionare, foarte mult timp, combinând totul
şi cu o intensă activitate de cercetare.
Făcea experienţe,  încrucişări, ţinea legă-
tura cu alţi specialişti în domeniu din ţară
– mulţi fiind din Iaşi – cu care făcea
schimb de experienţă, de seminţe, bulbi,
răsaduri. Datorită acestei activităţi, toată
curtea era plină de flori de diferite specii,
multe exotice. De remarcat este faptul că,
în acea perioadă, era singurul din oraş care
avea în curte şi lalele negre, ceea ce era o
noutate şi un motiv de admiraţie pentru
locuitorii acestui oraş. Florile erau de aşa

natură, încât înfloreau pe tot parcursul
anului, începând din primăvara timpurie şi
până toamna târziu, de multe ori până la
prima zăpadă. In toată curtea puteau fi
văzute foarte multe flori diferite, începând
cu cele de primăvară (ghiocei, brânduşe,
primule, zambile, narcise), continuând cu
cele de vară, îndeosebi multe soiuri de
trandafiri, gladiole, până la cele de toamnă
– diferite crizanteme şi altele. Toate aces-
tea, covorul multicolor combinat cu

mireasma îmbătătoare a florilor constitu-
iau o minigrădină  botanică sui-generis, pe
atunci unică în acest oraş, motiv de ne -
spusă mândrie pentru unchiul meu. Despre
existenţa acestei „grădini botanice”
numite aşa mai în glumă, mai în serios de
locuitorii oraşului se răspândise vestea şi
mulţi dintre ei, plimbându-se pe strada
unde se afla locuinţa, veneau să o admire
şi, totodată, să laude activitatea unchiului,
ceea ce îl bucura nespus de mult.

Aşadar, în acea frumoasă zi de iunie,
mă aflam şi eu acolo, stăteam de vorbă cu
unchiul, având de gând să fotografiez cu
film diapozitiv color unele flori. La un
moment dat, dinspre stradă s-a apropiat de
poartă o doamnă cunoscută, deoarece era
soţia unui nomenclaturist cu funcţie
importantă în oraş. Bazat pe acest fapt, ea
se considera a fi o persoană de vază a
oraşului, era plină de sine şi în relaţiile cu
oamenii manifesta o atitudine distantă.
Acest fapt era cu atât mai contrastant,
deoarece în oraş se ştia că în realitate ea
avea un grad de cultură foarte redus,
datorită cărui fapt mulţi dintre cetăţenii
oraşului chiar o dispreţuiau. Apropiindu-
se, cu o expresie oficială şi pe un ton
adecvat acestei expresii (căci probabil,
din obişnuinţă, considera că aşa i se
cuvine soţiei unui important nomenclatu -
rist ) ea se adresă unchiului cu următoarea
frază rămasă memorabilă: „Vai, domnule
doctor, ce flori frumoase aveţi aici,  este o
încântare să le priveşti, totul parcă este o
adevărată grădină zoologică”(!). Deşi ea a
spus asta foarte clar, mie aproape că nu-
mi venea să-mi cred urechilor, dar am
conştientizat realitatea atunci când unchi-
ul (având un accentuat simţ al umorului),
pe un ton natural şi cât mai serios cu
putinţă, îi spuse:”Aveţi dreptate, doamnă,
numai dumneavoastră mai lipsiţi aici, ca
grădina să fie completă”, după care, dis-
cret şi complice, îmi făcu semn cu ochiul.
Ce a urmat merita a fi văzut. Nesesizând
înşelesul subtil al răspunsului, „doamna”
renunţă la aerul distant afişat până atunci,
zâmbi larg şi toată faţa i se lumină,
trădând o imensă bucurie lăuntrică.
Rămase astfel câteva clipe savurând,
probabil, importanţa momentului, după
care, subliniind în modul cel mai
convingător posibil  (aşa credea ea) faptul
că se simte foarte flatată şi mai ales ono-
rată de complimentul unchiului, după ce a
mai schimbat câteva cuvinte, se îndepărtă
mai mult ca sigur măgulită, dacă nu
cumva chiar fericită.

În tot acest timp, noi ne străduiam să
rămânem serioşi, căci abia ne puteam
stăpâni râsul. Abia după ce ea se îndepărtă
îndeajuns ca să nu ne audă, am dat frâu
liber râsului,   un râs pe care parcă îl mai

aud şi acum. După ce ne-am săturat de
râs, amuzându-ne copios pe seama acelei
persoane, unchiul oftă şi zise: „Mare-i
grădina lui Dumnezeu!”.

Deşi întâmplarea a avut loc cu mulţi
ani în urmă, caracterizând atunci o anu-
mită societate, mentalitate şi un grad de
incultură specific multor persoane din
care unele aveau şi funcţii de conducere,
afirmaţia de mai sus este foarte reală, va -
labilă şi în zilele noastre, ce-i drept,
referindu-se la alţi protagonişti din gene -
raţiile actuale, proveniţi din medii diferite
şi având, de asemenea, diverse funcţii în
societate. Elocventă şi actuală în această
privinţă este afirmaţia academicianului
Grigore Moisil, mare matematician, pro-
fesor la Universitatea din Bucureşti,
făcută cândva în faţa studenţilor săi:
„Când vedem oameni mergând pe stradă,
totul pare normal, dar, dacă am pătrunde
în mintea fiecăruia, ne-am îngrozi”. Trist,
dar adevărat şi de asta ne putem convinge
şi în zilele noastre şi, pentru că tot  am
pomenit mai înainte de academicianul
Grigore Moisil,  închei cu un citat al său
care are multe subînţelesuri: „Legile ţării
nu interzic nimănui să fie imbecil”. No
comment.

Iarema ONEşCIUC

\

COMPLIMENTUL
Motto:

„O zi în care nu ai râs este o zi pierdută”
Charlie Chaplin

Cireşar e luna de naştere a cireşarilor.

1 iunie – un trenuleţ furişat pe sub farmec de cuvinte, pentru toţi copiii planetei
numite Pământ.

Tot privind sub streşini copilul exclamă: Mami, uite rândunica!

Sperietoarea la datorie, cocoţată, pe post de animatoare pentru grauri, într-un cireş. 

Un puf de păpădie face expolzie cu aspect de galaxie, după o scurtă hârjoană cu un
pui de vânt.

Dreptul bunicului e şi dreptul unei damigene, acela de a rămâne, după cules - în
aşteptare - plocon adus într-un coş lunii lui Cireşar.

Popas al obrazului de mamă, lângă năsucul copilaşului adormit în braţe, în timpul
plimbării  pe sub o mireasmă de tei înfloriţi. Cât de lin şi de răzleţ este momentul
acesta de odihnă activă!

„Casa melcului”, după o împerechere cu „casa melcioaicei” – nici gând unde vor
locui urmaşii... Nici pomeneală de vreun contract pentru „prima casă”!

Un funigel pus pe lucru. O clipă legată de prispa casei... Prima praşilă poate să mai
aştepte, în câmp!

Sacrilegiu amuzant, reverenţă întârziată... Un băieţel primind din mâna mamei sale
trofeul reprezentat de o îngeţată pe băţ.

O amintire din iarnă - omul de zăpadă!...În loc de măturoi, le-a cerut copiilor un
aspirator de fulgi.

Zmeul din copilăria noastră este încă activ: urcă – plic în zbor multicolor – pe

adresa „vămile văzduhului”. 

Toate florile din rond se recunosc pe ele însele, aşa cum se recunosc şi se împriete-
nesc la cataramă copiii, în interioarele spaţiilor de joc şi joacă.

Doi guguştiuci puşi pe giugiuleală. Vine întrebarea nepoţeluluil Nedumerică: Dacă
mai vine un guguştiuc - nu-i aşa, mami? Vor face o piramidă ca la Circ!

Ploaia care spală oblic morcovii de pe marginile drumurilor naţionale, ca să-i
ronţăiască puii de iepure, când vor fi prigoniţi de secerătorile holdelor de păioase.

Sufletul unei poveşti Zen - spuse  unui copil... Ce farmec are gustul marii literaturi!

Două trotinete întrecându-se pe o pistă pentru biciclişti. Exces de viteză tânără,
inocenţă competitivă!

Aşezate între două tăceri, somnul a două fetiţe gemene, într-un pătuc-cărucior par-
cat pe o alee din parc.

Libelule, în zbor deasupra lacului, deschid pofta copiilor pentru o plimbare cu barca.

Zmeu în derivă. O cloşcă grijulie îşi cheamă puişorii.

Un puşti face baloane la gură dintr-un baton de gumă de mestecat. Nu le-am putut
număra. Toate s-au spart, la timpul lor.

O pisică se întinde la soare. Pisoiaşii sunt lăsaţi în voia razelor.

La intrarea unei scorburi de copac, stă scris: Veveriţă în concediu de maternitate!

Numai sub cireş e o mare de petale – în rest, promisiuni de cireşe în plin Cireşar.
..............................................................................
În loc de epilog, un dulce sfat:
Puneţi-vă, dragi părinţi, viaţa 
în versuri pentru cei mici:
Taina copilăriei e teandrica lumii 
Mică Poetesă.          Mihai MaTEICIUC

CIREşaR şI CIREşaRI



Uniforma spiritualã pe care ucrainenii din România au purtat-o dintotdeau-
na poate fi des cri sã numai din perspectiva unei þinute de ex cep þie în ceea ce
priveºte pãstrarea identitãþii etnice.

Valenþele permanente ale spiritualitãþii acestei etnii coincid cu dorinþele ei
ce se pot exprima, succint, prin urmãtorul fericit conclav de cuvinte: pãstrarea
limbii materne, neuitarea dati nilor ºi tradiþiilor, respectarea preceptelor cre -
dinþei de neam.

Ferice de ucraineanul care ºtie sã se pãstreze ucrainean în limitele acestea
hãrãzite de Dum nezeu ºi cultivate – în chip trãitor spre nemurire – de moºi-strã-
moºii sãi. 

Imaginea acestui suflu formator al generaþiilor care permite dãinuirea ºi ne
contureazã distincþia este asemãnãtoare cu un duh nevãzut, cel care ne animã ºi
ne asigurã legitimitatea, precum ºi nevoia intrinsecã de a pãstra cu sfinþenie tot
ce-i al nostru. 

Aº vrea în continuare sã pãtrundem esenþa acestui duh de neam.
Vã propun sã lãsãm bãtãile inimilor noastre sã-i pãtrundã interioarele  ºi, la

rândul sãu, lãuntricul nostru orizont sã se uite de jur-împrejur ºi – dintr-o
suflare – sã ne cuprindã. 

Nu venim în aceastã lume din simplã curiozi tate.
Viaþa-i singura ocazie de a face „turism” pe lumea asta.
Aº vrea sã mã plimb, dacã-i posibil, tot timpul, prin minunata zonã de revi-

talizare a identitãþii ucrainene în România, iar dupã aceea sã vizitez, urmând pe
o cãrare aleasã de simþire, ascendenta apropiere a ucrainenilor de istoria aces-
tui popor, de limba ºi de cultura sa multisecularã. 

Ca sã mã susþinã în acest de mers gnomic, tot mai frecvente apar ºtirile de
exprimare ºi de manifestare a identitãþii ucrainene, de pre di lec þie în paginile
revistelor editate sub egida Uniu nii Ucrai nenilor din România. Simþãmântul
faptelor reunite în aceste tipãrituri trezeºte în noi filiaþia de sine stãtãtoare a
cuprinsului nostru su fletesc, starea de emoþie dãtãtoare de viaþã etniei noastre,
în general.

Te simþi parcurgându-le pa ginile ca un invitat de onoare în jurul unei mese
rotunde organizate la domiciliul tãu, locaº de elecþie unde inimile se ospãteazã
cu cuvinte al cãror sens îl poate rosti gura, iar gesturile se sculpteazã singure în
imagini de automulþumire. Feþele rude niilor ºi cunoºtinþelor noastre sunt
reunite la acelaºi ospãþ, fac acelaºi lucru, se înalþã mândre pe umeri demni
încercuite cu roºul emoþiilor stârnite. Nu avem ce corecta… Faptele bune in se -
rate în paginile acestor reviste sunt întremãtoare pentru sufletele noastre – un
creion roºu de corectat n-ar avea ce corecta în ele... Spiritul de etnie ce ne animã
e mai presus de toate, este un lucru misterios ca ºi dragostea; cu cât îl împãr -
tãºim unii altora mai intens, cu atât se amplificã mai mult. Toþi ºtim sã iubim
ceea ce trebuie cu adevãrat sã iubim, cãci prin naºtere am învãþat sã facem o
cuvenitã departajare între bine ºi rãu. Rãutatea nu este în stare sã-ºi asume
riscul pentru eºecuri, pentru micile decepþii, pentru minorele dezamãgiri, fãrã
sã renunþe vreodatã la ea, la esenþa ei. Unitatea de pãreri se manifestã de la unul
spre altul ca ºi iubirea, ne transformã la nevoie ºi face ca sufletul etniei sã fie
unul omogen, unul mai bun. Sufletul unei etnii omogene nu cunoaºte ceea ce
se cheamã urã, ci doar îºi poate recunoaºte unele greºeli ce pot surveni în urma
alergãrii ei dupã înþelepciune. 

Solidaritatea între indivizi reprezintã o formã de manifestare a iubirii ce se

face parcurgând un sens giratoriu: din afarã spre înãuntrul sensului, dispre
înlãuntrul aceluiaºi sens, cu ramificãri spre exterior. 

Am unele nemulþumiri printre care men þionez, poate, la fel ca ºi alþii: intro-
ducerea limbii ucrainene în ºcoalã ºi în bisericã, acolo unde acest lucru nu s-a
realizat încã; atragerea micilor grupãri ucrainene rãmase în afara UUR ºi încã
altele… Am auzit cã existã tendinþe absurd pãtimaºe de a mai face alte ºi alte
combinaþii cu litere majuscule din alfabet, dar eu vã asigur, dragii mei, cã aces-
te combinaþii nu sunt norocoase pentru noi – poate pentru alþii!.. – ºtiut fiind
faptul demostrat cã fãrã UUR nu existã vitalitate, adicã semne de viaþã
ucraineanã consacratã în România.

Recunoaºte cã nici tu nu ºtii prea multe despre ce-þi spun eu acum.
Într-o picãturã de cernealã e destulã rezervã de opinie favorabilã pentru a

traduce bucuria cã, încrezãtori, ne putem bucura în continuare de prezenþa unei
ar monii necesare pentru a des fã ºu ra o viaþã etnicã pusã pe seama unei mino -
ritãþi naþionale în deplin consens ºi respect faþã de legile ºi Constituþia þãrii,
beneficiind astfel ºi noi de suma progreselor pe care le va înre gis tra poporul
român atât pe plan intern, cât ºi extern.

Eu, scriind, încerc sentimentul pe care îl va fi resimþit un individ îmbrãcat în
þinutã de galã, purtând în mânã mistria, pentru a fonda gestul inaugural de
punere a „pietrei de temelie“ a unui viitor edificiu. Fals prilej ceremonios; abia
truditorii de mâine, dacã vor continua, vor înãlþa edificiul. Tot astfel ºi cu
bunele noastre intenþii de a fi uniþi, cu o aºezare statornicã în suflete, cum
spuneam mai sus, la temelia acestei vetre sã atragem mãrginimea comunitãþii
ucrainene rãmasã pe post de „satelit“ al soarelui(!). Gân dim cã-i firesc cã
aceastã structurã de rezistenþã se numeºte prescurtat UUR ºi cã poate fi mult
consolidatã prin conjugarea elanurilor tinereºti la timpul prezent al vieþii comu-
nitare unde, printre alte aspecte de pa loare, se face simþitã absenþa unui eficient
stil pedagogic de formare a unei opinii tinereºti, având în vedere cã fãrã tineri
nu putem conjuga verbul „a face“ (ceva) la timpul viitor.

Pentru a fi uniþi în inimi ºi cugete avem nevoie de vorbe… fãrã multã vorbã.
Aceasta-i esenþa – convingerea eficienþei indiscutabile.

În minte îmi revine, în acest context de pãreri, persistenþa unei deficienþe de
acuitate (binocularã!) caracterizatã prin deficitul unui stil democratic de a privi
lucrurile, precum ºi a unui viciu de a transmite creierelor o stare de transparenþã
mult doritã, aceasta în unele organizaþii UUR. 

În înþeles direct, pedagogia este eficientã, aºa cum am mai spus. Da, dar prin
transmitere di rectã, fãrã „sinapse de interese“ puse pe seama mecanismelor neu-
rologice, altfel „ºtiinþele me dicale“ devin nu prea clare pentru multã lume.
Discuþiile despre unele neîmpliniri ce pot fi duse la bun sfârºit reprezintã tot un
cumul de sinapse – adicã legãturi între neuronii unor creiere. Dacã ar fi dupã
mine le-aº penaliza pe unele cu cartonaºe galbene ca la jocul de fotbal. I-aº
obliga pe candidaþii predispuºi la vederea unui posibil „cartonaº roºu“, dupã
primul galben arãtat într-alt moment al jocului dintre respectivii neuroni, sã
revinã la sarcinile fiºei postului, adaptate unui adevãrat joc al realitãþii, cu riscul
de a nu-ºi mai afla locul în echipa de încredere a momentului. Ar trebui –
vorbesc despre aceºti proscriºi – sã se înfãþiºeze ei din nou în teritoriul alegãto-
rilor, fiecare cu fiºa „postului” boþitã în mânã, oricât de nefotogenicã ºi de neplã-
cutã le-ar apare aceastã neaº tep tatã obligaþie, survenitã pe calea Regula mentului. 

Cât despre celelalte variante de schimbãri de tactici de “joc”, mi-ar trebui
puteri prea mari ca sã le pot schimba. În orice caz, despre unitate sau uniaþie în
cadrul UUR, aº discuta sau aº scrie cu o ºi mai mare pasiune (de bãgãtor de
seamã!), vãzând, citind ºi auzind multe, petrecute în toate vremurile istorice, la
noi ºi aiurea, precedate de lipsã de înþelegere ºi lipsã de solidaritate între oameni.

Într-o picãturã de cernealã de tipar e destulã rezervã pentru toþi cei ce vor sã
subscrie sufle teºte la cuvântul unitate, scris în mod repetat: UUR… UUR…
UUR… pânã ce se poate umple în între gime spaþiul rezervat unei publicaþii de
suflet, aºa cum se vrea a fi revista Uniunii Ucrainenilor din România. 

Dragostea de a înfãptui trãinicia unei etnii supravieþuieºte prin noi. 
Datoritã ei putem sã descoperim cine am fost ºi cine suntem cu adevãrat.

Mihai MATEICIUC
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ucrAinenii din
româniA – oAmeni cu

simŢul unitĂŢii

În perioada 6-7 iunie 2015, dom-
nul deputat Ion Marocico, reprezen-
tantul în Parlamentul României al
comunităţii de ucraineni din Româ nia,
s-a aflat, împreună cu o echipă a emi-
siunii Europolis de la TVR1, alături
de comunităţile de ucraineni din
judeţele Arad şi Timiş. 

Filmările au debutat în localitatea
Tîrnova din judeţul Arad, la sediul fi -
lialei Arad a Uniunii Ucrainenilor din
România, unde au fost prezentate obi-
ceiuri şi tradiţii ucrainene, meşte şu -
gurile olăritului şi al ţesutului la război,
precum şi mâncăruri specifice
bucătăriei ucra inene. Programul artis-
tic a cuprins recitări de poezii în limba
ucraineană, dansuri interpretate de for-
maţii de copii de la şcolile din local-
ităţile Tîrnova şi Vasile Goldiş, precum
şi spectacolul oferit întregii comunităţi
de ucraineni de ansamblul „Kozaciok”
din Suceava. Momentele filmate la

Tîrnova vor fi difuzate în cadrul emisi-
unii Europolis de la TVR1.  

Duminică, 7 iunie a.c., domnul
deputat Marocico a participat la Festi -
valul etniilor, eveniment organizat la
Muzeul Satului Bănăţean din Timi -
şoara, de Consiliul Judeţean Timiş –
Centrul de Cultură şi Artă şi ai cărui
naşi au avut onoarea de a fi, anul aces-
ta, membrii comunităţii ucra inene.
Deschiderea a avut loc la Casa Ucra -
ineană, unde participanţii au fost
primiţi cu tradiţionala „horiuka” şi au
putut degusta din produsele tradi -
ţionale ucrainene (sarmale, gogoşi,
cozonac, prăjituri cu nucă) pregătite
de gospodine. Alaiul etniilor a trecut
ulterior pe la toate celelalte case din
Muzeul Satului Bănăţean, ale mino -
rităţilor naţionale, unde cei prezenţi au
putut admira frumuseţea costumelor
populare şi specificul fiecărei etnii. La
spectacolul organizat cu ocazia

Festivalului, au participat grupuri şi
formaţii de dansuri ale diverselor
minorităţi din Banat, comunitatea
ucraineană fiind prezentă prin ansam-
blurile „Kalyna” din Ştiuca, „Moloda
nadia” din Soca şi „Kozaciok” din
Suceava.

„Mă bucur că, de la an la an,
această manifestare reuşeşte să facă şi
mai puternic dialogul intercultural [...]
Mă bucur că avem deschiderea nece-
sară pentru a putea privi dincolo de
diversitatea etnică, că înţelegem ade-
văratul sens al toleranţei, că apreciem
limba maternă, credinţa şi specificul
cultural al fiecăruia dintre noi, indife -
rent dacă suntem ucraineni, sârbi, bul-
gari, aromâni, evrei sau români. Şi
mai ales, mă bucur că trăim în
armonie şi respect reciproc! Consider
că avem obiceiuri şi tradiţii deosebit
de frumoase pe care merită să le
împărtăşim cu cei alături de care con-
vieţuim în bună înţelegere, iar acest
eveniment cultural ne oferă exact
această şansă - de a fi împreună şi de
a arăta cine suntem. Până la urmă, cul-

tura este cartea noastră de vizită, este
ceea ce ne defineşte şi ne ţine
aproape”, a declarat domnul deputat
Marocico.

In contextul participării la eveni-
mentele de la Tîrnova şi Timişoara,
reprezentantul Uniunii Ucrainenilor
din România în Parlamentul Româ -
niei a avut discuţii cu cei prezenţi şi au
fost identificate soluţii la o parte din-
tre problemele semnalate.

Şi pe această cale, domnul deputat
Ion Marocico adresează mulţumiri
echipei postului TVR1, doamnei
Nicoleta Epure, realizatoarea emisiu-
nii Europolis, domnilor Iura Hleba şi
Gavrilă Miculaiciuc, preşedinţii fi -
lialelor Timiş şi, respectiv, Arad ale
Uniunii Ucrainenilor din România,
care s-au implicat în coordonarea
acestor momente, precum şi comu-
nităţilor de ucraineni din judeţele
Arad şi Timiş, pentru contribuţiile
deosebite la prezentarea  obiceiurilor
şi tradiţiilor ucrainene.

Ion MaRO CICO

evenimente culturale ale

ucrainenilOr din Banat
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În revista Uniunii Ucrainenilor din România
"Curierul ucrainean", am publicat în decursul anilor
2010-2014, un scurt istoric al luptei pentru libertate,
identitate şi independenţă a Republicii Populare
Ucrainene (RPU) în perioada 1917 – 1921.

În serialul respectiv, m-am referit, pe baza unei
vaste bibliografii, la lupta eroică dusă de poporul
ucrainean, timp de cinci ani (1917-1921), sub con-
ducerea succesivă a Radei Centrale, a Directo -
ratului şi, în final, a hatmanului Symon Petliura.
După abdicarea ţarului Nicolae al II-lea, ca urmare
a Revoluţiei burghezo-democratice din februarie
1917, lupta armatei RPU a fost dusă împotriva
Guvernului provizoriu condus de Kerenski, a bolşe-
vicilor conduşi de Lenin, a armatei albe conduse de
generalul Denikin, a armatei Puterilor Centrale
(Germania şi Austro-Ungaria), a armatelor Antantei
(Franţa şi Anglia) şi, în final, a armatei Poloniei,
conduse de mareşalul Iosif Pilsudski.

În cele ce urmează, voi prezenta politica externă
a Guvernului RPU şi a Guvernului Statului Ucra -
inean condus de Pavlo Skoropadskyi, precum şi
relaţiile diplomatice promovate de cele două state
ucrainene cu guvernele României Regale în perioa-
da sus-menţionată.

Principalele forme ale relaţiilor diplomatice ale
guvernelor RPU şi Statului Ucrainean condus de
P.Skoropadskyi cu statele implicate menţionate au
constat în tratative, schimburi de note, încheieri de
înţelegeri internaţionale, tratate, acorduri etc.

.
activitatea diplomatică a radei

Centrale a ucrainei în perioada mar-
tie 1917 - ianuarie 1918

După victoria Revoluţiei burghezo-democratice
din februarie 1917 şi instaurarea în martie 1917 a
Guvernului provizoriu al Rusiei condus de
Kerenski, s-a înfiinţat la Kiev, în aceeaşi lună, Rada
Centrală Ucraineană sub preşedinţia prof. Mychailo
Hruşevskyi.

Programul Radei a constat iniţial din câteva
obiective: obţinerea autonomiei teritoriale, folo -
sirea oficială a limbii ucrainene, garantarea drep-
turilor minorităţilor, precum şi dreptul de a întreţine
relaţii diplomatice cu terţe ţări interesate, fără însă a
se separa de Rusia.

Analizând doleanţele Radei, Kerenski a delegat
miniştrii Ţerateli şi Tereşcenko să se deplaseze la
Kiev pentru a purta discuţii privind aceste doleanţe.

Raporturile dintre Guvernul provizoriu al lui
Kerenski şi Rada Centrală Ucraineană, la început,
au fost loiale şi de încredere reciprocă. Desele ma -
nifestaţii de stradă din unele oraşe ucrainene pentru
susţinerea revendicărilor Radei au provocat însă
suspiciuni la Petrograd.

În luna aprilie 1917, Rada Centrală a convocat la
Kiev Congresul General Ucrainean, la care au par-
ticipat reprezentanţi din toate domeniile (politic,
social, cultural ş.a.) care s-au declarat pentru o
republică democrată federativă.

La 23 iunie 1917, Rada lansează primul mani-
fest, prin care şi-a exprimat dorinţa ca Ucraina să
fie liberă, fără însă a se separa de Rusia.

Pentru realizarea dezideratelor Radei s-a consti-
tuit Secretariatul General ca organ executiv, în frun-
tea căruia a fost numit ca şef şi totodată titular al
Ministerului de Interne Volodymyr Vynnycenko, iar
ca secretar pentru armată Symon Petliura.

În scopul de a submina guvernul Kerenski,
bolşevicii au propus Radei să publice un manifest
comun, în care să înfiereze atitudinea antidemocra-
tică a guvernului Kerenski, care a încălcat dreptul
de neatârnare completă a Ucrainei.

Aceste maşinaţiuni politice ale bolşevicilor au
făcut ca antagonismul dintre Radă şi Guvernul provi-
zoriu al lui Kerenski să ia proporţii ameninţătoare,
mai ales după revoluţia bolşevică din octombrie
1917, când acest guvern a fost înlăturat de la putere.

În decembrie 1917, când temeliile Imperiului
ţarist s-au năruit, iar Rusia bolşevică a suferit
înfrângeri pe toate fronturile, Rada Centrală de la
Kiev a proclamat Republica Populară Ucraineană
(RPU), cu precizarea, însă, că nu se separă de Rusia
Sovietică şi că va colabora la realizarea unei fede -
raţii ruse, alcătuite din popoare minoritare, libere şi
egale în drepturi.

Totodată, Manifestul Radei cerea să se încheie
cât mai grabnic pacea cu Puterile Centrale
(Germania şi Austro-Ungaria).

relaţiile radei Centrale ucrainene
cu românia

În luna ianuarie 1918, generalul Coandă, fostul
şef al Misiunii militare române în Rusia, a fost
numit reprezentant al Guvernului român pe lângă
Republica Populară Ucraineană. Această numire nu
a implicat, însă, şi recunoaşterea de jure a acestei
noi republici de către Guvernul României Regale.

Coandă a transmis Guvernului român câteva
telegrame interesante legate de noua sa misiune
diplomatică. Într-o convorbire avută cu Oleksandr
Şulghin, ministrul Afacerilor Străine al RPU, aces-
ta a arătat că "programul de politică externă al
Guvernului ucrainean nu va contribui la dezmem-
brarea Rusiei sovietice, deoarece Ucraina susţine
crearea unei confederaţii ruse."

Ol. Şulghin şi-a exprimat speranţa că România
va sprijini Ucraina în realizarea obiectivelor sale.

relaţiile radei cu ţările antantei şi
ale Puterilor Centrale

Haosul care a cuprins Imperiul rus, la începutul
anului 1918, a dezorientat aliaţii în privinţa
Ucrainei. Franţa a numit pe generalul Tabois ca
reprezentant pe lângă guvernul de la Kiev, iar
Anglia pe Bagge, care era consul general la Odesa.

Aceste numiri nu au fost urmate de recu -
noaşterea Ucrainei ca stat şi, implicit, nici de acor-
darea unui sprijin militar în lupta împotriva bolşevi-
cilor, aceste ţări manifestând o atitudine de expecta-
tivă. Relaţiile cu ţările respective s-au deteriorat
când Rada s-a alăturat proclamaţiei bolşevicilor
privind încheierea unei păci generale prin convo-
carea unui congres al tuturor beligeranţilor.

La îndemnul Puterilor Centrale, care doreau să-i
asigure independenţa faţă de Rusia bolşevică,
Guvernul ucrainean a trimis o delegaţie separată la
Brest-Litovsk, unde reprezentanţii Puterilor Cen -
trale începuseră deja negocierile de pace cu
reprezentanţii guvernului bolşevic.

Holubovyci, preşedintele delegaţiei ucrainene, a
declarat că reprezintă Republica Populară Ucra -
ineană, care revine pe arena internaţională după o
întrerupere de două secole şi jumătate (din perioada
hatmanului Bohdan Hmelnyţkyi N.A.).

Delegaţia bolşevică, condusă de L.Troţki, nu s-a
opus prezenţei delegaţiei ucrainene, dimpotrivă,
recunoscând în principiu dreptul fiecărei naţiuni de
a-şi decide soarta, până la emanciparea completă,
cu toate că, sub aspect formal, Ucraina era încă
legată de Rusia Sovietică.

Pe parcursul negocierilor, la 24 ianuarie 1918,
Rada ucraineană publică cel mai important manifest
al său, numit "Universal", propunând – la insistenţa
Puterilor Centrale, independenţa totală a Republicii
Populare Ucrainene faţă de Rusia Sovietică.

În acest manifest se declara că Rada este
pregătită să adopte toate măsurile de apărare
împotriva Rusiei bolşevice, în cazul în care va fi
atacată de aceasta.

L.Troţki, profitând de o scurtă întrerupere a
negocierilor de la Brest-Litovsk, a făcut o vizită-ful-
ger la Petrograd, pentru a primi instrucţiuni din
partea lui Lenin privind atitudinea pe care trebuie s-o
adopte faţă de acest manifest. În acelaşi timp, s-a

implicat, 2-3 zile mai târziu, respectiv la 28 ianuarie
1918, în declanşarea la Kiev a unei revolte sân -
geroase, provocate de bolşevici, pentru ca luptele
pentru posesiunea capitalei ucrainene Kiev să nu
înceteze în perioada negocierilor de la Brest-Litovsk.

La întoarcerea sa la Brest-Litovsk, Troţki era
însoţit de doi delegaţi ai Ucrainei bolşevice, respec-
tiv Medvedev şi Şahrai, care au declarat că ei repre -
zintă adevăratul Guvern al Ucrainei. Aceşti delegaţi
nu au fost însă recunoscuţi de către reprezentanţii
Puterilor Centrale.

Străduinţele reprezentanţilor Radei Centrale
Ucrainene de a obţine independenţa Ucrainei nu au
găsit sprijinul altor ţări din cauza unor dezbinări
interne între forţele politice din RPU.

Th.Masaryk, reprezentantul Cehoslovaciei la
aceste tratative, în cartea sa "Revoluţia mondială" a
consemnat următoarele: "La 24 ianuarie 1918, când
Rada a publicat manifestul referitor la independenţa
Ucrainei, am comunicat ministrului Afacerilor
Străine al Ucrainei, Ol. Şulghin, că, drept urmare a
acestui manifest, consider acordul nostru referitor la
participarea armatei cehe anulat şi vom retrage cât
de curând trupele noastre de pe teritoriul Ucrainei.
Armata noastră s-a format într-o înţelegere cu
Rusia, soldaţii noştri au jurat credinţă Rusiei, noi
suntem devotaţi Rusiei...cu toate că nu intenţionam
să luăm o atitudine ostilă faţă de Ucraina şi politica
ei. Chestiunea Ucrainei urmează a fi rezolvată de
Rusia; noi, din principiu, nu ne amestecăm în afa -
cerile ei interne".

La negocierile de la Brest-Litovsk delegaţii
Puterilor Centrale Von Kuhlman şi contele Czernin
voiau să obţină maximum de avantaje, inclusiv
anexarea unor teritorii ucrainene, dar s-au lovit de
pretenţiile delegaţiei ucrainene, care a solicitat
cedarea de către Austro-Ungaria a Galiţiei, Bucovinei
şi Rusiei Subcarpatice, locuite de ruteni (denumire
dată de Austro-Ungaria ucrainenilor N.A.).

Deoarece Austria era ameninţată de foamete, iar
Imperiul Austro-Ungar se afla în pragul prăbuşirii,
delegaţia austriacă nu a putut respinge aceste cerinţe
preliminare ucrainene. Ca urmare, delegaţia austriacă
a încheiat cu delegaţia ucraineană o "înţelegere
secretă", prin care se angaja ca, până la 31 iulie 1918,
să se adopte un proiect de lege de către Parlamentul
Austriei privind cedarea către Ucraina a tuturor teri-
toriilor austriece locuite de ucraineni. În schimb,
Ucraina se angaja să livreze Austriei, printre altele,
un milion de tone de grâu pentru populaţia austriacă.

Von Kuhlman şi Czernin apreciau că era puţin
probabil ca această "înţelegere secretă" să fie pusă
în practică, din cauza ameninţărilor lui Troţki, care
ironiza "graba învingătorilor de a încheia pacea cu
nişte delegaţi fără ţară, căci singurul teritoriu de
care mai dispune delegaţia Radei este doar spaţiul
camerelor de la hotel, unde sunt cazaţi...".

Totuşi, la 9 februarie 1918, Tratatul de pace s-a
încheiat între delegaţia ucraineană şi delegaţiile
Puterilor Centrale.

În această situaţie, Rusia bolşevică a adoptat
unele măsuri împotriva Radei Centrale Ucrainene şi
a Guvernului RPU. Astfel, la Harkiv, a fost instau-
rat un guvern bolşevic ucrainean, iar trupele bolşe-
vice au ocupat Kievul, silind Rada şi Guvernul său
să se refugieze la Jytomyr.

Rada a emis, prin guvernul său, în martie 1918,
un document prin care a protestat împotriva eman-
cipării Basarabiei şi a alipirii ei la România.

Referitor la această problemă, Von Kuhlman a
declarat generalului Argetoianu, la 15 martie 1918,
că el personal susţine sincer anexarea Basarabiei de
către România (aceasta nu corespunde realităţii, de
fapt Sfatul Ţării din Basarabia a hotărât alipirea la
România N.A.), adăugând însă că Puterile Centrale
întâmpină mari dificultăţi din partea Radei ucra -
inene, care solicită încorporarea imediată la Ucraina
a judeţelor Hotin şi Cetatea Albă.

După cum am menţionat mai sus, Tratatul de
pace a fost semnat de Holubovyci, preşedintele
Consiliului de Miniştri al RPU cu delegaţiile
Germaniei şi Austriei. Acest tratat asigura armatelor
Puterilor Centrale ocuparea teritoriului ucrainean.

Sub protecţia acestor trupe, Rada, Guvernul şi
armata ucraineană, condusă de Symon Petliura s-au
reinstalat la Kiev.

Mihai POKORSKI
(Va urma)

PolitiCa externă a rePuBliCii
PoPulare uCrainene Şi relaţiile sale
diPloMatiCe Cu roMÂnia În Perioada

Martie 1917 – Martie 1921
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„A fost fecior de ţăran, dar a
devenit stăpân în împărăţia spiritului. 

A fost iobag, dar a devenit uriaş în
împărăţia culturii umane. 

A fost autodidact, dar a deschis dru-
muri noi, luminoase şi libere în calea
profesorilor şi oamenilor de ştiinţă
[…]”.

Această caracterizare, această tri-
adă de referinţe aparţine lui Ivan
Franko, cel mai de seamă urmaş al lui
Şevcenko din literatura ucraineană.
Ele situează profilul geniului de pe
Nipru în rândurile personalităţilor
universale şi ne incită să desluşim
înţelesurile unui cuvânt extrem de
generos – cuvântul umanism. Iar înţe-
lesurile acestui cuvânt sunt multe.
Există indivizi care nu ştiu cu ce se
“mănâncă” el, îl folosesc astăzi cu
destulă lejeritate, ca pe un desert deri-
zoriu, stimulaţi de pofta care pândeşte
orice concept scăpat de sub tutela unei
administrări riguroase a judecăţilor de
valoare, la obiect de intenţie rafinată,
cum se zice.

Cuvintele umblă ca banii – aşa se
spune. Prin deasa lor manipulare
starea bancnotelor se uzează, aşa cum
şi cuvintele, la rândul lor, pot suferi de
o devalorizare semantică semnifica-
tivă. Bine precizate sub aspectul lăun-
tric, conceptele care înglobează sen-
surile cuvintelor devin evidente când
se iveşte, tot mai des, nevoia deter-
minării lor din afară.

Există o pluralitate de umanisme,
evidente, dacă luăm în calcul că
fiecare dintre acestea este determinat
prin câte un atribut derivat din multi-
ple ipostaze sau preocupări omeneşti.
Toate aceste completări sunt conţi -
nute, virtual, în miezul semanticului.
Iată şi unul dintre cele mai serioase
motive: omul este un caleidoscop aflat
într-o perpetuă mişcare, interioară şi
exterioară. Omul este şi vechi, omul
este şi nou. 

Să ne aducem aminte. Şevcenko a
muncit mult şi intens, cu o perse -
verenţă demnă de invidiat, pentru a se
înnoi pe sine. Pentru a-şi îmbogăţi
cunoştinţele, pentru a deveni un om
nou, el studiază literatura ucraineană,
rusă şi universală. În înfloritorul cen-
tru cultural al Petersburgului de atunci,
înfloreşte mugurele talentului lui
poetic. Omul Şevcenko începe treptat
să fie istorie, filologie sau filosofie
populară. În general, el începe să fie şi
să devină în întregime un om nou prin
tot ce ultimele ediţii ale structurii con-
ceptului de înţelegere a perspectivei
umanismului – acumulat – pre tind să
se regăsească în el. 

Comoara cea mai frumoasă şi cea
mai statutară şi, deci, mai preţioasă, i-a
fost încredinţată post-mortem: gloria
nemuritoare şi bucuria mereu înflori-
toare, care a cuprins şi va cuprinde
milioane de inimi de pretutindeni. 

Determinările din afară nu i-au
conferit nimic în plus acestei realităţi
originare a entuziasmului său - acela
de a se autodepăşi mereu. Această
ardere “ecologică”, această combustie
pură a fost aceea care l-a rafinat şi l-a
afirmat ca poet de o mare intensitate
lirică, unul care îmbina în creaţia sa

elementele cântecului popular cu cele
ale modelelor oferite de songul
poeziei clasice şi, care, ca şi în cazul
altor categorii de determinare speci-
fică, definesc şi sensul profund, vital
al făurarului de umanism. 

Umanismul, sensul profund al ace -
stuia, invariabil şi nealterat, cu toate
reevaluările istorice ce-şi au rostul lor
de potenţare şi îmbogăţire a conceptu-
lui, prin multiplicarea perspectivei
consensului de înţelegere, reprezintă –
în mare – o atitudine de recunoştinţă
faţă de valorile general umane. 

Idealurile şi aspiraţiile unei epoci
anume, pot fi diferite, în sens istoric.
Umanismul din socialism avea pre-
tenţia că era însufleţit, în acest sens,
de cea mai originală şi largă respiraţie
însufleţitoare în rândul maselor popu-
lare. Din păcate, şi în mod curent în
acea vreme când se făcea referire la
“fericirile” acelui tip de umanism, se
puneau în prim-plan imaginea atri -
butelor, completarea „originalită ţi -
lor”, neavându-se în vedere accep -
ţiunea fundamentală, întemeiată pe o
scară de valori ce-ar fi trebuit să se
exprime pe sine, eliberat de orice fel
de cenzură impusă din afară.

Să ni-i reamintim pe eroii prozei
şevcenkiene, de data aceasta lăsând
tărâmul poeziei sale să se odihnească
vreme de câteva minute în patria de
recunoştinţă a cuvintelor alese. Eroul
lui Şevcenko poartă pe frunte pecetea
realităţii înconjurătoare din vremea
lui, apetitul şi gustul concepţiei lui
estetice, idealurile sale, sau, sub
aspect particular, preocupările în
domeniul ştiinţelor. El se confundă, de
cele mai multe ori, cu o îngăduinţă
tacit adresată cititorului, aceea de a
cunoaşte mai adânc viaţa marelui scri-
itor ucrainean. Înzestrat de autor cu o
inimă nobilă şi generoasă, eroul şev-
cenkian face dovada scrisă că e şi po -
sesorul unui delicat simţ al artei. El
are şi o opinie personală. După pă -
rerea lui, cu adevărat artistică este
numai acea operă care întruchipează
simţă mintele şi gândurile autorului.
“Orice operă de artă care merită cu
adevărat numele acesta are ceva fasci-
nant, mai minunat decât natura însăşi
– ceva ce izvorăşte din tezaurul
sufletesc al artistului şi care este
însuşi miracolul creaţiei”.

Un artist adevărat trebuie să se
dăruiască cu totul artei. Omenia ges-
tului său artistic se găseşte undeva, la
antipodul produsului hibrid, unidi-
mensional. Adevărata artă nu iubeşte
calea de mijloc, compromisurile. Ea
trebuie să întruchipeze existenţa poli-
valentă a individului capabil să asimi-
leze întreaga realitate şi să o etiche -
teze după ce, mai întâi, a evaluat-o în

limitele valorilor ei proprii.
Clădită pe o concepţie perenă, din-

colo de fenomenul istoric şi de pre-
ocupările filologice, ştiinţifice sau
filosofice, pe soclul premisei cunoaş-
terii de sine – pe acel “gnothi seauton”
pe încredere în devenirea omului
lăuntric, pe perfectabilitatea şi liber-
tatea fiinţei umane, deci, cam pe la
începutul celui de-al şaselea deceniu
al secolului trecut, Şevcenko scrie în
limba rusă o serie de nuvele ce con-
tinuă şi, totodată, parcă întregesc
moştenirea sa poetică. Tematic, legă-
tura cu cele peste o sută de poezii şi
poeme scrise în timpul surghiunului
se menţine. Fermitatea morală a mare-
lui poet este constantă. Puterea cre -
dinţei lui neclintite în popor, reprezin-
tă cordonul ombilical – “omphalosul”
– prin care microcosmosul său intim
se leagă de cosmosul matern al mamei
Ucraina care l-a născut. În spiritul
revoluţionar neabătut al poporului
ucrainean, asta înseamnă de firea
întreagă, de ceilalţi oameni.

Filiaţia se resimte, iar intuirea aces-
tor virtuţi este cea care ne determină să
desluşim mai clar opţiunea umanistă,
atitudinea şi concepţia pere nă, dincolo
de fenomenologia istoriei în devenirea
sa şi de preocupările filologice, ştiinţi-
fice sau filosofice, care nu au reprezentat
decât jaloane, mo dele de exerciţiu
spiritual susţinut, generator de fapte pe
trasee de cultură. 

Vorbim despre fapte de cultură şi
timp istoric şi datori suntem – în faţa
obiectivităţii unui destin să reamintim
că nuvelele au apărut abia prin dece-
niul al nouălea al trecutului secol,
după moartea scriitorului. 

Orice interpretare am încerca să
dăm umanismului, el rămâne, ca şi în
cazul poeticii marelui Şevcenko, în
esenţă, o soluţie definitivă a problemei
valorii autentice a unei capodopere.

Concepută nu ca model transcen-
dental şi ideal, ci ca valoare de sem-
nificaţie, la fel ca şi în poezia sa, Şev-
cenko ridică la rang superior în
operele sale în proză un program
democratic şi revoluţionar de transfor-
mare a rânduielilor sociale existente în
vremea aceea, care prin ele însele con-
feră un sens major existenţei.

Un purtător de cuvânt al gân-
durilor şi năzuinţelor maselor popu-
lare se face el, prin urmare. Şi nu e de
mirare. El are predilecţie cu preme -
ditare pentru aşa ceva. În anul 1846,
Şevcenko intră în rândurile organiza-
ţiei publice secrete antiiobăgiste
“Societatea Sf. Chiril şi Metodiu”.

În scurt timp, acesta grupează în
jurul său “aripa de stânga”. După nici
un an, organizaţia este descoperită de
“ohrana” ţaristă. Membrii ei sunt

întemniţaţi. La 17 aprilie 1847, Şev-
cenko este arestat la Kiev. El este învi-
nuit de a fi scris “versuri antiguverna-
mentale”. Închis într-o celulă a Secţei
a III-a, el poate că se gândeşte la cele
ce îi scria Thomas Morus fiicei sale:
“Nu trebuie să căutăm numai gloria în
litere” – “ci mai ales înţelepciunea
care ne dă fericirea”. Cu toate acestea,
cele 13 poezii scrise în condiţii de
temniţă sunt o mărturie grăitoare a
voinţei sale de neclintit, aşa cum sunt
cuvintele care nu cer o acoperire. Şi
prin ele el demască rânduielile iobă -
giste. Şi în aceste mesaje alese el
rămâne fiul credincios al poprului său.

Ani grei au fost anii de deportare
în fortăreaţa Orsk. Ordinul ţarului
Nicolae I e ordin: interdicţie de a scrie
sau a desena. Cu toate restricţiile
impuse de autorităţi, Şevcenko reac-
tivează idealul apolitic, scriind şi pic-
tând, continuând în fond redesco -
perirea căilor de accedere la umanism.
E conştient că strădania şi gloria
umaniştilor a fost ca o fereastră cu
vedere deschisă spre universal. Exi s -
tă, deci, un edificiu purtător de o
asemenea deschidere spirituală şi-n
cazul Şevcenko: cultura modernă.

O cale de penel neastâmpărat ne
descrie opera plastică şevcenkiană.
Un loc important îl reprezintă con-
clavul imagistic din viaţa de zi cu zi a
kazahilor: “Katea, fata kazahă”, “Iurtă
kazahă”, “Cântecul unui tânăr kazah”,
“Baiguşi”, “Pumnul stăpânirii” ş.a.

Calea dragostei pe care o nutreşte
pictorul faţă de poporul kazah repre -
zintă, metaforic, mai degrabă ome -
nirea, care-n esenţa ei este o mulţime
de oameni, în acceptul noţiunii, o
totalitate amorfă şi deloc diferenţiată.
Însă, peisaje în acuarelă din aceeaşi
perioadă [“Kara-Butak”, “Fortul
Raim”, “Noaptea pe marea Aral” ş.a.]
se disting printr-o gamă de sim ţăminte
adânci, precise, ca impresie artistică
de o mare autenticitate. Doar ciclul
“Fiul risipitor”, din care se mai pă -
strează numai 8 scene, degajă o
impresie generală de un pronunţat ca -
racter demascator.

Constituită nu ca un mic summum
de indivizi, ci ca o comunitate de aspi-
raţii, adică o “omenire” ca o noţiune
abstractă, ca o alcătuire de aspiraţii –
adică oameni – plus un ceva inefabil,
prezent în fiecare din noi şi pe care l-am
defini omenie, reprezintă în plastica lui
Şevcenko umanitatea creaţiei sale
imagistice, propriu-zise. Penelul în -
treţine această stare de mezalianţă,
alunecă creativ peste un tot comun şi,
în acelaşi timp, diferenţiat, diferenţi-
ază, adică, ajută privitorul să fie el
însuşi, să se salveze onorabil de la sin-
gularitate.

Astfel, judecată valoric, întreaga
operă a lui Taras Şevcenko, prin pris-
ma acestor nu puţine însuşiri, dar
esenţiale pentru că sunt omeneşti şi
întregesc geniul ce activează în dome-
niul umanităţii, se conturează ca un
nimb de realizare artistică eternă.

UMANISMUL ŞEVCENKIAN –
O PROBĂ DE DEVOŢIUNE

FĂRĂ LIMITE PENTRU
CONDIŢIA UMANĂ

Mihai MaTEICIUC

(Continuare în pagina a 17-a)
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De pe poziţiile realismului critic, Şevcenko este
omul ce ne înfăţişează un tablou veridic al satului
ucrainean, în toată realitatea lui grotesc de crân-
cenă, atunci. În acest cadru străvechi se mai
păstrează omenia şi tot omenescul. Aici este teza,
dar şi antiteza. E de presupus, deci, în acest cadru
social înţelegerea în spirit moralist, chiar şi pentru
banalitate, pentru aspiraţii mai mari sau mai
mărunte. Din însăşi maniera înfăptuirii demersului
liric şi procedeele literare folosite, prin ceea ce
putem înţelege relatarea faptelor aşa cum le vedea
poporul de la statura sa de “talpă” a ţării, şi nivelul
de folosinţă a limbajului de o mare bogăţie şi plas-
ticitate iese în evidenţă în favoarea tezaurului de
caracter popular al majorităţii situaţiilor evocate.

O oglindire a realităţii ruse şi a celei ucrainene,
cu toate scăderile semenilor, cu toate contradicţiile
morale şi limitele inerente epocii, fără a le justifica
moral, să le legitimize existenţa sau prioritatea, o
înţelegere literară în acelaşi timp pătrunzătoare şi
diversă, polimorfă, fără a idealiza virtutea satului
iobag, cu superstiţiile şi starea lui de înapoiere,
toate acestea devin plauzibile, pentru că aşa cum
nota Montaigne, „fiecare om poartă întreaga pecete
a condiţiei umane”.

Întreaga operă şevcenkiană reflectă irizări de ta -
lent multilateral al autorului. Aceasta este trăsătura
ei caracteristică. În lirismul naraţiunii se manifestă
nevoia de obiectivizare a umanului, care dinspre
autor se proiectează asupra altora într-o abundenţă
de nuanţe, spre zugrăvirea eroilor, acolo unde se
simte bine pictorul-cuvântător din el.

Este uimitoare nevoia de obiectivare, cea care
rezultă dintr-o mare varietate de mijloace de expre-
sie şi procedee artistice folosite în nuvelistica lui. În
realizarea acestor deziderate se simt praguri.
Depăşirea fiecăruia dintre ele necesită un efort
deliberat de evitare a confuziei între planuri şi va -
lori expresive. Astfel, o mentalitate schematic con-
venţională se face adesea simţită prin intercalarea
intervenţiei unui povestitor care relatează eveni-
mentele şi descrie personajele. Folosirea unor jur-
nale şi scrisori ce aparţin personajelor sau introdu -
cerea în miezul naraţiunii a unor povestiri de sine
stătătoare, presupun reeditarea, în fiecare act, a so -
lidarităţii, compasiunii şi încrederii umane, de fapt,
singurele punţi durabile între noi şi cei ce ne încon-
joară. 

De cele mai multe ori o povestire se deosebeşte
de alta nu numai prin subiectul ei, ci tocmai prin
maniera artistică a dezvoltării naraţiunii, în
favoarea generalului umanism. Sunt căile aspre ale
trudei care conduc fără greşeală spre o înţelegere a
demersului artistic, în favoarea celor mulţi şi
obidiţi. Astfel, în “Agata”, intervenţia povestitoru-
lui se face simţită mai ales în digresiunile lirice,
adresându-se personajelor. Incomunicabilitatea cu
acestea s-ar constitui într-o ficţiune teoretică, în
spatele căreia desigur că s-ar ascunde evaziunea,
concretizată în eşecul unor indivizi în faţa difi-
cultăţilor numitorului comun al dificutăţilor exis-
tenţei comune. 

Ca şi fericirea, împlinirea actului artistic este
unul dintre puţinele lucruri pe care nu putem realiza
exclusiv pentru noi. Dimpotrivă, putem face cât mai
mulţi oameni fericiţi, dovedindu-le cât mai multă
omenie şi înţelegere, cale pe latura literaturii uma -
niste. În ”Căpităneasa”, o nuvelă cu titlu promiţător,
autorul avansează ideea de a o concepe sub forma
unui jurnal de călătorie, în care introduce povestirea
“Căpităneasa sau Soldatul mărinimos”. Aceasta din
urmă reprezintă o secvenţă, relatată de un “martor
ocular”. Potrivit unei constatări de psihologie inter-
curentă, după care ochii ar reprezenta oglinda sufle-
tului, în ochii cititorului apare eroul principal,
Iakim Tuman, veteran al Războiului pentru

Apărarea Patriei din 1812. Tot atât de adevărată, tot
atât de adâncă precum sunt şi apele acestor oglinzi
oftalmologice, ca o reflectare de mare semnificaţie,
Tuman se oglindeşte ca un om cinstit, “un suflet de
o rară gingăşie, un suflet ales” şi un “strălucit ca -
valer”, că tot despre reflexii vobim ca şi despre
ochiul ce se priveşte pe sine ca o unealtă de lumină
– al virtuţilor organ. Dar, de astă dată, numai despre
privire vorbim şi anume despre felul aparte prin
care a ştiut să înţeleagă suferinţele unei tinere femei
părăsite, pradă a deznădejdii. Schema realizării
artistice în această nuvelă se substituie, invariabil,
unei fapte autentice. În ciuda prejudecăţilor, în
dauna adevărului mascat de acestea, atunci când
este vorba de psihologie, el se însoară cu
“căpităneasa” pe numele ei Varocika. Ca cititor,
ajungi să înţelegi esenţialul alegerii din linia gestu-
lui lui Tuman. El inventează în sine o anumită
“semiologie” de profunzime, prin felul în care
priveşte situaţia creată, căci soarta femeii nefericite

va fi uşurată, având în vedere că este mama unui
copil nelegitim. Nobilă, fapta lui Tuman se
încadrează ca un fenomen cu totul aparte, neobiş-
nuit pentru tipologia moravurilor din cadrul armatei
acelei epoci. Dintr-o mare diversitate de stări
sufleteşti, din lumea schimbătoare a unui noian de
priviri omeneşti, Şevcenko-prozatorul îl scoate la
iveală pe “martorul ocular” să ne descrie povestea
fetei. Privirea acestuia este, înainte de orice, un act
preliminar al umanului programat să uşureze un
dialog fertil al omului cu lumea, spre ştiinţa
urmaşilor săi. De pe poziţia martorului cititorul
aşteaptă să răzbată spre el rostiri şi eventual răspun-
suri, implicând în acesta o atitudine şi un răspuns.
Spre acest gen de martor ne îndreptăm atenţia ca pe
un punct de sprijin oferit, când ne propunem să
căutăm înţelegere faţă de necazurile semenilor
noştri şi curaj în a-i sprijini.

(Va urma)

(Urmare din pagina a 16-a)

În China încă netrezită,
Egiptul înc-obscur, ca şi la noi,
Cum între Indus şi Eufrat,
Turmele de vite, capre, oi,
Pe câmpul liber, liber şi le poartă
Păstorul, ca-ntr-un rai.
şi nici o grijă nu-l frământă,
Le mulge, tunde şi le mână,
Că e stăpân, şi cântă...
Dar ceasul rău aduce-un ţar
Cu legi, cu săbii şi călăi, 
Cu cneji, robi ignoranţi şi răi.
S-au furişat la întuneric şi turmele,
şi totul au furat, iar pe păstori,
Cu şatrele, cu tot
Ce-aveau în bietul cort, şi pe copii,
Fiice, fraţi, neveste-au adunat,
I-au necinstit şi siluit,
Pe cei batjocoriţi, plăpânzi şi laşi,
şi slabi de înger, i-au mânat
La grele munci de-ocnaşi. Zilele
Treceau, cei înrobiţi tăceau,
Iar ţarii tot creşteau şi se-nmulţeau,
şi Babiloane-şi ridicau.
Dar magii, bonzii şi alţi sfinţi
(Precum la noi cucernicii părinţi)
În temple şi pagode trăiau îndestulaţi,
Precum mistreţii ţarului-ngrăşaţi,
Pentru slănină şi cârnaţi. Iar ţarii-şi ridicau
şi temple, şi idoli, şi altare,
Căci muţii robi se tot plecau.
Jidovii bieţi invidioşi erau,
Că nici un fel de ţar
Sau vreun altar de bălegar,
N-aveau măcar. şi s-au rugat
De preabătrânul Samuil,
De unde vrea, dar să le dea
Un ţar, batrân fiind, dar nu senil.
Clarvăzătorul înţelept
a chibzuit şi mir a pregătit,
şi, de la turmele de porci şi miei
Pe zdravănul Saul că l-a adus,
Să fie ţar supuşilor l-a uns.
Saul n-a fost chiar prostănac,
Cu un harem s-a pricopsit
şi-apoi s-a pus şi pe domnit.
Se uitau şi tot se minunau
De-alesul lor păstorii
şi îşi ziceau că nu-s ei toţi
Chiar nişte netoţi: „E minunat,
Din ruga către Domnul,
al nostru autocrat!” Iar Saul
Ia tot: şi casă, şi staul,
Ia fete, ia mioare,
De cedru mari palate-nşfacă,
În aur tronul îşi îmbracă,
Blagosloviri împarte ca la fraţi
Supuşilor de toate despuiaţi.

şi-n lunga-i purpură de ţar
Se tot preumblă nu chiar liniştit,
apoi, fiind şi-o frunte de boem,
Rămas şi singur în harem,
Saul, săracul, s-a smintit.
Curând s-a adunat şi rada:
„Domnilor, popor cinstit,
Ce facem? Ţarul înţelept, dar şi iubit,
autocratul-gospodar,
Sărmanul s-a smintit. Domnilor!
E nimerit acum să lecuim,
Sau trebuie să ungem, dar vârtos,
Pe unul sănătos?” De vorbe încărcaţi
şi sfaturi înţelepte la case s-au întors
Păstorii supăraţi. Dar în palatul nou de cedru
Ţarul îşi alungă somnul,
Tace, nu bea, nimic nu gustă
Ci-şi rupe mantia augustă,
Făcând obiele purpurii,
Opinci cu creţuri din multele fâşii,
Nojiţe răsuceşte, se şnuruie degrabă
şi, între pereţii palatului,
De măgăriţa tatălui întreabă.
Ia sceptrul ca pe-un fluier
şi scoate-un şuier. Iar păstorii,
Nepoţii după Veneamin,
Gărzilor aduc şi un viţel,
Să stea în holuri, doar niţel,
Să-i cânte ţarului divin. şi au cântat-urlat
Bărboşii toţi, cu trup lânos,
Tot neamul lui Saul, burduhănos.
şi un huslar* au mai adus,
David, păstorul cel supus.
„şi va ieşi-mpăratul, va ieşi – 
Cânta David –, pe toţi va război...”
Saul îndată s-a trezit şi dă-i, 
Ca şi muscalul în părinţii săi,
În neamul său lânos;
I-a miruit de sus în jos...
Iar cu huslarul nou-venit
Omor ar fi ieşit. Dacă
ştia ce rău avea să-i facă 
David acela necinstit. Ca pe o viperă
L-ar fi strivit. Otrava-ar fi pisat
Cu scuipatu-nveninat. acum
Cu plugul e greu de răsturnat
Pământul blestemat. L-au năpădit
Înţepătorii ghimpi. E vai de prăpădit!

Tot mai mărunt e omul pe pământ,
Iar ţarii cresc şi tot ne urmăresc!

* Cântăreţ la huslă „vechi instrument ucrainean
cu coardă“.

(Sankt Petersburg, 1860)

Traducere de Eusebie FRaSENIUC

Taras şevcenko: SaUL
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Când Sanko Breus nu se duce la
muncă – asta nu se întâmplă des,
poate doar duminică şi uneori la prânz
–, îl trage aţa între oameni. Nu ca să
stea de vorbă, nu. Sanko e nevorbăreţ
de mic, de aceea a şi fost poreclit
Sălbaticul. Şi nici să asculte vorbele
cuiva nu-i place, căci ceea ce se vor-
beşte în sat a fost auzit de el şi răsau -
zit. Dar şi să stea singur în casă se
plictiseşte, unde doar muştele mai
bâzâie şi din perete hârâie radioul în
cutia lui neagră: e stricat de vreun an
sau doi.

Aşa că se îmbracă şi pleacă.
Încălţat cu cizme noi, model militar (i
le-a trimis soră-sa, ofiţe reasa), pan-
taloni bleumarin bufanţi cu vipuşcă
albastră şi tunică de stofă cu guler tare
şi căptuşit cu roşu. Iar pe deasupra şi
caschetă militară, ce-i drept, fără
cocardă – tot cadoul soră-si, primit în
pachet. Şi pantalonii, şi vestonul îi
sunt largi la Sanko – probabil că
ofiţerul soră-si e mai gras –, doar gâtul
îi stă strâns în guler, tare şi conges-
tionat, ca o piele de box roşu, iar în
spinare, cămaşa se întinde într-atât,
încât tivurile se cască şi se vede aţa.
Iar pantalonii atârnă pe el ca o traistă.
Şi, îmbrăcându-se duminica sau în
vreo sărbătoare, Sanko încearcă de
fiecare dată să-şi ima gineze cât de lat
o fi acel ginere, acel cumnat sau neam
al lui, pe care încă nu l-a văzut până
acum niciodată... 

Afară, dincolo de poartă, Sanko
zăboveşte puţin, aruncând hăt departe
în lungul uliţei o privire sălbăticită de
sub cozorocul lucios tras pe ochi şi se
gândeşte încotro s-o ia: la magazin, la
club sau la staţia de autobuz, să vadă
cine urcă, cine coboară şi încotro se
îndreaptă – spre sat sau în afara lui. Se
întâmplă uneori ca din autobuz să
privească pe geam vreo mândră care-i
în trecere, purtând ochelari albaştri
sau roşii şi atunci Sanko se poate dis-
tra puţin: îi face cu ochiul sau îi arată
degetul mare ridicat în sus, adicătelea,
eşti o fată frumoasă! Câte una se
întâmplă că-şi scoate ochelarii şi se
uită mijit la Sanko cu ochi jucăuşi şi
miraţi, dar cele mai multe îşi umflă
buzele şi-i întorc spatele: mhî... Ei-ei,
ve de ţi-vă mai departe de drum spre
mhî-ul vostru!

De după casă, din părul sălbatic şi
de mai departe – din ariniş până spre
râu –, răzbat spre Sanko tri lurile de
dragoste ale privighetorilor, triluri pe
toate tonurile şi semitonurile, mai de
departe şi mai de aproape, din toate
părţile, pur şi simplu îi picură în
suflet, iar sufletul se face ecou dureros
pentru suferinţele privighetorilor.

„Iote ce multe-s anul ăsta, – se
gândeşte Sanko. – Cât boabele de grâu
într-o căciulă!”

Şi-n acest timp, îşi plimbă ochii de
la o casă la alta, spre vale, pe sub

răchitele scunde, de-a lungul uliţei. În
zi de lucru, în cutul lor, oricât te-ai
uita, nu vezi pe nimeni, mai ales
primăvara, toţi sunt prin grădini, prin
curţi şi la serviciu. Iar duminica, dacă-
i soare, cutenii ies la poartă şi stau:
care pe banca de lângă poartă, care pe
un scăunel, iar care-i în trecere şi s-a
oprit să stea de vorbă – se lasă pe vine
sau se aşază turceşte pe troscotul tânăr
cu picioarele sub el. Tranca-fleanca –
despre politică, la care nu se pricep,
despre noua vânzătoare care-i putu -
roasă (orice i-ai cere, se strâmbă),
despre comerţul cu China care se va
relua (a auzit cineva nu-ş’ de unde că
lanternele chinezeşti bat departe), dar
cel mai amănunţit despre cât de bine
au luat-o-n sus zarzavaturile după
ploaie.

Uite-l şi pe moş Luka cum stă în
mijlocul islazului cu nasul în ziar – tot
citeşte ceva în el! – şi ţine vaca de
funie. Vaca paşte printre ciulini,
alungă muştele cu capul şi odată cu
funia îl smuceşte şi pe Luka, încât
uneori îi cade şapca din cap pe ziar.
Atunci moşul se uită furios la vacă,
dar totuşi n-o înjură (doar ea-l
hrăneşte), ci îşi pune şapca în tăcere
şi-şi bagă din nou nasul în ziar.

– Ce-i, moşule, ai găsit ceva intere-
sant de citit? – îi strigă Sanko şi-i râd
ochii, pentru că, de când îl ştie, Luka
tot caută ceva prin ziare.

– Păi, uite, – răspunde bătrânul
răguşit, – scrie că nu ştiu ce rege a
sosit în America cu noua regină... Şi
nu pricep cu niciun chip: cum adică –
cu noua?

– C-ha-ha, – râde Sanko din piept,
din adânc şi îngăduitor. – Da’ ce-i aici
de neînţeles? Pe cea bătrână a alungat-
o şi şi-a luat una tânără. Aşa că ea e
cea nouă!

– Păi da! – se supără Luka. – „A
alungat-o!” La tine regele-i totuna cu
ţăranul. Vorbeşti şi tu... – şi iarăşi îşi
bagă cozorocul în ziar.

– Regii-s mai pofticioşi decât
ţăranul! – râde Sanko şi adaugă aspru,
în timp ce ochii i se fac ca două pică-
turi de smoală topită. – Dumneata mai
bine te-ai gândi unde să-ţi duci vaca la
păscut, că cu ciulinii ăştia o să moară
de foame!

La asta Luka n-a zis nici pâs: ce-i
drept e drept, ce mai tura-vura – vaca-
i slabă.

Uite-l şi pe moş Hanja, moţăie pe

scăunel lângă prispă, şi-a înco voiat
spinarea spre soare, sprijinit cu amân-
două mâinile în baston şi priveşte cu
ochi stinşi undeva peste islaz, dar nu
se ştie dacă vede ceva. Aşteaptă, zice,
să vină moartea. Iarna a aşteptat-o în
casă, iar acuma iese afară. „Nu-i vine
moartea, pentru că el nu şi-a amintit
încă toate păcatele şi nu s-a căit pentru
ele. De aceea nu vine! – se gândeşte
Sanko şi râde în sinea lui: – C-ha-ha!”

Asta-i uliţa – întâlneşti ba un moş,
ba o babă, ba nu întâlneşti pe nimeni.

E-adevărat, mai e şi Sofika Ma -
laşkăi cu copilul în braţe; uite-o, stă
sub gardul rar, făcut din beţe înfipte în
pământ. Acela nu-i gard, e o ruşine.
Dar altul mai bun n-are cine să facă:
două muieri sunt în casă şi acelea nu-
s bune de nimic, toată ziua doar
mănâncă şi se ceartă, iar Sofikii nu-i
arde de gard: până nu de mult a tot
rezemat cu spinarea şurile altora şi
răchitele – cu flăcăi din sat şi de prin
alte părţi, iar acum are de crescut un
copil. Măcar o şti al cui e copilul, c-
ha-ha!... Şade, iar în obraji parcă-i
înfloresc bujori. Iar lângă gard, în
spatele ei, se întinde spre soare un li -
liac tânăr care a înflorit şi el.

Sanko se îndreaptă spre Sofika,
sărind peste şleaurile adânci, pe care
le făcuse cu tractorul încă în primă-
vară, când căra la şosea cisterna cu
lapte.

– Hop! Hop! – zice Sanko vesel,
sărind uşor peste şleauri, iar cizmele şi
ele: scârţ, scârţ! – Bune încălţări le fac
ofiţerilor, că alea de cârpă n-ar scârţâi
aşa.

– Salut, măi fată, sau mai bine zis,
măi femeie! – zice apropiindu-se de
Sofika şi se aşază lângă ea pe banca
făcută dintr-o scândură de arin crăpată
pe mijloc. Iar Sofika s-a îmbujorat pe
dată. Aşa e ea: de cum i se adresează ei
cineva sau ea cuiva, roşeşte imediat.

– Doarme? – face Sanko semn cu
cozorocul lucios spre copilul care
mişcă între buze o suzetă nouă. – Ia te
uită, ai şi făcut rost de suzetă...

– Mi-a trimis-o frate-miu Mişko
din Donbas, – răspunde Sofika şi-şi
muşcă buza de jos ca să nu-i spună lui
Sanko vreo vorbă jignitoare pentru
felul cum a salutat-o, căci îl ştie iute la
mânie, una-două  îi dă în clocot
smoala din ochi.

– Iar eu, la dracu’, am întrebat de
atâtea ori la raion şi n-am găsit nicăieri,

– râde Sanko şi e greu de ghicit dacă
glumeşte sau spune adevărul.

– Parcă te-a rugat cineva... – ridică
Sofika din umeri, încet, să nu
trezească copilul.

– Nu m-a rugat, dar aud în fiecare
seară cum urlă. Da’ ce, e bolnav?

– Nu... Are nervi nu-ş’ de ce, –
oftează Sofika.

– Da’ „tată” nu strigă, c-ha-ha?...
Obrajii Sofikii roşesc şi mai tare,

sprâncenele tremură neputincioase,
iar ea, ţinând copilul, îi întoarce
spatele.

– Du-te încotro ai pornit-o.
– Da’ eu n-am pornit nicăieri, am

venit să te văd, – răspunde Sanko
paşnic şi se uită la spatele Sofikii, cur-
bat adânc şi în rochie ieftină. Un spate
îngust delicat, acoperit cu puf auriu în
bătaia soarelui. Sunt şi multe aluniţe
mărunte, cât bobul de mac. Sanko îşi
ia ochii de la ele, dar tot mai zăreşte o
parte a obrazului ei îmbujorat, câr-
lionţii de după urechi, o şuviţă lungă
de păr drept, legat strâns cu cordică
verde – simplu, fără bentiţă.

Sanko atinse un cârlionţ cu degetul
şi întrebă, mijind ochii:

– L-ai pus pe moaţe sau e natural?
Sofika dădu din cap şi se feri.
– Hai du-te de-acuma. Se uită toată

lumea şi asta îmi mai lipseşte: să mi te
pună în cârcă şi pe tine...

Şi se apucă să legene copilul,
smucit, neîndemânatic, nu-l legăna –
îl scutura. Iar Sanko îşi acoperi obrajii
cu palmele şi începu să fluiere
încetişor. Fiu, fiu, – fluiera el nu un
cântec, nu un marş, ci aşa, aiurea.
Apoi se opri din fluierat şi întrebă:

– E cumva al ăluia care zicea: „N-
am mai întâlnit una ca tine în toată
Zolotonoşa!”?...

– Da’ tu ce, m-ai spionat?... – se
încruntă Sofika şi iarăşi îşi muşcă
buza, dar nu ca mai devreme, temân-
du-se să nu stârnească mânia mândră
a vorbelor şi palmelor lui Sanko –
văzuse ea odată lângă club cum dădea
de pământ cu băieţi de două ori mai
mari decât el şi cum îi ardeau atunci
de furie ochii lui de smoală şi ştia că
chiar şi acelea dintre prietenele ei a
căror inimă bătea pentru Sanko, cum
îi bătuse şi ei când încă mai era
şcolăriţă, se temeau să audă de la el
doritul „haidem”. De aceea îşi muşcă
buza cu încăpăţânare şi se întoarse şi
mai mult, dând îndărătnică din cap.
Asta voia să însemne că nu-i e teamă
deloc de el, nu vrea şi n-o să vor-
bească cu el: poa’ să stea aşa de lemn
Tănase.

– Nu te-am spionat, – răspunse
Sanko nepăsător, – ci mă întorceam
târziu de la muncă şi am auzit.

Sofika tăcea şi acea tăcere era una
muierească, îndărătnică.

Corneliu IROD

Hryhir TIUTIUNNYK Vitrina literară

Se dedică amintirii luminoase
a lui Vasili Şukşân

SălbaTicul

(Va urma)
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Piscul
O, piscule, azi cui mai pasă
Că înălţimea te apasă,
Că înălţimea-ţi arsă, ninsă,
Când e învinsă, când ne-nvinsă.

Te-au măsurat doar pân’ la umăr,
Ţi-au dat un nume şi un număr,
Scriind în scripte fără risc
Că între piscuri eşti un pisc.

Dar când erai întreg, măreţ,
Când despicai tot noru’ creţ,
Când vulturul pierdut de ceată
Zbura la tine ca săgeata

Atunci ai fost cel din poveşti,
Acum când eşti, când nu mai eşti.
Dar ai rămas un vârf de munte,
Cu muntele-ţi mereu în frunte.

de mi-ai cânta
De mi-ai cânta un cântec alb cu triluri verzi,
De mi-ai cânta de dimineaţă până-n seară,
M-ai căuta în setea blândelor zăpezi
Şi m-ai găsi într-o albastră primăvară.

De mi-ai cânta un cântec alb cu triluri verzi,
De mi-ai cânta din seară până-n dimineaţă,
M-ai căuta în leru-i ler să te dezmierzi
Şi m-ai spăla cu setea buzelor pe faţă.

De mi-ai cânta un cântec alb cu triluri verzi,
N-ar fi pribegi nici pescăruşii, nici cristeii.
M-ai căuta în doru-i dor să nu mă pierzi
Şi-ar răsări din cântec, toamna, ghioceii.

speranţa
Speranţa-n suflet de vei adormi
Cum şi-l adoarme pe nepot bunica,
Atunci puştiu’-n tine va domni
Şi-ţi va-nghiţi ecourile frica.

Steluţele plăpânde, rând pe rând,
Ţi-or fi cu pleoape stinse la tot pasul.
Şi timpul tău, mai singur ca oricând,
Va adormi. Se va opri ca ceasul.

Iuri PaVLIş

lumea copilăriei mele
Nu pot uita lumea copilăriei...
Cu-atâtea ceruri noi, cu-atâţia sori
O ţin în minte-această veşnicie,
Şi o păstrez şi-o apăr de fiori...

O apăr de-ntuneric, de uitare,
De tot ce poate viaţa ei umbri,
Căci pentru mine ea e-o alinare,
Alerg la ea de-a mă adăposti.

E primitoare ca şi altădată,
E caldă cum e soarele ceresc,
Revin la ea ca la părinţi o fată,
Căci o ador, o chem, o preţuiesc.

În amintirea mea mereu e vie,
De ea nicicând eu nu m-aş depărta,
E pentru mine o împărăţie,
În care eu mă simt ca-n cer o stea.

E-atât de tânără şi de frumoasă,
Cu-atâtea întâlniri trandafirii,
Ce-mi amintesc de o străveche casă,
În care cineva-mi spunea: să vii...

Şi eu veneam pe aripi de iubire,
Ca valul către ţărmul auriu,
Ştiam că mă aşteaptă-o strălucire,
Ca o prinţesă-n strai portocaliu.

A fost ceva frumos, ce nu dispare
Şi nu se stinge-n flăcări de-amintiri,
Dar inima-mi mereu în piept tresare,
Când mi-amintesc de-aceste fericiri.

Şi azi le simt în viaţa mea târzie,
Când de prezent uşor mă-ndepărtez,
Şi-ajung în lumea copilăriei
Şi-n tronul ei ca regele m-aşez...

sunt om
Eu sunt acelaşi om ce nu aduce
Jignire ori dezastru nimănui,
Voi ajuta să ducă greaua cruce
Nu numai celor amărâţi, ci-oricui.

Şi cât de greu ar fi urcuşul crucii,
Eu niciodată nu aş da-napoi,
Căci eu hrănesc din milă chiar şi cucii
Şi sunt cu-acei ce sunt în mari nevoi.

Menirea mea şi însăşi existenţa,
E potrivită pentru nevoiaşi,
Căci unde sunt ca om şi cu prezenţa,
Se-adună-acolo zeci de copilaşi.

Vor să mă vadă şi să mă asculte,
Chiar şi un cântec drag de s-ar putea,
Şi să mă-ntrebe multe, multe, multe,
Despre pictură şi poezia mea.

Trăiesc în sat şi-ncerc să fiu lumină,
S-o vadă chiar şi orbii raza ei,
N-am vrut să fiu ca-n grâul copt neghina,
Să n-am culoare şi nici un temei.

Pornit cu gândul de-a fi bun în toate,
Eu pentru oameni mult am realizat,
Am scos pe mulţi din neguri şi păcate,
Apoi cu ei am înflorit în sat.

Şi-această minunată înflorire,
Şi-n poezie se poate vedea,
Căci vreau s-avem cu toţii-o strălucire
Pe care să n-o stingă nimenea.

lăutarul satului
(Lăutarului din Negostina – Mihai Şorgut)

Bătrân eşti şi slab, şi-obosit, lăutare,
Te-ndoaie de-acum şi tristeţea,
Dar spune-mi de vrei, preaiubite cobzare,
Unde-ai pierdut tinereţea?

Te ştiu cum cântai în trecut la vioară
Cântările vechi ce n-au moarte,
Când satul venea ca un mire la horă,
Aveai doar de laudă parte...

Cântai zi şi noapte romanţe şi hore,
Aveai har în cânt şi-n nuanţe,
Şi azi mi-amintesc cât erai tu de mare,
Sădind în săteni mari speranţe...

Ai fost ca un sfânt cu arcuşul în mână,
Sub care vibrau, vibrau strune,
Sunau câteodată ca-n vale-o furtună,
Ca ode în zilele bune.

Tu ai fermecat cu cântările tale,
Şi fetele satului nostru,
Spuneai că sunt toate ca nişte petale
Desprinse din cerul albastru.

Dar tu încă eşti ca-n castel împăratul,
Ca soarele între coline,
Şi azi eu mă-ntreb ce-ar face tot satul
Cu farmecul lui fără tine?

Mihai VOLOşCIUC

POEZII

Iuri  PaVLIş

SONETE 
(Curierul ucrainean, nr. 287/288)

I
Tot pleacă poienarii-n lumea largă
Şi zi de zi comuna-i mai săracă,
Dar ce să facă, ce mai pot să facă,
De traiul spre belşug nu vrea să meargă?

Spre zări de necuprins continuu pleacă,
Sisifi să fie, înspre vest aleargă,
Prin muncă, cât şi dragoste să spargă
Prejudecăţi că ştiu numai să zacă

Şi gestul lor va fi recompensat
Şi-or fi baroni, când, revenind în sat,
Şi-or revărsa belşugul la bufet.

Eu îi aştept cuminte să revină,
Stau la o masă, chiar cu flori în mână,
Şi scriu sonete, că sunt şi poet!

Lucian PERŢa

PARODIE
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Dragi veterani,
Dragi apărători ai Statului Ucrainean,
Dragi ucraineni,
Tovarăşi generali şi ofiţeri, sergenţi şi soldaţi,
Vă felicit cu prilejul Zilei Victoriei asupra fascis-

mului în cel de-al Doilea Război Mondial!

Aici, pe malurile Niprului-Slavutyci, fluviul nostru
sfânt, ne plecăm capetele în faţa memoriei milioanelor
de concetăţeni care au pierit în cel de-al Doilea Război
Mondial din anii 1939-45 pe front, în luptele de partizani
şi de eliberare naţională, în mişcările de rezistenţă, în
taberele de concentrare şi de muncă silnică.

Nefiind, în acei ani, un stat independent, Ucraina a
devenit, totuşi, datorită contribuţiei sale colosale la vic-
toria asupra fascismului, membru al coaliţiei antihit -
leriste. Iar poporul ucrainean s-a alăturat, de drept, ce r -
cului de naţiuni învingătoare şi fondatoare a
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Cel puţin şase milioane de ucraineni care au luptat în
rândul Armatei roşii sunt principalii martori, în faţa lui
Dumnezeu şi a istoriei, ai neadevărului şi nedreptăţii strigă-
toare la cer ale mitului propagandistic al Moscovei potrivit
căruia Rusia ar fi putut căştiga războiul şi fără Ucraina.

Mai mult decât atât, ţării noastre i se creează cu ci -
nism, într-un fel, imaginea unui stat fascist. Evident,
acest lucru are un singur scop, acela de a justifica în
ochii poporului rus propria crimă, şi anume agresiunea
Rusiei împotriva Ucrainei.

Dar, revenind la anii celui de-al Doilea Război
Mondial se cuvine să menţionez faptul că pe lângă rolul
conducător al Armatei roşii, al fronturilor ucrainene şi al
formaţiunilor sovietice de partizani, al doilea front al
luptei cu ocupanţii fascişti în interiorul Ucrainei l-a
deschis Armata Ucraineană de Insurgenţi. Aceasta vedea
Ucraina, de pe atunci, un stat independent şi nu parte a
imperiului sovietic.

Ucrainenii din întreaga lume s-au alăturat luptei
împotriva fascismului. În componenţa armatelor din
ţările care făceau parte din coaliţia antihitleristă – ameri -
cană, britanică, canadiană ş.a. În cadrul mişcărilor de
rezistenţă ale unor ţări europene. Pe fronturile din
Europa, Africa de Nord şi Asia de Sud-Est, din Oceanul
Pacific şi cel Atlantic.

Aceste componente ale contribuţiei ucrainene la vic -
torie erau, până acum, fie distorsionate, fie complet
necunoscute marii mase de cetăţeni. Şi numai acum, după
Revoluţia demnităţii, pe fondul agresiunii ruse care a
deschis, în sfârşit, ochii marii majorităţi a ucrainenilor
asupra adevăratei strategii a vecinilor noştri faţă de
Ucraina, s-au creat condiţiile pentru ca Ziua Victoriei să o
marcăm în cadrul propriului nostru sistem de coordonate.

Noi nu vom mai sărbători niciodată această zi după
scenariul rusesc care presupune folosirea cu sânge rece
a Zilei Victoriei pentru a face apologia politicii expan-
sioniste faţă de vecini, pentru menţinerea acestora în
orbita lor, pentru refacerea imperiului.

În calendarul nostru ucrainean, 9 mai va fi întot-
deauna roşu ca aceşti maci care simbolizează memoria
tuturor celor morţi.

Noi am cinstit, cinstim şi vom cinsti întotdeauna
faptele de vitejie ale moşilor şi strămoşilor noştri. Şi
drept dovadă, ne aplecăm adânc în faţa tuturor vete -
ranilor, atât a celor prezenţi în acest loc sfânt, cât şi a
celor care sărbătoresc în alte pieţe şi străzi ale Ucrainei
sau a celor care nu au mai putut ieşi în stradă şi sărbă-
toresc acasă.

Iniţiem şi o nouă tradiţie. Ieri, am sărbătorit pentru
prima data la nivel de stat, împreună cu toate ţările
europene, Ziua Memoriei şi Reconcilierii. Pentru a nu uita

victimele acelui cumplit război care a luat vieţile a peste 50
de milioane de oameni din toate ţările lumii, dintre care,
din păcate, aproape fiecare al cincilea era din Ucraina.

Unul dintre simbolurile acestei reconcilieri a fost
şedinţa solemnă a Radei Supreme la care au participat şi
veterani ai Armatei roşii, şi veterani ai Armatei Ucrai -
nene de Insurgenţi. Şi ştiţi cine i-a unit cel mai mult?
Nepoţii şi strănepoţii – ostaşii ucraineni – care asigură
existenţa statului nostru, apărându-l de agresiunea rusă,
prezenţi şi ei în sală. Aşa cum au apărat-o moşii şi stră-
moşii lor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Într-adevăr, suntem mândri de contribuţia moşilor şi
strămoşilor noştri la lupta împotriva fascismului. Împre-
ună cu Belarus şi partea europeană a Rusiei, Ucraina s-a
aflat în epicentrul luptelor, la drept vorbind în iad!

Moartea a bătut cu coasa ei la uşa aproape a fiecărei
case ucrainene. Conform diverselor aprecieri, Ucraina a
pierdut între opt şi zece milioane de vieţi. Peste două
milioane fete şi băieţi au fost duşi cu forţa la muncă pen-
tru al Treilea Reich.

Mai bine de jumătate din totalul diviziilor fasciste au
luptat pe Frontul de Est şi au fost zdrobite aici. Pe teri-
toriul Ucrainei au fost efectuate aproape jumătate din
operaţiunile strategice ale războiului germano-sovietic.
„Soarta omenirii este hotărâtă pe câmpurile şi în satele
ucrainene cuprinse de foc şi flăcări“, – scria Oleksandr
Dovjenko.

Opinia acestui mare ucrainean era împărtăşită de jur-
nalistul american Edgar Snow care, în ianuarie 1945,
scria aproximativ aşa: „Toată această luptă titanică pe
care unii tind să o privească ca pe o glorie a Rusiei a fost,
de fapt, în multele ei aspecte, un război îndârjit al
Ucrainei care a costat-o multe pierderi dureroase …
Nicio ţară din Europa nu a suferit atâtea distrugeri de
oraşe, întreprinderi, gospodării săteşti şi pierderi de
atâtea vieţi!“.

Despre actele de vitejie ale ucrainenilor în acel
cumplit război se poate vorbi ore întregi, dar eu mă voi
opri asupra celor mai importante. 2072 de ucraineni au
primit titlul de Erou al Uniunii Sovietice. Legendarul
aviator Ivan Kojedub care a doborât 64 de avioane fa s -
ciste a devenit de trei ori erou. Patru unităţi operativ-
strategice ale Armatei roşii, create în 1943, au fost denu -
mite „Fronturi ucrainene“. Ucraineanul Oleksi Berest a
ridicat steagul victoriei deasupra Reichstag-ului.

Ca o recunoaştere a contribuţiei noastre colosale la
victoria împotriva fascismului, a fost alăturarea
Ucrainei, în 1945, cercului de ţări fondatoare a ONU. Iar
mie îmi face plăcere ca, în această zi de sărbătoare, să
salut prezenţa în rândul nostru a unui înalt oaspete –
secre tarul general al ONU, Ban Ki-moon!

Cu câţiva ani în urmă, o declaraţie tristă şi, în acelaşi
timp, jignitoare şi dispreţuitoare la adresa veteranilor şi
a tuturor ucrainenilor, potrivit căreia Rusia ar fi câştigat
războiul şi fără Ucraina, i-a şocat pe majoritatea ucraine-
nilor. Aceste cuvinte reprezintă o insultă la adresa me -
moriei ostaşilor căzuţi şi o zeflemisire a sentimentelor
veteranilor încă în viaţă.

Nu aţi fi câştigat acest război fără Ucraina şi
ucraineni! Controverse în această chestiune nici nu-şi au
rostul. Ar merita, totuşi, de discutat dacă războiul s-ar fi
declanşat în cazul în care, la Kremlin, nu s-ar fi semnat
pactul Ribbentrop-Molotov. Pentru că acest pact a deschis
ultimele ecluze care mai reţineau războiul. Nimeni nu are
dreptul să monopolizeze victoria asupra fascismului şi cu
atât mai mult să o folosească pentru a face apologia
politicii sale imperiale! Această victorie este o cucerire a
întregii omeniri progresiste, a coaliţiei antihitleriste şi a
popoarelor fostei URSS. Şi eu salut, în numele poporului
ucrainean, toate naţiunile lumii cu prilejul aniversării a 70
de ani de la victoria asupra fascismului.

Statul şi poporul au un viitor doar atunci când au
capacitatea să se apere. Este o concluzie ce se desprinde
din întreaga noastră istorie.

În lupta sa pentru independenţă, Ucraina este susţin-
ută de întreaga lume. Una dintre dovezile acestei
susţineri o constituie boicotarea internaţională a paradei
de astăzi din Piaţa Roşie.

Dar cei mai importanţi aliaţi ai noştri sunt Forţele
Armate ale Ucrainei, Garda Naţională şi alte structuri
militare.

Încă o sută de militari ucraineni, tânăra rezervă a
regi mentului special al Preşedintelui şi Brigăzii speciale
a 101-a de apărare a Statului Major General al Armatei
Ucrainei vor depune acum jurământul de credinţă faţă de
patrie …

O parte dintre militarii care depun astăzi jurământul au
rude şi prieteni care participă la acţiunile antiteroriste.
Sărbătoarea noastră de astăzi a reunit veterani cu părul alb
şi băieţi cărora nu le-a mijit încă mustaţa, dar care apără
deja cu deosebită putere, conform tradiţiei, Patria lor.

Am convingerea că militarii care stau în această for-
maţie vor adăuga, prin serviciul lor conştiincios şi prin
devotamentul faţă de Ucraina, alte fapte de glorie la cele
ale tovarăşilor lor mai mari şi ale strămoşilor lor.

Dragi militari tineri,
În fiecare minut şi în fiecare clipă fiţi gata să vă

apăraţi familiile, părinţii, fraţii şi surorile, oraşele şi
satele natale, Ucraina noastră.

Fiţi urmaşi demni ai eroilor celui de-al Doilea
Război Mondial!

În această zi de sărbătoare, urez tinerilor militari,
rudelor şi prietenilor lor sănătate, largi orizonturi în
viaţă, putere în munca lor nobilă de slujire a Patriei.

Şi pentru a calma emoţiile părinţilor, reafirm încă o
dată că, din ordinul meu, tinerii recruţi nu vor fi trimişi
în zona de acţiuni antiteroriste. Al patrulea val de mobi-
lizare care s-a încheiat recent şi cel de-al cincilea care
tocmai a început se concentrează pe cadre mai vechi şi
mai ales pe cele cu experienţă şi pe profesionişti.

Visul meu ca Preşedinte este acela ca militarii noştri
să dobândească experienţă şi îndemânare în locurile de
dislocare permanentă şi în poligoane, nu în condiţiile de
război real. Dar, din păcate, nu depinde totul de noi. Iar
noi primim această provocare a sorţii şi apărăm demn
ţara noastră, suveranitatea şi integritatea teritorială a
Statului, independenţa lui şi, având în memorie faptele
de curaj ale veteranilor noştri care au eliberat Ucraina cu
mai bine de 70 de ani în urmă, vom arăta că i-am învins
pe ocupanţi atunci şi îi vom învinge şi acum!

Am făcut, fac şi voi face tot posibilul şi imposibilul
pentru ca în Ucraina să se instaureze pacea. Cred în asta.
Şi aceasta este urarea mea principală, în zi de sărbătoare,
adresată ucrainenilor.

Slavă veteranilor!
Slavă Forţelor armate!
Slavă Ucrainei! 

ucraina - mai aproape
Paginã realizatã de Ion RoBCIUC

discursul Preşedintelui ucrainei cu prilejul festivităţilor dedicate
Zilei victoriei asupra fascismului în cel de-al doilea război Mondial


