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Ucrainenii trãiesc în nordul ºi nord-estul României de astãzi de secole. Anul acesta are o
semnificaþie istoricã în viaþa lor: sãrbãtorim aniversarea a 650 de ani de la prima atestare documentarã a localitãþii Rona de Sus din judeþul
Maramureº (vezi Ioan Mihályi, Diplome maramureºene din sec. XIV, Maramureº-Sighet, 1900,
p. 9, 42 ºi urm.). ªi nu este singura atestare în
acest sens (vezi ºi Alexandru Filipaºcu, Istoria
Maramureºului, Bucureºti, 1940, p. 86-103).
„Marea aniversare" a celor 650 de ani de existenþã a comunei Rona de Sus va rãmâne mult timp
în memoria membrilor comunitãþii, a ucrainenilor
din þara noastrã. Alte localitãþi din aceeaºi zonã, în
care ucrainenii sunt în majoritate comparativ cu
românii sau alte minoritãþi naþionale, dateazã, conform aceloraºi izvoare, din anul 1329 (Câmpulung
pe Tisa) ºi 1533 (Poienile de sub Munte).
Prezenþa comunitãþilor ucrainene compacte

nenii s-au strãduit sã pãstreze ºi sã continue realizãrile de altãdatã.
În perioada 1945-1989, dupã un scurt reviriment al vieþii ucrainene, când în aproape toate
localitãþile locuite de ucraineni au funcþionat ºcoli
cu limba de predare ucraineanã, în a doua parte a
„epocii de aur" aceste ºcoli au fost românizate,
cãrþile ucrainene au fost arse, activitatea culturalã
suprimatã, iar unii dintre fraþii noºtri au fost închiºi
pentru „naþionalism". Continua sã aparã o singurã
publicaþie ucraineanã „Novyi vik", puþin rãspânditã, ºi din când în când câte o carte sau revista
„Obrii" la Editura „Kriterion".
Deºi a treia minoritate din þarã ca mãrime,
ucrainenii nu au fost recunoscuþi ca atare, fiind trecuþi la „alte naþionalitãþi".
Schimbarea de regim produsã dupã cãderea
comunismului a înlesnit o revitalizare a identitãþii
ucrainene din România, concretizatã printr-o apro-

azi personalitãþi ucrainene (oficialitãþi, universitari, intelectuali) afirmate în viaþa socio-culturalã a
þãrii. Participanþii au simþit fiecare cã sãrbãtoarea
Crãciunului înseamnã ºi o reînnoire sufleteascã ºi
moralã, aºa cum au trãit-o strãmoºii noºtri.
Colectivele artistice prezente, venite din toate
zonele unde existã ucraineni, au însufleþit asistenþa
prin colinde ºi cântece de o tulburãtoare frumuseþe
ºi puritate, dedicate naºterii lui Hristos. Pentru participanþii „cu stagiu" la tradiþionalul festival de
Crãciun a fost un prilej de verificare a faptului cã
reînnoirea firului valorilor ucrainene dinspre trecut
spre viitor funcþioneazã cu neºtirbitã putere, în
pofida diminuãrii demografice. Pentru tineretul
ucrainean din toate zonele þãrii, festivalul de
Crãciun a fost încã o modalitate de a se apropia de
tradiþie, regãsindu-ºi identitatea, de a lega noi prietenii, de a simþi cã aparþine familiei ucrainene din
România.

Ucrainenii - o prezenþã multisecularã în România
pânã în zilele noastre trebuie sã fie înþeleasã ca o
expresie a bunei convieþuiri cu poporul român în
mijlocul cãruia trãim. Numai astfel ucrainenii de
aici au putut supravieþui de-a lungul veacurilor.
Cunoscuþi pe meleagurile româneºti încã din
secolele al XIV-lea - al XV-lea, ucrainenii au proliferat demografic în secolul al XIX-lea ºi au atins
apogeul - demografic, politic, cultural etc. - în secolul al XX-lea, în timpul României Mari. Potrivit
recensãmântului din 1930, minoritatea ucraineanã
numãra 641 845 de persoane, reprezentând 3,55%
din totalul populaþiei României. Câte nume de
prestigiu ale ucrainenilor din aceastã perioadã,
afirmate în economie, politicã, ºtiinþã, literaturã,
artã, publicisticã º.a., nu s-ar putea înºira? Ei au
fost preocupaþi atât de dezvoltarea României moderne, cât ºi de pãstrarea ºi dezvoltarea moºtenirii
istorice ucrainene.
Pe fondul libertãþilor democratice acordate
minoritãþilor naþionale de Constituþia României
din 1923, procesul de organizare a populaþiei
ucrainene în plan politic ºi cultural a cunoscut o
evoluþie pozitivã. Ucrainenii au înfiinþat o mulþime
de organizaþii, societãþi culturale, literare, sportive
ºi de binefacere; ei au avut reprezentanþii lor în
Parlamentul de la Bucureºti ºi presã proprie. Din
pãcate, la sfârºitul perioadei interbelice, ucrainenii
au fost supuºi la tot felul de privaþiuni din partea
autoritãþilor vremii, limba ucraineanã fiind scoasã
din ºcoli ºi biserici.
În urma pierderilor teritoriale ale României la
sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, s-a
produs o diminuare drasticã a populaþiei ucrainene
de pe teritoriul românesc. Însã, chiar dacã acum
alcãtuiau doar 0,3% din întreaga populaþie, ucrai-

piere a ucrainenilor de istoria poporului lor, de religia, de limba ºi de cultura lui multisecularã. A fost
înfiinþatã organizaþia Uniunii Ucrainenilor din
România (UUR), care îºi desfãºoarã activitatea în
condiþiile de democraþie ºi pluralism existente în
România de astãzi. De la început, ucrainenii au obþinut douã mari câºtiguri: reprezentare parlamentarã
ºi sprijin financiar pentru activitãþile organizatorice ºi pentru desfãºurarea unei munci culturale
susþinute. Ceea ce se observã acum este interesul
crescând pentru tot ce este legat de cultura ucraineanã, interes ce nu dispare, ci, din contrã, creºte.
Pe mãsurã ce trece timpul, interesul românilor
pentru istoria ºi cultura ucrainenilor, despre care
nu s-a vorbit din cauza politicii promovate de regimul comunist, este tot mai mare.
UUR a susþinut financiar nenumãrate proiecte
culturale ºi are în vedere, pentru anul în curs,
realizarea altora. O datã la douã sãptãmâni, apar
patru reviste în limba ucraineanã ºi una în limba
românã, anual se editeazã, în medie, zece cãrþi
consacrate beletristicii, criticii literare, folclorului,
lingvisticii, istoriei, muzicii, relaþiilor ucraineanoromâne. Au loc mese rotunde, lansãri de carte,
vernisaje, conferinþe, simpozioane, festivaluri.
Festivalul colindelor la ucraineni a fost ºi în
acest an prima activitate desfãºuratã la Sighetu
Marmaþiei. Crãciunul, sãrbãtoare definitorie pentru ucraineni, a fost celebrat cum se cuvine. Cei
vârstnici, prezenþi la festival, au retrãit atmosfera
propriei copilãrii, încercând tonicul sentiment cã
„lanþul de aur" al generaþiilor continuã. Ei s-au
bucurat cã încã existã tineret, existã, deci, premise
reale pentru ca viaþa ucraineanã din România sã
continue. Au constatat, de asemenea, cã avem ºi

Alãturi de o susþinutã activitate culturalã,
ucrainenii din România au construit, de-a lungul
timpului, biserici în toate localitãþile în care trãiesc. Existã în Poienile de sub Munte (Maramureº)
o bisericã veche, din secolul al XVI-lea (în acest
sens se pãstreazã ºi astãzi un pergament), care se
înscrie în lista monumentelor istorice. La acestea
se adaugã patrimoniul UUR, care cuprinde 12
sedii ºi o Casã de Culturã (la Timiºoara) - un edificiu care va marca în chip substanþial prezenþa
vieþii culturale ucrainene în acest oraº.
Sunt tot mai frecvente momentele de exprimare
ºi manifestare a identitãþii ucrainene. Din pãcate,
UUR ºi inspectoratele ºcolare judeþene n-au reuºit
nici pânã în prezent sã reintroducã, peste tot,
învãþarea limbii ucrainene în grãdiniþe ºi ºcoli; nici
în biserici nu se oficiazã în limba maternã în toate
localitãþile cu populaþie majoritar ucraineanã.
Aºadar, rãmâne în continuare în sarcina noastrã
rezolvarea acestei chestiuni. Sperãm cã vom avea
sprijinul necesar ºi din partea consilierului ucrainean al premierului Emil Boc, dl Gheorghe
Andraºciuc, care rãspunde de problemele de învãþãmânt ale minoritãþilor naþionale reprezentate în
Parlamentul României.
Noi suntem încrezãtori cã ne vom bucura în
continuare de înþelegerea necesarã pentru a ne afirma ca o minoritate naþionalã ce îºi manifestã cu
pregnanþã ataºamentul faþã de þara în care ne-am
nãscut, ne-am format, trãim ºi muncim. Rãmânem
aceiaºi fii devotaþi României, þarã în care trãim de
aproape ºapte secole, la dezvoltarea ºi modernizarea cãreia am adus ºi continuãm sã aducem o
contribuþie de necontestat.
Ion ROBCIUC

(Urmare din
numãrul 163-164)

Ideea naþionalã ucraineanã

În continuare, M.
Kostomarov trece la
analiza relaþiilor dintre popoarele slave. Pentru a stabili locul ºi
rolul Ucrainei în comunitatea popoarelor
europene, ºi în primul rând a celor slave, din
perspectiva dezvoltãrii lor viitoare, M. Kostomarov analizeazã statutul poporului ucrainean
de la mijlocul secolului al XIX-lea, în condiþiile când nu avea o statalitate proprie, fiind
divizat ºi stãpânit de Polonia ºi Rusia. Era
inevitabil, de aceea, ca analizele sale sã se
îndrepte spre evidenþierea orânduirii sociale ºi
politice din cele douã þãri ºi sã scoatã la
luminã consecinþele dezastruoase pentru poporul ucrainean determinate de fiinþarea lui
îndelungatã în cadrul acestor þãri.
M. Kostomarov subliniazã cã ºi popoarele
slave au început sã se îndepãrteze de creºtinism ºi poruncile sale. „Polonia, scrie el, a
devenit o þarã a celei mai grele înrobiri, unde
stãpânii îi reprimau dupã bunul lor plac pe
iobagi. Moscovia a instaurat puterea absolutã
a þarului, sãvârºind cel mai mare pãcat prin
distrugerea domniei libere a poporului din
Novgorod. Numai cã poporul ucrainean nu
i-a iubit nici pe þar, nici pe domni ºi, când a
putut sã creeze orânduirea politicã dupã chipul ºi asemãnarea sa, a creat cãzãcimea, adicã
„o adevãratã frãþie”. Aceastã acþiune a
Ucrainei a provocat rãzboaie împotriva ei din
partea Poloniei ºi a Rusiei. Din punct de
vedere politic, Ucraina a murit, dar roadele
acþiunilor sale deja se vãd în proclamarea
Constituþiei poloneze din 3 mai 1791 ºi în
Rãscoala decembriºtilor”7. Este vorba despre
faptul cã în Ucraina a fost elaboratã, cu mult
înaintea celei poloneze, Constituþia cunoscutã
sub denumirea de Constituþia lui Pylyp Orlyk
(5 aprilie 1710).
Aºadar, critica societãþii ruse ºi poloneze
este fãcutã de M. Kostomarov de pe poziþii
con secvent democratice. El se ridicã în
apãrarea libertãþii ºi egalitãþii dintre oameni ºi
popoare, împotriva asupririi sociale ºi naþionale, împotriva politicii imperiale ruse.
Rezultã cã ideea naþionalã ucraineanã are o
dimensiune democraticã, reprezentând o sintezã între miºcarea de eliberare naþionalã ºi
socialã. „În contradicþie cu unii oameni de
culturã – precizeazã I. V. Ohorodnyk ºi V. V.
Ohorodnyk – care considerau cã dintre toate
popoarele numai polonezii au rãmas curaþi în
faþa lui Dumnezeu, motiv pentru care trebuie
sã joace un rol mesianic, în contradicþie cu
Moscova ca „a treia Romã”, M. Kostomarov a
considerat poporul ucrainean ca un popor
drept”.8
Caracteristica democraticã a ideii naþionale
a lui M. Kostomarov rezultã cu toatã claritatea din urmãtorul text al lucrãrii sale Cãrþile
Fiinþei poporului ucrainean. Amintind cã
printre alte popoare slave rãsãritene se
numãrã ºi Ucraina, care „... unindu-se cu
Polonia ca sorã cu sorã, ca o gintã slavã cu o
altã populaþie din frãþia slavã; aceºtia (adicã
ucrainenii, I.S.) nu ºi-au creat nici þar, nici
domn, ci ºi-au creat frãþia cãzãceascã...ºi în
scurt timp în Ucraina toþi ar fi fost cazaci,
adicã liberi ºi egali, nu ar fi avut deasupra lor
un þar sau un domn, ci numai pe unicul
Dumnezeu...ºi fiecare strãin, venind la ei, s-ar
fi mirat vãzând cã în nici o þarã din lume nu
existã aºa o fraternitate, o aºa credinþã, unde
bãrbatul îºi iubeºte atât de sincer soþia, iar
copiii pe pãrinþii lor... ªi a vrut Ucraina...sã
trãiascã precum fraþii cu Polonia, dar aceasta
în nici un fel nu a vrut sã-i pãrãseascã pe
domni. Atunci, Ucraina s-a unit cu Moscovia..., astfel ca sã trãiascã împreunã ca egali,
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turalã în rândul
poporului, împãrtãºind convingerea
cã Ucraina se va
putea elibera numai
prin dezvoltarea
largã a învãþãmântului ºi culturii naþionale.
Prin aceastã miºcare, ideea naþionalã ucraineanã capãtã dimensiunea luministã.
Odatã cu trecerea anilor, intrã pe scena
culturalã ucraineanã generaþii tinere de intelectuali, care continuã activitatea generaþiei
vârstnice (Hromadei vechi) ºi care formeazã
aºa-numita Hromada tânãrã. Printre aceºtia se
numãrã ºi fiul profesorului Volodymiyr Antonovyci, Dmitri Antonovyci, care orienteazã
tot mai mult miºcarea culturalã spre zona
politicului. Altfel spus, in te lectualitatea
ucraineanã de la sfârºitul secolului al XIX-lea
a ajuns la concluzia corectã cã ieºirea Ucrainei din situaþia în care se aflã nu se poate realiza fãrã o miºcare politicã realã. Aºa se
explicã apariþia primelor partide politice, a
cãror devizã principalã a fost cucerirea independenþei naþionale ºi statale a Ucrainei.
Aºadar, ideea naþionalã ucraineanã începe sã
capete o dimensiune politicã naþionalistã în
sensul bun al cuvântului. Cu toate acestea, în
a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
rãmâne predominantã ideea autonomiei
Ucrainei în cadrul unei Rusii cu structurã
federativã. Pe de altã parte, pe fondul miºcãrilor sociale ce au loc în Rusia, mai întâi
pentru abolirea iobãgiei, iar apoi, datoritã
dezvoltãrii rapide a capitalismului, pãtrund
din Europa ideile socialiste, la rãspândirea
cãrora contribuie M. Drahomanov, Lesea
Ukrainka ºi alþii. În contextul acesta pare sã
se ridice pe primul plan ideea eliberãrii
sociale, care ar atrage dupã sine ºi eliberarea
naþionalã. Spre o asemenea poziþie înclina la
un moment dat ºi Lesea Ukrainka, chiar dacã
renunþã destul de repede la ea. Polemizând cu
Lesea Ukrainka, Ivan Franko scria cã „... un
rãu mare pentru dezvoltarea noastrã naþionalã,
mai mare decât interdicþiile statale ale cuvântului ucrainean, a fost starea de spirit care a
cuprins o anumitã parte a societãþii, starea de
„indiferenþã” sau chiar de ostilitate faþã de
revoluþia naþionalitãþii ucrainene. Sub influenþa teoriilor socialiste nedigerate, – scrie el –
partea cea mai activã ºi mai talentatã a tineretului ajunge pânã la negarea totalã a oricãrei
apartenenþe la un popor, la concepþia conform
cãreia în Eliziumul viitorului nu prea îndepãrtat (cum se credea atunci), a raiului socialist,
se vor îneca toate particularitãþile naþionale ºi
cã, în general, soluþionarea problemelor economice este infinit mai importantã decât orice
altã problemã”.11
Rezultã din cele menþionate cã aºezarea pe
poziþii corecte ºi definitive a ideii naþionale
ucrainene a survenit în primele douã decenii
ale secolului al XX-lea, odatã cu desfãºurarea
largã a activitãþii culturale ºi politice de cãtre
Ivan Franko ºi Mychailo Hruºevskyi, secondaþi de mulþi alþi promotori ai acestei idei,
cum au fost Lypynskyi, Michnovskyi etc.

aºa cum se va întâmpla în veacuri între slavi.
Dar în curând Ucraina a observat cã a intrat în
robie, ea, în simplitatea sa, încã nu cunoscuse
ce reprezintã un þar, iar þarul moscovit nu a
fost altceva decât un idol ºi un asupritor. ªi
s-a îndepãrtat Ucraina de Moscovia, ºi n-a
ºtiut, sãraca, unde sã-ºi aplece capul. Deoarece Ucraina iubea atât Polonia, cât ºi Moscovia
ca pe niºte fraþi ai sãi ºi n-a vrut sã se învrãjbeascã cu ele, ea a vrut ca toate trei sã trãiascã
împreunã într-o uniune...Însã acest lucru nu
l-au înþeles nici leºii, nici muscalii. Vãzând
leºii ºi muscalii cã nimic nu pot face cu
Ucraina, s-au înþeles între ei: nu-þi va aparþine
nici þie, nici mie, au rupt-o în douã, malul
stâng al Niprului – muscalului, malul drept –
leºului... ªi aºa a dispãrut Ucraina. Aºa pare
numai. Ea n-a dispãrut... Doarme în mormânt,
dar nu a murit, pentru cã se aude glasul ce o
va trezi, ... ea în curând se va trezi ºi va striga
peste toatã Slavia largã, ºi vor auzi toþi glasul
ei. ªi se va ridica Ucraina, ºi va fi ea Rici
Pospoliþa independentã în uniunea slavã”.9
Din programul elaborat de Kostomarov nu
rezultã, însã, în ce mod se va realiza „uniunea
slavã”?! În acest punct avem de-a face cu o
deosebire esenþialã între poziþia adoptatã de
A. Mickiewicz ºi M. Kostomarov. Dacã
primul se angajeazã deschis ºi consecvent în
lupta politicã de eliberare a Poloniei, cel de-al
doilea se limiteazã la sfera teoreticului ºi a
dezideratului. Tot în acest punct se regãseºte
deosebirea între Taras ªevcenko, pe de o
parte, ºi M. Kostomarov ºi P. Kuliº, pe de altã
parte. Aceºtia din urmã nu au mers mai
departe de ideea auto nomiei Ucrainei în
cadrul Rusiei Federative, pe când Taras ªevcenko a adoptat poziþia luptei pentru separarea ºi independenþa acesteia, aºa cum
rezultã din creaþia sa literarã. „Dupã voinþa
noastrã – scria M. Kostomarov în autobiografia sa – ne imaginãm orânduirea federativã
ca pe cea mai fericitã aºezare a vieþii naþiunilor slave. Pe toate naþiunile slave noi ni le
închipuim unite într-o federaþie, asemenea republicilor antice greceºti sau Statelor Unite
ale Americii de Nord, aflate în strânsã legãturã între ele, dar fiecare pãstrându-ºi autonomia”.10
În continuare, trebuie sã subliniem cã promovarea ideii de independenþã naþionalã ºi
statalã în cultura ucraineanã se caracterizeazã
printr-o continuitate ºi consecvenþã remarcabile. Este de-a dreptul uimitor faptul cã ultima
frazã din textul reprodus mai sus din M.
Kostomarov se regãseºte aproape nemodificatã în versurile lui P. Ciubynskyi, versuri de
o rarã frumuseþe, scrise în 1862: „ªce ne
vmerla Ucraina, i slava, i volea” („N-a murit
încã Ucraina, nici slava, nici libertatea”),
care, dupã proclamarea independenþei Ucrainei în 1991, au devenit imnul þãrii, muzica
aparþinând lui M. Verbyþkyi. Dupã pãrerea
mea, aceste versuri reflectã, poate, cel mai
bine starea de spirit a miºcãrii ucrainene de
eliberare din a doua jumãtate a secolului al
7 I. V. Ohorodnyk, V.V. Ohorodnyk, op. cit., p. 291.
XIX-lea.
8 ibidem.
Când ne referim la continuitate, avem în
9 M. Kostomarov, Cãrþile Fiinþei poporului
vedere faptul cã, dupã întoarcerea lui Taras
ucrainean,
fragment, în „Istoria filosofii Ukrainy",
ªevcenko din deportare, ia naºtere o nouã
Crestomaþie,
Editura „Lybid", Kiev, 1993, p. 316-317.
miºcare culturalã, iniþiatã de o nouã grupare
10 I. V. Ohorodnyk, V.V. Ohorodnyk, op. cit., p. 295.
de intelectuali, cunoscutã sub denumirea de
11 I. Denysiuk, op. cit., p. 7.
„Hromada”, mai întâi la Universitatea din
Kiev, iar apoi ºi în alte localitãþi ºi zone din
Ucraina. Volodymyr Antonovyci, Mychailo
(Continuare în numãrul urmãtor)
Drahomanov, Pavlo Ciubynskyi ºi alþi intelectuali de frunte iniþiazã o amplã miºcare culIoan SEMENIUC
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Scrisoare
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR
Domnului deputat ªtefan BUCIUTA
Urmare adresei nr. 18/371/23.03.2010 referitoare la finanþarea obiectivului de investiþii
„Construire aºezãmânt cultural în satul Crãciuneºti, comuna Bocicoiu Mare, judeþul Maramureº", vã aducem la cunoºtinþã urmãtoarele:
Prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
118/2006 privind înfiinþarea, organizarea ºi desfãºurarea activitãþii aºezãmintelor culturale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, a fost instituit Programul prioritar naþional pentru construirea de sedii pentru aºezãminte culturale în
localitãþile unde nu existã asemenea instituþii,
precum ºi pentru reabilitarea, modernizarea,
dotarea ºi finalizarea lucrãrilor de construcþie a
aºezãmintelor culturale de drept public din mediul rural ºi mic urban.
Obiectivele principale ale acestui Program
constau în proiectarea, construirea ºi dotarea de
sedii pentru aºezãminte culturale din mediul rural ºi mic urban, în localitãþile unde nu existã
asemenea instituþii; reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale ºi dotarea aºezãmintelor
culturale din mediul mic urban; reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale ºi dotarea
aºezãmintelor culturale din mediul rural; finalizarea lucrãrilor de construcþie ºi dotarea aºezãmintelor culturale din mediul rural ºi mic urban.
Potrivit dispoziþiilor legale în vigoare, obiectivul privind proiectarea, construirea ºi dotarea
de sedii pentru aºezãminte culturale din mediul
rural ºi mic urban, în localitãþile unde nu existã
asemenea instituþii se realizeazã de cãtre Minis-

terul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, prin
Compania Naþionalã de Investiþii „C.N.I." S.A., instituþie aflatã sub autoritatea acestuia, în
conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinþarea Companiei
Naþionale de Investiþii „C.N.I." - S.A., cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În ceea ce priveºte finanþarea obiectivului de
investiþie „Construire aºezãmânt cultural de Tip
1 în satul Crãciuneºti, comuna Bocicoiu Mare,
judeþul Maramureº", precizãm faptul cã acest
obiectiv este cuprins în Lista sintezã a obiectivelor de investiþii pentru anul 2010, aprobatã
prin Ordin al ministrului dezvoltãrii regionale ºi
turismului.
Astfel, dorim sã vã facem cunoscut, stimate
domnule deputat, faptul cã, în funcþie de alocaþiile bugetare, acest obiectiv de investiþie va fi
cuprins la finanþare în anul 2010, iar în acest
sens Compania Naþionalã de Investiþii „C.N.I."
- S.A. va iniþia demersurile prevãzute de
Normele metodologice privind derularea Programului prioritar naþional pentru proiectarea,
construirea ºi dotarea de sedii pentru aºezãminte culturale în localitãþile unde nu existã
asemenea instituþii, în mediul rural ºi mic urban
realizat prin Compania Naþionalã de Investiþii
„C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1214/2007, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Vã asigurãm, stimate domnule deputat, cã
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului
acordã o atenþie deosebitã tuturor partenerilor
sãi în vederea implementãrii cu succes a tuturor
proiectelor ºi programelor gestionate.

Ministru,
Elena Gabriela UDREA

Comunicat de presã
Consiliul Naþional al Audiovizualului (CNA),
Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) ºi Biroul de Informare al
Consiliului Europei la Bucureºti (Biroul) continuã în perioada 31 martie - 31 iulie 2010 (4 luni),
parteneriatul lor în vederea promovãrii în
România a
Campaniei Consiliului Europei „Spuneþi Nu
Discriminãrii”,
care se va desfãºura în colaborare cu Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Campania, care se desfãºoarã ºi în celelalte 46
de state membre ale Consiliului Europei, atrage
atenþia asupra faptului cã lupta împotriva discriminãrii ºi promovarea dialogului intercultural
reprezintã responsabilitãþi atât colective, cât ºi
individuale.
Luând în considerare rolul major al massmediei în combaterea discriminãrii ºi încurajarea
dialogului intercultural, precum ºi contribuþia ei
la informarea publicului larg ºi la formarea
opiniei publice, profesioniºtii media sunt invitaþi
sã participe la Campanie (www.coe.int/anti-discrimination-campaign), promovând o culturã a
toleranþei ºi a înþelegerii reciproce. Libertatea de
exprimare a presei presupune nu numai un cod
editorial, dar ºi deontologic, care trebuie asumat
ca o responsabilitate esenþialã a breslei pentru
combaterea discriminãrii, xenofobiei, rasismului,
extremismului sau a încãlcãrii altor drepturi fundamentale.
Având în vedere relevanþa mesajului acestei
Campanii în þara noastrã:
- Consiliul Europei a pus la dispoziþia
Campaniei din România urmãtoarele materiale în
limba românã: spotul TV, afiºele ºi cãrþile poºtale
care conþin mesajul „Spuneþi Nu Discriminãrii”
ºi numãrul de telefon dedicat Campaniei;
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- CNA a invitat posturile de televiziune centrale ºi locale sã difuzeze spotul TV;
- CNCD a pus la dispoziþia Campaniei
numãrul de telefon: 021 312 6579 (disponibil 24
ore), pentru ca publicul larg sã poatã primi informaþii sau sã raporteze cazuri de discriminare;
- Ministerul Administraþiei ºi Internelor va
disemina mesajul Campaniei la nivel local prin
intermediul inspectoratelor judeþene de poliþie ºi
a primãriilor municipale (1600 afiºe);
- Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului, prin intermediul Direcþiei Generale
Învãþãmânt în Limbile Minoritãþilor, Relaþia cu
Parlamentul ºi Sindicatele, va sensibiliza ºi mobiliza comunitatea ºcolarã (copii, profesori ºi
pãrinþi) sã combatã fenomenul de discriminare
printr-o educaþie în spiritul drepturilor omului
(vor fi diseminate 840 de afiºe ºi 90.000 de cãrþi
poºtale).
Campania se doreºte a fi nu numai un act de
conºtientizare a discriminãrii ºi de combatere a
indiferenþei cotidiene, ci ºi un promotor al
schimbãrii de atitudine, de comportament ºi de
mentalitate în rândul populaþiei majoritare ºi minoritare.
Persoane de contact: dna Mariana Niþelea, Biroul de Informare al Consiliului Europei la
Bucureºti, tel: 021 211 6810, dl Szász Attila,
membru CNA, tel: 021/ 305.53.31, dl Haller
István, membru CNCD, tel: 0730 240 549.

Szász Attila
Membru C.N.A.

Haller István
Membru C.N.C.D.

Mariana Niþelea
Directoare a Biroului de Informare al
Consiliului Europei

Cronicã
În ziua de 21 mai a.c., la sediul filialei
Suceava a UUR, s-a desfãºurat reuniunea
Consiliului de Conducere, cel mai important
organism, în afarã de Congres, al UUR. În acest
cadru, profund democratic, s-au dezbãtut ºi sau luat hotãrâri în probleme importante pentru
prezentul ºi viitorul organizaþiei. Este vorba de
urmãtoarele puncte de pe ordinea de zi: (1)
Execuþia bugetarã pe primele 4 luni ale anului;
(2) Analiza situaþiei investiþiilor, pe acelaºi
interval de timp; (3) Programarea alegerilor în
organizaþiile locale ºi a conferinþelor judeþene
ale filialelor UUR; (4) Propuneri de modificare
a Statutului UUR; alegerea Comisiei pentru
definitivarea Statutului UUR; (5) Informare
asupra activitãþii culturale; (6) Diverse probleme curente.
În ceea ce priveºte punctul (3), s-a decis ca
pânã la 1 august a.c. sã aibã loc alegerile în
organizaþiile locale ºi votarea cu acest prilej a
delegaþilor la conferinþele judeþene, în proporþie
de 10% din numãrul membrilor prezenþi la
adunare, iar pânã la 20 septembrie a.c. sã se încheie conferinþele judeþene ale filialelor UUR.
Referitor la punctul (4) de pe ordinea de zi,
s-au fãcut o serie de propuneri privind viitorul
Statut al UUR. S-a stabilit ca alte propuneri,
neexprimate la reuniune, sã fie avansate în
scris, în cel mai scurt timp. În Comisia pentru
definitivarea Statutului UUR au fost aleºi ªtefan Buciuta, Ion Robciuc, Irina Moisei, Roman
Petraºuc ºi Iaroslava Colotelo.
S-a hotãrât, de asemenea, ca dupã conferinþele judeþene ale filialelor sã aibã loc încã o
reuniune a Consiliului de Conducere, în vederea pregãtirii Congresului UUR.
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Ta r a s ª e v c e n k o
la Ruscova

Aspect din salã
Duminicã de aprilie. Am pornit spre
Ruscova, unde în fiecare an ucrainenii din zonã
vin sã-l cinsteascã pe Marele Cobzar, pe cel
care le-a cântat anii de glorie, nãzuinþele spre
libertate ºi independenþã, condamnând oprimarea poporului robit. Pentru ucraineni, sãrbãtorirea marelui poet este binevenitã oricând: în
orice zi din an, el este mereu prezent în sufletele lor.
O zi mohorâtã. Stropi grei de ploaie strecoarã în suflet o undã de tristeþe, întunecã parbrizul maºinii, dar þelul este nobil. Pe drumul
de la Baia Mare la Sighet dai piept cu muntele
Gutâi sau cu Hera, depinde pe ce variantã ai
luat-o. Mai spre deal, pâraie de munte învolburate ºi totuºi însetate mereu ºerpuiesc printre
bolovani cãrora natura le-a dat forme geometrice din cele mai nãstruºnice. Cum urcãm spre
munte, avem parte de o surprizã plãcutã. Fulgi
de nea parcã danseazã printre picãturile de
ploaie. Lupta dintre picãturile grele de ploaie ºi
graþioºii fulgi de nea se dã netulburatã de peisajul ce furã vederea. Hornurile fumegânde
vestesc existenþa omului ascuns parcã în dosul
draperiilor ºi urmãrind înfruntarea celor douã
anotimpuri. Spre vârful Herei zãpada a învins.
Totul e alb. Brazii cu braþele verzi încovoiate de
greutatea zãpezii ºi-au lãsat în jos mânecile flexibile. Hera, cu peisajul ei de basm, ne întâmpinã
frumoasã ºi tãcutã ca o mireasã înainte de nuntã,
cu legendele ascunse sub troienele vremurilor
adormite, dar ºi în sufletele oamenilor.

Din loc în loc, se
vede câte o ciupercã
construitã de mâna
omului, acoperitã cu
ºindrilã, care îmbie
pe drumeþ la un popas binemeritat. Se
mai zãresc ºi cãsuþe
vechi acoperite cu
ºindrilã sau paie,
care parcã se ruºineazã de vilele cu
balcoane ºi etaje, dar
au mulþumirea sufleteascã cã ele sunt fiicele legitime ale
acestor meleaguri, în
vreme ce vilele sunt
adunate cu trudã ºi
sudoare de cãtre fiii
bãtrânilor locului
prin cele þãri strãine.
Spre ºes, zãpada

col, pregãtit sub îndrumarea inimoaselor doamne Mihaela Miculaiciuc ºi Mariana Dobraþchi.
Încântã vãzul ºi auzul renumitul cor din Rona de Sus. Apar pe scenã ºi dansatorii din
aceeaºi localitate, care, îmbrãcaþi în costume
adecvate, îºi etaleazã mãiestria într-un dans
cãzãcesc.
O surprizã plãcutã produce grupul din Crãciuneºti, unde dl Ivan ªerban, preºedintele organizaþiei locale a UUR, a adus foarte multe
îmbunãtãþiri activitãþii artistice de masã. Dl
ªerban a pornit cu un grup vocal de femei, iar
pe parcurs a adus înnoiri, a cooptat tineret, cadre didactice.
Grupul vocal „Lastivka“, condus de dna
Simona Malearciuc, acompaniatã de dl Ivan
Ostaº, obþin noi ºi noi aplauze binemeritate.
Iatã cã, punând suflet, se pot obþine rezultate
culturale frumoase, chiar dacã astãzi eforturile
de a pãstra folclorul etniei sunt slab remunerate,
sau chiar nu sunt rãsplãtite deloc.
Pe aceeaºi linie se pot înscrie toate formaþiile artistice, toþi participanþii, ºi mai ales cei care
îi pregãtesc, fac nenumãrate repetiþii, alcãtuiesc
noi repertorii, pentru cã în faþa spectatorilor totdeauna trebuie sã vii cu ceva ce-i unge la inimã
ºi creeazã emoþii.
Trebuie sã-i amintim neapãrat pe dl pãrinte
Ardelean din Bistra ºi pe dl Dumitru Coreniuc,
care mereu reuºesc sã aducã ceva nou nu numai
în repertoriu, ci ºi mobilizând participanþi noi,
inclusiv copii, care vor transmite flacãra urmaºilor lor.

n-a mai avut putere, ba
chiar ºi soarele zâmbeºte, bucurându-se de petalele albe ale unor pomi
deja înfloriþi.
Pânã la Ruscova drumul se încovoaie, ºerpuind printre dealuri,
pãduri ºi satele înºirate
pe lângã ºoseaua ce leagã aceste þinuturi.
Localitatea e în sãrbãtoare. La bisericã sute
de credincioºi ortodocºi
participã la slujba religioasã. Nici ucrainenii
nu s-au lãsat mai prejos.
ªi-au construit case impunãtoare, trotuare, semn
cã sunt oameni gospodari ºi ºtiu preþui banul
Grup vocal feminin din Lunca la Tisa
strâns prin muncã oriunde s-ar afla. Dupã slujba
religioasã toatã suflarea, cu mic cu mare, se
Din Poienile de sub Munte, dna Steliana
îndreaptã spre Cãminul Cultural. Sala ºi scena Songot a emoþionat prin prezenþa formaþiei
sunt primitoare ºi bine dotate.
sale, prin interpretarea versurilor lui G. Coºbuc
Preºedintele organizaþiei locale a UUR, de cãtre talentatele eleve din aceastã localitate.
Pintea Mariciuc, împreunã cu directoarea CãSighetul s-a prezentat cu elevii de la Liceul
minului, Mihaela Miculaiciuc, ºi cu Miroslav „Taras ªevcenko“, pregãtiþi de fiica Ruscovei,
Petreþchi, preºedintele filialei UUR din judeþul Valentina Culac, iar Valea Viºeului, în frunte cu
Maramureº, deschid sãrbãtoarea. Sunt invitaþi Nicolae Maricec, Lidia Spivaliuc ºi Maria Ciupe scenã dl ªtefan Buciuta, preºedintele UUR, bica, a încântat spectatorii prin cântecele predl Iuri Verbyþkyi, zentate, prin obiceiurile de nuntã din aceastã
consulul Ucrainei zonã, fapt ce dovedeºte cã ucrainenii ºtiu sã
la Suceava, la fel ºi munceascã, dar ºi sã se distreze, sã-ºi cinsteasviceconsulul, care cã cultura ºi pe înaintaºii lor.
ureazã tuturor pace
A rãsunat poezia ºi cântul pentru a-i glorifiºi belºug, succes în ca marelui bard odihna în þãrâna atât de îndrãdesfãºurarea cin- gitã a patriei sale, nevoitã sã treacã mereu prin
stirii marelui ªev- noi ºi noi încercãri.
cenko. Atât în salã,
Fiecãrei formaþii i-a fost oferitã câte o diplocât ºi în curtea Cã- mã de participare ºi flori ce simbolizeazã draminului Cultural gostea ºi aprecierea celor din jur.
parcã s-ar fi desPintea Mariciuc a adresat tuturor cuvinte
chis o expoziþie de calde de mulþumire pentru participarea la acest
costume populare eveniment deosebit, invitându-i pe artiºti la o
ucrainene adunate masã ca-n poveºti, unde melodiile ºi dansul ºi-au
din toatã zona Mara- dat frâu liber, demonstrând cât de frumoase ºi
mureºului.
variate sunt cântecele ucrainenilor.
Gazdele prezintã
Ansamblul artistic „Poleanocika“ din Poienile de sub Munte
un frumos spectaprof. Teodor SOPCO
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Câte ceva despre formulele
de adresare ºi de salut
În privinþa salutului, regretatul meu tatã,
Nistor, mi-a dat o lecþie clarã. Când tocmai treceam în clasa a III-a, ne-a venit o nouã învãþãtoare, Aristica Vasileniuc (Fie-i þãrâna uºoarã!),
iar tata mi-a spus: „Fii atent la doamna învãþãtoare, cum salutã oamenii cu trei metri înainte; sã
nu cumva sã vinã cineva ºi sã-mi spunã cã nu ai
salutat la timp". Mergeam prin sãtucul meu,
Mãriþeia Micã, ºi, cum vedeam cã pe drum trece
un bãrbat sau o femeie, mãsuram din ochi cei trei
metri regulamentari ºi salutam persoana în cauzã. Nimeni nu m-a reclamat tatãlui meu, iar de
atunci salut oamenii înainte de a mã saluta ei.
Am prins ºi vremea aceea când, tineri pionieri
fiind, ne salutam cu „Salut voios de pionier!".
Nu cred cã era ceva rãu.
Au venit vremurile moderne, când tinerii nu-i
prea mai salutã pe cei în vârstã. Oare de ce?
În privinþa felului de adresare, pentru vorbitorii de limbã ucraineanã totul este clar. Existã
numai douã formule de adresare, ºi anume TI
(tu) ºi VI (dumneavoastrã). Nu te poþi adresa
cuiva mai mare ca tine cu „tu". Adevãrul este cã
„poghibalele" moderne nu prea mai respectã
acest model în familie. În satul ªerbãuþi, pânã nu
demult ºi poate cã ºi acum, copiii vorbeau despre
(Urmare din numãrul 165-166)
Mergând, am zâmbit cãci, haz de necaz, aºa
cum arãtam tot grupul, pãream o scenã din
filmele comice franceze cu Louis de Funes care
erau la modã în acei ani, rulând cu mare succes
pe ecranele cinematografelor. Aceastã constatare
a fãcut sã-mi revinã oarecum buna dispoziþie.
Pânã la hotel era cam mult de mers ºi cum
intervenise o oarecare liniºte (cei trei bãrbaþi mai
schimbau între ei câte o vorbã-douã), mergând,
am avut timp sã gândesc ºi chiar sã mã dumiresc
asupra situaþiei. Din câte ºtiam, în zonã exista un
releu de televiziune, ce-i drept, cam departe de
locul întâmplãrii noastre, ºi am ajuns la concluzia cã „tipii” trebuie sã fie de acolo. Dupã ce
am mai mers un timp, prinzând din zbor frânturi
din ce vorbeau între ei, aveam certitudinea cã nu
mã înºelam. Asta mi-a dat încredere ºi atunci,
cãpãtând ºi mai mult curaj, am trecut la „contraatac”. Am început zicând:
— Recunosc cã aveþi deplinã dreptate, dar
vreau sã vã spun urmãtoarele: „Obiectivul” dumneavoastrã era mult mai departe de zona unde
fotografiam. Dacã zona este interzisã persoanelor strãine, trebuie sã existe panouri de avertizare cu inscripþia „Accesul interzis” ori eu nu
am vãzut nicãieri aºa ceva.
La obiectivele cu caracter strategic se aflã
indicatoare cu inscripþia „Fotografiatul interzis”.
Nu ºtiu dacã sunt, cãci eu nu am ajuns pânã acolo. Deci, legal, nu am încãlcat nicio restricþie.
Însoþitorii mei tãceau. Asta m-a încurajat sã
continui:
— Dacã eram rãu intenþionat, nu m-aº fi încumetat sã fotografiez ziua, la vedere, cu un aparat
ca acesta. Sigur ºtiþi cã existã aparate miniaturale
ºi o tehnicã de fotografiat atât de perfecþionatã
încât dumneavoastrã nici nu aþi fi ºtiut când ºi de
cine aþi fi fost fotografiaþi. ªi poate cã nici nu aþi
fi aflat vreodatã.
Vorbind, m-am întors cãtre ei ºi am constatat
cã ciobanul ºi patrupedele sale nu ne mai însoþeau, rãmãseserã undeva în urmã. Ceilalþi continuam sã meargã în tãcere. Am continuat:
— Vã asigur cã nu v-am fotografiat. Dacã
totuºi, insistaþi sã-mi vedeþi filmul, nu mã opun,
dar sã ºtiþi cã nu va fi aºa uºor, deoarece este un
film diapozitiv ºi nu se developeazã ca unul obiºnuit.
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pãrinþi cu dumneavoastrã, chiar ºi-n lipsa lor.
În ceea ce priveºte limba românã, aici - Dumnezeu cu mila: tu, dumneavoastrã, mata, dumneata, mãtãluþã, matale. Observ cum unii tineri
se adreseazã unor oameni în vârstã (unii cu pregãtire) cu mata etc. Sunã urât, mai ales pentru
cei care sunt obiºnuiþi numai cu tu ºi dumneavoastrã.
ªi acum sã trec la o epidemie de formule de
adresare constatate în comuna Dãrmãneºti. Oameni cu pregãtire medie se adreseazã unor
oameni cu pregãtire superioarã ºi funcþii importante, cu nenea sau tanti. A cui vinã este? mã
întreb. O fi de vinã familia, o fi de vinã ºcoala?
Cine-i de vinã? Dacã memoria nu mã înºalã,
aceastã întrebare a pus-o Lenin prin 1902. Cam
câtã educaþie mai trebuie? Aici îmi vine în memorie o glumã. Un englez a fost întrebat: „Cum
aþi reuºit sã instauraþi o asemenea democraþie?".
ªtiþi ce a rãspuns? „Patru sute de ani i-am snopit
în bãtaie!". Ei, nici chiar aºa…
Tot cãutând rãspunsuri pentru nenea ºi tanti,
cu niºte accente imposibil de redat, am cãpãtat un
rãspuns drept în moalele capului. Într-o zi vine la
mine un om cu o pregãtire... „superioarã" ca a
mea, însoþit de urmaºul sãu micuþ. ªi-i spune:
Cu coada ochiului am observat cã însoþitorii
mei au schimbat câteva cuvinte între ei, iar unul
chiar a ridicat din umeri, ceea ce m-a fãcut sã
cred cã ei ori nu auziserã deloc, ori nu prea aveau
cunoºtinþã despre acest tip de film, imaginându-ºi
cine ºtie ce. Mi-am dat seama cã evitã sã recunoascã acest fapt ºi asta era în favoarea mea.
Începusem sã câºtig timp cu argumentele mele
aºa cã am continuat sã le vorbesc...
— ... ºi la Braºov, pe Tâmpa, existã un releu
de televiziune, dar nimeni nu face caz dacã este
fotografiat, din contrã, apare ºi pe ilustrate sau
pliante turistice.
Vorbeam mergând în continuare. Când am

Pe r i p e þ i i
pe Rarãu
întors din nou capul am constatat cã unul din
însoþitorii mei lipsea, cel în salopetã, iar al doilea
rãmãsese în urmã ºi, aºezat pe o buturugã, se
strãduia sã elimine cine ºtie ce dintr-un pantof pe
care-l descãlþase.
Acum mergeam însoþit numai de bãrbatul
autoritar, cel în costum. Era un tânãr cu o
fizionomie de intelectual, care, la o privire mai
atentã, pãrea chiar simpaticã. Aceastã nouã situaþie m-a determinat sã zâmbesc iar, cãci mi-am
adus aminte de gluma cu cei patru evangheliºti,
care au fost trei, Luca ºi Matei...
Mergeam alãturi, eu zâmbind iar tânãrul uºor
încruntat. În faþã deja se vedea hotelul. Când nu
mai rãmãsese mult pânã la el, tânãrul m-a oprit ºi
m-a, întrebat direct:
— Acum, cã suntem noi amândoi, spuneþi-mi
sincer - a accentuat acest cuvânt - totuºi, cine
sunteþi?
Uºor surprins, dar ºi cucerit de tonul deschis
cu care mi-a fost adresatã întrebarea, m-am prezentat spunând cum mã cheamã, cine sunt, de
unde vin ºi unde lucrez. Dupã ce m-a ascultat, a
fost rândul tânãrului sã zâmbeascã dupã care, de
data aceasta amical, mi-a zis:
— Mulþumesc, tovarãºe inginer, îmi pare bine

„Uite-l pe nenea Kolea, ia sã vedem dacã ne
poate ajuta în problema noastrã". Mi-am zis în
barbã: „E clar, nu se mai poate face nimic".
Aºadar, treci printr-un liceu, mai faci ºi o facultate, dar rãmâi la formulele tip nenea ºi tanti,
iar atunci sã nu-i dai dreptate acelui englez? Hai
sã spunem cã, în sat, chiar cu pregãtire fiind, te
plafonezi; dar atunci când te afli într-un oraº, ai
nevoie de o lãmurire ºi te adresezi unui domn cu
nene sau unei doamne cu tanti (oameni necunoscuþi) înseamnã cã nu se mai poate îndrepta nimic.
Ce sã ne mai mirãm cã majoritatea „ciolovecilor" din Românica lui Mircea Badea aruncã
pungile de la tot felul de produse pe jos, dupã
cum aruncã ºi coji de seminþe, pachete goale de
þigãri ºi altele?
Culmea este cã mulþi au fost prin cele
strãinãtãþuri ºi-au „vãzutãrã" civilizaþia de acolo,
dar revenind în þarã dau dovadã cã n-au învãþat
nimic. Nu-i pãcat? Parcã ne-ar cam trebui câte
un Vlad Þepeº în fiecare localitate.
Poate cã aº mai putea divaga pe aceastã temã,
dar închei cu: „Forurile competente ar trebui sã
se sesizeze, aºa, din oficiu". Adicãtelea familia,
ºcoala ºi societatea. Folosind chiar ºi „Ridendo
castigat mores". Dar de unde gazete satirice, dacã a fost „asasinatã" ºi „Urzica", singura revistã
umoristicã autenticã din mult hulita perioadã
ceauºistã?
În schimb, avem un capitalism de cumetrie ºi
o democraþie tipic româneascã.
Kolea KURELIUK
cã v-am cunoscut. Regret incidentul, îndeosebi
partea cu ciobanul ºi câinii sãi, a fost, desigur, un
exces de zel din partea lui, dar vã asigur cã nu
era rãu intenþionat. Cred cã înþelegeþi ºi dv. cum
stau lucrurile.
Mã aºteptam sã zicã ceva si despre atitudinea
dânºilor, eventual sã-ºi cearã scuze, dar despre ei
nu a zis nimic. A mai continuat:
— Vã doresc în continuare excursie plãcutã ºi
vã sfãtuiesc ca altã datã sã fiþi mai atent pe unde
mergeþi...
Zâmbind încã odatã, mi-a întins mâna strângând-o prieteneºte (era sã scriu „tovãrãºeºte”) pe
a mea ºi fãrã alte vorbe a fãcut cale întoarsã. Am
vãzut cum pe drum, mai departe, s-a întâlnit cu
celãlalt bãrbat care, mai mult ca sigur, deja rezolvase problema pantofului. Mergeau sã-ºi vadã
în continuare de treburile lor... Iar eu mi-am
vãzut de ale mele. Regretam cã nu l-am întrebat
ºi eu cine este, deºi bãnuiam. Oricum, chiar fiind
întrebat, cred cã tot nu mi-ar fi spus adevãrul.
La terminarea sejurului am considerat cã este
cazul sã mã întorc acasã. La plecare, la recepþia
hotelului, de data asta se afla un tânãr care,
înapoindu-mi buletinul, mi-a spus amabil „Sperãm cã v-aþi simþit bine la noi (sic!). Mai poftiþi
ºi altã datã!?
Fãrã a þine seama de tot ce mi s-a întâmplat în
aceastã excursie, am plecat mulþumit, cãci aºa
cum se spune, „totul e bine când se terminã cu
bine”, valabil ºi în cazul meu. Din aceastã excursie m-am ales cu multe amintiri, impresii ºi fotografii (diapozitive) din care o parte le-am folosit
ulterior pentru diaporama „Din Rarãu în Retezat” pe care am prezentat-o cu succes la Festivalul Naþional de Film ºi Diaporamã „Toamna
la Voroneþ” de la Gura Humorului.
Dupã aceastã excursie am mai fost de câteva
ori pe Rarãu, am ºi de atunci multe amintiri, dar,
sincer sã vã spun, nu sunt atât de valoroase pentru mine ca acelea pe care le-am descris aici.
Despre peripeþiile acestei excursii am povestit
de multe ori, spre amuzamentul celor care m-au
ascultat, dar am considerat cã meritã sã le aºtern
ºi pe hârtie, sã le încredinþez tiparului, pentru ca
ºi cei ce le vor citi sã se delecteze cu o lecturã
plãcutã ºi sper sã nu mã înºel. ªi mai este ceva,
cum zice ºi dictonul latin „Verba volant, scripta
manent”…
Iarema ONEªCIUC
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Limba ºi literatura ucraineanã la cea de-a
XVIII-a ediþie a Olimpiadei Naþionale
Între 7 ºi 11 aprilie, Suceava anului 2010 a
devenit gazdã a cinci olimpiade naþionale, având pe
generic limba ºi literatura ucraineanã, limbile rusã
ºi germanã, astronomia ºi religia.
Olimpicii au avut parte de o deschidere festivã
aparte, ca de Ziua Limbii Materne, în modernul
Auditoriu al Universitãþii „ªtefan cel Mare“ ºi în
prezenþa celor mai proeminente personalitãþi
politice ºi de culturã din Suceava: Gheorghe Flutur, preºedintele Consiliului Judeþean Suceava,
Iuri Verbyþkyi, consulul general al Ucrainei la
Suceava, Vasyl Zabolotniuk, prim-secretar al
Ambasadei Ucrainei la Bucureºti, prof. dr. Adrian
Graur, rectorul Universitãþii „ªtefan cel Mare“
din Suceava, Viorel Seredenciuc, viceprimar al
Primãriei Suceava, poetul Ivan Covaci, consilier
la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, vicepreºedinte al Com,isiei centrale de
evaluare, dr. Anamaria Herþanu, preºedintele
Comisiei centrale de evaluare, prof. Ioan Bodnar,
prim-vicepreºedinte al UUR ºi consilier al Prefecturii Suceava, Lucia Mihoc, inspector ºcolar
de limba ºi literatura ucraineanã, secretar al Comisiei centrale de evaluare ºi Vasile Monacu,
inspectorul general adjunct al IªJ Suceava, care
i-a salutat pe oaspeþii de onoare ºi pe olimpici,
solicitând apoi membrilor prezidiului câte o
alocuþiune.
Intervenþiile rostite evidenþiazã frumuseþea
competiþiilor olimpice ca întreceri ale inteligenþelor, în care nimeni nu pierde, ci, dimpotrivã,
toþi câºtigã experienþã, înþelepciune ºi echilibru
moral, fiecare admiþând cã aproapele sãu poate fi
mai bun (insp. general V. Monacu). De asemenea,
este amintit cadrul legislativ al României, care
oferã tuturor posibilitatea sã înveþe limba maternã, istoria culturii propriei etnii, pentru a-ºi
cunoaºte identitatea ºi rãdãcinile. România, ca
þarã vecinã cu Ucraina, va dezvolta relaþiile de
prietenie cu aceasta ºi o va sprijini cu toate forþele
sã intre în UE, pentru ca românii ºi ucrainenii sã
trãiascã cu adevãrat vecinãtatea în deplinã libertate ºi armonie (Gheorghe Flutur).
Despre condiþiile convieþuirii ucrainenilor în
România vorbeºte ºi consulul general al Ucrainei,
Iuri Verbyþkyi, care îi asigurã pe cei prezenþi de
grija statului ucrainean pentru susþinerea prezentã
ºi viitoare a etniei ucrainene din România, pentru
o mai bunã cunoaºtere a limbii materne ºi pentru
cultivarea tradiþiilor ºi obiceiurilor specifice, a
culturii ucrainene – condiþii sine qua non ale
conºtiinþei identitãþii etnice. Ucraina, subliniazã
el, va dezvolta relaþii de prietenie ºi colaborare cu
România, membrã a UE, pentru a urma acelaºi
drum cãtre Comunitatea Europeanã.
Ideile de mai sus sunt confirmate ºi de
Excelenþa Sa Vasyl Zabolotniuk, prim-secretar al
Ambasadei Ucrainei la Bucureºti, care recomandã, în plus, olimpicilor ucraineni sã-ºi aleagã
în Ucraina o serie de universitãþi pentru viitoarea
lor specializare, în condiþii deosebit de favorabile.
În alocuþiunea sa, rectorul Universitãþii sucevene, prof. dr. Adrian Graur, a prezentat calitãþile
deosebite ale spaþiului de culturã sucevean, ceea
ce explicã locurile fruntaºe ocupate de instituþia
modernã de învãþãmânt localã atât în rândul universitãþilor din þarã, cât ºi pe plan european,
invitându-i pe viitorii studenþi sã aleagã pentru
specializãri Suceava.
Vicepreºedintele Comisiei centrale de evaluare, poetul Ivan Covaci, a prezentat salutul oficial al ministerului de resort ºi a relevat rostul
întrecerii olimpice la limba ºi literatura ucraineanã, iar preºedintele Comisiei centrale de evaluare, lector dr. Anamaria Herþanu, gazda noastrã
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de la moderna Universitate suceveanã ºi lector la
Secþia de limba ºi literatura ucraineanã, a subliniat avantajele specializãrii tinerilor în limba lor
maternã, invitându-i la acest profil filologic, ºi a
prezentat olimpicilor regulamentul concursului.
Inspectorul ºcolar de specialitate ºi secretarul
Comisiei centrale de evaluare, prof. Lucia Mihoc,
dupã ce a înfãþiºat rezultatele frumoase ale
învãþãmântului sucevean în limba ºi literatura
ucraineanã, temei de mândrie pentru etnia ucraineanã ºi pentru IªJ Suceava, care a editat pentru
elevii olimpici un remarcabil album color, a fãcut
precizãri la programul de desfãºurare a concursului olimpic ºi a urat succes olimpicilor.
În încheierea alocuþiunilor, prof. Ioan Bodnar,
prim-vicepreºedinte al UUR ºi consilier al Prefecturii Suceava, i-a elogiat pe etnicii ucraineni
din Bucovina, înfãþiºând serii întregi de rezultate
deosebite, care se datoresc conºtiinþei înalte de
care dau dovadã copiii ºi pãrinþii, tinerii, învãþãtorii ºi profesorii. Printre altele, el a enumerat
ultimele evenimente sãrbãtorite cu fast: Ziua
Internaþionalã a Limbii Materne, Zilele dedicate
lui Taras ªevcenko la Suceava (Negostina) ºi Iaºi,
expoziþia pictorilor ucraineni din centrul Europei
deschisã la Universitatea „ªtefan cel Mare“ (a
amintit de taberele de varã anuale de picturã ale
ucrainenilor, organizate de Domnia sa), a prezentat ofertele UUR – filiala Suceava la actuala
olimpiadã naþionalã de limba ºi literatura ucraineanã, o ediþie specialã a revistei bilingve „Olimpiada de limba ºi literatura ucraineanã (7-11
aprilie 2010, Suceava, ediþia a XVIII-a), vizitarea
sediului UUR – Suceava, a expoziþiilor de carte ºi
costume naþionale bucovinene, a monumentelor
Sucevei ºi a Bisericii ucrainene „Sfinþii Petru ºi
Pavel“, excursia „Popasuri sfinte“ pe traseul Rãdãuþi – Suceviþa – Moldoviþa – Humor – Suceava,
cu un popas-vizitã la ªcoala cu clasele I-VIII din
Paltinu etc. – toate finanþate de UUR.
Trebuie sã precizãm cã aceste informaþii au
fost adunate de dna insp. Lucia Mihoc într-o
mapã superbã, pe al cãrui frontispiciu strãluceºte
chipul marelui Taras ªevcenko, cu „Cobzarul“
sãu, pe care scrie în limba ucraineanã „A învãþa
limba maternã e o mândrie ºi un prestigiu“, cu
publicaþiile de turism din judeþul Suceava, revistele de popularizare a realizãrilor ºi activitãþilor
de cercetare ale Universitãþii „ªtefan cel Mare“ ºi
– surpriza surprizelor! – întâia revistã bilingvã,
româno-ucraineanã, a Olimpiadei Naþionale de
Limba ºi Literatura Ucraineanã, ediþia a XVIII-a.
Deschiderea s-a încheiat cu un program artistic superb, oferit de ansamblul de cântece ºi
dansuri „Kolomyika“ de la Casa de Culturã din
Siret, condus de prof. Ianoº Zirka, ansamblu care
a evoluat în Europa (Moldova, Ucraina, Franþa ºi
Italia), impresionând ºi azi pe toþi cei prezenþi
prin mãiestrie, profesionalism ºi eleganþã. De
înalt nivel a fost ºi evoluþia solistei prof. Loredana
Mândriºteanu, care a interpretat câteva perle ale
muzicii uºoare ucrainene ºi cântece de inspiraþie
folcloricã.
Desfãºurarea lucrãrilor Olimpiadei Naþionale
de Limba ºi Literatura Ucraineanã a avut loc la
cel mai prestigios liceu sucevean, „Mihai Eminescu“, fosta ºcoalã pedagogicã, unde nu demult
a absolvit a cincea promoþie de învãþãtori de la
secþia ucraineanã ºi unde azi mai învaþã limba lor
maternã douã grupe de elevi de la clasele IX-X.
Înainte de lucrarea scrisã a avut loc examenul
oral, care a demonstrat cã elevii nu au greºit în
alegerea lor, cãci ei citesc destul de bine în limba
maternã, au capacitate de comentariu ºi analizã,
se exprimã corect.

Lucrarea scrisã a constat din trei subiecte: la
clasele VII-VIII – minicomentarii de fragmente,
analize gramaticale, compuneri speciale ºi compuneri ca temã datã, iar la clasele IX-XII elevii
realizau comentarii compacte, evidenþiau figuri
de stil, analizau ortografia ºi punctuaþia, urmând,
apoi, sã scrie un eseu sau o compunere dupã operele studiate.
Dupã-amiazã ºi a treia zi, elevii olimpici au
vizitat obiective turistice ale Sucevei ºi mãnãstiri
renumite ale Bucovinei, realizând adevãrate
popasuri spirituale, ca sã se opreascã pentru un
schimb de experienþã la ªcoala cu clasele I-VIII
din Paltinu, unde au vizitat „Muzeul Satului“,
adãpostit în vechea clãdire a ºcolii, au urmãrit
evoluþia încântãtoare a grupului vocal „Polonynka“, condus de prof. Viorica Negurã, au învãþat sã
încondeieze ouã, au luat masa ºi apoi au cântat ºi
au dansat, relaxându-se dupã efortul depus.
Sâmbãtã, 10 aprilie, a avut loc premierea, în
sala Colegiului „Mihai Eminescu“ din Suceava,
unde am fost onoraþi de oaspeþi deosebiþi, precum
deputatul ªtefan Buciuta, preºedintele UUR, prof.
dr. Sanda-Maria Ardelean, vicerector al Universitãþii „ªtefan cel Mare“ din Suceava, consulul Vasyl Nerovnyi de la Consulatul General al
Ucrainei din Suceava, prof. Mihai Vitcu, inspector-consilier la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, poetul Ion Cozmei, traducãtor din Taras ªevcenko, preºedintele UUR –
filiala Maramureº, prof. Mirco Petreþchi, directorul Colegiului „Mihai Eminescu“, prof. Mircea
Popescu, preºedintele Comisiei centrale de evaluare, lector dr. Anamaria Herþanu ºi inspectorul de
specialitate de limbã ucraineanã prof. Lucia
Mihoc.
Toþi membrii juriului i-au felicitat pe elevii
participanþi la olimpiadã ºi pe câºtigãtorii concursului, iar poetul Ivan Covaci, într-un adevãrat
poem în prozã, i-a lãudat pentru dragostea lor faþã
de limba maternã.
O surprizã a oferit poetul Ion Cozmei, care,
împreunã cu elevele Andreea Grigoraº ºi Mãdãlina Grigorciuc din Negostina, au oferit, bilingv,
textele „Caucaz“ ºi „Maria“ ale lui ªevcenko,
dovedind fidelitatea traducerilor în limba românã.
Dupã prezentarea primei reviste bilingve dedicate olimpiadei naþionale de limba ºi literatura
ucraineanã de cãtre prof. Ioan Chideºciuc, redactorul sãu principal, s-a trecut la premierea elevilor
olimpici.
Întâi, din partea IªJ Suceava, insp. Lucia
Mihoc a înmânat diplome ºi premii (premiul I –
120 lei, premiul II – 100 lei, premiul III – 90 lei,
menþiuni a câte 50 lei), în total 18 premii ºi 12
menþiuni.
A doua premiere a fãcut-o, din partea UUR, dl
deputat ªtefan Buciuta, care a oferit, de asemenea, diplome ºi premii (premiul I – 150 lei, premiul II – 130 lei, premiul III – 100 lei, menþiuni a
câte 80 lei).
La rândul sãu, Consulatul General al Ucrainei
la Suceava, prin consulul Vasyl Nerovnyi, a oferit
diplome ºi cãrþi premianþilor ºi cãrþi tuturor participanþilor.
Premii speciale a câte 40 lei fiecare pentru toþi
participanþii a oferit dna insp. Lucia Mihoc din
partea sponsorilor SC FACOS – SUCEAVA, SC
ECUATORIAL – SUCEAVA ºi Parohia Bosanci
– Suceava. De asemenea s-au dat premii speciale
debutanþilor.
Dna insp. Lucia Mihoc a mulþumit organizatorilor angajaþi în desfãºurarea olimpiadei,
Colegiului-gazdã ºi festivitatea s-a încheiat.
prof. Ioan CHIDEªCIUC
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— Pãrinte
Ivan, ia te uitã,
ai o fatã ca o
floare! Ca floarea de mac! E
ca steaua dimineþii, zãu aºa!
Toþi cei care
ºedeau în jurul
mesei sãrbãtoreºti, sub ramurile rãsfirate ale
salcâmului din
curte, îºi întoarserã feþele spre
intrarea în beci.
De acolo, din întunericul umed
ieºise la soare Nastea, ducând un blid mare,
smãlþuit ºi zugrãvit cu flori, plin cu mere mari,
murate.
În grãdinã cânta cucul. Oare cui îi sorocea
ani mulþi de viaþã? În aer pluteau miresme de
izmã ºi de liliac. Trandafirii înfloreau. Se auzea
zumzet de albine.
De dupã acoperiºul þuguiat al casei se zãreau,
lucitoare, crucile aurite de pe turlele bisericii.
În fundul ogrãzii, sus, pe ºurã, moþãia un
cocostârc, care stãtea într-un picior, plin de importanþã.
Era zi însemnatã în calendarul bisericesc ca
Sfânta Treime, „Sãrbãtoarea verde”, cum i se
spune în Ucraina.
Tânãra Nastea, bãgând de seamã cã toþi se
uitã la ea, se opri în loc fâstâcitã, se îmbujorã la
faþã, fãcându-se astfel ºi mai frumoasã.
Cei de faþã, atât pãrinþii, cât ºi oaspeþii, nu-ºi
mai luau ochii de la ea.
ªi tatãl ei o privea minunându-se, de parcã
îºi vedea fiica pentru întâia oarã. De fapt el,
preotul Ivan Lisovski din Rohatyn, abia de
puþinã vreme, dupã Sfintele Paºti, se întorsese
din þinuturi îndepãrtate, din campaniile împotriva tãtarilor ºi turcilor, unde îi binecuvânta pe
cazaci, îmbãrbãtându-i pentru luptã, fãcea slujbe de pomenire pentru cei cãzuþi în bãtãlii, ba
chiar, adesea – de ce nu? – punea ºi el mâna pe
sabie. Aºa cã nici nu prinsese de veste cã fetiþa
lui crescuse.
Trochym - fratele mai mare al Nastiei - un
flãcãu chipeº, se uita cu un zâmbet trist la sora

RoKSolANA
I. Zi de sãrbãtoare
lui. Îºi aducea aminte în acea clipã cã, foarte
curând, se va despãrþi de ea, de mama lor, de
casa dragã, cãci, dupã seceriº, Maksim - cel mai
bun prieten al tatei - îl va lua cu el ºi îl va duce
în Sicea Zaporojeanã. ªi cine ºtie când se va
mai întoarce de acolo. ªi dacã se va mai întoarce vreodatã…
Mama îºi privea fata visãtoare, parcã întrezãrind ceva luminos, dar totodatã tulburãtor,
cãci ochii i se umezirã ºi o lacrimã de fericire
picurã pe mâinile ei arse de soare.
Naºii de botez ai fetei - Taras Huz cu soþia
lui – care de la bisericã veniserã drept aici, în
ospeþie, îºi contemplau cu duioºie fina.
Maksim din Kaniv - un cazac robust, cioplit
parcã din rãdãcinã de stejar, frate de cruce cu
pãrintele Ivan, adãugã la cele spuse mai înainte:
— Poate, pãrinte, om veni ºi în peþit, mai
ºtii? Doar am doi feciori. Unul e în Sicea Zaporojeanã, celãlalt e fãurar de arme la Kiev, în
Podolia...
— De ce nu!? zise pãrintele, fãcând cu ochiul spre un alt musafir - Ernst Tynski - un tânãr
ºi þanþoº sotnic din Berejany. Ernst slujea în
armata regelui ungur ºi nu demult îl cunoscuse
pe pãrintele Ivan, venind la Rohatyn cu treburi
de serviciu. Acest Tynski se cam înnãdise sã
vinã mereu pe-aici. Iatã cã ºi acum calul lui,
înºeuat, sta legat lângã gardul de nuiele, sub
plopul înalt de la poartã. Iar el, ºleahticiul, sta
în dreptul mesei, îmbrãcat într-o sclipitoare
tunicã de husar, brodatã cu fir de aur, mândrindu-se cu sabia lui. Pãrintele Ivan pricepuse
care e pricina deselor lui vizite: Nastea. Dar pe
Ivan nu-1 atrãgea deloc ideea de a avea un
ginere catolic, de aceea dãdu mai multã atenþie
camaradului sãu Maksim. ªi cu toate cã Ernst,
care se cam înroºise la faþã, începu sã se foiascã
pe scãunelul pe care ºedea, preotul luã în mânã
carafa cu mied foarte tare ºi zise :
— Cu o cale, am putea sã ne ºi cinstim
oleacã!

Svetlana SAUCIUC:

În cãutarea magiei
„Ce-i imposibil pentru cei
inteligenþi?
Ce-i nerealizabil pentru cei
hotãrâþi?
Ce se poate împotrivi celor ce
vorbesc prietenos?
Ce nu obþin cei care se
strãduiesc?”
PANCHATANTRA
O carte interesantã prin felul în
care combinã poezia cu eseul,
printr-un dialog cu invizibilul, ce
pare foarte aproape ºi chiar glãsuieºte. Cartea vorbeºte despre frumuseþe ºi iubire, pãrând un dialog
între cer ºi pãmânt. Un gen inedit
de abordare a poeziei ºi eseului.
Cartea cere, alege cãutarea ºi iubirea de Dumnezeu. Prin cerere,
alegere, cãutare a valorilor vieþii ºi
prin sprijinirea lor, puterea iubirii
devine operaþionalã în viaþa noastrã.

Se poate spune despre Cel care
a gãsit oceanul, fiind una cu El,
cã poate sã potoleascã setea
oricui.
Pentru Cel ce rãtãceºte încã
prin deºert, un strop de apã este
cel mai preþios dar din lume, de
aceea el va aprecia fiecare picãturã pe care o primeºte de la oricine, dar mai ales de la cei dragi.
Însetat, va hotãrî într-o zi sã
caute oceanul de unul singur, mai
mult din dragoste ºi dãruire pentru cei dragi lui, ce suferã ºi ei de
sete, în deºert, alãturi de el.
Pentru cã iubirea sa aspirã sã
se contopeascã cu oceanul ºi sã
potoleascã setea celor mulþi, el nu
se va întoarce decât atunci când
va purta întreg oceanul în inima
sa.
Între vizibil ºi invizibil, între
inimã ºi minte, cartea surprinde ºi
provoacã la un alt mod de abordare
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— Ei, asta-i bunã! zise cu nãduf mama. Abia
ºaisprezece ani are fata ºi aþi ºi început sã vã
tocmiþi cui s-o daþi. Mulþumesc lui Dumnezeu
cã a ajuns sã-mi fie de ajutor, aºa cã nu voi s-o
dau departe. ªi aici la noi, la Rohatyn, sunt destui flãcãi buni de însurãtoare, de ce s-o las sã
plece la Kiev sau la Kaniv?
La aceste vorbe apãsate, bãrbaþii doar schimbarã priviri între ei.
— Nu mai cârcoti, bãtrânico, zise cu blândeþe preotul. Sã-i mulþumim lui Dumnezeu cã
ne-a dat o fatã sãnãtoasã ºi harnicã.
— ªi drãgãlaºã, zise naºa. ªi frumoasã de
parcã-i zâna pãdurii.
— Unde mai pui cã e ºi deºteaptã, adãugã cu
o voce profundã, de bas costelivul pãrinte Petro, care se aciuise cu modestie la capãtul mesei. Pãrintele Petro slujea într-o bisericuþã de
lemn - cea mai veche din Ronatyn, aflatã destul
de aproape de biserica de cãrãmidã unde slujea
pãrintele Ivan. În afarã de slujbele de la bisericuþã, pãrintele Petro þinea ºi ºcoala din Rohatyn, unde îi învãþa pe elevii sãi ucraineanã,
polonã ºi latinã. Tot el le preda geografia, istoria ºi matematica. Nastea Lisovska era cea mai
bunã elevã a lui, de aceea bãtrânul dascãl gãsi
de cuviinþã sã mai adauge un cuvânt la laudele
ce i se aduceau fetei, privind cu drag la feþiºoara
inteligentã a elevei sale.
Nastea arata într-adevãr ca o cadrã. Ochi
mari, cãprui, sprâncene subþiri - douã fulgere
negre! „0 singurã sprânceanã valoreazã o avere”, se bãgã în vorbã nenea Maksim. Faþa albã,
bujori în obrãjori, pãrul blond împletit într-o
coadã groasã, aruncatã peste umãr. Portul popular ucrainean îi ºedea de minune: cãmaºa brodatã, ºiragul bogat din mãrgele roºii… Cum se
obiºnuia la þarã – picioruºele ei albe erau desculþe, dar curate!
— Hai, vino încoace, fatã, cu merele! zise
blând maicã-sa.
Traducere de Olga ANDRICI

ºi înþelegere a lumii. Captivantã
deoarece combinã poezia cu
eseul, previzibilul cu imprevizibilul, „În cãutarea magiei” este
ca un drum prin necunoscut care
ne conduce cãtre zonele cele mai
ascunse ale inimii noastre, în
care doar iubirea a pãtruns.
Un om care iubeºte este un
om care trãieºte în spiritul valorilor ce sprijinã viaþa ºi care nu
va încerca sã dovedeascã nimic
exterior, deoarece marea sa
aventurã este interioarã ºi dincolo de cuvinte. De aceea oamenii
de acest calibru trãiesc mai degrabã în izolare, dar atunci când
cerem exprimarea iubirii s-ar
putea sã-i întâlnim, iar întâlnirea
cu ei ne poate schimba viaþa.
Cartea este o invitaþie, o pregãtire pentru întâlnirea ºi retrãirea marii iubiri de dincolo de
timp ºi spaþiu. O invitaþie ºi la
meditaþie, la introspecþie, la analizã. Este o invitaþie cãlduroasã
care nu trebuie ratatã pentru cã
ne conduce în zona cea mai frumoasã a sufletului nostru.
Ion ROBCIUC
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Poienile de sub Munte

Cinstirea memoriei
veteranilor de rãzboi

flutura steagul
României.
În anii de dupã
2000, Uniunea
Ucrainenilor din
România a cãutat
sã sprijine acþiunea dedicatã cinstirii veteranilor
de rãzboi, prezentând concerte
cu participarea
grupurilor artistice din comunele cu populaþie
ucraineanã, mobilizându-i pe veterani la aceste acþiuni, precum
ºi asigurând stimularea financiarã a lor ºi a vãduvelor de rãzboi.
Anul acesta, comemorarea veteranilor de
rãzboi coincide cu alte evenimente din istorie ºi
anume: la 9 mai 1877, România ºi-a proclamat
independenþa faþã de Imperiul Otoman; la 9 mai
1945, s-a încheiat Cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, odatã cu capitularea Germaniei fasciste, iar la 9 mai 1950 a fost proclamatã Ziua
Europei, ca zi când s-au pus bazele Uniunii Europene de astãzi.
Þin sã-i felicit pe participanþii la manifestarea
din comuna Poienile de sub Munte, pe oaspeþii
din Ucraina, pe reprezentantul Consulatului
General al Ucrainei la Suceava, dl consul Vasyl
Nerovnyi, pe reprezentanþii organelor judeþene ºi
locale, pe sfinþiile lor clericii Bisericii Ortodoxe
Ucrainene, precum ºi pe preºedinþii organizaþiilor judeþene ºi locale ale Uniunii Ucrainenilor
din România. Îi mai felicit pe dl Miroslav
Petreþchi, preºedintele UUR Maramureº, pe primarul Gheorghe Berinde, pe Mihai Klementev,
directorul ªcolii din Bila Þerkva (Ucraina), pe
primarii comunelor din dreapta Tisei Apºa de
Sus ºi Apºiþa ºi pe delegaþii Liceului „Taras ªevcenko“ din Sighet în frunte cu directorul Mihai
Cucicea.
Primarului comunei Poienile de sub Munte,
ªtefan Oncea, ºi consilierilor locali le mulþumesc pentru ocazia de a fi prezenþi astãzi în
mijlocul lor, în comuna cu cea mai numeroasã

invitaþi toþi veteranii de rãzboi (voluntarii).
La acea datã, în judeþul Maramureº mai erau
în viaþã 177 veterani de rãzboi de naþionalitate ucraineanã, dintre care 99 de voluntari,
mulþi dintre ei foºti prizonieri ai Armatei
Roºii, care apoi au luptat împreunã cu aceasta pentru eliberarea teritoriului României ºi
al altor state, unii ajungând pânã la Berlin,
conform datelor statistice obþinute de la
Asociaþia Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi
- Maramureº (Baia Mare), menþionate în
descrierea sa de cãtre Dumitru Holdiº.
Din documentele scrise reiese faptul cã
din comuna Poienile de sub Munte au plecat
pe front 284 de voluntari, înrolaþi în Armata
Sovieticã. În anul 1944, s-au reîntors acasã
doar 185 de voluntari; ceilalþi îºi dorm somnul de veci în pãmânturile altor þãri europene. Conform documentelor din arhiva
Consiliului Popular al comunei Poienile de
sub Munte, judeþul Maramureº (dosar nr. 6
Depunerea de coroane la Monumentul
din anul 1945, paginile 17-19), reiese, de
veteranilor de rãzboi din Poienile de sub Munte pildã, cã, în data de 21 februarie 1945, soldatul Alexa Veciunca din comuna Poienile de
Uniunea Ucrainenilor din România are presub
Munte, combatant în cadrul regimentului 95
vãzutã, anual, în programul sãu de activitate,
infanterie
al Frontului IV Ucrainean, a cãzut
printre alte manifestãri cultural-ºtiinþifice, ºi cineroic
pe
câmpul
de luptã din Slovacia, rãpus de
stirea memoriei veteranilor de rãzboi.
cartuºe
trase
dintr-o
armã automatã.
Veteranii de rãzboi trebuie cinstiþi cum se cuÎn cadrul festivitãþilor desfãºurate la Casa de
vine pentru cã ei, prin lupta ºi jertfa lor, au contribuit la întoarcerea în Europa a democraþiei ºi Culturã a comunei Poienile de sub Munte, depula înfrângerea dictaturii fasciste. Alãturi de fiii tatul ªtefan Buciuta, preºedintele UUR, a acoraltor popoare, ºi ucrainenii din judeþul Maramureº dat unui numãr de 18 veterani de rãzboi diplome
au luptat, cu voie sau fãrã voie, în timpul Celui de- jubiliare, câte un calendar cu emblema UUR ºi
al Doilea Rãzboi Mondial, pe fronturile din est câte 50 de lei din contribuþie personalã. Din partea Ambasadei Ucrainei a fost înmânat directosau din vest, aºa cum le-au dictat împrejurãrile.
Faptul cã în cinstea voluntarilor ucraineni ce rului ªcolii nr. 1 un televizor.
Tot în cadrul acþiunilor dedicate veteranilor,
au luptat alãturi de coaliþia antihitleristã pentru
consulul
Vasyl Nerovnyi, din canimicirea agresorului fascist în comuna Poienile
drul
Consulatului
General al
de sub Munte s-a edificat de cãtre statul român
Ucrai
nei
la
Suceava,
a înmânat
un monument al
me
dal
ii
jubiliare
oca
zionate
de îmveteranilor, la cepli
nirea
a
65
de
ani
de
la
victoria
rerea voluntarilor
din localitãþile de asupra fascismului.
Astãzi, 9 mai 2010, când are loc
pe Valea Ruscodezvelirea
ºi sfinþirea Monumenvei care au scãpat
tului
veteranilor
de rãzboi, dupã
cu viaþã din cea
statisticile
pri
mi
te
la UUR de la
de-a doua conflapreºedinþii
organizaþiilor
locale, în
graþie mondialã, e
co
mu
na
Poienile
de
sub
Munte
au
un lucru întru tofost
invitaþi
urmãtorii
ve
te
rani
de
tul lãudabil, iar gerãzboi
(dobrovolþi):
Bilan
Ivan
ºi
neraþiile noastre ºi
Dziþac
Ivan
din
comuna
Poienile
cele ce ne vor urma au datoria de sub Munte; Laver Dumitru,
sfântã de a cinsti Brotnei Ivan, Þudic Fedor, Benzar
gloria înaintaºilor. Simion, Ciorei Ivan, Curac Mihai
C o n d u c e r e a ºi Miculaiciuc Pavel din comuna
Uniunii Ucraine- Repedea; Pop Vasile, Liber Ion,
Participanþi la depunerea coroanelor la Cimitirul
nilor din Româ- Zvenka Simion din comuna Rusnia organizeazã periodic acþiuni culturale dedi- cova; Sambor Nicolae ºi ªmuleac
Eroilor Sovietici din Sighetu Marmaþiei
cate cinstirii ºi comemorãrii veteranilor de Vasile din Lunca la Tisa; Sacala
rãzboi. Încã din anul 1994, la iniþiativa direc- Ivan din Bocicoi; Semcovici Vasile din Crãciu- populaþie de etnie ucraineanã din România, care
torului Cãminului Cultural din Poienile de sub neºti; Traista Mihai din Rona de Sus ºi Pasenciuc numãrã circa 10 500 locuitori. De asemenea, le
Munte, Dumitru Holdiº, s-a organizat comemo- Gheorghe din Remeþi, în total 18 veterani care mulþumim veteranilor ºi vãduvelor veteranilor
rarea veteranilor de rãzboi, manifestare ce s-a mai sunt în viaþã ºi pe care dorim sã-i cinstim de rãzboi pentru participarea la aceastã manifestare, dorindu-le multã sãnãtate, fericire, bunãbucurat de prezenþa personalului Ambasadei cum se cuvine.
Acþiunile culturale dedicate comemorãrii ve- stare ºi viaþã lungã în belºug ºi prosperitate.
Ucrainei la Bucureºti, a reprezentanþilor UUR, a
Regret cã la aceastã amplã manifestare dediorganelor administrative judeþene ºi locale, a teranilor de rãzboi au continuat sã se desfãºoare
reprezentanþilor Asociaþiei Veteranilor de Rãzboi sistematic în Poienile de sub Munte pânã în anul catã veteranilor de rãzboi nu au participat redin Maramureº, precum ºi ai Bisericii Ortodoxe 2008, moment când Consiliul Local, în frunte cu prezentanþii Prefecturii judeþului Maramureº, ai
primarul ªtefan Oncea, a hotãrât sã reconstru- Consiliului Judeþean, nici mãcar cu un mesaj de
Ucrainene din Poienile de sub Munte.
Uniunea Ucrainenilor din România, împreunã iascã monumentul situat în parcul comunei, dân- felicitare.
Glorie veºnicã celor care s-au jertfit pentru
cu organele locale, au organizat anual asemenea du-i o altã înfãþiºare faþã de cel construit în anul
acþiuni culturale. Astfel, la 55 de ani de la Cel 1956 ºi care a fost amplasat în locul unui posta- eliberarea patriei ºi pentru binele poporului!
de-al Doilea Rãzboi Mondial s-a organizat o ma- ment din beton având mai multe trepte, construªtefan BUCIUTA
nifestare mai amplã (6 mai 2000), la care au fost it dupã rãzboi ºi în care era fixat un catarg pe care
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Dacã am scris despre
dascãli de ieri ºi de azi, se
cuvine, cred eu, sã scriu ºi
despre cei pe care îi slujesc: copiii. Într-o viaþã de
om nu existã niciun act mai
însemnat decât naºterea copiilor tãi.
Copiii rãstoarnã superb, dintr-o datã, toate
sensurile existenþei, dãruind trecerii prin lume
rosturi pe care nici nu le bãnuiai mai înainte.
Urmaºul tãu devine cea mai scumpã grijã a
sufletului tãu, iar bãtãile inimii lui te vor feri
pentru totdeauna de rãtãcire. Prin pruncii cãrora le-ai dãruit viaþã trãieºti mai departe, dincolo
de pragul propriei stingeri. Datoria de a-þi
creºte aºa cum se cuvine fiii e o îndatorire
nobilã, pe care o ai în primul rând faþã de propria viaþã. ªi fiecare strãdanie, orice efort de
a-þi feri bãiatul, fetiþa de grijile ºi nedreptãþile
lumii, de a-i veghea zborul ºi de a-i ocroti idealurile va fi rãsplãtitã însutit în eternitate. Într-o
viaþã de om, tristeþea, dragostea, deznãdejdea ºi
bucuria sunt trecãtoare. Doar misiunea de a
avea copii este binecuvântatã de aripa veºniciei
ºi ne poate ajuta sã evadãm din condiþia tragicã
de muritori. Pentru cã, mai devreme sau mai
târziu, casele înãlþate cu trudã se vor nãrui,
pomii sãdiþi cu dragoste se vor usca, misivele
parfumate se vor preschimba în praf. Doar sângele tãu va continua sã clipoceascã mai departe,
întruna, trecând prin inimile copiilor tãi – cântec etern a cãrui frumuseþe n-o pot înþelege
decât cei care ºtiu sã o nascã: cei care au copii
nu vor mai fi condamnaþi niciodatã la singurãtate. Toatã viaþa alergãm sã ne îndeplinim aspiraþiile profesionale, sufleteºti, financiare.
Gândim cã tot ceea ce facem e de dragul copiilor noºtri. Pentru ei lucrãm în plus, riscãm,
obosim, avem curaj. Ne dedicãm întreaga
energie asigurãrii unui viitor pentru ei. La capãtul acestei goane (superbe ºi nebuneºti în acelaºi timp), rãmânem cu gustul amar cã nu avem
destul timp pentru copii, pentru care ne-am da
ºi viaþa. Altfel spus, am face orice ca sã-i ºtim
fericiþi ºi aproape de noi, dar, practic, nu
ajungem la acest ideal. Nu mai avem cãi de
comunicare cu copiii. Munca ºi stresul ne confiscã bruma de maleabilitate pe care o mai
avem. Ne trezim cã nu ne mai ajung nervii ºi
timpul pentru a încerca sã ne înþelegem copiii.
Nici seara, când punem capul pe pernã, parcã
nu mai gãsim rãgazul sã meditãm la sufletele
lor. Au ºi ei probleme, cresc, înfruntã cu totul
alte vremuri decât noi. Dupã 1989, relaþia din-

a rãtãci fãrã direcþie
ajung mâine sã aibã o
ºcoalã, un serviciu, o
familie ºi – cea mai dulce
rãzbunare – propriii lor
copii. În disperare de
cauzã, ne agãþãm de gândul cã fiii noºtri vor
deveni pãrinþi ºi abia atunci vor pricepe sacrificiul. E drept, unii au copii cu mult înainte de a
vrea noi sau profesorii. Dar vremurile actuale
nu mai au pretenþia ca slujba de cununie sã aibã
loc musai înainte de naºterea urmaºilor. ªi profesorii sunt oameni care stãpânesc metodica
educaþiei, însã unii aparþin, inevitabil, tot generaþiei pãrinþilor. Din reflex, din tradiþie sau din
precauþie, aplicã modele pe care elevii nu le tolereazã, ci ne cred pe noi, pãrinþii sau profesorii
lor, niºte încuiaþi. Niºte habotnici care ne temem de orice, începând cu Dumnezeu ºi terminând cu sectoristul. Îi batem la cap cu predici
interminabile, cu exemple ºi avertismente. Îi
iubim enorm pe copiii noºtri ºi le vrem binele.
Le oferim tot ceea ce vor în plan material ºi
social, dar cum ajungem la sufletul lor?
Cum sã le dovedim adoraþia noastrã fãrã sã
cãdem în patetism desuet, fãrã sã-i sufocãm?
Fiindcã am vorbit despre copii, pãrinþi, profesori, educaþie, nu pot sã închei fãrã a reaminti
de condiþiile create pentru colectivul didactic ºi
pentru elevii ªcolii Generale a comunei Brodina, unde mi-am petrecut o mare parte a tinereþii. Secþiile de votare se organizeazã, de obicei,
în ºcoalã. Cu aceastã ocazie am intrat ºi în cancelarie – locul meu de muncã timp de 37 de ani.
Plinã de emoþii ºi nostalgie, am privit cu
admiraþie cancelaria mobilatã în stil modern,
utilatã cu tot ce e necesar pentru desfãºurarea
procesului de învãþãmânt ºi confortul slujitorilor lui. ªi asta prin strãdania dnei Stela Pãtrãucean, numitã de curând directoare la Brodina, o doamnã care îndreptãþeºte o datã în plus
zicala „Omul sfinþeºte locul“. A lãsat ºcoala de
la KM 14, unde a lucrat tot ca director, o bijuterie de nivel european. Are planuri mari ºi pentru viitor. Este adevãrat cã e ajutatã ºi de soþul
ei, un priceput gospodar. Adeseori mai pune
bani ºi din buzunarul propriu, cuprinsã fiind de
spiritul esteticului, utilului, frumosului, de
dragostea faþã de copii (are ºi ea patru). Regret
cã n-am avut parte mãcar de o câtime din
condiþiile de azi…

Copii de ieri ºi de azi
tre fii ºi pãrinþi s-a robotizat. Când eram noi
foarte tineri am jurat cu toþii, fiecare la rândul
sãu, cã o sã fim pãrinþi excepþionali. Cã n-o sã
lãsãm sã se formeze acea „prãpastie între generaþii“ despre care le place psihologilor sã vorbeascã. Cã o sã le înþelegem toate capriciile,
spiritul rebel, ideile novatoare. Cã o sã fim de
acord cu emanciparea lor sufleteascã, profesionalã ºi nu numai. Câþi dintre noi se pot lãuda
astãzi cã au ajuns la performanþa de a comunica perfect cu fiii lor adolescenþi? Lumea lor se

îndepãrteazã lent, implacabil de a noastrã. Ne
descoperim brusc vocaþii moraliste. Tindem sã
comparãm atitudinea noastrã cu a lor. Invariabil
a noastrã era mai bunã. Noi citeam, eram
cuminþi, aveam respect, ne cãsãtoream virgini,
ne îmbrãcam decent. În ei vedem doar tarele
unei lumi care îºi cere dreptul la evoluþie: idei
trãsnite, lene, superficialitate, grabã. Noi am
conservat valori pe care ei nu le mai recunosc.
Noi citeam pe hârtie, ei citesc pe ecranul calculatorului. Noi ne jucam cu pãpuºi, ei se joacã pe
computer. Noi veneam acasã la 7 seara, ei seara
abia pleacã ºi se întorc, uneori, la 7 dimineaþa.
Câteodatã trãim cu spaima cã fiii noºtri sunt
niºte rataþi, niºte pierde-varã. În fapt, e vorba
doar de o crizã de comunicare. Cei care azi par

Artemizia GHEORGHI

Micii atleþi din
Rogojeºti
În cadrul „Olimpiadei Naþionale a Sportului
ªcolar“, etapa judeþeanã, cu participarea ºcolarilor din clasele I-IV de pe întreg teritoriul
judeþului Botoºani, doi elevi de la ªcoala din
satul Rogojeºti s-au evidenþiat între numeroºii
participanþi: Dãnuþ Constantin Bãnilean (clasa
a doua) a luat locul I la 600 m, iar Bianca
Georgiana Hleucã (clasa a doua) a ocupat locul
I la 50 m. Micii atleþi au primit diplome ºi felicitãri. Bianca a primit o diplomã specialã. La
performanþe au contribuit mult mamele acestor
copii, membre ale Organizaþiei Femeilor din
Rogojeºti, dar ºi învãþãtorul Vasile Ienache.
La olimpiadã au participat ºi ºcolarii din
satul Mihãileni, care s-au clasat pe locuri bune
la atletism. De exemplu, Andrei Gãlan (clasa a
doua) a luat locul II la 600 m, Gabriel Vatamaniuc (clasa a treia) s-a clasat pe locul III la
50 m ºi locul II la 600 m, iar Cristofor Voloc
(clasa a patra), a luat locul III la 600 m.
Un deosebit ajutor au primit micii atleþi din
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partea profesorului de
educaþie fizicã Victor
Semciuc (fostul meu
elev, mai târziu coleg
de muncã), care s-a
preocupat mereu de
elevii cu potenþial fizic,
îndrumându-i spre ºcoli
sportive, spre ramura
de sport potrivitã pentru fiecare. Datoritã
Campionii din Rogojeºti, Bianca Hleucã ºi Dãnuþ Bãnilean
eforturilor sale avem în
Rogojeºti o echipã de
fotbal foarte bunã. Tot el a îndrumat o elevã, pe garduri ºi 400 m garduri. A participat la comMarinela Ivaniciuc, spre ªcoala Sportivã de la petiþii sportive ºi în afara graniþelor þãrii.
Se vede din rezultatele obþinute de elevi cã
Botoºani, unde obþine rezultate foarte bune la
profesorul Victor Semciuc ºi învãþãtorii ºcolii
canotaj.
Încã de când era elev la Rogojeºti, Victor au preluat preceptul antic „Mens sana in corSemciuc se remarca la educaþie fizicã; apoi la pore sano“ ºi educã în acest fel folositor tinereLiceul Pedagogic din Botoºani s-a antrenat ca tul din zona noastrã. Le doresc succes ºi pe
atlet, ajungând sportiv de performanþã la 110 m viitor!
Olimpia IVANICIUC
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În organizarea filialei
Timiº a UUR, la 27 martie, pe scena Casei de
Culturã a Ucrainenilor
din Timiºoara a avut loc
un spectacol evocator
consacrat personalitãþii
ºi activitãþii creatoare a
poetului naþional ucrainean Taras ªevcenko,
nãscut la 9 martie 1814 ºi trecut în
nemurire la 10 martie 1861.
Manifestarea a fost deschisã de
preºedintele filialei UUR Timiº,
Gheorghe Hleba, care a vorbit despre importanþa celui mai reprezentativ poet ucrainean al secolului

Ta r a s
a n ive r s a t

Dl Vasyl Zabolotniuk,
secretar I al Ambasadei
Ucrainei în România
al XIX-lea, despre contribuþia lui
unanim recunoscutã la îmbogãþirea
patrimoniului de valori al culturii
universale.
Despre viaþa ºi opera poetului a
vorbit ºi primul secretar al Ambasadei Ucrainei la Bucureºti, Vasyl
Zabolotniuk. În expunerea sa, el a

ucrainenilor de pretutindeni de a
cunoaºte opera Marelui Cobzar, de
a-i promova perenitatea ºi de a-i
cinsti memoria, nu doar cu prilejul
manifestãrilor aniversare, ci în
toate momentele în care ucrainenii
îºi evocã ori îºi cinstesc istoria,
tradiþiile culturale sau îºi exprimã
trãirile sufleteºti prin cântece ori
dansuri menite sã exprime nãzuinþele de libertate ºi iubire de
frumos.
Dl Vasyl Zabolotniuk a profitat
de prilej pentru a înmâna organizaþiei UUR Timiº un consistent
numãr de cãrþi din opera poetului
sãrbãtorit sau scrise de alþi autori ºi
consacrate cunoaºterii vieþii ºi
creaþiei acestuia. A fost înmânatã,
de asemenea, aparaturã electronicã, având ca destinaþie susþinerea
de manifestãri culturale ºi artistice.
Beneficiare ale acestor cadouri primite din partea Ambasadei Ucrainei în România sunt organizaþiile
UUR din Timiº, ºcolile ºi grãdiniþele cu limba de predare ucraineanã.
Despre viaþa ºi personalitatea
poetului a vorbit ºi prof. Ivan
Cîmpeanu, inspector pentru minoritãþi în cadrul IªJ Timiº. El s-a
referit ºi la preocupãrile organizaþiei UUR Timiº pentru susþinerea
înfiinþãrii de grãdiniþe, ºcoli sau
clase cu limba de predare ucraineanã, scopul urmãrit fiind tocmai o
mai bunã cunoaºtere de cãtre tineri

ª ev c e n ko
l a Ti m i º o a r a

Grupul vocal „Remeteanca” din Remetea Micã
premii. La loc de cinste în repertoriul lor s-au aflat de fiecare datã
poezii sau creaþii inspirate de opera
lui Taras ªevcenko, o realitate care
nu face decât sã demonstreze interesul ascendent de care se bucurã
cultura ºi limba ucraineanã în rândul tinerei generaþii, dupã ce, decenii de-a rândul, aceastã limbã a fost
marginalizatã de regimul comunist.
Cu mult suflet a vorbit despre
poetul sãrbãtorit Anna Bereghi din
Lugoj. Ea a evocat anii formãrii
sale ca om iubitor de frumos, ani
când autorul „Cobzarului” i-a influenþat decisiv dragostea faþã de
cultura ºi limba ucraineanã.
În partea a doua a manifestãrii,
pe scenã a intrat grupul vocal
„Kalynka” din ªtiuca, pregãtit de
prof. Maria Holovciuc. A urmat
apoi un recital de muzicã popularã
ucraineanã susþinut de juristul ªtefan Buciuta la vioarã, ºi Ioan
Marocico la acordeon. Spectacolul
a continuat cu o scenetã inspiratã
din creaþia poetului Taras ªevcenko, avându-i ca interpreþi pe
elevii claselor a X-a ºi a XI-a, cu
limba de predare ucraineanã, din

cadrul Liceului „Iulia Hasdeu“ din
Lugoj, instruiþi de dna Anna Bereghi ºi prof. Liudmila Godja.
A urmat grupul vocal „Remeteanca” din Remetea Micã, coordonat de prof. Ana Hrin, ai cãrui
membri au recitat poezii ºi au
interpretat cântece pe versurile lui
Taras ªevcenko.
Pe scenã au urcat ºi alþi copii,
care au recitat poezii ale Marelui
Cobzar. Cu toþii ºi-au etalat frumoasele costume populare ucrainene,
achiziþionate recent prin susþinerea
financiarã a Uniunii Ucrainenilor
din România. Tuturor li s-au oferit
diplome de participare.
Cele circa o sutã de locuri ale
sãlii au fost în întregime ocupate
de spectatori din municipiul Timiºoara ºi din judeþ.
În încheiere, dl Gheorghe Hleba, preºedintele filialei Timiº a
UUR a mulþumit participanþilor ºi
i-a invitat sã viziteze noul sediu al
UUR Timiº – Casa de Culturã a
Ucrainenilor din Timiºoara.
Gheorghe HLEBA,
Ioan DANCEA

Grup vocal al elevilor de la Liceul „Iulia Hasdeu“
evocat contextul istoric în care s-a
format ºi a trãit Taras ªevcenko,
subliniind contribuþia pe care a
adus-o marele poet la afirmarea
culturii ºi limbii ucrainene, rolul
lui în evidenþierea trãsãturilor
definitorii ale sufletului ºi aspiraþiilor poporului ucrainean, calitãþi ce
l-au impus în panteonul naþional ºi
mondial al spiritualitãþii. Vorbitorul s-a oprit ºi asupra datoriei
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a limbii vorbite de pãrinþii ºi bunicii lor.
Aceste preocupãri – a subliniat
el – nu au întârziat sã dea roade.
Vorbitorul a amintit participarea
elevilor la ediþiile din ultimii ani
ale olimpiadelor de literaturã ºi
creaþie artisticã ucrainene organizate la nivel judeþean, regional ºi
naþional, unde au ocupat locuri
fruntaºe, rãsplãtite cu diplome ºi

Scenetã interpretatã de elevii claselor a X-a ºi a XI-a
de la Liceul „Iulia Hasdeu“
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Despre simpozionul internaþional
„Limba ºi literatura ucraineanã – un deceniu de existenþã la Facultatea de Litere a
Universitãþii Babeº-Bolyai din ClujNapoca“ sunt sigurã cã a scris dl Ion Robciuc, redactor-ºef la revista „Curierul
ucrainean“, care a fost moderator în prima
zi, prezentând ºi lucrarea ºtiinþificã „Delimitarea cuvintelor de origine ucraineanã în
limba românã“, iar în a II-a ºi a III-a zi a participat la masa rotundã „Limba ºi cultura ucraineanã în context contemporan“.
Eu aº vrea sã consemnez o întâlnire emoþionantã desfãºuratã cu prilejul acestui simpozion,
una dintre cele ce, de multe ori, trec neobservate de unii, deºi sunt trãite puternic de alþii.
Corul „Vocile Ronei“ ºi echipa de dansuri
„Sokoly“ (ªoimii) din Rona de Sus au fost invitate sã prezinte un spectacol în a doua zi a
lucrãrilor.
Spectacolul s-a bucurat de un real succes. În
prima parte au fost interpretate cântece dedicate
aniversãrii lui Taras ªevcenko. În partea a doua
a spectacolului am ascultat ºi cântecul „Suita
maramureºeanã“, aranjament muzical al cunoscutului compozitor, dirijor ºi profesor de muzicã M. Mitriniuc. Prof. Miroslav Petreþchi,

Rona de Sus. La simpozion a mai fost
prezent prof. univ. Ioan Bodnariuc (acum
pensionar) ºi prof. dr. Mihaela Herbil
(prezentã cu o lucrare ºtiinþificã la simpozion), din Rona de Sus. Una dintre
lucrãrile prezentate la simpozionul internaþional din Cluj-Napoca a fost „Ivan
Fedco – primul prozator ucrainean din
România secolului XX“ (I. Fedco, tot din
Rona de Sus) – cititã de conf. univ. dr. Ioan
Semeniuc. Trebuie spus cã la Cluj-Napoca au
studiat zeci de studenþi din Rona de Sus ºi chiar
unii dintre actualii coriºti sunt studenþi sau fac
masterat la Cluj-Napoca. Dar poate cel mai tulburãtor a fost faptul cã doi dintre ei (lector ºi
profesoarã – mai tineri, participanþi la simpozion) i-au întâlnit printre coriºti pe învãþãtoarea ºi profesorii lor din clasele gimnaziale.
Au urmat felicitãri reciproce, bucurie ºi mândrie pentru consãtenii noºtri.
Laude ºi aprecieri au primit coriºtii ºi
dansatorii de la toþi participanþii la simpozion,
dar întâlnirea dintre consãteni a fost una de
mare efect, mai ales acum, când comuna va sãrbãtori 650 de ani de atestare documentarã.

O întâlnire
emoþionantã
preºedintele UUR – filiala Maramureº (ºi
corist) a adresat studenþilor, profesorilor ºi
tuturor participanþilor la simpozion felicitãri ºi
un cãlduros „La mulþi ani!“. ªi corul a fãcut
acelaºi lucru, dar pe 4 voci ºi în douã limbi.
Urarea a fost ascultatã în picioare de asistenþã ºi
rãsplãtitã cu multe aplauze. Echipa de dansuri
„Sokoly“ (ai cãrei membri fac parte ºi din cor)
a interpretat cu mare mãiestrie douã dansuri
ucrainene – „Hopak“ ºi „Maricika“ –, pregãtite,
ca ºi corul, de altfel, de profesoara Geta Petreþchi. Dar o realã emoþie a produs întâlnirea
de dupã spectacol dintre consãteni, coriºti din
Rona de Sus ºi participanþi la simpozion, 4 la
numãr, provenind tot din Rona de Sus. Invitaþia
pentru cor de a veni la Cluj au fãcut-o doi dintre organizatori, conf. univ. dr. Ioan Semeniuc
ºi lector univ. dr. Ioan Herbil, proveniþi din

Ileana DAN

O surprizã de la
Novyi vik

O nouã dovadã de
evlavie creºtineascã

Nu credeam cã un ziar ce nu mai apare de peste douã decenii este în stare sã
mai producã veºti ori informaþii utile. M-am înºelat, însã, în ce priveºte publicaþia ucraineanã Novyi vik. Zilele trecute am primit un telefon de la un fost
coleg de ºcoalã militarã, cu care nu m-am vãzut de aproape 50 de ani, de când
amândoi am terminat studiile la Colegiul de Radiolocaþie, îmbrãcând haina de
ofiþeri. El, fostul meu coleg de bancã timp de trei ani, face parte din colectivul
de organizare a întâlnirii promoþiei noastre semicentenare, ce va avea loc în luna
august a.c. la Bucureºti, în localul fostei instituþii de învãþãmânt militare (azi
sediul conducerii Trupelor terestre).
Toate erau bune ºi frumoase, însã cum sã mã anunþe ºi pe mine despre aceastã
întâlnire, unde sã-mi trimitã invitaþia de participare organizatorii nu ºtiau,
necunoscând adresa mea de domiciliu actualã.
Salvarea a venit chiar de la colegul meu, care, în ciuda anilor, destul de
numeroºi, trecuþi de atunci, nu a uitat cã, prin anii 50-60, colaboram la publicaþia
Novyi vik, cu toate cã foarte sporadic îi povestisem, în condiþiile acelea cazone,
despre activitatea mea de corespondent al unui ziar ucrainean. Înºtiinþaþi de acest
lucru, organizatorii s-au adresat UUR, de unde au ºi obþinut, spre bucuria mea de
nedescris, informaþia solicitatã. Nu gãsesc acum cuvintele de mulþumire cuvenite
atât celor care au oferit-o, cât ºi celor ce s-au zbãtut pentru aflarea ei. În primul
rând, fiindcã e vorba de o însemnatã reîntâlnire, dupã jumãtate de secol, a unor
vechi camarazi, ofiþeri tehnici de înaltã specializare, a doar douã treimi din cei 75
de absolvenþi de atunci, 24 dintre ei putând urmãri reuniunea promoþiei lor numai
pe ecranele radarelor cereºti. În al doilea rând, pentru cã manifestarea se referã la
o promoþie cu totul specialã a ªcolii Militare de Radiolocaþie, ultima din
Bucureºti (în 1960 s-a mutat la Braºov). Între altele, e ºi promoþia lui Gheorghe
Gruia, cel mai mare handbalist din România ºi din lume, din toate timpurile
(desemnat ca atare în 1992 de cãtre Federaþia Internaþionalã de Handbal), în
prezent profesor universitar la U.N.A.M. din Ciudad de Mexico. E, de asemenea,
promoþia lui Aurel Pentelescu, profesor, renumit istoric, cercetãtor la Academia
Românã (colegul meu de bancã, care, prin surprinzãtoarea sa aducere-aminte, a
dat posibilitatea organizatorilor viitoarei întâlniri sã mã regãseascã). E de
menþionat ºi cã promoþia noastrã urmeazã, la scurtã distanþã în timp, promoþiei
altui vrednic de pomenire ucrainean, colonelul Ilie Fraseniuc, fost activist de
frunte al UUR ºi colaborator al aceluiaºi Novyi vik (azi Vilne slovo).
Te iubesc, te preþuiesc, scumpã ºi neuitatã publicaþie, întemeietoare a presei
ucrainene din România, ºi-þi mulþumesc! Nãdãjduiesc cã-þi vom serba, în
curând, cea de-a 61-a aniversare, mãcar la nivelul de anul trecut (ne temem,
oare, de crizã?). Se pot, cred, organiza, sub deviza Zilelor presei ucrainene din
România, atât la filiale, cât ºi central, simpozioane, mese rotunde (pe teme de
istorie ºi actualitate ziaristicã, inclusiv cu jurnaliºti invitaþi din Ucraina), vizite
în zone tradiþionale ucrainene din þara noastrã (eventual, cu sprijinul filialelor,
prin rotaþie, anual), vizionãri de spectacole (poate chiar a celor susþinute de
artiºti din Ucraina, cum este, de pildã, baletul Frumoasa din pãdurea adormitã,
ce urmeazã a fi susþinut la Bucureºti, pe 26 mai, de cãtre Teatrul de Operã ºi
Balet din Kiev), lansãri de carte, concursuri ºcolare Micul corespondent
(ziarist), expoziþii de ziare ºi reviste, grupaje de articole publicate º.a.
Doamne, ajutã!
Paul ªOUCALIUC

În ziua de 6 mai, la capeliþa cu Hramul Sf. Mare Mucenic
Gheorghe, pe stil vechi, din Izvoarele Sucevei, dorinþa fraþilor
Marcel ºi Petru Cureº din satul Brodina de Sus, ctitori ai locaºului de cult amintit, a fost îndeplinitã. Astfel, preotul paroh
Petru Valentin Ardelean, avându-i ca invitaþi pe Mihãiþã Tiberiu Mechno, preot-fiu al satului, Alexandru Horga, preot din
Breaza de Sus, Dumitriu Bogdan, preot din Brodina de Sus ºi
pe diaconul Atanasie Stasiuc din Brodina de Sus, au sãvârºit o
slujbã religioasã la care au participat circa 60-70 de enoriaºi.
Evenimentul, petrecut în mijlocul naturii, a avut ecouri
deosebite în sufletele participanþilor, dându-le prilejul de a-ºi
manifesta, prin rugãciunile de sub cupola albastrã a cerului,
dragostea nemãrginitã faþã de Dumnezeu, moºtenitã din moºistrãmoºi ºi îmbrãþiºatã ºi de generaþia de astãzi. De menþionat
cã, dupã oficierea slujbei ºi predica þinutã de pãrintele paroh,
cei prezenþi au participat la tradiþionala agapã frãþeascã, pregãtitã de Ioana Cureº, mama ctitorilor, ºi de Mirela Logoº.
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Omul cu biciul
De la fereastra camerei, în acest miez de florar, chiar ºi pe
întuneric, le aud tropãitul ºi scuturatul coamelor, în timp ce
ronþãie iarba fragedã, apãrutã abundent dupã ploile din ultimele
zile. Iar când mijeºte ziua, o voce stridentã îmi strãbate trupul ca
o lamã de pumnal. Þipãtul e acompaniat de pocnituri ºi ºfichiuiri
de bici pe crupele animalelor, însoþite de înjurãturi, ca ºi cum
caii pe care-i are în grijã omul acela l-ar fi duºmãnit!
Omul cu biciul o face pentru singura lor vinã de a-ºi gãsi cu
greu hrana, pe un teren cu pãºune insuficientã. Sunt cai huþuli,
ce frãmântã pajiºtea ºi-i pot apãra doar cu gândul. Dar se ºtie „cum e stãpânul aºa ºi animalul". Eu, dupã situaþa trãitã aº spune
altfel ,,Cum e omul nu este ºi animalul". Scena, halucinantã pentru mine, se tot repetã.
,,Cele rele sã se spele, cele bune sã se-adune“ îmi rãsar acum
în minte cuvintele ce se vor rugã.
Decebal Alexandru SEUL
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Kiev: Din agenda prezidenþialã
mãsurã sã-mi informez alegãtorii cã de acum
încolo dialogul cu marele nostru vecin se va
desfãºura pe temelia principiilor egalitãþii,
bunei vecinãtãþi ºi pragmatismului sãnãtos, ºi
nu ale confruntãrii ºi retoricii antiruseºti.
Am plãtit un preþ prea mare pentru asta?
Nu, pentru cã înþelegerile cu Moscova sunt reciproc avantajoase.
Documentele semnate la Harkiv ne vor asigura o reducere substanþialã a preþului gazelor.
Asta înseamnã consolidarea securitãþii
sociale a fiecãrui ucrainean, începutul emerMesaj cãtre popor dupã semnarea, genþei economiei naþionale dintr-o crizã profundã.
la Harkiv, a acordurilor cu Rusia
Asta înseamnã, de asemenea, o garanþie
Stimaþi compatrioþi,
pentru întãrirea securitãþii energetice a întreMã adresez dumneavoastrã într-un moment gului continent european.
deosebit - acum când, pentru a lansa reforme
Întreaga lume civilizatã a privit aprobativ
profunde, noi toþi, ca popor, trebuie sã simþim o rezultatele negocierilor mele cu preºedintele
mare rãspundere pentru soarta statului.
Medvedev.
ªtiu cã alegãtorii mei sprijinã acþiunile pe
La Washington, la Bruxelles, în toate capicare le-am întreprins de-a lungul primelor 50 talele europene ele sunt considerate un succes
de zile de când sunt preºedinte. Aºa cum am incontestabil al Ucrainei.
promis, am fãcut totul pentru ca sã avem o putere monolitã.
Nemulþumitã a rãmas doar opoziþia noastrã.
Pentru întâia oarã dupã mulþi ani, a fost
dezamorsat conflictul dintre ºeful statului ºi
De ce credeþi cã vã cheamã la noi baricade,
primul ministru.
de ce încearcã sã clatine o stabilitate obþinutã
pentru întâia oarã dupã ani lungi de rãzboaie
În parlament s-a alcãtuit o coaliþie pu- interminabile între conducãtorii statului?
ternicã. A fost adoptat bugetul. S-a pus capãt
haosului, în þarã s-a instalat mult aºteptata
Pentru cã opoziþia ar vrea sã dizolve din
stabilitate.
nou Parlamentul în numele aºa-numitei raþionalitãþi politice, asta pentru cã îºi dã seama cã
În politica externã am confirmat cursul spre stabilitatea, o verticalitate puternicã a puterii
integrarea europeanã.
ºi normalizarea relaþiilor cu Rusia înseamnã
sfârºitul
ei politic. Or, ea, opoziþia, vrea cu
Negocierile desfãºurate la Bruxelles au arãorice
preþ
la putere.
tat cã Uniunea Europeanã a reacþionat pozitiv
la decizia noastrã de a crea împreunã o zonã a
Ei au nevoie de rãzboi. Ultimele evenimente
comerþului liber ºi de a asigura cetãþenilor
petrecute
în Rada Supremã au arãtat cã avenUcrainei un regim fãrã vize.
turierii din politicã sunt gata sã înece în fumiEuropa unitã vede în politica noastrã in- gene nu numai sala Parlamentului, ci întreaga
ternã o orientare decisã spre lupta cu sãrãcia Ucrainã.
ºi corupþia, pentru standarde înalte în toate
Iar noi avem nevoie de stabilitate ºi dezsferele vieþii societãþii ucrainene.
voltare, de posibilitatea de a munci normal, de
Dupã Bruxelles, m-am dus la Moscova pen- a face reforme, de a ne înþelege prieteneºte cu
tru a soluþiona principala problemã pe care vecinii. ªi vom obþine acest lucru, dând riposne-au lãsat-o predecesorii - sã normalizãm re- ta cuvenitã adversarilor schimbãrii spre mai
laþiile cu Federaþia Rusã ºi sã modificãm con- bine.
tractele inechitabile la gaz, care au adus statul
Foarte curând vã veþi convinge cã mergem
în pragul colapsului social-economic.
în direcþia bunã. Îmi asum personal rãspunDupã cinci ani de zile în care s-a fãcut din derea pentru acest lucru.
Rusia întruchiparea duºmanului, nu a fost un
Vã promit cã Ucraina va fi puternicã ºi
lucru simplu sã restabilim încrederea conduceprosperã.
rii ruseºti în Ucraina.
Dar eu am reuºit acest lucru ºi astãzi sunt în

„Au venit la putere profesioniºtii"
- Press Release În cadrul întâlnirii avute cu prinþul Andrew,
care este, deja de zece ani, reprezentantul special al Marii Britanii în problemele comerþului
internaþional ºi ale investiþiilor, preºedintele
Viktor Ianukovyci a fãcut un tur de orizont al
situaþiei din Ucraina, evidenþiind importanþa
formãrii noii verticale a puterii: coaliþia din
parlament ºi un guvern funcþional.
„Acest lanþ - Preºedinte - Guvern - Majoritatea din Rada Supremã - a început deja sã
funcþioneze", a subliniat ºeful statului, apreciind cã astfel în þarã se instaureazã stabilitatea
politicã.
Viktor Ianukovyci a spus cã printre obiectivele cele mai urgente se numãrã remedierea
cât mai rapidã a situaþiei complexe din economie, menþionând cã acest lucru nu se poate
face fãrã implementarea unor reforme.
ªeful statului a remarcat, de asemenea, cã în
þarã a început lupta realã împotriva corupþiei.
„Am creat Comitetul Anticorupþie. În plus s-au
definitivat câteva proiecte de legi, care vor fi
puse de acord cu Comisia de la Geneva", a subliniat el.
„În Ucraina au venit la putere profesioniºtii.
Vom începe sã ameliorãm situaþia socialã ºi,
pânã la sfârºitul acestui an, vom construi o
bazã solidã pentru 2011. E obiectivul nostru
esenþial", a spus preºedintele.
„În prezent, lucrãm la strategia dezvoltãrii
Ucrainei pânã în 2020 ºi sunt convins cã pânã
la sfârºitul anului 2010 ea va fi finalizatã ºi
aprobatã", a spus Viktor Ianukovyci, adãugând
cã examinarea concepþiei privind reformele e
programatã pentru luna mai, urmând ca în al
doilea semestru al anului sã înceapã realizarea
lor practicã.
„În buget am prevãzut programele care ne
vor permite sã trecem la acþiune. Le vom face
publice ºi le vom realiza", a dat asigurãri preºedintele Ucrainei.
La rândul sãu, prinþul Andrew ºi-a exprimat
convingerea cã programul de reforme al conducerii ucrainene e nu numai bine chibzuit, ci
ºi perfect realizabil. „Ceea ce mi-aþi spus despre planurile de viitor ale þãrii dumneavoastrã
mi-a stârnit un interes atât de viu, încât mã voi
adresa comunitãþii de afaceri britanice, solicitându-i sã facã mai mult pentru Ucraina".
Prinþul Andrew a subliniat cã ar fi foarte
bucuros sã sprijine personal planurile de reformã din Ucraina. El a remarcat în mod deosebit
potenþialul þãrii în agriculturã ºi în domeniul
aerospaþial.

Ofensiva în aceastã direcþie s-a declanºat.
Paginã realizatã de Ion COVACI
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- grãdiniþa cu program german din Siret. Apoi au
urmat formaþii ale Uniunii
Ucrainenilor din România:
grupul „Miculeanca" din
comuna Micula, judeþul
Satu Mare, însoþit de
preºedintele Mihai Macioca
ºi vicepreºedintele UUR
Satu Mare, Liuba Horvat, grupurile „Strunele
Negostinei" ºi „Soacrele" din judeþul Suceava,
grupul „Kolomyika" din Siret, acestea din urmã
evoluând, din cauza ploii, pe scena Casei de
Culturã.
În prima zi a susþinut un recital artistul emerit al Ucrainei, solistul Vasyl Dany]liuk din
Cernãuþi.
A doua zi au evoluat formaþiile „Kozaciok"
din Bãlcãuþi, „Veselka" din Vãºcãuþi, „Cervona
kalyna" din Cãlineºti-Cuparencu, „Barvinok"
din Dãrmãneºti, fanfara „Armonia" din Siret,
„Barvinok" din Miliºãuþi, fanfara UUR din Iaºi
ºi formaþii din strãinãtate - grupul „Kamencianka" din raionul Hliboka, judeþul Cernãuþi, o
delegaþie, formatã din 12 persoane, a Consiliului Raional Hliboka, în frunte cu preºedintele
Nicolae Zahariciuc ºi o delegaþie din Republica
Moldova formatã din 58 de persoane, însoþitã
de preºedintele Uniunii Culturale a Ucrainenilor din Chiºinãu, dl Oleksandr Maistrenko.

Festivalul Interetnic
„Convieþuiri “

UUR Suceava a avut
în calendarul sãu pe
anul 2010 desfãºurarea
Festivalului Interetnic
„Convieþuiri", la Siret,
concomitent cu zilele
oraºului, în perioada
21-23 mai 2010.
Ne-am gândit sã organizãm cu aceastã ocazie ºi alte activitãþi ale
Uniunii Ucrainenilor din România, cum ar fi
convocarea ºedinþei Consiliului de Conducere
ºi inaugurarea noului sediu, renovat, al organizaþiei orãºeneºti UUR Siret.
De altminteri, a devenit un bun obicei la
UUR ca, odatã cu desfãºurarea unor acþiuni culturale mai ample, sã avem întruniri cu activul
central al UUR sau al filialelor. Vineri, 21 mai,
am convocat ºedinþa de Consiliu, pe ordinea de
zi a cãreia s-au aflat, printre altele, stadiul investiþiilor ºi întocmirea programului de desfãºurare a alegerilor locale ºi a conferinþelor la
nivel de filiale, precum ºi constituirea unei Comisii de analizare ºi îmbunãtãþire a Statutului
Uniunii Ucrainenilor din România. Membrii
Comitetului UUR au putut participa ºi la inaugurarea sediului organizaþiei locale Siret ºi apoi
la deschiderea festivã a Festivalului Interetnic
„Convieþuiri".
În prima zi, am avut ocazia sã ne întâlnim ºi
cu reprezentanþi ai Consulatului General al

Ucrainei din Suceava, domnii Iuri Verbyþkyi,
consulul general, ºi Vasyl Nerovnyi, consul,
care au participat apoi ºi la celelalte activitãþi
ale noastre.
În cadrul inaugurãrii sediului UUR Siret, au
vorbit preºedintele filialei UUR Suceava, dl
Ioan Bodnar, ºi apoi oaspeþii prezenþi - deputatul ªtefan Buciuta, preºedintele UUR, ºi consulul general Iuri Verbyþkyi, Iaroslava Colotelo,
vicepreºedinte al UUR, ºi primarul oraºului
Siret, Adrian Popoiu. Dupã inaugurarea sediului, ne-am deplasat cu toþii la Cãminul Cultural,
unde urma sã se deschidã Festivalului „Convieþuiri".
ªansa a fost cã s-a oprit ploaia ºi formaþiile
artistice au putut sã-ºi etaleze costumele naþionale într-o paradã desfãºuratã în centrul
oraºului, în faþa tribunei unde, dacã era timpul
favorabil, s-ar fi putut desfãºura bogatul spectacol. S-au perindat prin faþa tribunei numeroase
formaþii, aparþinând comunitãþi elene din Piatra
Neamþ, ruºilor-lipoveni din Manolea, polonezilor din Poiana Micului ºi Forumului German

omagiu
Eroilor

În seara zilei de 8 mai 1945, la Berlin, în faþa
reprezentanþilor forþelor militare aliate ale
URSS, SUA, Angliei ºi Franþei, a avut loc
semnarea actului de capitulare totalã ºi necondiþionatã a Germaniei fasciste. A doua zi, 9
mai, în Cehoslovacia, au mai avut loc lupte sporadice, soldate cu înfrângerea definitivã a ultimelor unitãþi de luptã SS germane care, în ciuda
actului oficial de capitulare, încã mai continuau,
fanatic, sã opunã rezistenþã. În urma acþiunilor
În aceeaºi zi, ample manifestãri asemãnãenergice ale armatei sovietice, ºi aceste unitãþi toare au avut loc ºi în Maramureº. La Sighetu
au fost nevoite sã depunã armele ºi sã se predea. Marmaþiei s-au aflat consulul Vasyl Nerovnyi
În felul acesta, în Europa lua sfârºit Cel de-al de la Consulatul General al Ucrainei la
Doilea Rãzboi Mondial, declanºat de Germania Suceava, preºedintele UUR, ªtefan Buciuta,
hitleristã în anul 1939. Forþele militare aliate deputat în Parlamentul României, ºi preºedinale celor patru mari puteri erau victorioase, tele UUR - filiala Maramureº, Miroslav
învingând, împreunã cu alte þãri, forþele militare Petreþchi. A fost prezentã ºi o delegaþie de cinci
ale Germaniei ºi ale aliaþilor ei. Era o victorie persoane din localitatea Rachiv din regiunea
obþinutã cu foarte multe sacrificii, cu mari jertfe Transcarpatia a Ucrainei, condusã de Iuri
umane ºi materiale. Forþele armate ale Uniunii Berinde, preºedintele Consiliului Local. În
Sovietice au suferit cele mai mari pierderi. În prezenþa ziariºtilor ºi corespondenþilor de la
cadrul acestor forþe, o contribuþie majorã au ziarele „Glasul Maramureºului" ºi „Graiul Maavut ºi militarii ucraineni cãrora le-a revenit, ramureºului" ºi de la postul local de televiziune
alãturi de ruºi, belaruºi ºi de alte popoare ale Sighet, a unui numãr însemnat de etnici
URSS, un rol hotãrâtor în zdrobirea Germaniei ucraineni ºi locuitori ai oraºului, dar ºi din locafasciste ºi câºtigarea rãzboiului, dar
cu preþul unui numãr impresionant de
jertfe umane, cãci din totalul de 8 milioane de militari sovietici uciºi un
numãr de 1,4 milioane erau ucraineni,
care ºi-au vãrsat sângele pe câmpurile
de luptã semãnând cu corpurile lor
toatã Europa, pânã la Berlin.
De atunci au trecut 65 de ani, dar
popoarele lumii nu uitã faptele eroice
ºi marile jertfe. Nu uitã asta nici
Ucraina. Aici, ziua de 9 mai - Ziua
Victoriei - este o mare sãrbãtoare naþionalã. În aceastã zi, Ucraina îºi omagiazã fiii, dar ºi pe toþi cei cãzuþi pe
câmpurile de luptã, îi cinsteºte pe veterani, iar în þarã au loc ample manifestãri sãrbãtoreºti.
În România, duminicã, 9 mai,
membrii Consulatului General al
Ucrainei la Suceava, în frunte cu conMembri ai Consulatului General al Ucrainei de la
sulul general Iuri Verbyþkyi ºi cu viceSuceava la omagierea eroilor
consulul Volodymyr Palesika, au
depus la cimitirul din Suceava, la obeliscul ridi- litãþi învecinate, au fost depuse coroane de flori
cat în memoria ostaºilor sovietici cãzuþi în luptã la obeliscul memorial ºi la mormintele militaricoroane ºi jerbe de flori.
lor sovietici din cimitirul oraºului.
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ªtefan BUCIUTA
Ziua Victoriei a fost sãrbãtoritã cum se cuvine ºi la Poienile de sub Munte, localitate cu
populaþie majoritar ucraineanã.
Aici a avut loc dezvelirea monumentului
refãcut, închinat unor combatanþi localnici, dar
ºi din localitatea Repedea, care au fost voluntari
în rândurile Armatei Roºii ºi care ºi-au dat viaþa
în luptele cu armatele fasciste în anul 1944,
numele lor fiind înscrise pe monument.
ªi la Poienile de sub Munte au fost prezenþi
consulul Vasyl Nerovnyi, preºedintele UUR,
deputatul ªtefan Buciuta, preºedintele UUR filiala Maramureº, Miroslav Petreþchi, delegaþia
din Rachiv regiunea Transcarpatia - Ucraina, un
numãr impresionant de localnici, dar ºi
locuitori din alte localitãþi, ca Ruscova, Repedea, Rona de Sus. Au þinut discursuri ªtefan
Oncea, primarul localitãþii, preºedintele UUR,
deputatul ªtefan Buciuta, consulul Vasyl Nerovnyi ºi scriitorul Pavlo Romaniuc din Rona
de Sus. A urmat o slujbã religioasã de pomenire, oficiatã de Ioan Piþura, vicarul Bisericii
Ortodoxe Ucrainene. Cei prezenþi au depus
coroane ºi jerbe de flori.
În aceiaºi zi, la Casa de Culturã - plinã pânã
la refuz - a avut loc un alt eveniment de
seamã. Aici, unui numãr de ºaptesprezece
veterani de rãzboi, voluntari în Armata
Sovieticã le-au fost înmânate de cãtre consulul Vasyl Nerovnyi medalii jubiliare, în
numele preºedintelui Ucrainei, Viktor
Ianukovyci. Preºedintele UUR, deputatul
ªtefan Buciuta le-a oferit diplome ºi ajutoare materiale.
A urmat un bogat program artistic,
prezentat de localnici dar ºi de formaþii artistice din localitãþile învecinate. Programul s-a bucurat de mult succes.
Aceastã zi, evenimentele care au avut
loc vor dãinui încã mult timp în amintirea
tuturor celor care au participat la ele, iar
faptele eroice ale celor ce au luptat, au fost
rãniþi sau uciºi în Cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial în luptele contra Germaniei
naziste ºi aliaþilor acesteia sunt vii ºi vor
rãmâne veºnic în amintirea noastrã ºi a
generaþiilor viitoare.
ªi acum, dupã 65 de ani de la terminarea celui mai distrugãtor rãzboi, aducem un
pios omagiu eroilor.
Iarema ONEªCIUC
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La 5 aprilie a.c., s-au împlinit 300
de ani de la semnarea de cãtre hatmanul Ucrainei, Pylyp Orlyk, a primei
Constituþii ucrainene, document de o
însemnãtate deosebitã pentru afirmarea instituþiilor democratice din
întreaga Europã de Est.
Constituþia lui Pylyp Orlyk, intitulatã „Acord
ºi stabilirea drepturilor ºi libertãþilor oastei
zaporojene ºi a întregului popor liber" nu este
doar prima Constituþie ucraineanã, ci ºi una dintre primele Constituþii europene în înþelesul
actual al cuvântului.
Dupã moartea hatmanului Ivan Mazepa,
apare necesitatea alegerii unui nou hatman, în
opoziþie cu Ivan Skoropadskyi, impus Ucrainei
de cãtre þarul rus Petru I. Astfel, la 5 aprilie
1710, în funcþia de hatman al Ucrainei este ales
Pylyp Orlyk. În aceeaºi zi, este proclamatã ºi
Constituþia, în care ºi-au gãsit expresia idealurile de atunci ale naþiunii ucrainene. Autorii
ei, Pylyp Orlyk ºi liderii cãzãcimii, doreau sã
contureze modelul unei societãþi bazate pe cele
mai importante idei acumulate în urma dezvoltãrii politice de aproape un mileniu a Ucrainei, ca expresie a unui nivel ridicat al conºtiinþei
naþiunii, al culturii sale politice ºi al potenþialului sãu creator.

unul dintre cele mai democratice acte
de stat similare ale vremii este aceea cã
ea limiteazã puterea hatmanului în
favoarea consiliului vârfurilor conducãtoare - un fel de parlament cãzãcesc care reprezenta, practic, poporul
ucrainean.
Constituþia cuprindea o serie de idei moderne, situându-se la nivelul celor mai reprezentative realizãri ale vremii în domeniul juridic.
Constituþia a fost elaboratã în ideea cã, dupã
întoarcerea în þarã a autorilor ei, va cãpãta putere juridicã pentru întreaga Ucrainã, ceea ce nu sa mai întâmplat. Hatmanul Pylyp Orlyk moare
la 24 mai 1742 în Moldova, la Iaºi, principat în
care ºi-a gãsit somnul de veci, la Galaþi, ºi ilustrul sãu predecesor, hatmanul Ivan Mazepa.
Pylyp Orlyk a militat pentru ca problema
ucraineanã sã devinã parte a politicii europene a
primei jumãtãþi a secolului al XVIII-lea. Constituþia sa este un document unic, pe care cercetãtorii îl considerã pe drept cuvânt una dintre
primele Constituþii democratice din lume. Ea a
fost tradusã în limba românã de scriitoarea Silvia Zabarcenco ºi aºteaptã sã vadã lumina tiparului.

300 de ani de la prima
Constituþie ucraineanã

Joanna Konieczna:
Introducere

Chiar dacã Pylyp Orlyk a fost obligat sã trãiascã mulþi ani în afara graniþelor þãrii sale,
Constituþia din 1710 nu este „un produs al emigraþiei", ci un act politic general ucrainean,
dupã cum afirmã însuºi hatmanul: „Am lucrat la
ea mai bine de o lunã. În acest timp, emisarii
mei au mers de douã ori în Ucraina. Din aceastã
cauzã, aveam mult de lucru, deoarece trebuia sã
întocmesc un proiect pentru vârfurile conducãtoare ale cãzãcimii din Ucraina. M-a ajutat în
aceastã muncã P. Voinarovskyi". Constituþia e
alcãtuitã dintr-un preambul ºi mai multe articole
cuprinse în 16 capitole. Principala idee a documentului este independenþa totalã faþã de
Polonia ºi Rusia. Graniþele cu prima dintre aceste þãri sunt stabilite pe râul Sluci, aºa cum erau
ele pe vremea lui Bohdan Hmelnyþkyi. În afarã
de stabilirea teritoriului statului ucrainean, documentul definea drepturile tuturor pãturilor
sociale, independenþa Sicei Zaporojene faþã de
Polonia ºi Rusia. Dar particularitatea datoritã
cãreia Constituþia lui Orlyk este consideratã

Po l o n i a - U c r a i n a
p o r t re t re c i p ro c

Independentã de peste un deceniu, Ucraina
se confruntã cu o serioasã crizã economicã ºi
politicã. Reformele în ambele domenii se desfã- gradul de accesibilitate3. Intelectualii ucraineni
ºoarã foarte lent.
învãþau polona, deoarece adeseori doar în traInstituþiile din viaþa publicã, inclusiv orga- duceri poloneze puteau citi operele autorilor la
nele puterii de stat ºi media, nu se bucurã de modã pe atunci în Occident - Eliot, Joyce,
încredere socialã1. Restructurarea în Ucraina Kafka, Camus, Baudelaire.
are un caracter specific: în afara transformãrilor
Astãzi situaþia s-a schimbat; contactele polode sistem ºi economice, avem de a face cu crea- no-ucrainene vizeazã mai degrabã, dupã cât se
rea structurilor de stat ºi construirea poporului pare, zona comercialã decât cea culturalã sau
în sens politic2 .
intelectualã. Nici Occidentul nu mai este atât de
În aceastã situaþie, Ucraina se aflã în faþa inaccesibil ca în perioada URSS, aºadar ºi „punnecesitãþii de a-ºi defini locul printre celelalte tea“ ºi-a pierdut din importanþã. Meritã însã sã
þãri ºi atitudinea faþã de procesele care se petrec amintim cã Polonia rãmâne una dintre puþinele
în Europa: în primul rând faþã de extinderea þãri europene în care ucrainenii pot cãlãtori fãrã
Pactului Nord-Atlantic ºi perspectiva lãrgirii vizã4, astfel încât în continuare ea este deseori
Uniunii Europene. Astãzi Ucraina se înveci- pentru ei primul contact cu „Vestul“.
neazã cu state membre NATO, iar în decursul
Toate acestea fac ca cercetarea imaginii Pocâtorva ani graniþa polono-ucraineanã va deveni loniei ºi a polonezilor în Ucraina ºi a pãrerii
graniþa de rãsãrit a Uniunii Europene. Carac- polonezilor despre ucraineni ºi despre relaþiile
terul acestei frontiere ºi rolul pe care îl va juca dintre þãrile noastre sã devinã azi extrem de
în viitor depind de modul în care Ucraina va interesante(...).
rãspunde la întrebãrile referitoare la locul ei în
Europa, precum ºi, în mare mãsurã, de relaþiile
Imaginea Ucrainei ºi a ucrainenilor
dintre polonezi ºi ucraineni.
în Polonia
În Polonia, adeseori oamenii se gândesc la
popoarele vecine ºi în contextul experienþei isUcraina ºi ucrainenii în percepþia
torice, iar acest lucru se referã cu precãdere la
polonezilor
ucraineni. Evenimentele tragice din timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial au fost printre
Vecinãtatea proximã favorizeazã legãturile
ultimele în care ucrainenii au acþionat ca un intense dintre popoare ºi cunoaºterea reciprocã.
subiect colectiv, sau cel puþin în aceste categorii Adeseori ea devine, însã, o sursã de tensiuni ºi
au fost vãzuþi de polonezi, mai târziu relaþiile conflicte. Istoria vecinãtãþii polono-ucrainene
polono-ucrainene fiind înlocuite de relaþiile este în mare mãsurã o istorie a conflictelor, a
polono-sovietice. Ucraina ºi ucrainenii aproape cãror agresivitate a fost cu atât mai mare, cu cât
au dispãrut cu totul din viaþa publicã polonezã departajãrile etnice se identificau în mare mãsau dacã erau invocaþi, acest lucru se fãcea doar surã cu cele sociale.
în contextul evenimentelor istorice.
În cãutarea contextului pentru imaginea conAltfel arãtau lucrurile din perspectivã ucrai- temporanã a Ucrainei ºi a ucrainenilor în perneanã; Polonia nu a dispãrut din conºtiinþa cepþia polonezilor, se cuvine sã ne îndreptãm
ucrainenilor, dupã ani începând sã aparã într-un destul de departe în istorie. Se pare cã în istorie
nou rol, acela de punte, sau mai degrabã de fe- se aflã rãdãcinile felului de a-i vedea pe ucraireastrã, spre lumea occidentalã. Aºa cum scria neni ºi aprecierea relaþiilor reciproce ºi a atituMykola Riabciuk, era „o femeie albã într-o dinii pe care Polonia ºi polonezii ar trebui sã o
tabãrã de canibali“. Deºi blugii polonezi erau adopte faþã de Ucraina. Multe premise aratã cã
departe de Wranglerii originali (tot aºa cum gândirea polonezã de azi cu privire la Ucraina
Chitarele Rolii erau faþã de Rolling Stones), se este influenþatã în continuare de romanul lui H.
aflau totuºi la îndemânã. Faptul cã nu erau Sienkiewicz, Prin foc ºi sabie, scris în secolul al
„întru totul din Occident“ era compensat de
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XIX-lea, a cãrui acþiune se desfãºoarã în secolul
al XVII-lea.
Aspiraþiile de emancipare ale ucrainenilor,
manifestate încã din secolul XVII ºi devenind
cu timpul tot mai puternice, nu au gãsit pe atunci
înþelegere în Polonia. La fel au stat lucrurile
chiar ºi în perioada împãrþirii Poloniei, când
polonezii, rãmaºi fãrã stat, au cãutat aliaþi în
lupta pentru renaºterea acestuia. În gândirea politicã polonã a apãrut, de asemenea, ideea colaborãrii polono-ucrainene, dar discuþia cu privire
la viitoarea configuraþie a Republicii a fost dominatã de concepþiile legãturii dintre Polonia ºi
Ucraina bazate pe încorporare ºi nu pe federaþie.
Astfel cã ideea fraternitãþii s-a transformat în
negarea specificului naþional al ucrainenilor ºi a
dreptului lor la un stat propriu5.
* Studiu tradus cu acordul Institutului pentru Probleme Publice (Instytut Spraw Publicznych, www.isp.
og. pl), din vol. Obraz Polski i Polaków w Europie, red..
Lena Kolarska-Bobñska, Varºovia, 2003, p. 279-342
(versiunea româneascã opereazã anumite prescurtãri ale
textului în funcþie de cerinþele volumului de faþã).
1 Cf., de exemplu, J.I. Holovaha, N. V. Panina,
Tendenþii rozvytku ukrainskoho suspilstva (1994-1998).
Soþiolohicini pokanyky, Kiev, 1999.
2 Cf. P. D'Anieri, R. Kravciuk, T. Kuzio, Politics and
Society in Ukraine, Oxford, Westview, 1999.
3 M. Riabciuk, Polski, Polacy, Polska / próba filologicznego krajoznawstwa, "Wiez" 1998, nr. 3 (473).
4 Cetãþenii Ucrainei pot cãlãtori în prezent fãrã vizã
în Polonia, România ºi Ungaria, precum ºi în Mongolia
ºi în toate þãrile Comunitãþii Statelor Independente, în
afarã de Turkmenia (informaþie dupã: Vizove kilþe navkolo Ukrainy, "Den", 3 martie 2001).
5 În textele din aceastã perioadã, referitoare la chestiunile polono-ucrainene, cuvântul "popor" (ucrainean)
era înlocuit cu cuvântul "neam", iar ucrainenii erau adesea consideraþi un grup etnic regional în cadrul poporului
polonez. Vezi D. Sosnowska, Stereotipul Ucrainei ºi al
ucraineanului în literatura polonã, în T. Walas (red.)
Narody i stereotypy; Kraków, 1995, p. 126.

(Continuare în numãrul urmãtor)
Traducere de Constantin GEAMBAªU
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Emoþia apropierii sfârºitului de martie a
cuprins, încet-încet, întreaga comunitate ucraineanã din Tulcea, motivul principal constituindu-l
organizarea amplei manifestãri „196 de ani de la
naºterea marelui poet ucrainean Taras ªevcenko”.
Pregãtirile pentru acest eveniment au început
din iarnã, când, împreunã cu preºedinþii organizaþiilor locale, ne-am stabilit programul, cu gândul
sã prezentãm câteva aspecte legate de destinul ºi
opera marelui poet, dar ºi elemente legate de
specificul nostru ca urmaºi ai vestiþilor cazaci
zaporojeni.
La 28 martie, în Duminica Floriilor, ne-am
strâns, – cu mic, cu mare – pentru a petrece câteva ceasuri împreunã, în armonie cu noi înºine, dar
ºi cu opera lui Taras ªevcenko. Prin
amabilitatea domnului Nicolae
Chichi, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Tulcea, ºi cu sprijinul
direct al domnului Florin Barla,
director al Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Tulcea ºi al domnului
Jean Dore, director al Teatrului

ordine de idei, faptul cã minoritatea ucraineanã
din Tulcea începe sã-ºi facã simþitã prezenþa din
ce în ce mai consistent. S-a menþionat, ca un
angajament la nivel local, dorinþa ca, pânã la 15
august, sã reuºim dezvelirea unui bust al lui Taras
ªevcenko în oraºul Tulcea. Dupã deschiderea festivã, participanþii au fost invitaþi sã viziteze câteva standuri pregãtite special pentru aceastã zi:
standul artizanilor Gheorghe Toader ºi Ion Irimia,
care au prezentat sculpturi în lemn, precum ºi cel
al Ioanei Gavriliuc, care a expus împletituri din
papurã. Au fost prezentate ºi un stand de carte,
atât în limba ucraineanã, cât ºi în românã, precum
ºi publicaþii ale UUR – „Curierul ucrainean”,
„Vilne slovo”, „Ukrainskyi visnyk” ºi altele.

poezii de dragoste, fermecând publicul prin
interpretarea deosebitã a versurilor lui Taras ªevcenko. Una dintre surprizele spectacolului,
întâmpinatã cu admiraþie de cãtre public, a fost
dansul ucrainean „Oi, tam ia huleala”, în care
fetele Lioara Teodorov, Veronica Sacui, Florentina Isariev, Aurora Calenic, Adina Cozlov Zamirca, Teodora Acsente, Mãdãlina Simionov ºi
Andreea Carnat au demonstrat încã o datã cã,
atunci când pui suflet în ceea ce faci, rezultatele
nu întârzie sã aparã.
Grupul vocal „Rybalka” din Criºan, pregãtit
de dna Fãnica ªerban, a prezentat un program
specific zonei, prin interpretarea cântecelor: „Oi
pid haiem, haiem“, „Ichav kozak na viinonku”,
„Temnoi noci” ºi „Iºla ia lisom zelenym”.
Trupa de dans din Tulcea a revenit
pe scenã cu dansul „Hai zelenenkyi”.
Aici fetelor enumerate mai sus li s-a
alãturat solista trupei, Oana Carp,
precum ºi bãieþii Mihai ºi Bogdan
ªpac, Ionuþ Voineagu, George Zaharencu, Cernencu Adrian Claudiu ºi
David Nechiforov, care au completat, în mod plãcut, prestaþia echipei, dând o nouã dimensiune
sintagmei „dans modern”.
A urmat pe scenã grupul vocal-instrumental
„Dunai” din Pardina, pregãtit de preºedintele organizaþiei locale Dumitru Danilencu ºi acompaniat
instrumental de Cornel Timofan. Formaþia a interpretat cântecele „Letila pava”, „Try horody
obrobyla”, „Oi, pidu ia v pole” ºi „Oi, pidu lujkom”. Spectacolul a fost continuat de grupul
„Dunaveþki kozaky” din Murighiol, care a încântat
publicul cu melodia „A ia vse dyvliusea”, cu poezia
„Dolea” de Taras ªevcenko ºi cu dansul „Zirka”.
O menþiune specialã li se cuvine acestor copii,
care chiar au arãtat cã sunt la înãlþime, ajutaþi
fiind de colectivul de cadre al ªcolii din Murighiol, în frunte cu directoarea Georgeta Busuioc.
Grupul a fost pregãtit special de prof. ªtefan
Lupºac.
Finalul spectacolului a readus în scenã ansamblul „Zadunaiska Sici”, sub bagheta doamnei Maria Carabin, care a prezentat cântecele „Plavai
lebedonko” ºi „Ciornomoreþ”, – soliºti Lioara
Teodorov, Teodora Acsente, David Nichiforov ºi

Taras ªevcenko
omagiat la Tulcea

O menþiune specialã li se
cuvine pictorului Nistor Safca ºi
poetului ºi pictorului Gherasim
Maxim, care au prezentat o micã
expoziþie unde am admirat mirifica Deltã a Dunãrii, peisaje de o
frumuseþe ºi originalitate cu totul
aparte.
Dupã vizitarea expoziþiei din
foaier, toatã lumea s-a deplasat
spre sala de spectacole a teatrului,
unde corul „Zadunaiska Sici” din
Tulcea a deschis spectacolul cu
cântecul „Revut i stohnut hory
chvyli – Gem ºi suspinã valurile
cât munþii” pe versuri de Taras
ªevcenko. Profesorul ªtefan Lupºac a recitat poezia „Testamentul”.
Spectacolul a continuat cu un proInvitaþi la manifestare: dl Constantin Hogea - primarul oraºului gram prezentat de Corala Seminarului Teologic „Ioan Casian”
Tulcea, dl ªtefan Buciuta - preºedintele UUR, dl Dumitru
din Tulcea, care a încântat cu
Cernencu - preºedintele UUR, filiala Tulcea, dna Kornelia
piesele „Tatãl Nostru” de Ioan D.
Luskalova - directoarea Centrului Cultural Informaþional
Chirescu, „Ana Lugojana” de Ioan
„Jean Bart” din localitate, am avut posibilitatea Vidu ºi „Sârba în cãruþã” de
de a organiza sãrbãtoarea în sala mare a teatrului, Gheorghe Danga. Apoi pe scenã a
dând astfel evenimentului dimensiunea artisticã urcat corul „Zadunaiska Sici” care a
meritatã.
produs o vie emoþie în rândul specManifestarea a fost deschisã de cãtre preºedin- tatorilor, fiind aplaudat îndelung.
tele filialei tulcene a UUR, Dumitru Cernencu,
Programul grupului de tineri a
care i-a prezentat pe invitaþii ce ne-au onorat cu fost deschis de Oana Carp, care a
prezenþa în aceastã zi importantã: dna Kornelia recitat un fragment din poemul
Luskalova, directoarea Centrului Cultural Ucrai- „Oarba”, urmat de cântecul „Zelene
nean, din partea Ambasadei Ucrainei, domnul lystea” ºi de recitarea poeziei
deputat ªtefan Buciuta, preºedintele UUR, dl „Topolea” de cãtre fraþii gemeni
Constantin Hogea, primarul oraºului Tulcea, dna Bogdan ºi Mihai ªpac ºi a poeziei
Axinia Hogea, director al Direcþiei Judeþene de „Pleve cioven” de cãtre Ion Voineagu. Prima parte a programului s-a finalizat cu
interpretarea cântecului
„Odna kalyna za viknom” de cãtre Teodora
Ansamblul „Zadunaiska Sici” din Tulcea
Acsente ºi a cântecului
„Oi, u vyºnevomu sadociku”.
ªtefan Lupºac, dansatori Andreea Carnat ºi
Spectacolul a continuat cu un pro- George Zaharencu, „Tece voda v synie more”,
gram de muzicã clasicã, prezentat de „Vitre buinyi” – soliºti Lioara Teodorov ºi ªtefan
orchestra Liceului de Artã „George Lupºac, „Kozaþka pochidka” ºi poezia „Vesna”,
Georgescu” din Tulcea, dirijatã de cãtre recitatã de Alexandra Feleaga.
profesoara Florentina George, program
Preºedintele filialei tulcene a UUR, Dumitru
ce a impresionat audienþa atât prin vir- Cernencu, le-a mulþumit cãlduros tuturor particituozitatea tinerilor interpreþi, cât ºi prin panþilor la acest eveniment omagial de amploare,
repertoriul prezentat.
în special celor care s-au deplasat din localitãþile
Grupul „Nufãrul alb” din Chilia Chilia Veche, Pardina, Murighiol ºi Criºan. El a
Veche, pregãtit ºi acompaniat de preºe- subliniat cã prin asemenea manifestãri demonFormaþia de dans din Tulcea
dintele organizaþiei locale, Florea strãm o datã în plus cã cine îºi cunoaºte trecutul,
Culturã Tulcea, reprezentanþi ai celorlalte mi- Lisavencu, a interpretat cântecele „Nese Halea îºi poate organiza prezentul ºi poate anticipa în
noritãþi naþionale din judeþ ºi un numeros public vodu”, „Tece voda u ierek”, „Horila sosna” ºi „Ia mod fericit viitorul.
iubitor al culturii ucrainene.
j tebe jinko ne laiu”, evoluþia acestora stârnind,
Dumitru CERNENCU
În alocuþiunile lor, invitaþii au relevat anver- de asemenea, îndelungi aplauze.
gura operei lui Taras ªevcenko, precum ºi, în altã
Florentina Isariev din Tulcea a recitat apoi
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O iniþiativã a ONU - Alianþa Civilizaþiilor
Cu ocazia Zilei Internaþionale a Diversitãþii
Culturale, în ziua de 18 mai a.c., la Palatul
Parlamentului, sala „Drepturile Omului", a avut
loc ceremonia oficialã de lansare a iniþiativei
ONU „Alianþa Civilizaþiilor". Evenimentul a
fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe,
cu sprijinul Comisiei permanente comune a
Camerei Deputaþilor ºi Senatului pentru relaþia
cu UNESCO, al Departamentului pentru Relaþii
Interetnice al Guvernului ºi al Agenþiilor ONU
Rezidente în România, sub înaltul patronaj al
preºedintelui Camerei Deputaþilor, doamna
Roberta Alma Anastase.
Dezbaterile au adunat în jurul aceleiaºi mese
reprezentanþi ai instituþiilor guvernamentale ºi
neguvernamentale, ai corpului diplomatic ºi
grupurilor minoritãþilor etnice din România, ai
mediului academic, mass-mediei ºi societãþii
civile.
Iniþiativa „Alianþa Civilizaþiilor" a luat naºtere sub egida ONU, la 14 iulie 2005, la propunerea guvernelor Spaniei ºi Turciei, având ca
obiectiv îmbunãtãþirea înþelegerii ºi cooperãrii
între culturi ºi religii ºi contracararea forþelor
care alimenteazã polarizãrile ºi extremismul.
Secretarul General ONU de la acea vreme, Kofi
Annan, a creat un Grup de Înalt Nivel însãrcinat
sã analizeze cauzele polarizãrii actuale între
societãþi ºi culturi ºi sã recomande un program
de acþiuni concrete. Conform Planului de punere în aplicare a recomandãrilor formulate de
Grupul de Înalt Nivel, prezentat la 14 iunie
2007, se vor urmãri trei obiective: (1) stabilirea
unei reþele de parteneriat cu statele membre,
organizaþiile internaþionale, societatea civilã ºi
sectorul privat; (2) elaborarea, sprijinirea ºi punerea în aplicare a unor proiecte care favorizeazã înþelegerea ºi reconcilierea între culturi,
în special între societãþile musulmane ºi cele
occidentale; pentru început, principalele proiecte vor fi: (a) bazã de date online de bune
practici ºi informaþii despre proiecte de cooperare ºi dialog intercultural ºi (b) mecanism
media de reacþie rapidã la tensiuni interculturale; (3) stabilirea de relaþii ºi favorizarea dialogului între grupuri care pot acþiona ca o forþã
de moderaþie ºi înþelegere în perioade de tensiuni interculturale.
Sâmbãtã 22
mai 2010, sub
egida Universitãþii „Alexandru Ioan
Cuza"
din
Iaºi, Facultatea de Filosofie ºi ªtiinþe
So cial-Po li ti ce, Departamentul ªtiinþe
Politice, Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene,
s-a desfãºurat o
dezbatere cu
par t i c i p a r e a
studenþilor, a reprezentanþilor minoritãþilor din
Iaºi ºi a coordonatorilor de proiect din partea
Universitãþii ºi ai Primãriei Iaºi, având ca scop
identificarea principalelor probleme cu care se
confruntã membrii comuniãþilor etnice, în general, ºi cele din judeþul Iaºi, în special. Moderatori ai dezbaterilor au fost conf. univ. dr.
Mioara Nedelcu ºi prep. univ. dr. Simona Vrânceanu din partea Universitãþii „Alexandru Ioan
Cuza". Din partea minoritãþilor, la dezbatere au
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Semnarea Cartei „Alianþei Civilizaþiilor"
de cãtre dl ªtefan Buciuta
În aprilie 2007, Secretarul General al ONU,
Ban Ki-moon, a numit un Înalt Reprezentant
pentru „Alianþa Civilizaþiilor", care a recomandat, printre altele, elaborarea unei strategii naþionale pentru dialog intercultural în domeniile
media, tineret, educaþie, migraþie ºi numirea
unui coordonator naþional pentru „Alianþa Civilizaþiilor".
La reuniunea de la Palatul Parlamentului, dl
Petru Dumitriu, coordonator naþional al „Alianþei Civilizaþiilor" din partea Ministerului Afacerilor Externe, a prezentat Planul Naþional al
"Alianþei Civilizaþiilor". Aflatã într-un spaþiu
geografic de confluenþã, România a devenit locul de întâlnire al mai multor tradiþii culturale ºi
religioase. Favorizaþi de caracterul tolerant, pacifist ºi deschis al românilor, reprezentanþii
diverselor culturi, etnii ºi religii s-au putut manifesta aici în libertate, contribuind la deschiderea culturii române cãtre valorile universale
ºi la construirea ºi modelarea caracterului european al acesteia. De aceea, cultura românã
oferã un exemplu concret de realizare a „unitãþii în diversitate", prin modul în care a ºiut sã
asimileze valorile culturale, inclusiv pe cele
noneuropene, pãstrându-ºi, în acelaºi timp, pro-

Unitate în
diversitate
participat reprezentanþi ai comunitãþilor germanã, elenã, evreiascã, arabã, rromã, ºi, nu în
ultimul rând, ucraineanã. Reprezentatul nostru,
studentul Ilie Liviu ªorgot, a prezentat câteva
dintre problemele referitoare la realizãrile
minoritãþii noastre în perioada care a trecut de
la constituire ºi pânã în prezent, dar ºi unele
probleme cu care ne confruntãm la aceastã datã,
cum ar fi: lipsa unor protocoale de colaborare la
nivelul minoritãþilor ºi, în general, slaba cunoaºtere ºi colaborare între acestea; nevoia unor
festivaluri, concursuri, târguri interetnice;
nevoia unor activitãþi interactive, cu participarea minoritãþilor, la radio ºi TV; nevoia unor
acþiuni comune organizate de minoritãþi; seri
culturale muzicale, seri de filme, petrecerea
timpului liber, activitãþi pentru copii, schimburi
de experienþã în diferite domenii, obiceiuri ºi
datini, participarea la elaborarea ºi implementarea unor programe cu fonduri europene
nerambursabile º.a.

priile valori ºi identitatea specificã. În zilele
noastre, diversitatea culturalã capãtã noi dimensiuni prin integrarea þãrii în UE ºi sub efectele
globalizãrii. Aceste aspecte fac din spaþiul
românesc o zonã de dialog intercultural ºi interreligios, un mediu privilegiat de dezbateri ºi
acþiuni menite sã cultive reconcilierea între culturi ºi religii. Mai mult decât atât, dupã evoluþiile democratice care au avut loc în ultimele douã
decenii, putem afirma cã România este un
spaþiu în care toate comunitãþile colaboreazã,
sunt creatoare de noi valori ºi contribuie la progresul societãþii româneºti actuale.
Planul Naþional prezentat la 18 mai a.c. îºi
propune sã se înscrie, sã continue ºi sã se bazeze pe activitãþile deja realizate, cãutând, în acelaºi timp, sã punã accent pe mesajele ºi acþiunile prioritare identificate de „Alianþa Civilizaþiilor". El este orientat cãtre proiecte ºi acþiuni concrete vizând promovarea dialogului
intercultural ºi interreligios în interiorul societãþii româneºti, precum ºi la nivel regional ºi în
relaþiile internaþionale.
Planul Naþional este conceput pe termen scurt
ºi mediu ºi va fi completat ºi revizuit periodic,
pentru a-i asigura durabilitatea ºi convergenþa cu
evoluþiile înregistrate de „Alianþa Civilizaþiilor"
la nivel global.
Reuniunea s-a încheiat cu semnarea Cartei
„Alianþei Civilizaþiilor" în România. Din partea
UUR, Carta simbolicã a fost semnatã de dl ªtefan Buciuta, preºedintele UUR ºi deputat în
Parlamentul României. UUR este onoratã sã
facã parte din acest proiect extrem de important
care, în mod sigur, va fi însoþit de gesturi concrete, de susþinere ºi promovare a solidaritãþii
umane.
O serie de proiecte înscrise în Planul de acþiuni culturale pe 2010 ale UUR promoveazã
încã de pe acum obiectivele „Alianþei Civilizaþiilor": Festivalul Interetnic „Convieþuiri"
(Suceava, 22-23 mai), Tabãra internaþionalã a
artiºtilor plastici (Suceava, iulie-august), Dialog intercultural al tinerilor minoritari (Tulcea,
25-26 septembrie), Sãrbãtoare interetnicã în
Maramureº (Sighetu Marmaþiei, septembrie).
Ion ROBCIUC
Reprezentantul nostru a susþinut ideea editãrii unei reviste interetnice ºi realizarea la Iaºi
a unui centru al minoritãþilor, unde sã aibã sedii
toate comunitãþile ºi - de ce nu - tot aici sã
fiinþeze prima Casã a Minoritãþilor din România. Iniþiativele prezentate de reprezentantul
nostru au fost bine primite ºi s-a convenit ca
problemele ridicate de cãtre acesta, precum ºi
de cãtre ceilalþi reprezentanþi sã fie discutate la
nivelul organizaþiilor ºi al forurilor lor superioare, astfel ca la urmãtoarea întâlnire sã se
vinã ºi cu mãsuri care ar putea fi materializate.
Printre invitaþi s-a numãrat ºi doamna Ena Farca, ºefa Departamentului de Relaþii Internaþionale a Primãriei Iaºi, care a abordat în discuþii
ideea desemnãrii unui reprezentant al minoritãþilor în structurile de conducere localã. În
final, a fost subliniatã, din partea organizatorilor, ideea cã reprezentanþii minoritãþilor ar trebui sã se întâlneascã mai des, sã punã cap la cap
cele discutate ºi sã vinã cu propuneri concrete
de punere în aplicare a diferitelor proiecte culturale. Urmãtoarea dezbatere pe aceastã temã va
avea loc în a doua jumãtate a acestui an.
Apreciem cã a fost o activitate utilã ºi de bun
augur pentru acþiunile ce vor urma ºi pentru
promovarea organizaþiei UUR Iaºi.
Victor HRIHORICIUC
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