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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 po -
la  rizãrile ºi extremismul. Secretarul General al ONU
de la acea datã, 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,
activitãþile iniþiativei vor urmãri urmãtoarele trei
obiec tive: 1) dezvoltarea unei reþele de parteneriate
între state, organizaþii internaþionale, grupuri ale
societãþii civile ºi entitãþi ale sectorului privat care
îm pãr tãºesc scopurile „Alianþei Civilizaþiilor“, îm -

bu nãtãþirea interacþiunii ºi coordonãrii acestora cu
sistemul Naþiunilor Unite; 2) dezvoltarea, susþinerea
ºi încurajarea proiectelor care promoveazã înþelegrea
ºi reconcilierea între culturi la nivel global ºi, în par ti -
 cular, între societãþile musulmanã ºi vesticã; 3) sta b i -
 lirea relaþiilor ºi facilitarea dialogului între gru pu ri  le
care pot acþiona ca forþe de moderare ºi de în þe legere
în timpul tensiu nilor accentuate dintre culturi.

Iniþiativa „Alianþa Civilizaþiilor“ este sprijinitã de
„Grupul de Prieteni“ - o comunitate de peste 80  de
state ºi organizaþii internaþionale ºi regionale. Mem -
brii „Grupului de Prieteni“ sunt principalii par teneri
pentru activitãþile „Alianþei Civilizaþiilor“ , fiind si -
tuaþi într-o poziþie-cheie pentru identificarea de po -
tenþiali parteneri ºi proiecte, acordarea de asisten þã
pentru punerea în practicã de proiecte ºi politici desti -
na te îmbunãtãþirii relaþiilor interculturale, mob i   li za -
rea de resurse, gãzduirea de evenimente regio nale,
diseminarea informaþiilor etc.

România a devenit membrã a „Grupului de Prie -
teni“ ai „Alianþei Civilizaþiilor“ în luna martie 2007.
Aflatã într-un spaþiu geografic de confluenþã,
Româ nia a devenit locul de întâlnire a mai multor
tra diþii culturale ºi religioase. Favorizaþi de caracte -
rul tolerant, pacifist ºi deschis al românilor, repre -
zentan þii diverselor culturi, etnii ºi religii s-au putut
ma nifesta aici în libertate, contribuind la des chi -
derea culturii române cãtre valorile universale ºi la
con strui   rea ºi mo delarea caracterului european al
acesteia. De aceea, cultura românã oferã un exem-
plu con cret de rea lizare a „unitãþii în diversitate“,
prin mo dul în care a ºtiut sã asimileze valorile cul-
turale eur o pene ºi non  europene, pãstrând, în acelaºi
timp, pro priile va lori ºi identitatea specificã. În zilele
noas tre, diver si  tatea culturalã capãtã noi dimensiuni
prin integra rea þãrii în Uniunea Europeanã ºi sub
efectele globali zãrii.

Aceste aspecte fac din spaþiul românesc o zonã
de dialog intercultural ºi interreligios, un mediu pri -
vilegiat de dezbateri ºi acþiuni menite sã cultive re -

con cilierea între culturi ºi religii. Mai mult decât
atât, dupã evoluþiile democratice care au avut loc în
ultimele douã decenii, putem spune cã România este
un spaþiu în care toate comunitãþile colaboreazã, sunt
crea toare de noi valori ºi contribuie la progresul
societãþii româneºti actuale.

România înþelege importanþa dialogului intercul-
tural ºi interreligios, mai ales în actuala conjuncturã
internaþionalã, ºi îºi propune sã-ºi foloseascã expe-
rienþa acumulatã în gestionarea democraticã a diver-
sitãþii culturale din interiorul graniþelor sale pentru a
contribui la rezolvarea problemelor de aceastã naturã
la nivel global.

De aceea, ea  a fost printre primele state membre
ale „Grupului de Prieteni“ care au adoptat un plan
naþional de acþiune pentru „Alianþa Civilizaþiilor“
(25 martie 2009).

Planul naþional a fost elaborat cu consultarea
instituþiilor care au atribuþii în promovareaa diver-
sitãþii ºi a dialogului intercultural, a mediului acade-
mic ºi a principalilor actori interesaþi din mediul
neguvernamental. Proiectul planului naþional a fost
postat timp de 90 de zile pe paginile de internet ale
Ministerului Afacerilor Externe (MAE) ºi De par -
tamentului pentru Relaþii Interetnice (DRI), perioadã
în care s-au primit comentarii, propuneri,  sugestii,
care au fost avute în vedere la finalizarea textului.

Acþiunile cele mai semnificative realizate de De -
par tamentul pentru Relaþii Interetnice pe parcursul
ani lor 2009-2010, sub auspiciile „Alianþei Ci -
vilizaþiilor“, au fost: ºcoala de varã cu tema „Tine re -
tul ºi dezvoltarea de oraºe multiculturale“, „Pluri -
lingvismul în educaþie ºi rolul sãu în formarea unei
culturi a comunicãrii ºi dialogului“, în cooperare cu
Ambasada Turciei ºi MAE, seminarul naþional inter-
disciplinar „Istorie ºi educaþie multiculturalã“, edi -
tarea manualului auxiliar pilot „Istoria minoritãþilor
naþionale din România“, semnarea unei „Carte a
Alianþei Civilizaþiilor în România“ de cãtre 50 de
personalitãþi publice ºi reprezentanþi activi în dome-
niu ai mediului guvernamental ºi neguvernamental
(din partea UUR, Carta simbolicã a fost semnatã de
dl ªtefan Buciuta, preºedintele UUR).

UUR a fost onoratã sã facã parte din acest proiect
extrem de important care, apoi, a fost însoþit de ges-
turi concrete, de susþinere ºi promovare a solidaritãþii
umane. 

În anii 2009-2010, organizaþia noastrã s-a alã-
turat „Alianþei Civilizaþiilor“, iniþiind ºi realizând
ur mã  toarele proiecte: Festivalul Interetnic „Con -
vie þuiri“, Tabãra Internaþionalã a artiºtilor plas -
tici, Dialog intercultural al tinerilor minoritari din
judeþul Tulcea.

Cel de-al doilea plan de acþiune pentru „Alianþa
Civilizaþiilor“ (2011-2013) este conceput în spiritul
principiilor transparenþei, deschiderii spre societatea
civilã, cooperãrii ºi comunicãrii.

Obiectivele generice ale „Alianþei Civilizaþiilor“,
precum ºi cele reflectate în primul plan de acþiune
pentru România, rãmân valabile ºi pentru cel de-al
doilea Plan naþional de acþiune. Agenda activitãþilor
pãstreazã aceeaºi structurã ca ºi planul precedent ºi
reflectã acþiunile tuturor membrilor Comitetului
Director, precum ºi ale altor parteneri interesaþi din
societatea civilã, care vor prezenta contribuþii în
etapa de dezbatere publicã a proiectului.

Acþiunile propuse nu reprezintã o listã exhaustivã,
ci un minimum de direcþii de interes cãrora li se pot
adãuga orice alte iniþiative care corespund obiec-
tivelor, principiilor ºi domeniilor prioritare ale
„Alian þei Civilizaþiilor“ într-un orizont de timp de 3
ani (2011-2013). Iatã agenda activitãþilor preco ni z a -
te la nivel naþional, inclusiv la nivelul Depar ta men -
tului pentru Relaþii Interetnice: organizarea anualã a

unui Forum naþional pentru „Alianþa Civilizaþiilor“,
sub auspiciile Parlamentului Româ niei; popu-
larizarea planurilor de acþiune pentru „Alianþa
Civilizaþiilor“ ale organizaþiilor internaþionale din
care face parte ºi România, angajate în realizarea
obiectivelor acesteia (Uniunea Europeanã, Consiliul
Europei, OSCE, UNESCO); informarea per manentã
a opiniei publice privind „Alianþa Ci vilizaþiilor“ ºi
acþiunile realizate sub auspiciile aces teia în România
prin mijloacele proprii instituþiilor guvernamentale,
precum ºi ale organizaþiilor socie tãþii civile impli-
cate; introducerea sistematicã a temelor specifice
„Alianþei Civilizaþiilor“ în progra mele de radio ºi
televiziune; instituirea unei di plome de merit „Di mi -
trie Cantemir“ care sã fie acordatã anual unor per -
soa ne sau organizaþii deosebite la realizarea obiec-
tivelor „Alianþei Civilizaþiilor“; organizarea de
evenimente publice cu participarea ambasadorilor
naþionali ai „Alianþei Civilizaþiilor“; organizarea
unui program de pregãtire pentru cadre didactice pe
tema „Istoria - instrument de educaþie intercultura -
lã“; reeditarea lucrãrii „Istoria minori tãþilor na þio na -
le din România“ ºi dotarea unor bi blio teci ºcoalare
cu aceastã carte; realizarea în parteneriat interguver-
namental a proiectului „Trasee intercultu ra le în
România“.

Acþiunile ºi proiectele culturale ale UUR pe 2011
sunt orientate, în parte, ºi spre obiectivele „Alianþei
Civilizaþiilor“. Vom aminti numai unele dintre ele
care se continuã, devenind tradiþionale, ºi altele noi,
propuse pentru prima datã: Festivalul Interetnic
„Con vieþuiri“, Simpozionul Internaþional „Dia logul
slaviºtilor la începutul secolului al XXI-lea“, Tabãra
Internaþionalã de Picturã „Bucovina - trecut,
prezent ºi viitor“, Festivalul comunitãþilor et nice din
Caraº-Severin, Festivalul Interetnic din Mara mureº,
Searã culturalã interetnicã la Bucureºti.

Ion ROBCIUC

Al doilea plan de acÆiune pentru „AlianÆa CivilizaÆiilor“
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Felicitãri adresate ucrainenilor de
pretutindeni cu prilejul Paºtilor

Dragi ucraineni,
Vã adresez felicitãri cordiale cu

prilejul Sãrbãtorii Învierii Domnului!
Vã doresc fericire, sãnãtate deplinã

ºi dispoziþie sãrbãtoreascã, numai bine
ºi bucurie.

Fie ca Dumnezeu sã binecuvânteze
intenþii le ºi faptele voastre bune, sã vã
inspire în obþinerea de succese în mun -
ca voastrã de zi cu zi, sã vã dea fericire
ºi prosperitate în viaþa voastrã de fami -
lie.

Fie ca credinþa în Dumnezeu sã con-
solideze unitatea, înþelegerea ºi cola -
bo rarea fructuoasã între ucrainenii din
întreaga lume, sã ne conducã pe toþi
spre noi realizãri comune în numele
propãºirii spirituale ºi al progresului
pe toate planurile al statului ucrai -
nean.

Paºte luminat!
Pace ºi belºug în casele voastre!
Hristos a înviat!

Konsteantyn HRyªCenKO,
Ministrul afacerilor externe al

Ucrainei

La 18 mai 2011, mi -
nistrul afacerilor externe
al Ucrainei, Konstean -
tyn Hryºcenko, a efectu-
at o vizitã oficialã de o
zi în România. Vizita
ºefului diplomaþiei
ucrai nene este prima în
ultimii 6 ani ºi a avut ca
scop in tensificarea dia-
logului po litic bilateral
ºi impulsionarea cola bo -

rãrii ucraineano-române, inclusiv la nivel
regional.

În cadrul întâlnirii cu reprezentaþii comu-
nitãþii ucrainene din Bucureºti, ministrul de
externe al Ucrainei a subliniat cã satisfacerea
drepturilor ucrainenilor din România la edu-
caþie ºi culturã, extinderea reþelei de unitãþi de
învãþãmânt în limba ucraineanã reprezintã
pentru Ucraina una dintre problemele prior-
itare pe ordinea de zi a relaþiilor bilaterale.
Konsteantyn Hryºcenko a menþionat cã
Ucraina este interesatã de reluarea activitãþii
Comisiei Inter guvernamentale Mixte Ucrai -
nea no-Române pe probleme de asigurare a
drepturilor persoanelor aparþinând mino ri -
tãþilor naþionale ºi în continuarea monitorizãrii
de cãtre O.S.C.E. a modului de respectare a
drepturilor ucrainenilor din România ºi ale
româ nilor din Ucraina.

Konsteantyn Hryºcenko a subliniat cã
preºedintele Ucrainei, Viktor Ianukovyci,

doreºte ca sprijinul pe care statul îl acordã
ucrainenilor de peste hotare ºi mai ales comu-
nitãþii ucrainenilor din România sã fie mai
substanþial.

Ion ROBCIUC

Cuvântul preºedintelui Uniunii
Ucrainenilor din România

Mult stimate Domnule Konsteantyn
Hryºcenko, 

Stimaþi oaspeþi, 
Excelenþa Voastrã Domnule Ambasador

Markian Kulyk, 

Am dseosebita onoare de a vã saluta cu
ocazia ºederii Dvs. pe teritoriul României.

Vã rog sã-mi permiteþi ca din partea
Uniunii Ucrainenilor din România ºi a comu-
nitãþii ucrainenilor pe care o reprezint în
Parlamentul României, sã vã urez succes în
munca Dum neavoastrã diplomaticã pentru
obþinerea unor rezultate deosebite.

Noi, ucrainenii din România, ne bucurãm
atunci când avem posibilitatea sã ne întâlnim
cu fraþii noºtri din Ucraina, mai ales atunci
când este vorba de înalþi demnitari ai statului
ucrainean.

În vederea pãstrãrii identitãþii naþionale a
ucrainenilor, Uniunea Ucrainenilor din Ro -
mânia acþioneazã în diferite direcþii, cum ar

fi: limba, ºcoala, cultura ºi religia, lupta pen-
tru renaºterea conºtiinþei naþionale ºi unitãþii
ucrainenilor din România. 

Activitatea noastrã este cunoscutã nu
numai în România, ci ºi peste hotare, Uniunea
Ucrai nenilor din România fiind membrã a
Con gresului Mondial al Ucrainenilor (SKU),
iar preºedintele Uniunii - membru al Direc to -
ratului; este membrã a Congresului Euro pean
al Ucrainenilor (EKU), iar preºedintele
Uniunii este membru în Prezidiul Executiv;
este membrã a Consiliului Mondial Ucrainean
de Coordonare (UVKR) ºi a Asociaþiei pentru
legãturile cu ucrainenii de peste hotarele
Ucrai nei ( Asociaþia „Ucraina - Lumea“).

Uniunea Ucrainenilor din România este o
organizaþie reprezentatã în Parlamentul
Româ niei ºi membrã a Consiliului pentru
Minoritãþi Naþionale din România, iar prin
publicaþiile ei face parte din Asociaþia Presei
Minoritãþilor Naþionale din România. 

Stimaþi ºi mult respectaþi oaspeþi, vã rog
sã-mi permiteþi, încã o datã, sã vã urez mult
succes în misiunea Dumneavoastrã de întãrire
a poziþiei Ucrainei în Europa ºi în lume, de
cultivare a legãturilor strânse româno-
ucrainene.

Stimaþi oaspeþi, vã doresc mult succes!

ªtefan BUCIUta, 
preºedinte al UUR, 

deputat

Vizita ministrului ucrainean de externe, 
Konsteantyn Hryçcenko, în România

În zilele de 13 ºi 14 mai a.c., a fost convocatã de
cãtre preºedintele ªtefan Buciuta, ºedinþa ordinarã a
Prezidiului Executiv al Uniunii Ucrainenilor din
România (UUR). Locul de desfãºurare, de aceastã
datã, s-a stabilit a fi la sediul filialei UUR Satu Mare.
Ordinea de zi a ºedinþei a fost urmãtoarea:

1. Analiza situaþiei financiare a organizaþiei;
2. Analiza situaþiei investiþiilor;
3. Analiza programelor de desfãºurare a alegerilor

locale ºi programarea Conferinþei filialei UUR Mara -
mureº;

4. Analiza articolelor din Statutul UUR ºi propu neri
privind îmbunãtãþirea acestora;

5. Analiza defãºurãrii acþiunilor cultural-educative ºi
a modului de realizare  a planului cultural ºi editorial;

6. Diverse probleme organizatorice privind evi-
denþa membrilor UUR pe organizaþii locale ºi pe fi -
liale.

Toate problemele discutate de cãtre membrii Pre zi -
diu lui au fost consemnate în procesul-verbal al ºe din -
þei, iar mãsurile propuse care nu pot fi soluþionate de
cãtre Prezidiul Executiv vor fi supuse atenþiei Con -
siliului care se va întruni în luna iunie a.c. 

ªtefan BUCIUta,
preºedintele UUR

Din activitatea
conducerii UUR
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Contrar prevederilor meteorologilor care
prognozau o iarnã blândã ºi o primãvarã tim-
purie, na tura se încãpãþânase sã-ºi  impunã re -
gu lile sale. Iarna a fost geroasã ºi cu multã
zãpadã iar primãvara, mult întârziatã, era capri-
cioasã. Chiar ºi Baba Dochia ºi-a scuturat
cojoacele de douã ori, o datã dupã calendarul
nou ºi o datã dupã cel vechi, aºa cã practic, în
luna martie, soarele a fost o apariþie rarã pe cer,
iar norii, precipitaþiile ºi vântul ºi-au fãcut de
cap aproape toatã luna. Spre regretul sãrbã-
toritelor nu a fost frumos nici mãcar în ziua de
8 Martie.

De aceea, când în sfârºit natura s-a mai po -
tolit ºi a considerat cã deja este cazul ca primã-
vara sã-ºi intre în drepturi, toatã lumea s-a
bucurat ºi, probabil, în
felul lor, chiar ºi vieþui -
toarele.

Dupã o îndelungatã
„hibernare“ forþatã în ca -
sã, într-o zi frumoasã,
însoritã, m-am hotãrât sã
evadez în naturã. Aºa cã,
echipat corespunzãtor ºi
bineînþeles cu aparatul de
foto grafiat - prietenul meu
nedes pãrþit - la mine, am
ieºit din casã. Pentru plim-
bare am ales ca de obicei,
dealul cel mai apropiat din
oraº, deal pe care îl urc în
mod obiºnuit în fiecare
anotimp.

Mergeam fãrã sã mã
grãbesc ºi mã delectam cu
peisajul înconjurãtor. Sus
pe deal, totul era acoperit
cu o manta groasã de zã -
padã ºi numai pe alocuri, îndeosebi pe por -
þiunile expuse razelor directe ale soarelui, zãpa-
da se topise par þial dez golind porþiuni de teren
cu vegetaþie de anul trecut. Însã, la o privire mai
atentã, printre firele uscate se puteau desluºi ºi
fire verzi, dar încã foarte firave. Era clar cã
natura simþea suflul pri mãverii ºi se trezea la
viaþã.

De pe suprafeþele întinse de zãpadã com-
pactã razele solare se re flectau puternic
încãlzind, aproape arzând, faþa mea, dar mai
ales ochii. Am regretat nespus de mult cã nu
m-am gândit sã-i protejez fãcând imprudenþa sã
las acasã ochelarii de soare. Din aceastã cauzã
ochii mã usturau ºi aproape lãcrimam fãrã înce -
tare. Tot din aceastã cauzã privirea nu mai dis-
tingea clar anumite detalii ale terenului ºi ale
naturii înconju rãtoa re. Aºa se face cã anumite
tufi ºuri mai mici sau mai mari, crengi cãzute
sau cioate ale copa cilor cãpãtau diferite forme
bizare, iar unele dintre ele, de la distanþã pãreau
a fi niºte vieþuitoare pitite în zãpadã. La acestã
impresie contribuia ºi faptul cã aerul, uºor în cãl -
zit, care se ridica în sus dãdea impresia cã ele se
miºcau clã ti nân du-se, apro piindu-se sau de -
pãrtându-se. Era in te resantã ºi în acelaºi timp
amu  zantã aceastã senzaþie bazatã pe iluzie opti cã.

Plimbându-mã în decorul res pec tiv, in fluen -
þat de aceastã senzaþie, la un mo ment dat am
observat cã o astfel de fiinþã se des prin de din
decor ºi în cepe sã se miºte. Convins cã am de a
face din nou cu o iluzie opticã nu am acordat
atenþie faptului respectiv. Dar, la scurt timp, am
fost nevoit, totuºi, sã acord mai multã atenþie
„vedeniei“ care, culmea, se miºca ºi chiar...
venea în direcþia mea. Câ teo  datã, dispãrea din
câmpul meu vizual ascunsã pe dupã o denive-

lare de teren sau tufiº dar, apãrând din nou tot
mai aproape ºi mai aproape de mine. Cu cât se
apropia mai mult observam cã în realitate era
un câine alb care, aproape se confunda cu zãpa-
da înconjurãtoare. Atunci, am avut o tresãrire,
cãci mi-am adus aminte de o întâmplare petre -
cu tã în alt an, dar tot în aceste locuri, o întâm-
plare pe care am descris-o intitulând-o „Com -
panie de ocazie“ ºi pe care am oferit-o citito-
rilor în „Curierul ucrainean“ nr. 143/144, mai
2009. Probabil cã de emoþie, inima înce pu sã-
mi batã mai tare. Oare era ºi de aceastã datã una
ºi aceeaºi cãþeluºã, pe care de atunci nu o mai
vãzusem? Sau poate, era o simplã coincidenþã?
Ce a urmat a confirmat faptul cã nu mã înºelam.
Animalul ve nea direct spre mine cu paºi

mãrunþi, iar când s-a
apro piat, s-a oprit din
mers ºi a rãmas câteva
clipe nemiºcat cerce -
tându-mã dupã care -
ca ºi prima oarã - s-a
aºe zat cuminte ºi a în -
ce put sã mã priveascã.

Nu mai aveam
nicio în doialã, era
aceeaºi cã þe luºã, cu
bla na albã, coada stu -
foasã ºi mai ales, cu
aceiaºi ochi expresivi
ºi iscoditori.

Ca ºi prima datã
s-a lãsat foto gra fiatã
de parcã asta aºtepta.
Totul pãrea cã se
repetã. Numai deco -
rul, de aceastã datã era
altul aºa cã silueta ei
albã se profila pe

funda lul de culoare verde închis al pãdurii de
molizi din spatele cãþe luºei. Aceasta parcã era
conºtientã de fotogenia sa ºi poate cã îi fãcea
plãcere sã fie fotografiatã...

Evenimetul pãrea sã se des fãºoare ca ºi la
prima întâlnire. Mã aºteptam ca în continuare
„vedeta“ sã-mi dea iar târcoale, eventual sã mã
însoþeascã þinându-mi companie dar, de data
aceasta, nu s-a mai întâmplat aºa ceva. Chiar
dupã primul click al aparatului de fotografiat
cãþeluºa s-a ridicat ºi oarecum indiferentã faþã
de mine, fãrã sã mai dea din coadã în semn de
mulþumire, ºi-a îndreptat capul în altã direcþie.
Stãtea în picioare adulmecând aerul, ciulind
urechile ºi dând semne de neliniºte. Agitatã,
parcã aºtepta sã se  întâmple ceva.

ªi într-adevãr, aºa s-a ºi întâmplat. M-am
convins de asta când, ea a luat-o la fugã la vale.
Întorcând capul în acea direcþie am vãzut pro-
filându-se pe albul zãpe zii  doi câini închiºi la
culoare ºi de mãrimi diferite. Cãþeluºa a pornit
pe urmele acestora ºi dupã câteva salturi i-a
ajuns repede din urmã. Dupã ce s-au mirosit -
„salutat“ în lim baj canin - au pornit toþi trei spre
o destinaþie cunoscutã numai de ei, alergând ºi
hârjonindu-se pe urmele altor paºi abia percep-
tibili ce se pierdeau dupã niºte tufiºuri.

Atunci am înþeles atitudinea cãþeluºei,
indiferenþa ei faþã de mine, cãci era luna martie
când natura se reînnoia, seva copacilor dar ºi
sângele fiinþelor începeau sã circule mai repe -
de, inimile sã batã mai tare indiferent dacã era
vorba de oameni, animale sau pãsãri. ªi asta cu
atât mai mult, cu cât pentru multe dintre aces-
tea era ºi perioada de împerechere, iar de la
aceastã lege nescrisã a naturii nu fãceau excep -
þie nici cãþeluºa ºi nici compania ei caninã. Nu

fãceau excepþie nici pisicile care miorlãiau pe
diferite tonalitãþi mai ales seara, nu fãceau
excep þie nici pãsãrelele care ciripeau vesele
zbu rând printre ramu ri le copacilor. Era „che -
ma  rea na tu rii“ aºa cã i-am înþeles compor ta rea
ºi am dat dreptate vedetei mele patrupede pe
care, poate, altã datã voi mai avea ocazia sã o
revãd însoþitã de cãþeluºi. Aº fi bucuros dacã
s-ar întâmpla aºa mai ales, eu sã am ocazia sã le
fac o fotografie „de familie“. Totul pe lumea
asta este posibil cãci viaþa este plinã de nepre-
vãzut atât pentru oameni, cât ºi pentru animale
ºi alte fiinþe. 

Pânã atunci, i-am zis cãþeluºei, în gând, „la
revedere“ ºi mi-am vã zut de preocupãrile mele,
iar ea, desigur, de ale ei...

Iarema OneªCIUC

RevedereaRevederea

Un prieten de al meu, fãrã prea multã
brumã de carte (dar cu ce fel de suflet, se va
constata) se tot sfia în sporovãielile noastre
zilnice, la o cafea, sã-mi istoriseascã una din
pãþaniile sale. „Hai spune-mi-o, omule, mã
faci prea curios, îl rugam, chiar insistent,
deoarece dându-ºi drumul la gurã ºi-ar fi luat
,,o piatrã de pe inimã“. ªi cedând mai deunãzi,
insistenþelor mele, ce am aflat! 

Amicul meu vizitându-ºi un bun prieten
(intelectual) nu-i de mirare, mai rare însã pot
exista ºi astfel de prietenii, la despãrþire reve -
nise în cãsuþa lui cu un... motan, pe bune, dupã
cum îl asigurase cel cãruia îi fusese musafir.
Având, toatã încrederea în precizare, nu mai
cãutase felina pe sub coadã sau în alt loc ºi
dupã ce se vãzuse cu ea în odaie trebui sã-ºi
dea seama cã i se dãruise o pisicã!

Oftã bietul om, dar cum s-o mai ducã
înapoi ºi veni vremea când pisica „aduse pe
lume“ trei pisicuþe. Mai trecu un timp ºi cele
patru animale, nãscuserã fiecare cãte o
pisicuþã, douã... Nici un motãnel! Astfel cã
prietenul meu se prinsese cu mãinile de cap.
De unde hranã pentru atãtea pisici? Sã le puie
într-un sac ºi sã le lase undeva, hãt departe pe
la vreo casã? Nu. Nu-l lãsa sufletul. „E un
mare pãcat - îºi spunea, cumpãrându-le de
mâncare. Dar care o fi motanul „autor“, sosise
ºi mo mentul pentru a fi descoperit. Îi auzise
miorlãiturile (un fel de plânsete, jalnice) când
se afla în cãlduri, nu-i putea da însã de urmã.
Era doar trecãtor, pesemne. Îl dibuise însã
lipãind din tigaia cu lapte folositã drept „cap-
canã“ reuºind sã-l prindã.

- Procedezi cum vei crede, i-am rãspuns,
vãdit debusolat. Oare aº fi avut un sfat mai
bun?

Le-am auzit ciripitul în pãdure, or fi fost
zgribulite dupã aºternerea primelor ninsori. ªi
gândul mi s-a abãtut la cãsuþele în miniaturã,
viu colorate, aninate în brazii din faþa impunã-
toarei clãdiri, a ªcolii din satul Izvoarele
Sucevei cu interioarele ºi exteriorul reabilitate
dupã standardele în vigoare (acum), o ade-
vãratã bijuterie a þinutului. Cu drag sã înveþe
copiii în ea. Situatã în centrul aºezãrii, în
apropierea rãului Suceava, pe valea mioriticã a
Obcinelor bucovinene, deci într-un cadru na -
tural deosebit de pitoresc, încã înainte de a
intra pe portiþa clãdirii îþi încântã privirea coli -
viile, instalate în pomi de cãtre elevi.
Frumoasã iniþiativã ºi demnã de urmat  pentru
alte ºcoli din judeþ ºi din þarã.

Decebal alexandru SeUL

Pisicile

Coliviile



Curierul UCRAineAn 5

Localitatea Negostina este demult
înscrisã în circuitul valorilor culturii
universale prin Taras ªevcenko,
marele romantic ucrainean, al cãrui
bust se aflã aici din 1999, în plin cen-
tru al Buco vinei, aproape de apa Sire -
tului, care demarcã  hotarul Buco -
vinei de Nord (Ucraina) de cel al
Bucovinei de Sud (România), teri-
torii înfrãþite spiritual de români ºi
ucraineni, precum ºi de cele douã
genii: Mihai Eminescu, care a îndrã -
git acest pãmânt pentru casa pãrin-
teascã de la Cãlineºti-Cupa ren cu ºi
anii de ºcoalã de la Cer nãuþi ºi
Cobzarul ucrainean, ce s-a mutat în
spaþiul acesta binecuvântat de Dum -
nezeu alãturi de confra tele sãu
romantic, sãlãºluind amândoi pururea
în aceastã grãdinã a Raiului  pãmân-
tesc buco vinean.

Dacã la mijlocul lunii ianuarie (15
ianuarie, M. Eminescu) la Suceava -
Cãlineºti-Cuparencu - Cernãuþi ºi

Putna  este sãrbãtorit geniul românesc,
în a doua decadã a lunii martie. Bu -
covina îl sãrbãtoreºte pe Taras ªev -
cenko (n. 9.III.1814, m. 10.III.1861)
împreunã cu tot mapamondul, unde
trãiesc ucrainenii ºi toþi preþuitorii
marelui Cobzar. Conform tradiþiei,
toate serbãrile ªevcenko din Buco -
vina de Sud încep la Negos tina, unde
se organizeazã parastasul marelui
poet la biserica „Sfân tul Dimitrie“
din sat, apoi se depun flori la monu-
mentul poetului, se susþine un pro-
gram artistic în sala Cãminului
Cultural „Naza rie Iaremciuk“.

În acest an, la 12 martie, s-au
organizat de cãtre Uniunea Ucrai -
nenilor din România - filiala Suceava,
Consulatul General al Ucrainei la
Suceava ºi primãriile din Bãlcãuþi ºi
Siret douã manifestãri omagiale dedi -
cate marelui romantic ucrainean: una
la Cã minul Cultural din Negostina ºi
alta la Casa de Culturã „Mihai Te -
liman“ din Siret.

Delegaþia din Ucraina împreunã
cu invitaþii din Bucureºti, Suceava,
Siret, Bãlcãuþi ºi satele din împreju -
rimi au poposit întâi la biserica satu-
lui unde pãrinþii preoþi au oficiat
parastasul în faþa mirenilor localnici.
La parastas au luat parte personalitãþi
marcante, precum marele poet

ucrainean contemporan Ivan Draci,
consulul general al Ucrainei la
Suceava, Vasyl Boie ciko, viceconsu -
lul Vasyl Nerovnyi, Alla Kendzera -
lider al Societãþii „Ucraina - Lumea“,
Iaroslava Colotelo - consilier la
Ministerul Culturii, Ivan Bodnar -
preºedinte al filialei Suceava a UUR
ºi consilier  al Prefecturii Suceava,
Mirco Petreþchi - preºedinte al filialei
Maramureº a UUR, poeþii Ion Coz -
mei ºi Iuri Pavliº, primarii Bãl -
cãuþiului ºi Siretului, Ursachi Vasile
ºi Adi Popoiu, Mihai Mihã iescu
Aniuk, directorul Casei de Culturã
„Mihai Teliman“ ºi redactor la Radio
Iaºi etc.

La comemorarea a 150 de ani de
la moartea poetului Taras ªev cenko,
ansamblul din Kiev „Vyºy vanka“ a
intonat imnul ºevcenkian „Suspinã
Niprul ºi se zbate“.

Dupã sfânta slujbã serbarea a con-
tinuat la bustul poetului T. ªevcenko

din faþa Cãminului Cultural „Nazarie
Iaremciuk“ unde gazdele - UUR
Negostina - fete în costume populare
ucrainene de la ansamblul „N e -
hostynka“ au întâm pinat cu pâine ºi
sare delegaþia oaspete din Kiev în
frunte cu marele poet Ivan Draci ºi
Alla Kendzera - liderii Societãþii
„Ucrai na - Lumea“, ºi pe membrii an -
samblului „Vyºyvanka“, dupã care
primarul Vasile Ursachi, pre ºedintele
filialei Suceava a UUR, Ivan Bodnar,
i-au salutat pe oaspeþi ºi pe toate per-
sonalitãþile prezente la marea serbare
a poetului T. ªevcenko. A urmat
depunerea coroanelor ºi florilor la
bustul poetului pe fondul muzical al
celor douã imnuri de stat, al Ucrainei
ºi al României. Astfel, s-au depus
flori din partea delegaþilor Ucrai nei ºi
Consulatului General al Ucrai nei la
Suceava, din partea Prefecturii ºi a
Consiliului Jude þean Suceava, din
partea Primãriei Municipiului Su -
ceava, din partea biroului parlametar
PSD din Rã dãuþi, din partea UUR ºi
din par tea scrii torilor ucrain e ni din
România, din partea experþilor guver-
namentali pentru minoritãþi, din
partea fi lialei Suceava a UUR ºi a
organizaþiei locale a UUR, din partea
pri mã riilor din Siret ºi Bãlcãuþi, a
ºco  lilor din Bãlcãuþi ºi Negostina etc.

Ilustrul oaspete Ivan Draci, invitat
la cuvânt, a mulþumit întâi organiza-
torilor pentru ºansa de a se afla în
Bucovina, în satul Negos tina, cel mai
ospitalier sat pe care  l-a întâlnit în
ultima vreme, iar Taras ªevcenko de
când s-a mutat aici, îi va asigura aura
veºniciei, prin însãºi veºnicia sa.

Excelenþa Sa, consulul general al
Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko,
a mulþumit delegaþiei din capitala
Ucrainei, personal liderului sãu, poe-
tului Ivan Draci, erou al Ucrainei,
dnei Alla Kendzera - liderul
Societãþii „Ucraina - Lumea“, tuturor
delagaþilor ºi oaspeþilor veniþi sã
omagieze cei 197 de ani de la naºtera
marelui geniu ucrai nean ºi 150 de ani
de la moartea sa. ªi, bineînþeles, a
mulþumit localnicilor ºi organizato-
rilor pentru dra gostea ce o poartã
marelui Cob zar ucrainean, sãrbã-
torindu-l an de an aºa cum pro-
cedeazã toatã Ucrai na ºi întreaga
Diasporã ucrai neanã, întrucât marele
romantic T. ªev cenko este considerat
un adevãrat luptãtor neobosit pentru
dreptate, libertate, egalitate ºi frãþie.

Din partea Consiliului Judeþean
Suceava, în numele preºedintelui sãu,
Gheorghe Flutur, a vorbit vice pre -
ºedintele Ilie Vasile, care a subliniat
cã România ºi Ucraina trãiesc în bunã
vecinãtate, dezvoltã relaþii multiple
de colaborare, fac eforturi reciproce
de cunoaºtere ºi promovare a cul-
turilor, cãci poeþii Eminescu ºi ªev -
cenko, ca poeþi universali, n-aveau
frontiere.

Cu mare bucurie a fost întâmpinat
viceprimarul Municipiului Suceava
Viorel Seredenciuc, originar din
Negostina, care a mãrturisit cã vine
mereu cu drag în satul copilãriei sale
ºi, bineînþeles, sãr bã toreºte cu plãcere
marile evenimente culturale ºi reli-
gioase ale satului.

Serbãrile anuale dedicate lui ªev-
cenko l-au apropiat  mai mult de sat ºi
de cultura ucraineanã ºi-i pare bine cã
poate citi bilingv „Cobzarul“ lui T.
ªevcenko  în frumoasa tradu cere a
poetului sucevean Ion Cozmei.

Parlamentarul PSD, Eugen Be -
jenariu, ºi-a exprimat bucuria de a se
afla la un asemenea eveniment cultu -
ral, cãci personalitatea lui Taras ªev-
cenko, asemenea personalitãþii  poet-
ului nostru naþional, Mihai Eminescu,
este demnã de admiraþie, fiindcã
întruchipeazã cele mai frumoase ide-
aluri ale unui popor - idealuri de
dreptate ºi libertate, iubire frãþeascã,
armonie.

Despre relaþii strânse dintre
ucrainenii din România, respectiv
Bucovina, a vorbit liderul Socie tãþii
„Ucraina - Lumea“, Alla Kend zera,
care a amintit cu plãcere despre par-
ticiparea, în câteva rânduri, a profeso-
rilor de limba maternã ucraineanã la
cursuri organizate de Universitatea
„Taras ªevcenko“ din Kiev, despre
participarea grupurilor folclorice din
Negos tina, conduse de prof. Nicolae
Maidaniuc ºi Mihai Voloºciuc, la fes-
tivalurile internaþionale de cântec ºi
dans din Kiev etc. 

Printre alþi vorbitori, trebuie sem-
nalatã neapãrat intervenþia prim-
vicepreºedintelui UUR Mirco Pe -
treþchi care a prezentat un salut din
partea deputatului ucrainenilor ªtefan
Buciuta, preºedintele UUR, sublini-
ind cã Bucovina prin serbãrile anuale
dedicate marelui Cobzar ucrainean
Taras ªevcenko  din Negostina, Siret,
Suceava ºi din Iaºi se face cunoscutã
nu numai în România ºi Ucraina, ci ºi
în Diaspora ucraineanã, iar serbãrile
ªevcenko se organizeazã cu aceeaºi
dragoste ºi dãruire atât în Mara -
mureº, la Sighet, Baia  Mare, Satu
Mare, cât ºi-n Banat, Bucureºti,
Galaþi, Dobrogea sau Botoºani unde
existã filiale UUR ºi nu numai la fi -
liale judeþene, ci aproape în fiecare
ºcoalã unde se predã limba lui ªev -
cenko.

Dupã frumoasa intervenþie a
expertului guvernamental pentru
minoritãþi, Vladimir Hapenciuc, care
îndemna copiii sã înveþe limba mater-
nã ca sã-l citeascã pe ªevcenko ºi sã-
ºi îndeplineascã cu adevãrat visul
vieþii lor, membrii grupului „Ne -
hostyn ka“ au prezentat montajul lite -
rar-muzical „Dumy moi, dumy moi“/
„Gândurile mele, gânduri“) impre-
sionând auditoriul prin recitãri
admirabile.

Serbarea de la bustul poetului
ªevcenko s-a mutat la sala Cãminului
Cultural, pe scenã, dar nu înainte ca
dna Iaroslava Colotelo, de la Minis -
terul Culturii ºi dl Ivan Bodnar, con-
silier al Prefecturii Suceava ºi preºed-
inte al UUR - filiala Suceava, sã fi
urat spectatorilor vizionare plãcutã a
concertului, evocând în plus alte
laturi ale personalitãþii poetului
Cobzar, dragostea sa pentru picturã,
muzicã, folclor.

Spectacolul „Tãtucule Taras“ s-a
deschis prin prestaþia extraordinarã a
prof. Nicolae Maidaniuc cu „Strunele
Negostinei“. 

Poetul Mihai Voloºciuc a emoþio -
nat întreaga audienþã cu poezia
„Veºnicia lui Taras“, iar finalista con-
cursului naþional de poezie ucrai -
neanã Andreea Grigoraº a stârnit
lacrimi ºi aplauze recitând poemul
des pre soarta fetei fãrã soartã
„Lileia“ / („Crinul“).

O frumoasã impresie au lãsat
membrii ansamblului „Nehostynka“
pregãtiþi de Felicia Grigoraº ºi Piþuc
Mihaela, iar elevele Grigoraº Alina ºi
Cozaciuc Mariana, precum ºi Diana
Malanciuc cu Grigoraº Narcisa,
recitând poemele „Kateryna“, „ªi ce -
lor morþi, ºi celor vii, ºi celor nenãs-
cuþi încã...“, „Gânduri ale mele, gân-
duri“ ºi „Testamentul“, au demonstrat
cã poezia lui ªevcenko e frumoasã cu
adevãrat ºi nemuritoare.

Apariþia pe scenã a membrilor
ansamblului „Vyºyvanka“ din Kiev
ne-a fãcut sã uitãm cã evolueazã doar
niºte copii ºi tineri,  pentru cã aceºtia
pãreau mai degrabã niºte „vestitori ai
cerului“ cum spunea cândva poetul
Silvestr Iarycevkyi.

(Continuare în pagina 6 )

omagierea lui Taras Çevcenkoomagierea lui Taras Çevcenko

la negostina çi Siretla negostina çi Siret
(197 de ani de la naçtere çi 150 de ani de la moarte)(197 de ani de la naçtere çi 150 de ani de la moarte)

Aspect de la depunerea de coroane
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La finele spectacolului auditoriul
a fost invitat, dupã pauza de masã, la
Siret, dar nu înainte de a vizita noua
bibliotecã ucraineanã „Ivan Abra -
miuc“ ºi „Casa Tradiþionalã Ucrai -
neanã“ de la sediul UUR Negostina.

Amenajarea noului sediu local al
UUR a fost apreciatã pozitiv de
cãtre marele poet Ivan Draci. Oas -
peþilor din Kiev le-au fost oferite
cadouri - cãrþi ale scriitorilor ucrai -
neni din Negos tina ºi Buco vina.

În dupã-amiaza aceleiaºi zile,
Siretul a întâmpinat oaspeþii serbãrii
Taras ªevcenko la sediul Casei de
Culturã tot cu pâine ºi sare ºi cu
alocuþiuni pline de ospitalitate din
partea conducerii locale a istoricului
oraº - fosta capitalã a Moldovei.

Consulul general al Ucrainei la
Suceava, Excelenþa Sa Vasyl Boie -

ciko, a mulþumit publicului siretean
care întotdeauna a ºtiut sã-ºi
primeascã oaspeþii, conducerii lo -
cale pentru organizarea exemplarã a
manifestãrilor culturale proucrai -
nene, iar ilustrul poet Ivan Draci a
ºtiut sã explice spectatorilor, la mo -
dul simplu, cã marele geniu ucrai -
nean Taras ªevcenko, în ciuda unei
vieþi trãite în deportare în pustiurile
Asiei, a fost un om ca toþi oamenii -
simplu, bun, credincios, devotat po -
po rului ºi patriei sale Ucraina.

Spectacolul de la Siret organizat
de inimosul director Mihai Mihã -
iescu Aniuk - poet ºi redactor la
Radio Iaºi, a debutat cu intervenþia
deosebitã a poetului traducãtor din
T. ªevcenko, Ion Cozmei, care a
recitat fragmente din poemele
„Maria“ ºi „Vrãjita“.

Pe scenã au evoluat cinci for-
maþii artistice: „Soacrele“, din Su -

ceava, instructor Huþanu Aurora,
ansamblul de cântece ºi dansuri
„Kolomyika“ de la Casa de Culturã
din Siret, instructor Ianoº Zirca, for-
maþia vocal-instrumentalã a Depar -
tamentului de pompieri Rãdãuþi,
instructor plt. Popovici Bog dan,
ansamblul de cântece ºi dansuri
„Ko zaciok“ - Bãlcãuþi, in structor
ªoiman Petru ºi ansamblul folcloric
„Vy ºyvanka“ din Kiev, toate cu ex -
perienþa festivalurilor naþionale ºi
internaþionale cu ex cepþia formaþiei
pompierilor, care a impresionat prin
þinuta corului militar sãrbãtoresc ce
a ºtiut sã interpre teze ºi melodii
suave din ªevcenko.

Atmosferã cu adevãrat ºev cen -
kianã au creat recitãrile ºi cântecele
„Soacrelor“, precum ºi montajul
lite  rar-artistic al ansamblului „Vy -
ºy vanka“ care au cules aplauze fre-
netice din partea auditoriului. Toate

formaþiile participante la ambele
spectacole au primit diplome din
partea UUR, de la preºedintele filia -
lei Suceava, dl Ioan Bodnar. Prezen -
tatoarele celor douã spectacole ªev-
cenko ºi recitatoarele talentate din
poezia marelui Cobzar, Grigoraº
Alina ºi Ana Maria Chir ne ciuc, i-au
invitat pe spectatori sã participe ºi la
anul la omagierea marelui poet
ucrainean Taras ªev cenko, iar dom-
nii primari din Bãlcãuþi ºi Siret,
Vasile Ursachi ºi Adi Popoiu, au
mulþumit delegaþiei din Ucraina ºi
Consulatului General al Ucrainei la
Suceava pentru surpriza oferitã
artiºtilor, spectatorilor  ºi organiza-
torilor pentru reuºita spectacolului
omagial Taras ªev cenko.

Ioan CHIDeªCIUC

Manifestãrile culturale
dedicate marelui poet
ucrainean Taras ªevcenko
au continuat ºi în luna
mai. Unii considerã cã
anul 2011 ar trebui dedi-
cat în întregime marelui
om al culturii ucrai  nene,
întrucât se comemoreazã 150 de ani de la
moartea sa, iar în luna mai a anului 1861 trupul
neînsufleþit al marelui Cobzar a fost dezgropat ºi

transportat în Ucraina, la Kaniv, unde a fost reîn-
humat pe muntele care îi poartã acum numele ºi
unde existã un monument gi gant ºi un muzeu
dedicat lui (ªevcenkova hora).

Având în vedere acest eveniment important
din istoria Ucrainei, membrii organizaþiei locale
a UUR din Ruscova, al cãrei preºedinte este
Pintea Mariciuc, au considerat ca oportunã orga-
nizarea manifestãriilor în luna mai.

Manifestarea s-a dovedit a fi pe mãsura aºtep-
tãrilor. Cu acest prilej a fost  organizat ºi un sim-
pozion la ºcoala din localitate,  de care s-a ocu-
pat profesoara de limba ucraineanã Mariana
Dobroþchi, apoi evenimentul cultural s-a desfã -
ºurat la Cãminul Cultural din localitate.

Având în vedere  faptul cã filiala UUR Mara -
mu reº, al cãrei preºedinte este Miroslav Pe -
treþchi, organizeazã aici în fiecare an mani-
festãrile dedicate marelui poet, la sfârºitul spec-
tacolului s-a propus ca organele administraþiei
locale sã decidã ca acest cãmin cul tural sã poarte
numele marelui poet Taras ªevcenko.

Manifestarea culturalã dedicatã poetului a
fost susþinutã de grupurile artistice din Ruscova,
Poienile de sub Munte, Crasna, Rona de Sus,
Crãciuneºti, Remeþi ºi Bistra, bine reprezentate
de cãtre organizatorii lor, Mihaela Miculaiciuc,
director al Cãminului Cultural din Ruscova,
Nemeº tean Vasile ºi Pasenciuc Vasile din Re -
meþi, Scerban Ivan din Crãciuneºti, Geta

Petreþchi ºi Opriºan Elek din Rona de Sus, Co -
reniuc Dumitru din Bistra, Mocernac Gheor ghe
din Crasna, Chifa ªtefan ºi Veciunca Maria din

Poienile de sub Munte, solista
din Baia Mare, Sauciuc Maria,
fiicã a satului.

În salã i-am observat pe vechi
colaboratori ai noºtri, scriitorii
Iuri Pavliº ºi Pavlo Romaniuc,
localnicii Vasile Horvat, Glo -
dean Ivan, Covaci Alecsa, pe
viceprimarul comunei, Bumbar
Cor nel.

La reuºita acþiunii din comu-
na Ruscova ºi-au adus con-
tribuþia  unii membri ai biroului
organizaþiei locale a UUR cum
ar fi Bilec Petru, Bumbar Petru,
Roman Ioan ºi din partea Or -
ganizaþiei de Femei, Mariciuc
Ana, Moroz Maria, Roman
Maria.

Unele formaþii artistice au
fost acompaniate cu pricepere de  taraful condus
de violonistul Bilec Petru.

Îi felicit pe toþi organizatorii care au con-
tribuit la reuºita acestei manifestãri.

În continuare, dl ªtefan Buciuta a rostit urmã-
toarea alocuþine:

Stimaþi reprezentanþi ai autoritãþilor  locale, 
Dragi invitaþi,
Dragi ucraineni,
Doamnelor ºi domnilor,

Conform unei tradiþii
mai vechi ne-am adunat as -
tãzi, aici, în sala de festivi -
tãþi a Cãminului Cul tu ral
din Ruscova pentru a cinsti
memoria geniului po po rului
ucrainean Taras ªevcenko.

Nu mulþi scriitori din cei
ce au dobândit recunoaº te -
rea mondialã reprezintã
simboluri ale popoarelor
lor, precum Taras ªevcenko,
"un fiu de mujic ce a ajuns
conducãtor în imperiul su -
fletului", aºa cum l-a des -
cris un alt titan al literaturii
ucrainene, scriitorul Ivan
Franko.

Ideile ºi operele lui Taras ªevcenko au fost o
forþã hotãrâtoare în trezirea conºtiinþei naþio -
nale a poporului ucrainean, idei care nici pânã
în prezent nu ºi-au pierdut din actualitate. Dacã
ne amintim doar de cuvintele lui „Uniþi-vã, fraþii
mei, vã rog ºi vã implor", este ºi acum de înþeles
cã numai prin unire, numai prin iubire faþã de
neam putem sã ne edificãm nu numai ca naþiune,
ci sã perpetuãm ºi moºtenirea noastrã culturalã.

Sãrbãtorirea Zilelor Taras ªevcenko în
întreaga lume ne demonstreazã cã acest eveni-
ment  este un fenomen cultural nu numai pentru
ucraineni, ci ºi pentru cei care iubesc cultura. 

În România, etnia ucraineanã cinsteºte
memoria marelui Cobzar prin adunãri festive,
seri literare, concerte, recitãri de poezie în ºcoli
ºi cãmine culturale din oraºe ºi sate, aºa cum de
altfel ne-am adunat ºi noi, astãzi, aici, la
Ruscova, în sala de festivitãþi a Cãminului
Cultural.

La sãrbãtoarea de azi sunt invitate grupuri
artistice din localitãþile cu populaþie majoritar
ucraineanã, grupul artistic al comunei Ruscova,
ansambluri din localitãþile învecinate.

Evenimentele culturale dedicate marelui poet
ucrainean Taras ªevcenko continuã  ºi în luna
mai în  judeþele unde nu s-a desfãºurat acest
eveniment. Dorim succes deplin organizatorilor
acestor acþiuni!

preºedintele UUR,
deputat ªtefan Buciuta

MMaanniiffeessttaarree  ccuullttuurraallåå  llaa  RRuussccoovvaa  ddeeddiiccaattåå
mmaarreelluuii   ppooeett  TTaarraass  ÇÇeevvcceennkkoo

Aspect de la manifestare

Corul „Vocile Ronei“
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Reporter: ,,Trãiesc pe malurile
marilor speranþe/ªi vorbe-adun, ºi
stropi de apã vie,/Acolo coasa morþii
nu m-atinge/ªi cine asta n-a ºtiut sã
ºtie“.  Propun sã începem discuþia
noastrã de la aceste versuri ale dum-
neavoastrã...Avem atât de multã
nevoie de speranþã ºi de optimism în
aceste vremuri, când pare mai mult
ca oricând cã oamenii îºi pierd
reperele. Trece omenirea printr-o
crizã moralã?

Mihai Voloºciuc: Împrejurãrile
vieþii m-au adus pe aripile lor destul
de obosite pe aºa-zisul mal, pe care
cei cãrora le lipseºte spe ranþa, nu pot
supravieþui...

Când visul meu de-a atinge cel
mai înalt vârf al dreptãþii s-a împot-
molit la mijlocul urcãrii, am supra -
vieþuit datoritã faptului cã speranþa,
care tot în acelaºi mo ment explora
mintea mea, rãmânea unicul meu
salvator, unicul meu soare, aerul cu
dulci arome de murã neagrã ºi de
viºinã coaptã; luptam cu mine însu-
mi, cu tãrie ºi forþã, pentru a mã
înarma cu spe ranþã fãrã de care este
foarte greu sã parcurgi drumul vieþii.

Oamenii îºi pierd reperele din
cauza faptului cã le lipseºte lucrul
esenþial - speranþa. Odatã un prieten
deznãdãjduit mi-a zis: „Abia mã þin
pe picioare, parcã sunt mort, nu mai
am nicio speranþã în mine, totul s-a
spulberat, s-a to pit...“. Dupã un timp
am primit o veste tristã: Cristian ºi-a
pus capãt zilelor.

Omenirea de azi trece printr-o
crizã moralã... de ce? Pentru cã nu
mai are speranþã ºi nicio alianþã cu
puterile divine, cu Dumnezeu care
înfiripeazã în mintea noastrã un
imbold, o mãreaþã poruncã de a
menþine în noi o puternicã spe ranþa,
strãlucitoare precum este slava cea
de sus; urmeazã ca noi sã o mode -
lãm, sã o întãrim cu iubire, sã o

înfrumuseþãm în aºa fel, încât sã
strãluceascã precum strãlucesc toate
galaxiile cerului. De abia atunci
putem fi oameni tari, gata sã plu teas -
cã pe cele mai înfuriate va luri ale
oceanelor, sã zboare prin furtunile
vieþii, sã treacã ºi prin cele mai dev-
astatoare incendii ºi sã ajungã la
destinaþie cu bine. Vor reuºi datoritã
faptului cã la cârma vieþii lor a stat
speranþa, forþa de neînlocuit, tezau-
rul cel mai de preþ al vieþii.   

R.: Dacã sunteþi de acord, ne
vom întoarce în trecut... în Negos -
tina copilãriei dumneavoastrã, ca o
împlinire a dorinþei din versurile
,,Întoarce-te, copilãria mea descul -
þã,/În împãrãþia sufletului meu/ªi
împreunã vom parcurge drumu -
rile/Care ne vor duce-n lumea bas-
melor mereu“.

M.V.: Copilãria mea se poate
împãrþi în douã etape; ºi azi mi-e dor
de prima parte a copilãriei mele.

Bunica mea avea un dar fantastic
de-a spune basme, poveºti; chiar le
inventa pe loc... era de-ajuns sã-i
sugerez despre ce fel de eroi sã-mi
povesteascã ºi ea începea sã im pro -
vizeze. Cu toate cã avea doar patru
clase primare, era foarte înþeleaptã;
pãrea a fi o adevãratã actri þã... pen-
tru cã atunci când povestea despre
furtunã, mi se pãrea cã în jurul nos-
tru furtuna face ravagii, smulge
acoperiºurile caselor, scoate copacii
din rãdã cinã, rupe gardurile...Aº fi
cel mai feri cit om dacã aº putea sã
retrãiesc prima parte a copilãriei
mele, ascultând basmele bunicii
mele...

Dar, dupã cum se spune în popor
cã „dupã vreme bunã mai vine ºi
vreme rea“, aºa s-a întâmplat ºi în a
doua parte a copilãriei mele. Când
trebuia sã mai ascult basme ºi po -
veºti, a venit rãzboiul crud ºi nemi-
los. Mi-amintesc cum, într-o dimi -

neaþã, vãzusem prin geamul casei
tunuri foarte mari instalate în poziþie
de tragere. O întrebam pe mama de
ce au pus acele þevi lungi pe douã
roþi? ªi mama mi-a zis cã acelea
sunt tunuri care ucid. Toc mai atunci
au ieºit dintr-un tun foc ºi fum, s-a
auzit o bubuiturã atât de puternicã,
încât toate geamurile din faþa casei
au crãpat. M-am speriat aºa de tare,
deoarece am crezut cã au tras în casa
noastrã pentru a ne ucide.

Dupã acel zgomot infernal a
venit un soldat în curte ºi a strigat:

„Fugiþi unde ºtiþi cã aici va fi
rãzboi!“. Tunurile au început sã tra -
gã cãtre localitatea Mãnãstioara
unde se afla inamicul.

Mama m-a luat de mânã ºi pe
lângã acele tunuri, prin livezi, apoi
pe lângã pãdurea din Rudeºti, pe
lângã cea din satul Gropeni am ajuns
la Botoºeniþa la sora mamei care,
cãsãtorindu-se, locuia acolo. Ne-am
refugiat în acel sat, unde am stat mai
mult de jumãtate de an.

Era ºi lipsã de hranã...mama fãcea
niºte turte mici din fãinã de ovãs ºi de
orz, de bomboane nici vor  bã, nu ºtiam
de ciocolatã...de aceea am scris ºi
poezia ,,Fãrã copi lãrie“ care a fost
publicatã în „Naº holos“.

(Continuare în pagina 13)

De vorbå cu Mihai Voloçciuc...

Câinele este prietenul omu lui.
Am citit despre câini care au fãcut
istorie: au strãbãtut mii de km pen-
tru a ajunge acasã, au salvat vieþi
omeneºti, au luptat în rãzboaie
fiind medaliaþi, au fost în cosmos, au fãcut
politicã alãturi de celebrii lor stãpâni oferind
dragoste, prietenie, loialitate, fãrã condiþii, fãrã a
sta pe gânduri. Pentru ei ºi pentru vieþile lor
eroice s-au ridicat peste tot în lume zeci de monu -
mente. În marea lor dragoste pentru prietenii lor
patrupezi, mulþi dintre stãpânii acestor animale,
îºi lasã averile prin testament, pentru îngrijirea lor
dupã ce ei se vor înãlþa la ceruri. În copilãria mea,
la casa pãrinteascã, am avut un câine tare frumos
(alb cu gri), precum am vãzut doar în filme mai
târ ziu.Tarcuº îl chema ºi constituia bucuria fami-
liei, dar mai ales a celor 5 copii. Aveam o regulã:
cine se scula dimineaþa primul, avea prioritate la
joacã cu Tarcuº, dar ºi la îngrijirea lui. Într-o
noapte Tarcuº a dispãrut cu tot cu lanþ ºi nu s-a
mai întors niciodatã. Pentru noi a fost o tragedie.
L-am cãutat cu toþii peste tot, dar în zadar. Ani de
zile l-am aºteptat, nepermiþând  a se aduce alt
câine pentru cã noi, copiii, am considerat cã
Tarcuº n-are  comparaþie  ºi e de neînlocuit. Când
trec  prin Dãrmãneºti ºi mã gândesc la locurile
dragi, unde mi-am petrecut copilãria, îmi apare în
gând Tarcuº pe care l-am iubit nespus. În ultima
vreme se vorbeºte mult despre soarta câinilor
vagabonzi din România. Despre aceºtia nu voi
vorbi prea mult, pentru cã toatã lumea vede la TV

câini înfometaþi care atacã trecãtorii, sperie copii,
murdãresc spaþii în jurul locuinþelor, tulburã lin-
iºtea ºi somnul oamenilor prin lãtratul sau sche-
unatul lor, mai grav, curmã vieþi omeneºti. Scena
vãzutã la TV când o femeie a cãzut victimã
câinilor, mã îndeamnã sã scriu câteva aspecte în
legãturã cu câinii. Am avut ocazia, ca în Ger -
mania sã locuiesc ceva timp ºi la sat ºi la oraº.
Satul în care am locuit are doar 6 case, iar spaþiul
verde este imens. Aºa încât câinii ar putea ºi ar
avea loc sã se desfãºoare în voie. Dar n-am vãzut
unul sã vagabondeze. Stãpânii câinilor îi duc la
plimbare în lesã, iar  locul murdãrit de aceºtia este
imediat curãþat. Iar la oraº, propietarilor de patru-
pede le este permis sã cãlãtoreascã ºi în mij loace
de transport cu aceºtia. Pe lângã faptul cã ei sunt
într-o stare igienicã perfectã, sunt instruiþi aºa
încât nu deranjeazã cãlãtorii. Îmi place sã privesc,
sã studiez, sã întreb, poate vreodatã voi scrie
despre anumite as pec te, când se iveºte prilejul.
Astfel, vã zând doi câini ce semãnau cu regretatul
meu Tarcuº (fãrã lesã) stând lângã stãpânul lor
care aºtepta autobuzul, m-am aºezat în partea
opusã a aceleiaºi bãnci sã admir frumuseþea lor,
dar ºi sã vad dacã ei se vor repezi asupra mea.
Stãteau liniºtiþi la picioarele stãpânului lor, iar
când a sosit autobuzul, la îndemnul acestuia ei au

urcat pe rând, poi a urcat ºi omul. În
autobuz imediat s-au cuibãrit într-un
colþ al spaþiului liber ºi larg. Gazda la
care am locuit un timp mi-a adus vreo 3
albume de familie pentru a rãsfoi, pen-

tru a cunoaºte familia. Din cele 3, primul album pe
care a pus mâna era cu cãþeluºa lor (albã ca zapa-
da) care locuia în apartament împreunã cu cei ce o
iubeau ºi o îngrijeau ca pe un copil. Au fãcut un
tablou mare, frumos înrãmat cu cãþeluºa lor ºi l-au
pus la loc de cinste.

Cu toatã îngrijirea medicalã, vârsta ºi-a spus
cuvântul ºi prietena casei a murit. În poveºtile
despre viaþa acestei familii, eroul principal era
cãþeluºa, pe primul plan, apoi urmau alte amintiri.
Eu ascultam cu atenþie ºi împãrtãºam durerea,
dorul de un prieten drag, fie el ºi animal. Am cân-
tat "Din bucata mea de pâine... când gazda a
plâns. Eu, la fel. El pentru cãþeluºã, eu pentru
Tarcuº. Dacã în România ar fi o ordine în legãturã
cu câinii fãrã stãpân ºi cineva ar propune o lege de
eutanasiere a lor, ar fi un mare pãcat. S-ar încãlca
porunca lui Dumnezeu "Sã nu ucizi". Dar, decât
sã-i vezi înfometaþi, doar piele ºi os, în cazul
acesta ar fi mai bine sã le curme suferinþa. Pânã ºi
oamenii care nu mai pot suporta durerea fizicã,
ºtiind cã nu mai au nicio speranþã de viaþã,
opteazã pentru curmarea suferinþei prin mijloace
medicale. Pentru cã astfel, cum spune preotul,
„Dincolo nu e nici durere, nici întristare, nici sus-
pin“.

artemizia GHeORGHI

„Din bucata mea de pâine...“

Am aflat cu multã tristeþe vestea încetãrii din
viaþã a celui care a fost Gheorghe Horbaºevschi, o
personalitate multilateralã, un om de caracter, un
talent remarcabil. 

S-a nãscut la 27 decembrie 1924 în Bucovina de Nord. A învãþat în
comuna natalã (Borivþi) ºi la Kiþman. A visat sã devinã jurist, l-a pasio nat
istoria, dar soarta a fãcut ca toatã viaþa sã fie constructor de cãi fera te.

În vremuri de restriºte, ºi-a iubit conaþionalii, simþindu-se rãspunzã-
tor faþã de soarta lor. Din aceastã cauzã a avut mult de suferit. 

Aº remarca interesul pe care cel plecat dintre noi l-a manifestat pen-
tru viaþa noastrã comunitarã. A fãcut parte din organizaþia noastrã, fiind
un fidel ºi fervent apãrãtor al cauzei ucrainene.

A fost ºi un îndrãgostit de literaturã, aºa cum au dovedit numeroase-
le sale articole publicate în revistele editate de UUR. În anul 2004,
Gheorghe Horbaºevschi a publicat o carte cu multã substanþã autobio -
graficã Bytva za Bukovynu (= Luptã pentru Bucovina), apreciatã de citi-
torii sãi. 

Prin dispariþia lui Gheorghe Horbaºevschi, la 9 aprilie 2011, a fost
creat un gol nu numai în publicistica ºi literatura ucraineanã, ci ºi în
obºtea noastrã ucraineanã.

Fie-i memoria binecuvântatã!
Ion ROBCIUC

Gheorghe Horbaºevschi
(1924 - 2011)
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Când ne-am întors acasã, am vãzut cu ochi
de copil alte imagini de groazã. În casa noastrã
s-a instalat un spital militar; se fãceau operaþii,
veneau rãniþi de pe front ºi strigau de durere.
Am vãzut cum aruncau într-o ladã mâini ºi
picioare tãiate, cum le duceau cu cãruþa pentru
a le îngropa în grãdina ºcolii vechi.

Apoi am vãzut ºi alte tragedii - asta mai
târziu, când soldaþii mareºalului Antonescu
strângeau evreii ºi-i chinuiau pânã când aceºtia
îºi dãdeau sufletul... Þin minte cum au prins un
evreu în sat care vindea chibrite, orez, foi de
dafin...cum l-au dus în spatele casei, cum un
ofiþer fãrã inimã îl lovea în cap cu pistolul.
Evreul cãzut în genunchi îi sãruta cizmele
rugându-l sã nu-l omoare, cã e singur la pãrinþi;
dar ofiþerul tot îl lovea, pânã i-a zdrobit capul,
apoi a mai tras încã douã focuri în cadavru ºi
s-a terminat...

Când mã gândesc la cea de-a doua parte a
copilãriei mele mã încearcã o durere grea ºi de
neimaginat.

R.: În anii copilãriei se-nfiripã acel senti-
ment indestructibil între mamã ºi copiii ei. Vã
iubiþi mult mama...o iubire care face ca peste
ani ,,...dupã întâlnirea lor din visu-adânc/pe-un
ger nãprasnic florile au înflorit“. E vorba de
întâlnirea dintre „fiul...întors din depãrtãri“ ºi
mama rãmasã acasã într-o veºnicã aºteptare ,,a
odorului mult dorit“.

M.V.: Pentru mine mama era o sfântã, o
muceniþã cu coroana de aur...

Am terminat ªcoala de Artã Popularã, secþia
claviaturã, în care am învãþat sã cânt la pian,
orgã ºi acordeon. Am fost apoi angajat la Intre -
prinderea de Exploatare ºi Transport Iaco beni
judeþul Suceava ca instructor cultural pe între-
prindere, formând la vremea aceea patru
brigãzi de agitaþie de înalt nivel artistic. Au
urmat programe la cabane forestiere, la cãmine
culturale, concursuri ºi premii. Pentru ocuparea
primului loc la concursul de brigãzi artistice
din oraºul Câmpulung Moldovenesc fiecare
membru al brigãzii în frunte cu instructorul au
primit premii în bani ºi 6 zile de învoire.

Profitând de aceastã învoire, m-am urcat în
tren ºi m-am dus sã o vãd pe mama. Când
trenul a ajuns în garã la Suceava, viscolea de nu
se vedea om cu om. ªi totuºi pe o aºa vreme,
autobuzul a plecat din staþie cãtre Siret. Când
am ajuns la Botoºeniþa nu s-a mai putut înain-
ta... drumurile erau înzãpezite. Atunci m-am
hotãrât sã merg pe jos... dorul de a o vedea pe
mama era mai puternic decât orice viscol. Trei
ore m-am chinuit sã ajung, printre nãmeþi ºi pe
un ger nãprasnic, la poarta mamei mele. Am
bãtut uºor la geam ºi am auzit un glas atât de
dulce cum poate sã-l aibã numai mama: „Cine
bate?“. „Eu, Hanko, am venit acasã“. ªi uºa
s-a des chis, mama m-a îmbrãþiºat ºi mi-a zis:
„Copilul meu, cum de-ai venit pe o aºa vreme?
Tu nu vezi cã potop e-napoi ºi înainte? Hai în
casã, urcã-te pe cuptor ºi încãlzeºte-te sã nu
rãceºti...“

Aceste cuvinte m-au încãlzit, mi se pãrea cã
afarã-i primãvarã ºi cã rãsar florile din zãpadã
ºi încep, pe acel ger usturãtor, sã înfloreascã.
Aºa s-a nãscut ºi poezia ,,Întâlnirea fiului cu
mama“.  

R.: Poet, compozitor, dirijor, pictor...
Aceastã înºiruire de cuvinte înseamnã de fapt
unul singur: talent... ºi multã trãire. Consideraþi
cã sunteþi un om binecuvântat sau, din contrã,
blestemat deoarece o viaþã întreagã aþi fost
pãtruns de focul creaþiei?

M.V.: Dacã m-aº fi nãscut sub zodia bles te -
mu lui, poate cã nici nu mai eram în via þã azi.
Consider cã darul de-a fi poet a venit cãtre
mine datoritã rugãciunilor sincere ale mamei
mele, ca Cel de Sus sã mã ajute în viaþã, rugân-
du-l astfel: „Tu vezi, Doamne, cât de necã jitã
sunt, nu am cum sã-l ajut pe copilul meu. Te

rog ajutã-l Tu, pentru cã la Tine totul este cu
putinþã deoarece eºti mare, puternic ºi mi -
lostiv“.

Cred cã izvorul înþelepciunii mele ºi cel de
cunoaºtere a poeziei a curs din grãdina Celui
Veºnic cãtre mine.

R.: V-aº ruga sã ne creionaþi o carte de vizi -
tã, sã punctaþi realizãrile dumneavoastã profe-
sionale ºi artistice.

M.V.: Realizãrile mele au fost evidente ºi
clare, apreciate de toatã lumea. ªi azi sunt apre-
ciat de cãtre cei ce mã cunosc.

De mic copil eram talentat, aveam înclinaþie
cãtre desen ºi muzicã. Eram vecin cu un om
bãtrân care cânta la vioarã, la horile din sat; el
mi-a pus pentru prima datã în mânã o vioarã, el
a fost cel care m-a învãþat cum sã þin corect
arcuºul. Primul cântec pe care-l învãþa sem la
vioarã sã-l cânt era un cântec ucrainean
,,Verhovino, sv$tcu ti nak...“ Apoi au urmat
alte cântece ºi altele... Azi mi se supun mai
multe instrumente muzicale: vioara, þitera,
mandolina, orga, pianul ºi acordeonul.

Am fost remarcat de cãtre un director de
cãmin pe numele de Arici Dumitru. Vãzând cã-s
talentat, mi-a propus sã joc în diferite piese de
teatru. Am jucat numai roluri principale: rolul
lui Hryþ în piesa lui M. Staryþkyi ,,O< ne hodi
Griw] ta na veqorniw$“, în „Beztalanna“, în
„Svatannx na Gonqar$vw$“, „Pans"ce bolo-
to“, „Natalca Poltavca“, „Nad limanom“ ºi
în multe altele. Jocul meu a fost apreciat de
cãtre marele public ºi de cãtre profesorii ªcolii
Peda gogice din Siret, care cu soþiile veneau la
aceste spectacole. Am primit nenumãrate
diplo me pentru interpretare ºi premii în bani.

Apoi am format un grup de fete care se
numea „Florile Negostinei“ care prin fru-
museþea fizicã ºi cea interpretativã au uimit pe
mulþi spectatori la noi în þarã, dar ºi în Ucraina,
la Cernãuþi, Kiev, Kiþman etc. Timp de 16 ani
am dirijat acest grup frumos pânã lebedele albe
au zburat cãtre facultãþi ºi alte ºcoli.

Desenul l-am îndrãgit vãzând cum unchiul
meu, fiind de meserie cizmar, reuºea sã
deseneze portretele celor care veneau la el în
atelierul de cizmãrie. Atunci mi-am zis: „De ce
n-aº încerca ºi eu?“ ªi pentru a primi cât de cât
cunoºtinþe mai vaste despre picturã am fãcut, la
Vatra Dornei, ºi un curs special de picturã. Am
fãcut sute de tablouri ºi azi fiecare prieten are
ceva pictat de mâna mea în casã. Am tablouri în
America, Austria, Ucraina, Germania ºi în
Polonia. Nu fãcusem nicio expoziþie pentru cã
tablourile mele se cumpãrau ca pâinea caldã.

În cadrul întreprinderii unde lucram am
fãcut un curs în care m-am calificat ca desena-
tor tehnic, lucrând în aceastã meserie pânã la
ieºirea mea la pensie. Am fost numit „omul cu
mâna de aur“ pentru cã tot ce desenam avea va -
loare artisticã ºi esteticã.

Acum mã uit în urmã ºi vãd cã nu degeaba
am trãit... în domeniul profesional am fost
apreciat, iar în cel artistic am fost aplaudat. Ce
poate fi mai frumos?

Datoritã talentului meu, în anul 1995, am
fost primit ca membru al Uniunii Scriitorilor
din România. Aici speranþa mea s-a vãzut încu-
nunatã de un meritat succes.

Anul acesta va apãrea la o editurã din Bucu -
reºti a cincea carte care va aduce celor triºti un
zâmbet - o carte umoristicã pe care sper cã citi-
torii o vor aprecia...

R.: Am început sub semnul optimismului...
undã de tristeþe, de melancolie, de pãrere de
rãu, de împãcare cu soarta rãzbate din versurile
,,Azi e liniºte ºi pace. Mâine - visco li-va.
/Fulgerul sãgeþi de foc, tot mâine, slobozi-va.
/De aceea clipa vieþii mele trecãtoare/N-a putut
nicicând cu clipa ta sã se mãsoare“.

M.V.: Toatã viaþa mea am fost melanco lic...
Toamna când vedeam cum picã frunza mi se
pãrea cã ceva se rupe din mine, regretam ºi
dupã zãpada care se topea în grãdina mea; mã

gândeam: „oare de ce nu mai rãmâne sã o
admir?“

Datoritã acestei melancolii am pierdut pen-
tru totdeauna ºi prima mea iubire; de aceea
clipa mea de melancolie ºi cu clipa ei de
indiferenþã nu putea nicicând sã se mãsoare...

Dar aceastã melancolie m-a apropiat de
poezie, de ochii ei frumoºi ºi sinceri, de caste -
lele ei de aur, de veºnicia ei.

R.: „M-aº ruga în faþa faptelor mai
deosebite/ªi le-aº apãra cu viaþa mea de cele
rele/Pentru ca prin ele duhul meu sã se sfin þeas -
cã/ªi sfinþit sã rãmânã toatã viaþa printre ele“.
Bunãtate, rugãciune, sfinþenie...cuvinte care nu
prea mai spun nimic în ziua de azi. Mai are ne -
voie omul actual de Dumnezeu, de moralitate? 

M.V.: Bunãtatea, rugãciunea ºi sfinþenia ar
trebui sã-l însoþeascã pe om pânã la apusul
soarelui lui. Aceste trei virtuþi le-am apãrat
peste tot. Ce ar însemna omul fãrã ele? Ar fi un
nimic, un rãufãcãtor.

Spuneþi cã bunãtatea, rugãciunea ºi sfinþenia
parcã astãzi nu mai spun nimic. Dar eu mã în -
treb, ce poate înlocui aceste mari cuvin te?...
lãcomia?... imoralitatea?... duºmãnia? Dum ne -
zeu va pune capãt netrebniciei, urii, înºelãciu-
nii ºi prostiei omeneºti. Pânã atunci, El are
motive întemeiate sã permitã temporar ca hoþii
sã prospere, sã se bucure de câºtigul necinstit;
dupã care toþi se vor ruºina ºi vor ajunge la
regrete mari, la pedeapsã ºi la lacrimi...Cu alte
cuvinte, omul are nevoie ºi de Cel de Sus în
mâna cãruia strãluceºte ºi sabia dreptãþii...

R.: Aþi fi vrut sã vã întreb ceva ºi n-am fãcut-o?
M.V.: Aº fi vrut sã mã întrebaþi dacã am în

viaþa mea ºi niºte oameni deosebiþi; poeþi, scri-
itori, care sunt preferaþii mei ºi dacã-i port în
suflet...

Sigur cã am... Chiar pe Dumneavoastrã care
îmi puneþi întrebãri. Scrieþi aºa de frumos în
„Curierul ucrainean“, cu atâta har ºi înþelep -
ciune încât vã respect foarte mult ºi aveþi un loc
în inima mea...

Am un respect desãvârºit pentru regretatul
poet ºi scriitor ªtefan Tcaciuc, pentru poeþii ºi
scritorii Nicolae Corsiuc, Mihai Mihailiuc,
Ivan Covaci... pentru scriitoarea Moisei Irina,
pentru poeta Liudmyla Doroº, pentru domnul
Ion Robciuc, pentru poetul Mihai Traista, pen-
tru domnul scriitor Ioan Reboºapcã. Acest
buchet de crini ºi crizanteme îl þin aproape
lângã sufletul meu totdeauna.

R.: Consideraþi cã „gândurile noastre“ sunt
„dumnezeiesc“. Vã rog, sã vã exprimaþi gându -
rile dumneavoastrã pentru cititorii „Curie rului
ucrainean“.

M.V.: Orice gând pe care îl exprimã omul
trebuie sã aibã o valoare divinã. Numai astfel
de gânduri pot aduce bucurie, fericire ºi
mângãiere semenilor noºtri.

Cititorilor ,,Curierului ucrainean“ cele mai
bune gânduri, iar colaboratorilor sãi le zic sã fie
fericiþi cã au aceastã mare ºi strãlucitã onoare
de a scrie pentru acest minunat ziar în frunte cu
redactorul sãu principal, domnul Ion Robciuc.
Mulþumesc pentru acest plãcut dialog....
Totodatã doresc sãnãtate tuturor acelora care
scriu în limba românã; astfel, toþi cei care
citesc româneºte pot vedea cât de talentaþi ºi
frumoºi sunt ucrainenii din România.

R.: Vã mulþumesc mult pentru aprecieri! ªi
fiþi sigur cã „dacã... zãri-voi o fântânã/în care în
clocot dau izvoarele“, ,,dacã... zãri-voi sufe rin -
þa/deºi sub pleoapele-i tremurã lumina solarã“,
„dacã... zãri-voi un trandafir/întristat cã toamna
a venit“, „dacã... zãri-voi raze so lare/care tra-
verseazã calea cãtre bine“ voi ºti cã nu e nimic
din ce pare, ci cã acolo sunteþi... dumneavoas-
trã ascultând „melodiile primã verii... în curtea
dorului... pe pragul casei pãrinteºti“.

Lãcrãmioara GRIGORCIUC
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La Galeria „Millenium“, din incinta
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Suceava,
s-a deschis, în Sãptãmâna Luminatã,
expoziþia personalã de picturã a artistului
plastic sucevean Ioan Bodnar.

Un „bucovinean sutã la sutã“

Expoziþia, care etaleazã o selecþie al cã -
tuitã din 42 de lucrãri în ulei, poate fi pri -
vitã ca o adevãratã retrospectivã a acti -
vitãþii artistice desfãºurate de prof. Ioan
Bodnar din anul 1984 pânã în prezent,
peisajele ºi naturile statice cu flori fiind
principalele genuri reprezentate. 

Ioan Bodnar, care aºa cum a remarcat prof.
Roman Istrati este „bucovinean sutã la sutã“, a

avut un parcurs constant în picturã, fãrã salturi
ºi poticniri, ºi „ºi-a pãstrat aceeaºi amprentã“
realizând lucrãri în care decupajele din naturã,
peisajele în care culorile se suprapun abundent
ºi armonios, constituie pentru el o supapã prin

care-ºi elibereazã, din preaplinul sufletului,
emoþiile ºi sentimentele.

Alcãtuiri cromatice trecute prin filtrul 
sentimentelor delicate

De fapt, aºa cum a mãrturisit Ioan
Bodnar în peisajele sale regãsim
„culorile Bucovinei“, culori care
definesc ano  timpurile, fie cã este
vorba de albul  predominant al iernii,
de verdele vegetal crud ºi intens al
primãverii ºi verii, sau de culorile
ruginii ale toamnei. 

Anotimp întârziat,
iarna este cel mai frec -
vent reprezentatã în
pei sa jele sale, fiind
ano  timpul preferat al
pic torului.

Naturile statice cu
flori, alcãtuiri cromatice
trecute prin filtrul senti-
mentelor delicate, punc -
teazã vibrant întreaga
desfãºurare expoziþiona -
lã. 

Lucrãrile lui Ioan
Bodnar, rondeluri vizuale par-
nasiene cu „glazurã“ nostalgicã,
dezvãluie un artist care creeazã ºi
expune cu emoþia veºnicului debu-
tant.

Înfiinþarea Galeriei „Millenium“, „o idee
bunã“, care a rezistat în timp

Amintind cã Ioan Bodnar a fost unul
dintre iniþiatorii înfiinþãrii Galeriei
„Millenium“, prof. Roman Istrati a sublini-
at faptul cã acest lucru s-a dovedit a fi „o
idee bunã“, care a rezistat în timp ºi „nu a
fost un proiect eºuat“. 

Ion Bodnar este pictorul care a avut cea
mai consistentã prezenþã în aceastã galerie,
în care a organizat pânã acum o serie de
manifestãri colective, expoziþia de faþã
fiind prima retrospectivã personalã de o

asemenea anvergurã. O parte din lucrãrile
expuse au fost realizate în cele cinci ediþii ale
Taberei Internaþionale de Picturã „Bucovina -
trecut, prezent ºi viitor“, proiect iniþiat de Ioan
Bodnar în calitatea sa de preºedinte al Uniunii
Ucrainenilor din România - filiala Suceava,
derulat cu finanþare obþinutã de la Depar -
tamentul pentru Relaþii Interetnice din cadrul
Guvernului României.

tiberiu COSOVan

Rondeluri vizuale
parnasiene cu

„glazurå“ nostalgicå

Vernisajul expoziþiei de picturã de la Galeria „Millenium“

E greu sã te întorci la
serviciu cînd, dupã trei
zile la rînd, te-ai bur -
duºit cu ouã, drob,
miel, pascã ºi felurite
trascãuri. Pentru mulþi,
Sãptãmâna Luminatã,
care tocmai a trecut, a
fost una mai mult de
siestã ºi relaº, dupã
abuzurile gastronomice

din timpul Sãrbãtorilor Pascale. Când oboseºti
cu ghiftuiala ºi bãutura, cheful de muncã vine
mai greu. E necesarã o terapie tranzitorie. Cea
mai indicatã rãmâne tãmãduirea prin artã. De
aia ni s-a ºi pãrut salutarã ideea artistului plas-
tic Ioan Bodnar de a vernisa o expoziþie de pic-
turã la Galeria „Millenium” din sediul Inspec -
toratului Judeþean de Poliþie. Cele 40 de lucrãri,
cumpãnit alese, se constituie într-o retrospec-
tivã a artistului ºi ele au inundat cu luminã ºi
culoare simezele de la Poliþie. Ioan Bodnar e un
pãtimaº, un posedat al luminii, sub penelul sau
cuþitul sãu culoarea necunoscând nici o
restricþie, ba mai mult, dedându-se la un ade-
vãrat dezmãþ cromatic. Peisajele sale, pe care
le-am numi simplu „anotimpuri buco vi ne ne”,
au darul, dar ºi harul, de a ne oferi, într-o
secvenþialitate armonicã, o Bucovinã imorta -
lizatã în frumos. 

De fapt, domnul Bodnar n-a pictat anotim-
puri, ci ne-a dezvãluit culoarea gerului buco -
vinean, exuberanþa inflorescenþelor de mai,
natura în oboseala ei canicularã sau melancoli-
ca simfonie a toamnei. El a pictat stãri, nu
anotimpuri. Aºa cum am mai spus, Ioan Bodnar
este unul dintre peisagiºtii de forþã pe care îi
avem în Bucovina, chiar dacã arta pe care o

face s-a orientat ºi spre natura staticã, spre pic-
tura decorativã, spre portretisticã sau spre
icoanele pe sticlã. Cu cele 25 de expoziþii per-
sonale (la Rãdãuþi, Suceava, Iaºi ºi Cernãuþi),
cu numeroase participãri la expoziþii de grup
(saloanele organizate de Asociaþia Pictorilor
Amatori din Suceava), cu lucrãri în colecþii par-
ticulare sau în instituþii publice din România,
Germania, Polonia, Cehia, Slovenia ºi þãrile
baltice sau cu donaþii de tablouri fãcute la
Curitiba, în Brazilia, împreunã cu pictorul Radu
Bercea, sau la Galeria Uniunii Artiºtilor Plastici
de la Kiev, profesorul Ioan Bodnar ºi-a desenat
de-a lungul timpului propriul palmares artistic,
ce-l personalizeazã în rândul plasticienilor din
acest colþ de þarã. Ioan Bodnar nu este numai un
artist plastic, ci ºi iniþiatorul unei tabere inter-
naþionale de picturã, care, sub genericul „Buco -
vi na - trecut, prezent ºi viitor”, a ajuns la cea
de-a VI-a ediþie. Dacã în 2006, la pensiunea
Casa Albã, se reuneau doar opt pictori din
Ucraina, România, Letonia, Belarus ºi
Republica Moldova, ºi asta doar pe baza unei
sponsorizãri primite de la profesorul Dan
Lohãnel, directorul Liceului Particular Nr. 1 din
Suceava, anul acesta mai multe primãrii ºi-au
exprimat dorinþa de a gãzdui tabãra de picturã.
În cei ºase ani de existenþã a acestei tabere au
venit ºi au pictat în Bucovina peste 50 de artiºti
din strãinãtate, lucrãrile lor constituindu-se într-
un real patrimoniu de frumuseþe. Tabãra este
acum sprijinitã oficial ºi de D.R.I. (Depar ta -

men tul pentru Relaþii Interetnice din cadrul
Guvernului României), de Uniunea Ucrai -
nenilor din România, de autoritãþile locale
(Consiliul Judeþean, Prefecturã, primãrii), dar ºi
de o serie întreagã de sponsori care au înþeles cã
Bucovina poate reverbera european ºi prin
penelul unor artiºti strãini. Aceastã iniþiativã
pornitã de la Suceava a fost foarte bine aprecia -
tã ºi de observatorii UE pe probleme de
minoritãþi care au evaluat România în ultimul
timp. Tot ca o recunoaºtere a activitãþilor de
promovare a relaþiilor dintre România ºi Ucrai -
na, profesorul Ioan Bodnar a fost distins cu
„Diploma de Excelenþã” oferitã de Ministerul
Afacerilor Externe de la Kiev ºi înmânatã chiar
de domnul Markian Kulyk, amba sadorul
Ucrainei la Bucureºti. De asemenea, anul aces-
ta, Ioan Bodnar a primit ºi o medalie ºi diplomã
specialã acordatã de Socie tatea „Ucraina ºi
lumea” de la Kiev, pentru promovarea culturii
ucrainene în România ºi diaspora. Atât ca
preºedinte al UUR - filiala Suceava, dar ºi ca
reprezentant al instituþiei prefecturale, profe-
sorul Bodnar a participat ºi a sprijinit, alãturi de
Consulatul General al Ucrainei la Suceava
împreunã cu Excelenþa Sa consulul general al
Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko, ºi de con-
sulul Vasyl Nerovnyi, desfãºurarea primului
simpozion internaþional de geopoliticã organi-
zat la Universitatea Suceava, dar ºi la comemo-
rarea, sãptãmâna trecutã, a 25 de ani de la tragi -
cul accident nuclear de la Cernobâl. Gata, ne
oprim aici fiindcã sunt suficiente argumente
pentru a demonstra cã Ioan Bodnar meri tã pe
deplin o distincþie în plus. Distincþia Jupânului
de Salon. 

Romeo IStRatI

Ioan BoDnaR
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ªcoala cu clasele
I-VIII din Rona de Sus
are anul acesta 238 de
ani de la prima atestare
documentarã.

De-a lungul anilor,
ea a cunoscut suiºuri ºi
coborâºuri, depinzând
în mare mãsurã de conducãtorii ei. Cert este cã
a dat atât comunei, cât ºi þãrii foarte multe per-
sonalitãþi. Deºi clãdirea e încã în renovare (de
câþiva ani buni), colectivul cadrelor didactice,
tânãr ºi bine pregãtit, munceºte cu multã râvnã.
Din toamnã, la conducerea lui se aflã o profe-
soarã tânãrã ºi hotãrâtã, dna Luºcan Loredana
Mihaela. Se poate spune cã majoritatea învãþã-
toarelor ºi educatoarelor au studii superioare.
Pe lângã activitatea la clasã împreunã cu profe-
sorii de la ciclul gimnazial au realizat multe
proiecte, obþinând locuri fruntaºe pe judeþ.

În data de 14 martie 2011, la ªcoala cu
clasele I-VIII din Rona de Sus, a avut loc lan -
sarea proiectului „Creativitatea elevilor în con-

struirea identitãþii ºcolii ºi a
comunitãþii“. Din 633 de
proiecte depuse la nivel de þarã,
în cadrul programului „Par -
teneriat pentru educaþie“, gran-
turi pentru ºcoli în dificultate al
Fundaþiei CEDU 2000+, 100
au obþinut finan þarea. Între
acestea se aflã ºi proiectul
ªcolii cu clasele I-VIII din
Rona de Sus (singurul acceptat
din zona Sighetului), iar la
nivelul judeþului  au fost accep-
tate 9 proiecte. Valoarea gran -
tului este de 15.000 lei, bani
care vor aco peri chletuielile

activi tãþilor
din ca drul
pro iec  tului.
Activitatea
se desfãºoarã
pe o pe ri oadã de 8 luni, iar
din grupul þintã fac parte 56
de elevi de etnie ucraineanã
cu pãrinþi plecaþi la muncã în
strãinãtate.

La lansarea proiectului au
fost prezenþi cei 56 de elevi,
pãrinþi, cadre didactice, dl
primar I. Romaniuc, dna bi -
bliotecarã M. Albiciuc ºi alþi
invitaþi. Dupã cuvântul de
deschidere al dnei director L.
Luºcan, au fost prezentate
activitãþile proiectului. Aces -
tea sunt: „Arta fotograficã de

ieri ºi de azi - punte între
ge neraþii“, condus de
prof. Rodica Faur; „În
cãu   tarea artei po pulare
ucrainene“, condus de
prof. Violeta Lavi þã; „Pe
urmele lui Crean gã“,

prof. Mirela Dobra; „Clu bul istoricilor“, prof.
Dorina Ulici care este ºi coordonatoarea proiec-
tului ºi „Experimente în naturã“, condus de
prof. Dorina Herea.

În timpul lansãrii proiectului au fost dis-
tribuite materiale publicitare legate de activi -
tãþile propuse, s-au fãcut fotografii ºi au fost
scrise impresii în „Jurnalul proiectului“.

În încheiere, dna directoare a felicitat ca -
drele didactice responsabile de aceste proiecte
ºi le-a urat succes în realizarea lor. Celelalte
cadre didactice sunt antrenate în pregãtirea
zilelor ºcolii din Rona de Sus care vor avea loc
în luna mai.

Ileana Dan

Realizåri la Çcoala cu clasele
i-Viii din Rona de Sus

Aspect din sala de clasã

Profesori de la ªcoala din Rona de Sus

A fost un timp când la ªcoala din
Mãriþei am avut numai învãþãmânt în
limba ucraineanã sau când aceastã limbã
a fost predatã doar ca obiect de studiu.
Într-o vreme, au funcþionat chiar douã
ºcoli, una în limba ucraineanã ºi una în
limba românã. Perioadele alternau, dupã
cum evoluau lucrurile, sau dupã cum erau
cei care diriguiau domeniul învãþãmântului.
Cunosc mai bine perioada de dupã  anul ºcolar
1948-1949. Din acel an în toate ºcolile
comunei Dãrmãneºti, aºadar ºi în Mãriþei, s-a
trecut la pre darea în limba ucraineanã.

Mulþi dintre cei care au terminat ºcoala la
Mãriþei (ºi în celelalte sate) au plecat la licee
din Suceava, dar mai ales la cele din Siret ºi
Sighet, apoi au urmat facul -
tãþi, fie în lim ba ucraineanã,
fie în limba ro mânã. Nu voi
mai insista asupra faptului cã
mulþi dintre cei care au
termi nat studiile în limba
ucrai nea  nã au ocupat, iar unii
mai ocupã, funcþii înalte.
Mulþi din tre ei însã au pãrãsit
aceas  tã lume crudã ºi
nedreaptã.

Toate acestea au durat
pânã în anul ºcolar 1958-
1959, pentru ca din anul ur -
mã tor sã se treacã la studiul
limbii ucrainene numai ca
obiect, dar nici aceasta n-a
durat prea mult. Dupã anul
ºcolar 1963-1964, asupra
studiului limbii ucrainene, a
început sã se aºtearnã uita rea.

Ici ºi colo, dupã cum erau oamenii în anu-
mite localitãþi, s-a predat ºi limba ucraineanã.

Dupã Revoluþie s-a mai putut reînvia câte
ceva, dar n-a durat prea mult. De ce? Istoria va
cerceta ºi-i va judeca pe cei care se fac vino-
vaþi...

Revenim la Mãriþei. Aci, limba ucraineanã
era studiatã fie de toatã clasa, fie pe grupe. În
anul ºcolar 2004-2005, a terminat studiul lim-

bii ucrainene ultima grupã de 8 elevi. S-a
mai ivit o razã de speranþã, când doamna
institutoare Dana Barbir a format o grupã
de limba ucraineanã, în anul ºcolar 2004-
2005, la clasa a III-a. Din pãcate dupã ter-
minarea clasei a IV-a nu s-a mai continuat.
Dar iatã cã aceeaºi doamnã institutoare,
Dana Barbir, în anul ºcolar 2010-2011,

predã limba ucraineanã la clasa a II-a, clasã la
care  este învãþãtoare.

Noroc de insistenþele dnei inspector prof.
Lucia Mihoc ºi de ajutorul din partea condu -
cerii UUR în privinþa aprobãrii finanþãrii.

Sã sperãm cã lucrurile vor decurge normal,
deºi cu noua lege care prevede finanþarea pe
elev nu cred cã treburile vor evolua pozitiv.

Depinde cum va acþiona cond u -
ce rea UUR.

În finalul articolului, vreau
sã-i amintesc pe elevii din clasa
a II-a de la ªcoala cu clasele I-
VIII din Mãriþei, care studiazã
limba ucraineanã. Iatã numele
lor: Alina Smocot, Roberta
Pârlog, Andra Grijincu, David
Michitei, Claudiu Coºman,
Alexandra Bilu seac, Luisa Crea -
þã, Delia Arganiºciuc, Camelia
ªeºurschi, Bogdan Mateiciuc,
Gabriel Coz miuc, Nicoleta
Zaharie, Geor giana Martiniuc,
Karina Cepiºca, Andrei Huþan ºi
Robert Robciuc.

Kolea KUReLIUK

Un nou început?Un nou început?

Doamna institutoare Dana Barbir împreunã cu învãþãceii sãi
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Ca în fiecare an, creºtinii ortodocºi ucraineni
practicanþi din Timiºoara au trãit bucuria Învierii
Mântuitorului, fiind prezenþi în mare numãr în
micuþul lãcaº de cult ridicat prin truda ºi dãruirea
enoriaºilor, dar ºi prin bunãvoinþa ºi sprijinul finan-
ciar al Mitropoliei Banatului ºi, nu în ultimul rând,
al Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Timiº.

Dupã oficierea slujbei de Înviere de cãtre preo-
tul paroh Cristian Popovici, duminicã, începând cu
ora 10, acelaºi slujitor al bisericii a sãvârºit Sfânta
Liturghie, întregul ceremonial desfãºurându-se
potrivit datinilor ºi canoanelor prescrise în Cãrþile
Sfinte, Învierea Domnului nostru Isus Hristos, fiin -
du-le amintitã prin tradiþionalul ºi atât de împã -
mân tenitul în cuget ºi simþiri de cãtre toþi orto -
docºii lumii „Hristos a înviat!“ Cu smerenie ºi
adân cã pioºenie, cei veniþi sã asculte ºi sã se roage
împreunã cu pãrintele, cantorul ºi corul care, de la
un an la altul devine tot mai consistent, rãspundeau
„Adevãrat a înviat!“. 

Întregul ceremonial religios a fost oficiat în lim-
bile ucraineanã ºi românã.

Liturghia s-a încheiat cu tradiþionala ocolire, de
trei ori, a bisericii, alaiul enoriaºilor fiind precedat
de prapori, Sfânta Evanghelie ºi Icoana Sfintei
Maria.

A urmat apoi sfinþirea coºurilor cu bucate, din
care nu au lipsit ouãle roºii, pasca, friptura de miel
ºi alte bunãtãþi pregãtite de gospodine dupã reþete
specifice unor astfel de prilejuri ºi apoi Sfânta Îm -
pãr tãºanie ºi miruire a tuturor - bunici, pãrinþi,
copii, nepoþi.

Preotul paroh a dat apoi citire enoriaºilor care,
în mãsura posibilitãþilor, au dãruit sume de bani
care urmeazã a fi folosiþi la zidirea noului lãcaº de
cult, mai frumos ºi încãpãtor, a cãrui fundaþie a fost
turnatã în toamna anului trecut.

Invitat sã ia cuvântul, prim-vicepreºedintele
UUR ºi preºedinte al filialei Timiº a UUR, Iura
Hleba, dupã ce le-a urat „Paºte fericit!“ ºi „Hristos
a înviat!“, a vorbit despre importanþa bisericii în
pãstrarea ºi ducerea mai departe a tradiþiilor speci-
fice etniei ucrainene, subliniind cã, pentru consoli-
darea ºi promovarea acestora, UUR Timiº se strã-
duieºte sã dezvolte baza materialã menitã sã slu-
jeascã în condiþii tot mai bune scopurile stabilite
prin statutul organizaþiei, conforme cu legile þãrii,
ºi anume afirmarea limbii ºi culturii ucrainene din
judeþul Timiº, din întregul Banat, în deplinã comu-
niune cu celelalte etnii trãitoare pe aceste
meleaguri. 

Au fost prezenþi, în micuþa noastrã bisericã,
ucraineni stabiliþi la Timiºoara, dar cu rãdãcinile în
Bucovina, Maramureº, Caraº-Severin. Au adus cu
ei tradiþiile strãmoºeºti, datinile ºi obiceiurile pe
care le respectã cu sfinþenie, pentru ca ele sã fie
duse mai departe de nepoþii noºtri.

Glasurile numeroºilor copii prezenþi, amestecate
cu clinchetul clopotelor bisericii, au dat semnalul
începerii sãrbãtorii bucuriei, a primãverii, aºa cum
este definitã sãrbãtoarea Paºtelui. 

Continuarea tradiþiilor ne dã speranþa cã ucrai -
nismul nu piere, el trebuie consolidat prin relaþii
bune între bisericã ºi uniune, respectându-ºi fiecare
statutul.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu.
Hristos a înviat!
Adevãrat a înviat!

Gheorghe HLeBa

Ucrainenii din timiºoara

Slujba de Înviere a
Mântuitorului ºi

sfinþirea bucatelor 
dupã datinile strãbune

Este bine
ºi frumos cã
noi, rogo jeº -
te  nii, încer-
cãm sã pãs -
trãm tradiþiile ºi obiceiurile legate de sãrbãto-
rile importante de peste an.

Aºadar, anul acesta credincioºii din Rogo -
jeºti, începând din 14 martie, au þinut post.
S-au împãcat, iertându-se reciproc, cu acei
ve cini, rude, prieteni cu care au avut neîn þe -
legeri. Cât þine postul, ei au
cãutat sã-ºi pãs treze curat sufle-
tul, trupul, þinuta. S-au ajutat
unii pe alþii la treburile de
primãvarã, cum ar fi curãþarea
livezilor, curþilor ºi caselor, la
lucrãri agricole de primãvarã.

Fiecare gospodinã ºi-a asi -
gu rat tot necesarul pentru zilele
Sfintelor Paºti pentru ca sã aibã
ce pune în coº ºi pe masã.

În ziua de vineri gospodinele
vopsesc ouã le. Cele care se pri-
cep la încondeierea ouã lor,
încep aceastã treabã din timp,
cam cu 3 saptãmâni înainte de
Înviere. În sat sunt mul te femei
care se pricep minunat la încon -
de ierea ouãlor. Voi numi doar câteva: Elena
Bohai ciuc, Viorica Semenciuc, Aurica Bores,
Luca Ivaniciuc, Angela Lupu, Simona
Scalschi etc.

Cozonacul, pãscuþele ºi prãjiturile se coc
numai joi ºi sâmbãtã, ºi nu în zilele de mier-
curi sau vineri. Vineri seara credincioºii par-
ticipã la Pro hodul Domnului la bisericã, par-
ticipând la toatã ceremonia religioasã.  

În sâmbãta Paºtilor gospo dinele pregãtesc
mâncarea tradiþionalã: fierb cârnaþii într-un
sin gur clocot, ouãle nevopsite, piftia, drobul
de miel la cuptor, fripturã, pregãtesc  diferite
sa la te: cea de hrean cu sfeclã roºie, mai ales,
apoi alte salate de legume cu ouã ºi cu carne,
fierb ºi slãninuþã într-un singur clocot. Au gri -
jã din timp sã aibã în casã ºi caº proaspãt de
oi. Tot în aceastã sâmbãtã mai coc ºi prãjituri.

Mai spre searã, când totul este aproape
gata, gospodina se duce în grãdi nã sã aducã
usturoi verde pentru coº.

Sâmbãtã, toate treburile din gospodãrie se
fac în liniºte, comunicarea se face aproape pe
ºoptite. Tot sîmbãtã, gospodina pregãteºte
coºul pentru sfinþit pasca. Pe fundul lui aºa zã
felii de pâine ºi de drob, pe mijloc o pãscuþã,
în jurul cãreia pune cârnaþi, slãninã, felii de
caº, ouã nevopsite tãiate în jumãtate, salatã de
hrean cu sfeclã roºie într-un pãhãrel, ouã roºii
întregi, din care unul pentru bisericã, ouã în -
condeiate, cozonac, prãjituri, usturoi, o lu mâ -
nãricã pentru bisericã, o lumânare mare al bã,
totul se  acoperã cu ºtergarul frumos brodat.

Un membru al familiei duce coºul la bise -
ri cã sã ia luminã sfântã, participã la Sf. Li tur -

ghie, la sfinþirea coºurilor care are loc di mi -
neaþa foarte devreme ºi vine acasã.

Gospodina ia mân cã ru rile din coº ºi le
aranjeazã pe farfurii.

Înainte de a se aºeza la masã, gospodina
împarte bucata de  anafurã adusã de la biseri -
cã în atâtea bucãþele câþi membri are familia

ºi câte oi ºi vite sunt în grajd. Gospodarul le
dã anafurã animalelor, iar gospodina celor din
casã.

Dupã ce toþi au gustat din trupul Domnului
Isus Hristos, familia se aºazã la masã pentru a
lua micul dejun sfinþit. Se ciocnesc ouãle vop-
site rostindu-se „Hrisos a înviat!“ ºi „Ade vã -
rat a înviat!“ Apoi  gos  podarul toarnã câte un
strop de bãuturã fiecãrui adult mulþumind lui
Dumnezeu cã au ajuns cu toþii sã serbeze
Învierea Domnului.

Dacã sunt ºi fecioare în casã, acestea se
spalã pe faþã la un lighenuº cu apã curatã în
care s-a pus un ou roºu ºi o mo nedã scumpã.
Fata ia oul roºu ºi îl lipeºte de obraji, încon-
jurând faþa de trei ori ºi spunând: sã fiu fru-
moasã ca acest ou roºu, apoi ia mone da din
apã ºi tot de trei ori înconjoarã faþa spu nând:

sã fiu scumpã ca aceastã mone -
dã.

A doua zi de Paºti, dimineaþa,
bãieþii intrã în casele oamenilor
unde sunt fete mai mici ºi mai
mari ca sã le scalde cu apã curatã
pentru a fi curate tot anul.  Scãl -
datul se face în felul urmãtor:
fata se apleacã, îºi dezgoleºte
ceafa, iar bãiatul toarnã de trei
ori câte un strop de apã pe ceafã,
spunând „Hrisos a înviat!“, iar ea
rãs punde „Adevãrat a înviat!“.
Bã ieþii pri mesc ouã încondeiate
ºi sunt serviþi cu prãjituri.

Apoi în dupã-amiezile de
luni ºi marþi se organizeazã
horã.

Duminicã, în prima zi de
Paºti în curtea bisericii, dupã

Sfânta Vecernie, fetele cântã ºi danseazã un
joc numit „Lelyk“ despre o fatã Anastasia,
care îl aºteaptã pe iubitul ei sã-i aducã ciz-
muliþe lucrate la Kiev. În timp ce îl aºteaptã,
se plimbã pe o scânduricã de rãchitã ºi cântã
„lilia“. Bãieþii, în acest timp, se fu gã resc pe
sub mâinile fetelor. Acest cântecel creea zã o
atmosferã de  veselie, o stare de bine.

Numai cã acest joc se realizeazã dacã se
ocupã de aceasta subsemnata sau fostele mele
eleve Lucica Ivaniciuc sau Rodica Giuraniuc.

Am speranþa cã nu se va pierde niciun obi-
cei de Sf. Paºti în Rogojeºti.

Olimpia IVanICIUC

Sfintele Paçti la Rogojeçti

Cu coºuri la sfinþit în curtea bisericii la Rogojeºti de Sf. Paºti
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Printre localitãþile din judeþul Caraº-Severin
în care trãiesc ucraineni se numãrã ºi localitatea
Anina. Chiar dacã numãrul lor este destul de mic,
ei s-au unit într-o organizaþie condusã de dl ingi -
ner Vsevolod Verºehora - preºedinte.

În ultima sâmbãtã din luna aprilie a acestui
an, în aceastã localitate, mai precis într-un carti-
er care aparþine localitãþii, cartierul Ste ier dorf,
în care au locuit ºi
mai locuiesc etnici
germani, ce îºi
pãstreazã tra di þia,
obiceiurile, cultura,
a avut loc o mani -
fes  tare culturalã
ucrai  neanã. Cu
aceas  tã ocazie a fost
omagiat culegãtorul
de folclor Ivan
Chlanta ºi cântecul
popular ucrainean din Banat. Au fost prezentate
cele douã culegeri: „Culegerea de cântece reli-
gioase“ ºi „Culegerea de cântece po pu lare
ucrainene“, autori Ivan Chlanta  ºi Ivan Liber.
Organizatorii acestei manifestãri au fost,
bineînþeles, UUR - filiala Caraº-Severin, pre -
ºedinte Ivan Liber ºi organizaþia UUR localã al
cãrei preºedinte este Vsevolod Verºehora.

Manifestarea a avut loc în sala Forumului
German, alãturi de ucraineni fiind prezenþi pri-
marul localitãþii Anina, Neicu Gheorghe,
Lungulescu Petru - consilier în cadrul pri mã -
riei, inginer Vlad Dan - preºedintele Forumului
German ºi alte persoane din localitate.

Ne-am bucurat cu toþii ºi de participarea
dnei Iaroslava Colotelo, consilier la Ministerul
Culturii, a cãrei prezenþã de fiecare datã creea -

zã o at mosferã des tin sã, plãcutã. Ea a prezentat
ºi salutul din partea preºe din  telui UUR, dl ªte -
fan Buciuta. Toþi vorbitorii au subliniat impor-
tanþa evenimentului ºi dorinþa de a se întâlni. Dl
primar a su bliniat cã este deschis sã sprijine ºi
sã ajute etnia ucraineanã din Anina, sã cola-
boreze în toate domeniile de activitate. A urmat
un spectacol deschis de formaþia din Copãcele

„Zelena liºcena“, dirijor Ivan Liber, apoi corul
din Caransebeº „Cervona kalyna“, ambele
având un repertoriu frumos, ales.
Cele douã formaþii corale au
interpretat cu mãiestrie cântece
populare ucrainene care trebuie
pãstrate ºi transmise ge ne raþiilor
viitoare. Dirijorul, etno mu -

zicologul ºi compozi-
torul, stã pâ nind cea
mai frumoasã artã -
mu zica, a îmbogãþit
reper to riul corurilor
cu compozi þii origi-
nale.

O surprizã fru-
moasã a fost invitatul
Ni colae Hrin din Re -
metea Micã, jude þul
Timiº. Nu putem trece
cu vederea ta len tul so -
listului-instrumentist
la in stru men tul pre     fe -
rat - nai, in ter pretând
piese din folclorul ucrai nean. Atât
vocea, cât ºi in strumentul lui i-au
încântat pe cei din salã care l-au rãs-
plãtit cu multe aplauze. La finalul
programului dansurile au  încununat
cu succes aceastã manifestare cultu -

ra lã. For maþia „Ka lyna“ din ªtiuca s-a prezen-
tat cu dansuri po pu lare maramureºene ºi cu un
dans ucrainean. Apoi a evoluat formaþia „Ze -
lenyi barvinok“ din Lugoj, dansatori tineri,
începãtori, dar foarte ambi þioºi, instruiþi de dan -
sa tori ta len taþi, Raluca Tas le vici ºi Cosmin
Simion, câºtigând aplau ze.

În încheiere, preºedinþii au mulþumit partici-
panþilor, dna Co lotelo mulþumind or ganizato ri -

lor, par ticipanþilor pen tru efortul depus. Ea a
mai subliniat cã, deºi etnicii ucraineni care
locuiesc în aceastã localitate nu au venit într-un
numãr mai mare la aceastã manifestare, cei care
nu au fost au pierdut mult, iar cei prezenþi au
avut numai de câºtigat.

Ca o gazdã bunã, preºedintele UUR din
Anina, dupã terminarea spectacolului, a însoþit

formaþiile artistice la
restaurantul din cartier la
o masã prieteneascã ofe -
ritã de organizatori.

Muzica ucraineanã,
voia bunã, au fost
prezente ºi aici. În ciuda
unei vremi mohorâte
care adu cea nori ºi ame -
ninþa cu ploaia ºi a faptu-
lui cã autobuzul cu for-
maþiile artistice din

judeþul Timiº a sosit cu întârziere se poate afir-
ma cu certitudine cã toate formaþiile artistice au

adus bucurie ºi veselie în sufletul fiecãruia din-
tre noi.

Ucrainenii din Banat respectã tradiþiile ºi
obiceiurile strãmoºeºti, iubesc cîntecul ºi dan-
sul ucrainean, dar dacã ar iubi mai mult ºi limba
maternã, ar preþui frumosul din fiinþa umanã
atunci ºi visurile ar deveni realitate, le-ar fi mai
bine lor ºi copiilor lor, nepoþilor ºi strãnepoþilor
lor. Este bine cunoscut faptul cã pãstrarea lim-
bii materne este cel mai important element al
identitãþii noastre.

anna BeReGHI

Manifestare culturalã ucraineanã din
nou la Anina, judeþul Caraº-Severin

Formaþia „Zelena liºcena“ din Copãcele, dirijor Ivan Liber

În prim-plan, naistul Nicolae Hrin

Ucraina între est ºi Vest
(„GeoPolitica“. Revistã de Geo gra -
fie Politicã, GeoPoliticã ºi Geo -
 stra tegie“, Editura Top Form,
2010, nr. 38, 231 pagini)

Un numãr de revistã care
reprezintã, de fapt, o culegere de
studii, articole, eseuri despre
Ucrai   na. Culegerea, scrisã de pro -
 fesioniºti, are meritul de a pune la
dispoziþia cititorului date generale
privind Ucraina ºi infor ma þii refe ri -
toare la relaþiile Ucrai nei cu Ro mâ -
nia, la relaþiile Ucrainei cu Ru sia,
la dinamica raporturilor Ucrai nei
cu Uniunea Europeanã, la modi-
ficãri în politica de securitate a
Ucrainei dupã venirea la pu tere a
lui Viktor Ianukovyci. Este o carte
valo roa sã ca document ºi prilej de
re flecþie.

Ghidul minoritãþilor 
naþio na le din Bucovina

Ghidul minoritãþilor naþio nale
apãrut sub egida Aso ciaþiei
Etnoculturale Hadik András din
Bucovina - HABET (realizator:
Brân duºa Dãscã lescu), este con -
sa crat diversitãþii etnice în Buco -
vi na. E greu de numit o altã
regiu ne în care sã convieþu iascã
atâtea minoritãþi: ucraineni, po -
lo nezi, germani, ruºi-lipoveni,
evrei, ar meni, ma ghiari, slovaci,
cehi, ita lieni, rromi. Ghidul mi -
no    ritã þilor na þionale, care se bu -
cu rã de o intro ducere remarca-
bilã a prof. dr. Daniel Hrenciuc,
faciliteazã cu noaºterea acestora
de cãtre pu bli cul larg.

Ion ROBCIUC

Recomandãm cititorilor noºtriRecomandãm cititorilor noºtri& &
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La 18 mai a.c., a avut loc vizita oficialã a
ministrului afacerilor externe al Ucrainei
Konsteantyn Hryºcenko, în România. Este pen-
tru prima datã în ultimii ºase ani când un ºef al
diplomaþiei ucrainene vine la Bucureºti pentru
a realiza dorinþa manifestatã, în ultimul timp,
de ambele pãrþi de a se normaliza dialogul poli -
tic ºi colaborarea la toate nivelurile.

Cu ocazia întâlnirii avute cu preºedintele
Româ niei, Traian Bãsescu, Konsteantyn Hryº -
cen ko i-a transmis acestuia o scrisoare persona lã
de mulþumire din partea preºedintelui Ucrai nei,
Viktor Ianukovyci, pentru sprijinul pãrþii române
faþã de acþiunile ce au avut loc la Kiev în luna
aprilie cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la ca -
tas trofa din Cernobâl ºi pentru contri bu þia finan-
ciarã a României la fondul destinat con struirii
noului sarcofag deasupra blocului energetic nr. 4
al Centralei atomoelectrice din Cernobâl.

ªeful diplomaþiei ucrainene l-a informat pe
preºedintele Traian Bãsescu despre poziþia
fermã a conducerii Ucrainei cu privire la dez-
voltarea relaþiilor de bunã vecinãtate cu Româ -
nia. Liderul român a dat, la rândul sãu, asigurãri

cã Bucureºtiul oficial va susþine pe toate pla-
nurile intergarea europeanã a Ucrainei, în pri -
mul rând procesul de negocieri privind înche -
ierea Acordului de asociere între Ucraina ºi
Uniunea Europeanã.

În cadrul întâlnirii cu preºedintele Senatului
României, Mircea Geoanã, ºi cu un grup de
membri ai Camerei Superioare a Parlamentului
României, s-au discutat perspectivele realizãrii
unor proiecte comune de anvergurã în domeni-
ile transporturilor ºi energetic. Deputaþii români
ºi-au reconfirmat intenþia de a efectua în perioa-
da imediat urmãtoare, o vizitã în Ucraina la
invitaþia preºedintelui Radei Supreme, Volo dy -
myr Lytvyn.

La Ministerul Afacerilor Externe al
României s-au desfãºurat convorbiri amã-
nunþite între delegaþiile oficiale ale celor douã
þãri. Konsteantyn Hryºcenko ºi omologul sãu
român, Teodor Baconschi, au convenit sã se
concentreze asupra finalizãrii unor acorduri
bilaterale importante ºi sã contribuie la sem -
narea lor la diverse niveluri. ªeful diplomaþiei
ucrainene a subliniat, între altele, interesul

deosebit al Kievului legat de
încheierea Acor dului pri -
vind micul trafic de frontierã
care le va da posibilitatea
locuitorilor din zonele de
frontierã ale  celor douã þãri
sã-ºi viziteze liber vecinii.
Hryºcenko ºi Ba con schi au

evi denþiat în mod special ajutorul reciproc al
celor douã þãri la evacuarea cetã þenilor ucrai -
neni ºi români din Libia cuprinsã de rãz boi.

Miniºtrii de externe au convenit, de aseme-
nea, asupra necesitãþii depolitizãrii problemelor
legate de protecþia minoritãþilor naþionale în
cele douã state ºi importanþei reactivãrii meca -
nis melor de monitorizare a respectãrii dreptu ri -
lor etnicilor ucraineni din România ºi ale româ -
nilor din Ucraina. În acest context, Kon steantyn
Hryºcenko a menþionat cã Kievul oficial sperã
ca partea românã sã ia în considerare faptul cã
în România numãrul liceelor cu limba de pre -
dare ucraineanã este insuficient ºi cã va sprijini
înfiinþarea unor noi ºcoli ucrainene în loca li -
tãþile cu populaþie compactã ucraineanã.

ªeful diplomaþiei ucrainene l-a invitat pe
omologul sãu român sã efectueze, în viitorul
apropiat, o vizitã în Ucraina.

(Articol apãrut pe site-ul Ministerului
Afacerilor Externe al Ucrainei)

traducere de Ion ROBCIUC

RelaÆiile dintre Ucraina çi România
au intrat într-o nouå etapå

(Urmare din numãrul 187/188)

Aceastã manifestaþie cu caracter politic s-a
numit „Ziua Sfintei Revoluþii“. Cu acest prilej
s-a citit Rezoluþia privind organizarea Con -
gresului Naþional Ucrainean. Participanþii la
manifestaþie purtau steaguri de culoare galben-
albastru, iar unii dintre ei, în semn de protest faþã
de politica promovatã de regimul þarist în
Ucraina, au dat jos bustul primului ministru rus
P. Stolâpin, amplasat în Piaþa Dumei.

Rada Centralã Ucraineanã a trimis la Pe tro -
grad, la 17 martie 1917, o delegaþie compusã din
O. Lotoþkyi, M. Koscinskyi º.a. care s-a întâlnit
cu prim-ministrul Guvernului Provizoriu  Rus -
G. Lvov, cãruia, dupã intense tratative, i-a înmâ-
nat un memorandum cu doleanþele ucrainenilor
privind numirea în fruntea guberniilor ºi a altor
unitãþi teritorial-administrative a comisarilor cu -
noscãtori ai limbii ucrai nene ºi ai modului de
viaþã ucrainean; folosirea limbii ucrainene în
aparatul de stat, bisericã, justiþie ºi ºcoli; elibera -
rea din depor tare a prizonierilor galiþieni ºi
buco vineni.

La 3 zile de la manifestaþia din 16 martie
1917 s-a desfãºurat la Kiev o altã mare manifes-
taþie spontanã, la care au participat cca 100.000
de persoane, unde din nou s-a cerut autonomia
teritorialã a Ucrainei.

În ziarul „Rada nouã“, care a început sã fie
editat din 25 martie 1917, M. Hruºevskyi a pu -
bli cat articolul intitulat „Marele Val“, iar „Uniu -
nea Ucrainenilor Liberi“ a chemat ºi ea poporul
ucrai nean sã se pronunþe pentru autonomia
Ucrai  nei în cadrul Federaþiei Ruse. Denu mi rea
acesteia s-a schimbat în „Uniunea Autonomã Fe -
deralistã Ucraineanã; preºedintele acesteia a fost
ales S. Efremov.

De asemenea, în luna aprilie 1917, au avut
loc, la Kiev, o serie de congrese ºi conferinþe ale
Parti dului Socialiºtilor Revoluþionari Ucrai neni
ºi Partidului Social-Democrat Republican Ucrai -

nean, Partidului Democratic Radical Ucrai nean
ºi ale pedagogilor ºcolilor secundare ºi de
învãþãmânt superior care la unison s-au pro-
nunþat pentru autonomia teritorialã a Ucrainei,
susþinerea conducerii provizorii ucrainene ale se,
reforma agrarã în folosul þãrãnimii º.a.

Cel mai important eveniment politic, des fã -
ºurat la Kiev, în perioada 6-8 aprilie 1917, a fost
Congresul Naþional Ucrainean, la care au
partici pat peste 900 de delegaþi din partea tutu ror
organizaþiilor (politice, culturale, sindicale º.a.).
Con gresul s-a pronunþat hotãrât pentru auto -
nomia naþionalã teritorialã a Ucrainei, singura în
mãsurã sã asigure satisfacerea dolean þe lor atât
ale poporului de origine etnicã ucrai neanã, cât ºi
ale altor etnii care trãiesc pe terito riul Ucrainei.
A fost aleasã conducerea Radei Centrale com-
pusã din 118 membri. Preºedintele acesteia a
fost recon firmat prof. M. Hruºevskyi, iar ca
vice pre ºedinþi au fost aleºi V. Vynnycenko ºi S.
Efremov.

La o lunã dupã Congresul Naþional Ucrai -
nean, a avut loc, la Kiev, între 5-8 mai 1917, un
alt eveniment politico-militar de importanþã
majorã „Primul Con gres Militar Ucrainean“, la
care au participat 700 de delegaþi din partea
unitãþilor militare ucrainene.

Acest congres s-a pronunþat pentru acordarea
imediatã a autonomiei naþionale teritoriale a
Ucrai nei ºi ucrainizarea unitãþilor militare. Cu
acest prilej, s-a constituit Comitetul Militar Cen -
tral în frunte cu Symon Petliura ºi alþi 17 mem-
bri militari ucraineni.

Pentru a urgenta obþinerea autonomiei naþio -
nale a Ucrainei ºi dreptul de a purta tratative cu
terþe þãri, Rada Centralã Ucraineanã a trimis la
Petrograd o nouã delegaþie, condusã de V.
Vynnycenko (6-21 mai 1917) care a purtat trata-
tive cu reprezentanþii Guvernului Provi zo riu
Rus, condus de prim-ministrul G. Lvov, fãrã ca
în final sã se ajungã la un rezultat pozitiv pentru
partea ucraineanã.

Drept rãspuns la acest refuz al Guvernului
Provizoriu Rus de a acorda autonomie teritorialã
Ucrainei, Comitetul Militar Central Ucrai nean a
convocat la Kiev, în perioada 5-10 iunie 1917, al
Doilea Congres Militar Ucrainean, unde cei
2308 delegaþi au hotãrât sã nu mai solicite
Guvernului Provizoriu Rus acordarea autono -
miei Ucrainei ºi altor drepturi ce li se cuvin,
cerând Radei Cen trale Ucrainene sã proclame
neîntârziat autonomia Ucrainei ºi sã treacã la
ucrainizarea armatei, sã punã în practicã reforma
agrarã etc. Congresul a ales Rada Militarã
Ucraineanã din 132 deputaþi militari ce a fost
cooptatã în Rada Centralã Ucraineanã.

Datã fiind situaþia creatã, la 10 iunie 1917,
s-a desfãºurat la Kiev Primul Universal al Radei
Centrale Ucrainene, care a proclamat Ucraina
republicã autonomã ºi a lansat lozinca „Sã trã -
iascã Ucraina liberã! Nu ne desprindem de
Rusia, nu întrerupem legãtura cu conducerea
provizorie a Rusiei, dar poporul ucrainean are
dreptul ca pe pãmântul sãu sã-ºi organizeze viaþa
aºa cum ºi-o doreºte“.

Pentru rezolvarea problemelor curente, Rada
Centralã Ucraineanã a constituit Secretariatul
General, ca organ executiv, al cãrui secretar
gene ral a fost numit Volodymyr Vynnycenko din
partea Partidului Muncitoresc Social-Democrat
Ucrainean. În acest executiv Symon Petliura a
rãspuns de probleme militare.

Secretariatul General a încercat, în cursul
lunii iulie 1917, sã ajungã la un compromis cu
Guvernul Provizoriu Rus în privinþa recu noaºt e -
rii autonomiei Ucrainei de cãtre acesta, dar din
pãcate ºi acest demers s-a soldat din nou cu un
eºec.

Mihai POCORSCHI

(Continuare în numãrul urmãtor)

Lupta pentru l ibertate,  identitate  º i  
independenþã a Republici i  Populare 

Ucrainene în perioada 1917-1921
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Stimaþi veterani,
Stimaþi compatrioþi,

Sãrbãtorim astãzi un eveniment marcant al
istoriei noastre. Cu 66 de ani în urmã, poporul
ucrainean, împreunã cu alte popoare din Euro -
pa ºi din lume, a învins cel mai groaznic duº -
man al omenirii - nazismul. Fantomei mor þii ºi
a robiei i s-au opus eroismul ºi spiritul de sa -
crificiu al milioanelor  de oameni, nãzuin þa lor
de libertate, pace ºi fericire.

Datoritã faptelor eroice de luptã ale pãrin -
þilor ºi bunicilor noºtri, au fost biruite forþele
rãului care încercau sã supunã ºi sã extermine
popoare întregi.

Aceasta a fost o victorie asupra ideilor inu-
mane de dominaþie rasialã, asupra xenofobiei,
intoleranþei, asupririi ºi exterminãrii.

Afirm fãrã nicio exagerare cã Ziua Victoriei
este cel mai important moment pe calea creãrii
unei lumi umane.

Cu 66 de ani în urmã, a început construcþia
Europei democratice unice cãreia vrem sã ne
alãturãm ºi noi astãzi.

Pentru noi toþi, ziua de 9 Mai este o datã
sfân tã. Aceastã zi este stropitã cu sângele eroi -
lor, al martirilor ºi al tuturor oamenilor drepþi
din aceastã lume. Memoria lor nu va fi ºtearsã
niciodatã. Ea se va transmite din generaþie în
generaþie. Aceasta este garanþia viitorului.

Rãzboiul cu nazismul i-a dat Ucrainei o
grea loviturã. El a luat vieþile a milioane de
compatrioþi ai noºtri. Nu existã nicio familie în
Ucraina care sã nu fi suferit durerea ºi amãrã-
ciunea mãcar a unei pierderi. ªi aceasta este
durerea noastrã a tuturor. Iar victoria împotri-
va nazismului este sãrbãtoarea noastrã comunã
care uneºte poporul ucrainean ºi toate popoa -
rele lumii.

Noi sãrbãtorim ºi prin aceasta reconfirmãm
ataºamentul nostru faþã de valorile vieþii ºi ega -
litãþii între oameni, faþã de convieþuirea paº   nicã,
colaborarea ºi prosperitatea tuturor na þiunilor.

Mã revoltã profund încercãrile unora de a
face speculaþii politice pe marginea tragediilor
din secolul al XX-lea.

De dragul unei popularitãþi ieftine, o seamã
de „activiºti“ încearcã sã-i dezbine din nou pe
ucraineni.

Am convingerea cã vom da cu toþii dovadã
de suficientã înþelepciune ºi toleranþã. Noi
ne-am însuºit cumplita lecþie a istoriei noastre,
mai ales a acestui rãzboi.

Noi nu uitãm discuþiile legate de ierarhi -
za rea po poarelor, de  superioritatea unor po -
poa re asu  pra altora ca un prim pas spre
dezbinare, urã ºi, ce e mai îngrozitor, spre
vãrsare de sân ge.

Vã asigur cã statul va da o replicã demnã tu -
turor acelora care încearcã sã se încãlzeascã la
sângerosul rug. Cursul spre dezvoltarea na þiu -
 nii civice, spre aprofundarea înþelegerii in ter -
 etnice ºi spre dialog intercultural în interio rul
þãrii, spre asigurarea relaþiilor de bunã vecinã-
tate ºi parteneriat reciproc avantajos în politica
noastrã externã va fi ferm menþinut.

Aceasta este obligaþia noastrã comunã pe
care o datorãm pãrinþilor noºtri eroi. Victoria
pãrinþilor ne obligã sã muncim pentru prezent
ºi viitor. Sã creãm o þarã de care sã fim mândri
ºi noi, ºi generaþiile viitoare. Sã dezvoltãm
democraþia. Sã ridicãm o economie modernã ºi
puternicã care sã lucreze pentru întreaga soci-
etate. Sã creãm o ºtiinþã ºi o educaþie avan sate,
un sistem modern de sãnãtate ºi protecþie
socialã.

Sã formãm o culturã umanistã. Sã dez-
voltãm forþele noastre armate - acestea sunt
obiectivele pe care ni le propunem ºi pe care le
realizãm. 

Sunt convins cã aceste obiective vor uni în -
treaga societate ucraineanã. Trebuie sã nu ui -
tãm cã liniºtea noastrã, viaþa noastrã paº nicã,
speranþa noastrã de viitor sunt plãtite cu un
preþ foarte scump. Trebuie sã fim demni de
aceste sacrificii.

Ca ºef al statului, vreau sã mã adresez per-
sonal reprezentanþilor puterii ºi deputaþilor de
la toate nivelurile cu rugãmintea ºi cu solici -
tarea sã dea dovadã de maximã atenþie ºi grijã
faþã de veterani ºi de nevoile acestora.

Eroii care nu s-au lãsat învinºi în faþa duº-
manului nu trebuie sã trãiascã în sãrãcie ºi sin -
gurãtate.

Nu vom admite acest lucru. Ca ºef al statu-
lui sunt convins cã grija pentru bunãstarea ve -
te ranilor trebuie sã fie una dintre prioritãþile
pu terii, un criteriu de apreciere a activitãþii
acesteia.

Veteranii sunt eroii noºtri. Suntem toþi
datori faþã de ei.

Recunoºtinþa ºi grija faþã de ei este o dato-
rie sfântã pentru noi.

Vã felicit cu prilejul acestei sãrbãtori, dragi
compatrioþi!

La mulþi ani de Ziua Victoriei!

*
*    *

Dragi veterani ai Marelui Rãzboi pentru
Apãrarea Patriei, eroi ai frontului ºi din spa -
tele frontului,

Stimaþi compatrioþi,

Pe pãmântul ºi în inimile noastre a venit din
nou sãrbãtoarea Victoriei care a adus pacea pe
pãmântul ucrainean.

Felicit cãlduros cu prilejul acestei zile
întreg poporul ucrainean, dar mai cu seamã, îi
felicit pe veteranii care au parcurs cu curaj
drumul de foc al frontului, îndeplinindu-ºi cu
cinste datoria militarã ºi civicã.

Noi nu vom uita niciodatã acele 1225 de
zile ºi nopþi în care Ucraina a fost ocupatã de
vandalii fasciºti. Ocupatã, dar nu învinsã. Aca -
pa ratã, dar nu îngenuncheatã.

Din primele zile ale rãzboiului, cot la cot cu
camarazii de alte naþionalitãþi, ostaºii ucrai -
neni, partizanii ºi ilegaliºtii au luptat cu duº-
manul.

În focul luptei cu
fascismul au ieºit la su -
prafaþã cele mai ale se
trãsãturi ale apã rãtorilor
patriei: biruinþa, sacri-
ficiul ºi erois mul ne -
maiîntâlnit.

Nepreþuite sunt ºi
faptele acelora care
au ridicat din ruine
ora ºe le ºi satele, au
re construit economia
noastrã pusã la pã -
mânt, au pus bazele
Ucrainei independen -
te. Aceºti oameni ne
învaþã ºi astãzi sã fim înþelepþi, fermi, rãbdãtori
ºi op timiºti.

Ziua Victoriei este, pentru poporul nostru,
sãrbãtoarea care uneºte toate generaþiile ºi care
constituie un izvor nesecat de patriotism, în -
credere în forþe ºi posibilitãþi proprii.

Vã doresc din inimã sãnãtate, cãldurã su -
fletescã, prosperitate ºi pace pentru lungi ºi
fericiþi ani!

Cinste ºi glorie vouã!

*
*    *

La 22 decembrie 2004, Adunarea Generalã
a Organizaþiei Naþiunilor Unite a proclamat 8
ºi 9 mai drept zile ale memoriei ºi reconci lierii,
menite sã atragã atenþia comunitãþii mondiale
asupra importanþei cinstirii memoriei tuturor
victimelor celui de-al Doilea Rãzboi Mondial
ºi afirmãrii ideii de pace.

Este fãrã sfârºit martirologul celei mai cum -
plite confruntãri militare din istoria ome ni rii -
aproape 60 de milioane de victime nevi no  vate.
Pentru dreptul la viaþã a fost plãtit un preþ
scump. Noi nu trebuie sã uitãm cifrele statis-
tice de neimaginat: pierderile Ucrainei în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial sunt evaluate la
peste zece milioane de vieþi. Aceastã tristã listã
a rãmas pânã astãzi incompletã.

Ucraina, care a fost epicentrul acestei tra ge -
dii mondiale, cunoaºte bine preþul rãz bo iului ºi
al pãcii. Memoria noastrã cheamã la acþiuni
conºtiente ºi responsabile pentru ca niciodatã
sã nu se mai repete ceva asemãnãtor.

Reconfirmându-ºi ataºamentul faþã de prin-
cipiile de bazã ale ONU, noi vrem sã trãim în
pace ºi înþelegere cu toate þãrile ºi popoarele,
spre acest deziderat fiind orientatã politica de
stat ºi acþiunile societãþii. Suntem deschiºi co -
la borãrii active pe bazã de egalitate, parti ci pã -
rii la programele existente de asigurare a sta-
bilitãþii ºi securitãþii ºi suntem gata sã ne alã-
turãm noilor iniþiative internaþionale de pace.

Este obligaþia noastrã faþã de toate vic-
timele rãzboiului. Pãstrând un moment de
reculegere, ne aplecãm adânc capetele în faþa
celor cãzuþi în rãzboi. 

Veºnica lor amintire!

UUCCRRAAiinnAA  --   mmaaii  aapprrooaappee
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

Mesaje de ziua Victoriei ale preçedintelui
Ucrainei, Viktor ianukovyci
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În co mu na Bistra, judeþul
Maramureº a avut loc o ma ni -
festare culturalã, oca zionatã
de adunarea oilor de la gos -
po  dari, angajarea ciobanilor
ºi a gaz dei de stânã, mãsu -
rarea cantitãþii de lapte care îi
revine unui gospodar dupã
numãrul de oi, stabilirea pe -
rioa dei de preluare a co tei
par te de brânzã ºi a serviciilor asigurate pe
perioada pãºunatului.

În Þara Oaºului, acest obicei se numeºte
„sâmbra oilor“, în Þara Lãpuºului - „mãsu -
riºul“, iar la ucrainenii de la munte - „mira“,
care înseamnã „mãsuriº“ sau mãsurarea can-
titãþii de lapte pe oaie. Obiceiul dateazã din-
totdeauna, de când se adunau oile la stânã
pentru a se deplasa la munte pe timp de varã.
Obiceiul s-a statornicit ºi la huþulii din satele
Crasna Viºeului ºi Valea Ruscovei din judeþul
Maramureº, la huþulii din jude þul Suceava ºi
la cei din Munþii Carpaþi ai Ucrainei, în
raioanele Rachiv, Verchovyna ºi Putyla.

Festivitatea de la Bistra a început
duminicã, 15 mai a.c., când dupã oficierea

sluj bei religi oase la biserica
or to  do xã ucraineanã din lo -
cali tate, publicul a în ceput sã
se adune în faþa Cãminu lui
Cultural nou construit, dar
încã neterminat în totali tate.

La deschiderea festivã, au
participat din partea UUR,
deputatul ªtefan Buciuta,
preºe dintele acestei organi -
za þii, Miroslav Petreþchi,
prim-vicepreºedinte ºi pre ºe -
 din te al fi lialei Maramureº a
U U R ,
Du   mitru
Coreniuc,
pre ºe din -
tele orga-
n i z a þ i e i
locale a
U U R ,

care a ºi deschis acþiunea,
pre ºedinþi ai organizaþiilor
locale ale UUR ºi membrii
acestora. Din partea ad -
ministraþiei locale au par-
ticipat primarul Bum bar
Vasile ºi viceprimarul
Dutciuc Va sile, unii con-
silieri locali ºi organele de
ordine.

Dupã deschiderea ofi -
cia lã, coloana de partici-

panþi, sub formã de paradã
a costumelor, s-a deplasat
în locul numit Valea Nea -
grã unde s-a derulat obi-
ceiul pãstoritului cu slujba
religioasã oficiatã de preo-
tul paroh Ivan Iurcea, dupã
care a urmat concursul „cel
mai bun oier“, „cel mai bun
instrumentist po pu lar“ ºi

„cel mai harnic gospodar“.
Manifestarea culturalã a continuat apoi la

Cãminul Cultural unde au evoluat grupurile
din Bistra,Valea Viºeului, Lunca la Tisa ºi for-
maþia de la Soca, judeþul Timiº, sub îndru-
marea preotului paroh  Cristian Ardelean, fiul
satului Bistra.

Organizatorilor ºi gazdelor le dorim o varã
bunã, cu mult lapte ºi multã brânzã, iar par -
tici panþilor sã fie sãnãtoºi ca sã mai poatã veni
ºi la anul.

ªtefan BUCIUta

MMaannii ffeessttaarree  ccuull ttuurraallăă  
llaa  hhuuţţuull ii   ((„„MMiirraa““))

Cuvântul dlui ªtefan Buciuta la deschiderea festivã

Ansamblul artistic din Valea Viºeului prezent la manifestare

În data de 3 martie a.c.,
Judecãtoria Timi ºoara a
emis sentinþa cu nr. 5075
prin care a fost admisã
solicitarea filialei Timiº a
Uniunii Ucrainenilor din
România de înfiinþare a
aso cia þiei „Berizka“.
Mem brii sãi fondatori
sunt: Drozd Vasile, Bumbuc Mihaela, Maro -
cico Ion, Hleba Gheorghe, Buciuta ªtefan,
Câmpeanu Ion, Covaci Ioan, Dancea Ioan,
Hrin Ana, Liber Lãncrãjan Simona, Radu
Rodi ca Marina ºi ªpilca Sorin. Sediul asocia -
þiei este în clãdirea Casei de Culturã a
Ucrainenilor din Timiºoara, datã în folosinþã în
urmã cu mai bine de un an, situatã pe str.
Mareºal A. Averescu nr. 3 B.

Componentã a filialei ucrainenilor timiºeni,
asociaþia are ca scop stabilit prin statut sus -
þinerea materialã a activitãþilor educaþionale
dedicate copiilor preºcolari, a tinerilor, a tutu -
ror categoriilor de vârstã având ca principalã
sursã de inspiraþie cultura ºi tradiþiile etnicilor
ucraineni din judeþ - în general din Banat -,
dezvoltarea ºi consolidarea bunelor relaþii cu
toþi locuitorii trãitori pe aceste meleaguri,
indiferent de naþionalitate, religie ºi sex, sta-
tornicite de-a lungul a peste o sutã de ani.
Pentru realizarea acestuia sunt avute în vedere
înfiinþarea de formaþii artistice, organizarea de
spectacole la sediu ºi în localitãþile în care trã -
iesc ºi muncesc ucraineni. De asemenea, în
funcþie de posibilitãþile financiare existente, se
doreºte finanþarea achiziþionãrii de noi dotãri

destinate susþinerii activitãþilor amintite,
procurarea de alimente pentru copii, precum ºi
asi gurarea unor sume de bani care sã fie
folosite la retribuirea personalului. Printre alte
scopuri pe care ºi le-a propus asociaþia, mai
amintim: apãrarea prin toate mijloacele legale
a persoanelor lezate în drepturile lor materiale
ºi spirituale, social-politice, de libertate de
con ºtiinþã, religioase; prin acþiuni specifice
organizaþiilor neguvernamentale asociaþia va
milita pentru respectarea drepturilor democra-
tice, va sprijini prin consultanþã juridicã repu -
nerea în drepturi a persoanelor lezate prin abuz
ori prin încãlcarea legilor þãrii; în limita posi-
bilitãþilor de care va dispune, un loc aparte îl
va avea spri ji nirea persoanelor ºi colectivi -
tãþilor defavo ri za te, a celor aflate în  suferinþã
sau în caz de de ces. Un domeniu distinct îl va
ocupa sprijinirea de acþiuni umanitare, cultu -
rale, sportive, religioase, de editare a cãrþilor
de învãþãmânt, cer cetare ºtiinþificã, asistenþã
socialã ºi me dicalã etc., inclusiv din punct de
vedere mate rial.

Fiind o organizaþie nonprofit, pentru a putea
transpune în realitate scopurile pe care ºi le-a
stabilit prin statut, resursele financiare proprii
sunt indispensabile. Pentru a ne constitui pro-

priul buget, prima sursã de venituri o reprezin-
tã cotizaþiile încasate de la membrii asociaþiei.
Mizãm pe creºterea numãrului acestora prin
acþiunile pe care le vom organiza, unele cu un
calendar permanent, iar altele la solicitarea
doritorilor sã-ºi exprime talentul ºi priceperea
în acþiuni ºi manifestãri de excepþie (sim-
pozioane tematice, confe rinþe, excursii etc.). O
altã sursã de venituri pe care asociaþia o are în
vedere o reprezintã sponsorizãri, donaþii ºi  cei
doi la sutã din impozitul pe salarii.

Contul nostru bancar, deschis la BCR
Timiºoara este RO45RNCB02552095454000.

În prima ºedinþã de dupã constituire, mem-
brii fondatori l-au ales ca preºedinte pe domnul
Vasile Drozd.

ªi pe aceastã cale, asociaþia lanseazã invi-
taþia de colaborare ºi sprijin reciproc altor aso-
ciaþii ºi organizaþii neguvernamentale din þarã
ºi strãinãtate.

Adresa asociaþiei „Berizka“:
Timiºoara, str. Mareºal Averescu, nr. 3 B
Telefon / fax: 0356 460 475; 0745453829
e-mail: uur.timis@yahoo.com

Gheorghe HLeBa

Ucrainenii timiçeni çi-au constituit
propria asociaÆie „Berizka“
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Poezia lui
Ivan Covaci
izvorãºte din
strãfundurile
unei fiinþe
dornice de a
trans mite lu -
mii un senti-
ment al comu-
niunii ºi al
deschider i i .
Spaþiul imaginar al poetului este
foca lizat pe surprinderea „specta-
colului“ mundan ºi pe cel al
naturii, filtrate printr-o sensibilitate
reflexivã ºi analiticã aflatã într-o
perpetuã cãutare a sinelui. Dincolo
de captarea universului dominat de
multiple dileme ontologice subiec-
tive, alimentate de ambiguitatea
lumii în care trãieºte, Ivan Covaci
rãmâne un poet al speranþei ºi al
dorinþei de comunicare cu „cei -
lalþi“. Prin discursul sãu liric, au to -
rul transmite o atitudine optimistã,
generatã de ambiþia dezi deratului
de a învin ge ºi de a rãzbi dincolo
de impe dimentele umanului. Reto -
rica poetului repre zintã o adevãratã
aventurã spiritualã, gene ratã de
lupta neobositã pentru surprin -
derea nuditãþii fiinþei maculate de
agresivitatea societãþii, ºi de voinþa
de a identifica o cale care sã-i per-
mitã delimitarea, aparenþa-i înºelã-
toare de forma originarã ºi auten-
ticã a vieþii.

Imaginarul poetic este construit
pe repere spaþio-temporale, în
cadrul cãrora este inclusã fiinþa, în
multiple ipostaze generate de re fle -
xivitatea raportãrii la dimensiunea
ontologicã a statutului ei în spaþiul
macrocosmosului. Astfel, poetul a
situat în debutul volumului Frun -
tea singurãtãþii, publicat în 1980,
în traducerea din limba ucraineanã
a lui Ion Covaci (coincidenþã de
nume) la Editura Kriterion, în
colecþia „Poezii ale se“ a marelui
animator intercultu ral Domokos
Geza, poezia „Cu vân tul curat“,
considerând cã acesta trebuie sã
însoþeascã omul în tot periplul sãu
existenþial. Logosul, supremul
„instrument“ al adevãrului, nu ar
trebui sã perverteascã nicio con -
ºtiinþã moralã, ci dimpotrivã, sã
izvorascã din „inimi curate de
prunc“. Sub raportul tehnicii dis-
cursivitãþii, persoana a II-a repre -
zintã o adresare cãtre conºtiinþa
publicã, cãreia i se recomandã sã
nu abandoneze niciodatã forma
purã, sincerã, autenticã ºi inocentã
a cuvântului ºi sã nu se lase pân -
gãritã de „umbra“ filistinismului
mundan. Sinceritatea cuvântului,
prezentã în spaþiul raþiunii ºi în cel
al afectivitãþii, ca o oglindire a
imanentului, rãzbate în toatã aven-
tura conºtiinþei poetice. Lãsându-se
condus de vraja logosului, ca
expresie a puritãþii sufletului ºi a
conºtiinþei, autorul se perindã prin
toate punctele esen þiale marcate pe
harta afectivã, mânat de dorul de
pãrinþi, de þarã ºi de forma origi-
narã a propriei fiinþe nepregãtite sã
accepte compromisurile vieþii.
Credinþa demnã, corporalizatã prin
cuvinte, scoate în evidenþã demni-
tatea umanã ce se încãpãþâneazã sã

reziste în faþa vicisitudinilor vieþii.
Francheþea logosului transcende
timpul istoric, înscriindu-se în
reperele tem poralitãþii afective
perene, exprimând compatibili-
tatea dintre sentimentul naþional ºi
simbolul copilãriei, cum ar fi „casa
de lemn“, „streaºina“ etc. intrate în
me mo ria sentimentalã. Aceastã
lealitate face parte nu din spaþiul
memoriei, ci din însãºi structura
organicã a fiinþei. În poemul auto -
rului, loialitatea logosului însoþeºte
drumul identitar al neamului, fiind
înzestrat cu valenþe simbolice ale
cunoaºterii ºi ale comunicãrii.
Acesta trebuie rostit „când visul nu
e împlinit pe de-a-ntregul / când
vântul loveºte zidiri încã ºubrede /
ºi durerea pãtrunde în inimi
necoapte“. Forma purã a cuvin-
telor este asemuitã cu simbolurile
naþio nale, precum Dunãrea, Car pa -
þii, reprezentate la nivel metaforic
de „corabia“, „penelul“ ºi „vioa -
ra“, deasu pra cãrora se gã seº te
patria. Redat prin culoare, prin
muzicã ºi prin forme, cuvântul
„curat“ izvorât din strãfundurile
conºtiinþei capãtã dimensiuni sacre
ale universalitãþii. Într-un alt poem
al autorului, intitulat „Pe fruntea
planetei“, cuvântul este capabil sã
surprindã cele mai abisale trãiri ale
fiinþei, proiectate undeva între
bucurie ºi tristeþe, între o trãire
imanentã nemãrturisitã ºi exteri-
orizarea „vocii“ interioritãþii.

În cadrul volumului amintit,
apare o circularitate a spaþiului li -
ric, ca o oglindire a formelor de
comunicarecu lumea. În primul
poem autorul vorbeºte despre
valenþele logosului ca o expresie a
spaþiului imanent, iar în finalul
acestuia, în poezia „Scri soare au -
tumnalã“, eul rostitor surprinde
rolul ºi rostul poetului cãruia îi
revine misiunea de a ob serva
resursele nebãnuite ale cuvântului.
Prin cãlãtoriile sale spirituale, prin
abisurile conºtiinþei raportate la
reacþia „celorlalþi“, poetul favo ri -
zeazã procesul comprehensiunii
unei lumi inaccesibile omului
comun, ancorat în pro blematica
prag maticã a existenþei: „Ne înveþi,
poete, / cã oraºele încep cu gara /
ne înveþi sã plângem, sã plângem,
sã plângem / nu o datã, ci de trei
ori / în nopþile lãsate de umbra lui
Chopin, / ne înveþi cum sã sãrim în
ultima clipã / din mers, pe scara
timpului.... / Cine / dupã aceastã
carte / nu va gândi cu gândurile
tale / bucuria elementarã / tristeþea
elementarã / cine, / Robert
Rojdestvenski? // În patria mea,
poete / se prelungeºte toamna, ca
un basm / ca o alarmantã / sãrbã-
toare / aidoma biocurenþilor tãi /
crede-mã / e o toamnã frumoasã:/
tran dafirii mai explodeazã / în ade-

vãrate canonade... / În patria me -
taforei / ah, cât e de dulce sã asculþi
toam na, / Dunãrea ºi Carpaþii,
Carpaþii, / Robert Roj destvenski!...
// În ce mã priveºte / mi-am fãcut
onest inventarul / sentimentelor / ºi
nu o datã am îmbrãþiºat planeta /
cãci aºa m-a învãþat þara asta - sã-
mi iubesc mama / ºi sã durez un vis
pentru mâine. / Încã ceva / despre
toamnã / mai am sã-þi spun: / în
strãfundul inimilor / ea strecoarã /
iubirea fãrã saþ a lui Pavlo Tici -
na.../ În rest, nimic deosebit, toate
bune, / Robert Rojdestven ski...“.

Poetul aprinde „flacãra“ intero-
gaþiilor lãuntrice, pledând pentru o
raportare reflexivã la problemele
vieþii. De exemplu, în poezia „În

larg“, apare o reflecþie asupra ideii
cã indiferent unde te gãseºti, „în
largul vieþii“ sau în „largul mãrii“,
trebuie sã cauþi mijloacele potrivite
pentru a putea ajunge la „mal“. În
acest context al „eliberãrii“ fiinþei,
poate aprecia „frumuseþea“ „sal -
vãrii“ doar acela care a trãit senti-
mentul „dispe rãrii“. Ipoteza urmã -
rii acestui drum ontic este trans-
misã sub forma unui monolog
adresat, vãzutã ca o posibilitate ºi
susþinutã la nivel stilistic de verbe
la modul conjunctiv. Prin discursul
sãu, poetul se adreseazã propriei
„voci“ lãuntrice, dar ºi „eului“
extratextual, încurajând ambii „re -
ceptori“ pentru a ieºi din limitele
umanului ºi pentru a nu se lãsa
mãguliþi de frumuseþea aparenþei,
ci sã se îndrepte spre esenþa lucru-
lui: „Sã birui muntele. Sã-þi tai fã -
gaº / cu râurile-ntoarse spre iz -
voare / ºi lângã piscuri sã-þi durezi
sãlaº / dacã eºti vultur ºi nu târâ-
toare“. În poemul sãu, viaþa trebuie
sã reprezinte un imbold permanent
pentru autodepãºire ºi pentru pro-
gres, care este posibil numai dacã

este raportat la
esen þialul lu cru -
rilor ºi nu la ba -
las tul amãgitor. 

O mare parte
a spaþiului liric
al autorului este
fundamentatã pe
reprezentarea ra -
por tului de co -
mu niune dintre

om ºi naturã. Pornind de la discuþia
prezentã, frecvent în estetica
romantismului, referitoare la rela -
þia indisolubilã dintre om ºi naturã,
reprezentatã la nivel filozofic de
raportul dintre perisabilitate ºi
perenitate, în „Dialog“, poetul
reconstituie, prin intermediul
interogaþiilor caracteristice fiinþei
efemere, rolul ºi rostul omului în
raport cu eternitatea naturii. Dacã
natura se defineºte prin sinceritate
ºi prin universalitate, fiinþa umanã
se distinge printr-o atitudine dupli -
citarã, reuºind sã ascundã, uneori,
instinctele distructive aflate în
stare latentã. Aceastã dimensiune
duplicitarã este deconspiratã în
finalul poeziei: „Stãm de vorbã / eu
ºi copacul / ca douã vechi cu noº -
tinþe / dar el nu ºtie / fireºte, nu ºtie
/ cã-l încânt ºi-l mângâi / cu inima-
n mâini / ºi cu toporu-n inimã“.
Dincolo de protecþia acordatã
naturii ºi, în general, macrocosmo-
sului, se poate ascunde o anumitã
dozã a lipsei sinceritãþii, poate,
tocmai din cauza inconsecvenþei
dimensiunii umane. Un alt poem în
care fiinþa se contopeºte cu natura
este „Schiþã de searã“, unde apare
tendinþa schimbãrii „mãºtilor“: „ªi
poate cã amurgul nu va fi amurg /
ci un flãcãu chipeº cu topor pe
umãr / ºi poate pentru o clipã eu
am sã mã fac salcie / iar el, privin-
du-mã, fag...“. În aceeaºi ecuaþie a
apropierii de naturã, fiinþa îndrã-
gostitã are tendinþa de a se des -
prinde de „dorul“ omenesc ºi de a
se lãsa condusã de forþa ne ºtiu tã a
naturii: „N-am sã iau cu mine nici
cuvinte, nici vise / - de vise mi-i
perina plinã - / ci doar un sân
doldora de flori / sã le sãdesc în
cerdacul vieþii“. Dincolo de „spec-
tacolul“ oferit de frumuseþea
macrocosmosului, în „Serenada de
Brahms“ apare reprezentatã efe-
meritatea fiin þei. Toatã aceastã
panoramã a naturii, reprezentatã de
numeroase motive lirice aparþi -
nând atât cadrului teluric, cât ºi
celui celest, atât temporalitãþii
diur ne, cât ºi celei nocturne, este
surprinsã într-o ipostazã a miºcãrii.
De exemplu, în „Vântul“, acest
fenomen al naturii este privit ca un
„frate“ capabil sã genereze o oare-
care dinamicã a fiinþei, situatã între
lumea abisalã a propriei existenþe
ºi axa temporalitãþii istorice.

O altã dimensiune importantã a
retoricii autorului este ocupatã de
imaginea satului privit din per-
spectiva unui axis mundi.

(Continuare în numãrul 
urmãtor)

Gheorghe anDRaªCIUC
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Conform progra-
mului de acti vitãþi
cultural-ar tistice al
filialei UUR Mara -
mureº, la data de 8
mai, în comuna Po -
ienile de sub Munte s-a desfãºurat manifestarea
dedicatã veteranilor de rãzboi.

Dupã cum am mai amintit ºi în alþi ani cu
ocazia acestei manifestãri, din documentele
scrise reiese faptul cã din comuna Poienile de
sub Munte au plecat  pe front 284 de voluntari
înrolaþi în Armata Roºie, în anul 1944, ºi s-au
întors acasã doar 185 de voluntari, ceilalþi dorm
somnul de veci în pãmânturile altor þãri
europene. Tocmai din cauza acestor jertfe ºi a
altora din celelalte localitãþi cu populaþie
ucraineanã ale judeþului Maramureº, membrii
UUR ºi urmaºii celor cãzuþi dorim ca flacãra
lor sã nu se stingã niciodatã în inimile noastre
ºi, de asemenea, sã transmitem tinerilor, ur ma -
ºi lor noºtri, acest spirit de res pect ºi re cu noº tin -
þã faþã de cei care au luptat în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial pentru libertatea noastrã.

În continuare, redãm cuvântul dlui ªtefan
Buciuta, preºedintele UUR, rostit la mani-
festarea desfãºuratã la Poienile de sub Munte.

Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiu -
nilor Unite a declarat, printr-o rezoluþie, zilele
de 8 ºi 9 mai drept zile ale comemorãrii ºi re -
con cilierii. În aceste zile se depun coroane ºi
flori la mormintele ostaºilor cãzuþi în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial de cãtre toate
naþionali tãþile. 

Asociaþia „Memorial“, cu sediul în Bu -
cureºti, a fost înfiinþatã cu scopul de a pãstra
vie memoria ostaºilor ºi a civililor care ºi-au
pierdut viaþa în rãzboaiele desfãºurate pe teri-
toriul þãrii noastre. 

ªi Uniunea Ucrainenilor din România
(UUR) are în programul sãu de activitãþi ºi
manifestãri culturale cinstirea memoriei volun-
tarilor ºi veteranilor de rãzboi ucraineni prin
depunerea coroanelor de flori ºi organizarea

manifestãrilor specifice acestui eveniment la
Monumentul veteranilor de rãzboi din comuna
Poienile de sub Munte, judeþul Maramureº.
Veteranii de rãzboi trebuie sã fie cinstiþi aºa
cum se cuvine pentru cã ei, prin lupta ºi jertfa
lor au contribuit la întoarcea în Europa a
democraþiei ºi la înfrângerea dictaturii fasciste.
Alãturi de poporul român, populaþia de naþio -
nalitate ucraineanã din judeþul Maramureº, în
funcþie de împrejurãri, a luptat în timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial pe fronturile din
est sau vest pentru eliberearea teritoriului þãrii
noastre.

În cinstea voluntarilor ucraineni care au
luptat alãturi de coaliþia antihitleristã la nimi-
cirea agresorului fascist s-a edificat de cãtre
statul român, la cererea voluntarilor de pe
Valea Rus covei (Poienile de sub Munte,
Repedea ºi Rus cova), de cãtre cei care au scã-
pat cu viaþã din rãzboi,  încã în anul 1954, un
mo nu ment în comuna Poienile de sub Munte
(Rus-Poleany). De-a lungul anilor acest monu-
ment a fost supus unor transformãri, culminând
cu cel de astãzi care a cãpãtat un aspect mo -
dern, impunãtor, si tuat în parcul din centrul
comunei. Renovarea monumentului se datore-
azã ideii ºi voinþei iscu si tului ºi priceputului
gospodar al comunei, dom nul primar ªtefan
Oncea, colaboratorilor sãi din cadrul pri mã -
riei ºi consilieri lor locali care au contribuit cu
fonduri proprii ale co mu nei la refacerea lui. 

Mulþumesc tuturor celor prezenþi aici, în
comuna Poienile de sub Munte, una dintre cele
mai mari comune din judeþul Maramureº, în
care vieþuiesc peste 98% etnici ucraineni, pen-
tru participarea la aceastã zi de aleasã cinstire
a veteranilor de rãzboi. Totodatã mulþumesc
organelor administraþiei locale, Poliþiei de

Fron tierã, invitaþilor, organizatorilor, biroului
organizaþiei locale a UUR în frunte cu pre -
ºedintele sãu Chifa ªtefan, comitetului filia lei
Mara mureº a Uniunii Ucrainenilor din Româ -
nia, preºedintelui filialei UUR Mara mureº,

Petreþchi Miroslav, ºi tutu ror membrilor gru -
purilor artistice care contribuie în fiecare an la
reuºita acestei manifestãri de suflet. 

Glorie veºnicã celor care s-au jertfit pentru
eliberarea patriei ºi edificarea societãþii  demo-
cratice din România!

ªtefan BUCIUta

Cinstirea memoriei veteranilor de råzboi

S-au împlinit în acest an, la 26
aprilie, 25 de ani de la tragedia de la
Cernobâl, provocatã de explozia ºi
distrugerea reactorului 4 al Cen tra lei
atomoelectrice, în urma cãruia au
fost eliberate cantitãþi mari de sub-
stanþe radioactive cu consecinþe pe
care timpul ºi trecerea sa, le aºazã în
statistici îngrijorãtoare, iar victimele din
Ucraina ºi din alte þãri afectate, în suferinþã
mutã.

Centrul Cultural Informaþional al Am ba -
sadei Ucrainei la Bucureºti a comemorat acest
eveniment prin organizarea, la 20 aprilie a.c., a
unei întâlniri cu publicul în faþa cãruia s-au
prezentat comunicãri, proiecþii ale unor ima -
gini de la faþa locului din timpul ºi de dupã
tragicul accident, iar pe lângã acestea, pictoriþa
Anna Rav liuk a expus câteva tablouri impre-
sionante prin roºul apocaliptic, albul angelic,
negrul infernului, figurativul ºi nonfigurativul
puse sã bâjbâie în zadar, dupã vreun sens, în
absurdul devastator.

A fost o zi cernitã. Publicul, în mare parte
compus din ucrainenii bucureºteni dar ºi din
români sau de altã etnie - georgianã, germanã,
tailandezã etc., a ascultat cu interes cuvântul
dlui Iuri Verbyþkyi, care a prezentat date mai
puþin cunoscute în legãturã cu dimensiunile
dezastrului, date în spatele cãrora - ca peste tot
unde e moarte ºi dezastru - se aude geamãtul
nestins al durerii... „Accidentul  a dus la polu-
area a mai mult de 145.000 kmp în Ucraina,
Belarus ºi Federaþia Rusã, iar în urma dezas-
trului au fost afectate aproximativ 5 mi lioane
de persoane ºi au fost contaminate cu nuclizi
radioactivi circa 5000 de localitãþi din þãrile
enumerate mai sus. Eliminarea conse cinþelor

dezastrului de la Cernobâl, scoaterea din
funcþiune a Centralei atomoelectrice ºi trans-
formarea obiectivului sarcofag într-un sistem
ecologic sigur determinã Ucraina sã facã,
anual, eforturi uriaºe, de zeci de mi lioane de
dolari din bugetul de stat, dar singurã nu poate
asigura finanþarea integralã. Prin ur mare, la
Banca Europeanã pentru Recon struc þie ºi
Dezvoltare, a fost des chis un cont pentru a
colecta contribuþii din par tea þãrilor donatoare
pentru proiecte specifice la Cernobâl. În mai
2005, þãrile donatoare au oferit contribuþii noi în
valoare de 185 de mi li oa ne de dolari. Astãzi,
Ucraina are nevoie de încã aproximativ 740 de
milioane de euro pentru a finaliza proiectul de
la Cernobâl, cu prin ci palul sãu obiectiv - con-
struirea unui nou sar co fag ºi a noului depozit
pentru stocarea combustibilului nuclear uzat -
SWYP-2“.

În încheierea cuvântului sãu, din care am
extras doar câteva idei, dl ministru-consilier
Iuri Verbyþkyi ºi-a prezentat propriile-i amintiri
despre frumuseþea împrejurimilor Cernobâ -
lului, cu pãdurile, cu apele sale bogate în peºte
unde kievenii, ºi nu numai ei, petreceau pânã la
fatidica datã, momente de odihnã ºi recreere de
neuitat. 

Ascultând emoþionanta evocare, gândul m-a
purtat pe douã cãrãri: la capãtul uneia dintre ele
i-am vãzut pe Adam ºi Eva izgoniþi din Paradis

pentru încãlcarea poruncii lui
Dumnezeu de a nu gusta din rodul
pomului cu noaºterii binelui ºi a
rãului. De fapt, nu chiar izgoniþi, ci
„transferaþi“ din starea de fericire
absolutã, (poate etericã), în para -
disul armoniei creaþiei terestre
unde li s-au conferit douã binecu-

vântate „pedepse“: suveranitatea („prin su doa -
rea frunþii“) asupra splendorii Creaþiei ºi per-
petuarea speciei „prin durere“. ªi, sigur, ºansa
de  a deveni ei înºiºi, asemenea lui Dumnezeu,
prin respectarea întocmai a poruncilor pogo râte
dupã aceea, privind nestricarea armoniei pri-
mordiale.

La capãtul celeilalte cãrãri am vãzut pa -
radisul de acum 25 de ani din jurul Cer no bâ -
lului, cu livezile grele de rod care acum poartã
în ramuri - din pãcate - fructele  oprite, fiind,
ele, nu zic proto-pãrinþii ºi nici delicioasele
mere, pere ori caise de altãdatã, ci, prin efectul
ciudat al stronþiului care le face ispititoare,
fructe ale morþii de la care au fost opriþi local-
nicii - cât s-a putut - prin strãmutare ºi, oricine
altcineva, prin izolarea locului cu sârmã ghim-
patã...

Cuvinte tulburãtoare despre tragedia Cerno -
bâ lului au mai rostit dl Ion Robciuc - vice -
preºedintele UUR ºi dna Iaroslava Colo telo -
preºedinta filialei Bucureºti a UUR. Actriþa
Doina Ghiþescu a prezentat un colaj de versuri
închinate celor care nu mor niciodatã, nu
numai în amintirea celor vii, dar ºi în veºnicia
pregãtitã de Dumnezeu, ca rãsplatã pentru nã -
dejdea lor seninã din timpul ispãºitoarei mis-
tuiri.

Silvia ZaBaRCenCO

Monumentul dedicat veteranilor de rãzboi
din comuna Poienile de sub Munte
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