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Cel de-al VI-lea Congres al UUR, care se va desfãºura la Casa de Culturã a Ucrainenilor din
Timiºoara în zilele de 30 septembrie - 1 octombrie
2011, este aºteptat, cum e ºi firesc, cu mult interes de
întreaga populaþie ucraineanã din România.
Congresul a fost precedat de alegerile desfãºurate
în aproape toate comunitãþile ucrainene din þarã ºi în
cele 12 filiale ale UUR. Din pãcate, acest proces de
desemnare a membrilor care sã îndeplineascã o anumitã funcþie în organizaþie nu a fost lipsit de nereguli,
cum a fost cazul organizaþiei locale a UUR din
Sighetu Marmaþiei, care, nerespectând unele prevederi ale Statutului UUR privind alegerile, a fãcut ca
acestea sã fie contestate ºi invalidate. A rezultat,
aºadar, necesitatea unei mai bune pregãtiri ºi organizãri a alegerilor, elaborãrii propriului regulament
de alegeri ºi respectãrii lui ad litteram. Din aceastã
cauzã, data desfãºurãrii conferinþei filialei Mara-

ºtiinþificã pe care am desfãºurat-o, prin publicistica
ancoratã tot mai mult în activitatea comunitarã pe
care am realizat-o. Sãrbãtorile ucrainene au fost cinstite cum se cuvine la Bucureºti ºi în þarã. Multe festivaluri ºi proiecte culturale s-au desfãºurat sub semnul dialogului intercultural. Regiunile în care trãiesc
ucrainenii din România oferã condiþii minunate pentru organizarea unor astfel de manifestãri. Proiectele,
precum Festivalul Interetnic „Convieþuiri“ sau
Tabãra Internaþionalã de Picturã, organizate, anual,
de filiala Suceava a UUR ºi finanþate de UUR ºi DRI
oferã un exemplu concret de realizare a „unitãþii în
diversitate“, de conciliere între culturi. Se poate afirma cu certitudine cã judeþul Suceava este un spaþiu în
care toate comunitãþile naþionale colaboreazã, sunt
creatoare de valori ºi contribuie la progresul societãþii româneºti actuale.
Au avut loc mese rotunde, întâlniri ale scriitorilor

UUR a fost întotdeauna un factor de coeziune în
relaþiile ucraineano-române. Fãrã îndoialã, aceste
relaþii au o istorie multisecularã, dar numai în ultimii
15 ani ele au cunoscut, se pare, cea mai dinamicã
perioadã. La dezvoltarea lor a contribuit, pe mai toate
planurile, ºi UUR.
Ne mândrim cu toate aceste activitãþi, dar trebuie
sã recunoaºtem cã avem ºi neîmpliniri: nu a fost elaboratã pânã în prezent o istorie a ucrainenilor din
România, indiferenþa faþã de origini fiind de neconceput; nu am reuºit sã atragem toate comunitãþile
ucrainene în viaþa comunitarã, mai ales din zona huþulã; nu am realizat o legãturã mai strânsã cu autoritãþile publice, la cel mai înalt nivel, ºi cu autoritãþile
locale, care au promis sprijin în soluþionarea unor
probleme ale ucrainenilor considerate de noi mai grele; lipsa unui stil democratic de conducere ºi a transparenþei în unele organizaþii ale UUR.

Congresul al VI-lea al UUR bate la uçå
mureº a UUR ºi, implicit, a Congresului UUR trebuiau sã fie amânate.
Oricum, dezbaterile ce au urmat dupã dãrile de
seamã s-au caracterizat, la modul general, printr-o
bunã cunoaºtere a vieþii comunitare, autenticã dorinþã
de a contribui la menþinerea ºi continuitatea vieþii
ucrainene în România, reliefarea necesitãþii de
modernizare a activitãþilor Uniunii. O constantã a
luãrilor de cuvânt au fost mulþumirile sincere pentru
activitatea preºedintelui UUR, dl ªtefan Buciuta,
întreaga recunoºtinþã adusã Guvernului României
pentru sprijinul financiar care asigurã existenþa vieþii
ucrainene în România.
Într-un asemenea moment, privim cu toþii în faþa
ºi în urma noastrã, facem un temeinic, sincer ºi foarte
necesar bilanþ. Reflectãm asupra stadiului la care am
ajuns ºi situaþiei în care ne aflãm ºi facem o evaluare
a relizãrilor noastre, precum ºi a ceea ce n-am reuºit
sã realizãm.
În cei aproape cinci ani care au trecut de la ultimul congres, UUR a desfãºurat o activitate intensã,
viaþa organizaþiei cunoscând un proces continuu de
reviriment. O preocupare constantã a conducerii
UUR a fost dezvoltarea ºi modernizarea patrimoniului imobiliar, dotarea lui cu mobilier nou ºi aparaturã
performantã. Se poate afirma cu încredere deplinã cã
toate cheltuielile au fost ierarhizate în funcþie de prioritãþi, asigurându-se în toþi anii o politicã bugetarã
echilibratã.
Un moment important în viaþa UUR a fost dezvelirea, în perioada de referinþã, a bustului scriitorului naþional ucrainean Taras ªevcenko la Satu Mare
ºi Tulcea, organizaþia noastrã reprezentând o punte
de legãturã între România ºi Ucraina.
Deºi asistãm la o descreºtere demograficã a ucrainenilor din þara noastrã, am avut o viaþã culturalã
bogatã, concretizatã prin festivalurile pe care le-am
organizat, cãrþile pe care le-am publicat, cercetarea

ucraineni cu cititorii, lansãri de carte, vernisaje, conferinþe ºi simpozioane ºtiinþifice la care membrii
UUR au luat parte activã.
În anii care tocmai au trecut, am participat, regulat, cu cãrþi ºi publicaþii, editate de UUR, la Târgul de
Carte „Gaudeamus“, Salonul Internaþional de Carte
„Bookfest“, la Salonul de Carte, Presã ºi Muzicã.
Aceste expoziþii au constituit un cadru minunat pentru punerea în valoare a culturii ucrainene din România.
Am luat parte la Festivalul „ProEtnica“ din
Sighiºoara, Festivalul „Întâlniri bucovinene“ din România, Ucraina ºi Polonia, Festivalul Folcloric „Szejke“ din Odorheiu Secuiesc, promovând interculturalismul ºi dezvoltând bune relaþii de colaborare cu
minoritãþile naþionale.
Una dintre prioritãþi a fost educaþia în limba
ucraineanã, garanþia pentru ca viitorii copii sã trãiascã într-un spirit ucrainean. UUR a sprijinit de fiecare
datã desfãºurarea olimpiadei de limba ucraineanã ºi a
organizat programe speciale de educaþie în acest
sens: Sãrbãtorirea Zilei Internaþionale a Limbii Materne, Concursul naþional de recitare a poeziei
ucrainene º.a.
Am amplificat relaþiile noastre cu marile organizaþii ucrainene de peste hotare, prin participãri ale
reprezentanþilor UUR la importante reuniuni ale
Congresului European al Ucrainenilor (EKU) ºi Congresului Mondial al Ucrainenilor (SKU). De
menþionat cã recent dl Evhen Cholij, preºedintele
Congresului Mondial al Ucrainenilor, a vizitat România, având întâlniri cu liderii UUR, comunitatea
ucraineanã din Buucreºti, înalþi reprezentanþi ai
Parlamentului României ºi Ministerului Educaþiei, cu
ambasadorul Ucrainei în România, Excelenþa Sa
Markian Kulyk. Preºedintele Evhen Cholij a fost plãcut impresionat de activitatea pe care o desfãºoarã
UUR în interesul ucrainenilor.

Dupã pãrerea noastrã, laitmotivele centrale ce au
stat ºi ar trebui sã stea în continuare în atenþia UUR
sunt urmãtoarele: pãstrarea identitãþii ºi apãrarea
unitãþii populaþiei ucrainene din România, slãbite în
ultima vreme; adaptarea vieþii comunitare la schimbãrile ce au loc în societatea românescã ºi cãutarea
unor soluþii noi de perfecþionare a activitãþii UUR;
adâncirea dialogului între generaþii ºi, mai ales, cu
ucrainenii care, pânã în prezent, au fost mai puþin sau
deloc implicaþi în viaþa comunitarã; promovarea prin
intermediul mass-mediei scrise ºi audiovizuale a
imaginii ºi a intenþiilor noastre, în aºa fel încât sã
instituim, în fapt, o mai mare transparenþã a vieþii
UUR, care sã ducã la o mai puternicã participare a
ucrainenilor la viaþa comunitarã, la cunoaºterea lor
pe plan intern ºi internaþional.
Perioada în care ne aflãm, de pregãtire a celui
de-al VI-lea Congres al UUR, nu este deloc uºoarã.
Pe baza propunerilor înaintate de preºedinþii filialelor
UUR, o comisie formatã din ªtefan Buciuta, Ion
Robciuc ºi Terezia ªendroiu a elaborat „Proiectul de
modificãri ale Statutului UUR“, care, cu unele amendamente, a fost votat de membrii Consiliului (Radei).
Urmeazã sã fie adoptate ºi alte documente pentru buna desfãºurare a Congresului.
În faþa membrilor UUR se pune acum problema
încredinþãrii onorantei ºi dificilei misiuni de asumare
pe viitor a destinelor populaþiei ucrainene din
România.
Suntem încredinþaþi cã noii conducãtori pe care îi
vom alege vor elabora pentru comunitatea ucrainenilor din România o viziune care va aduce dupã sine
noi realizãri. În acelaºi timp, nu trebuie sã uitãm de
contribuþia celor care ne-au condus pânã în prezent.
Sperãm cã noii lideri îºi vor însuºi realizãrile celor de
pânã acum, se vor baza pe ele ºi vor face paºi înainte.
Ion ROBCIUC
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Borys D. Hrincenko:
(Urmare din numãrul 193/194)
Olesea spuse:
- Dincolo de pãdure. Dacã treceþi prin
pãdure în partea cealaltã daþi de slobozie.
Tãtarul cãtre ea:
- Condu-ne tu prin aceastã pãdure, cãci noi
nu cunoaºtem drumul. Olesea zise:
- Am sã vã conduc.
Iar tãtarul din nou:
- Numai sã nu ne pãcãleºti, sã nu fugi! Cãci
vezi asta?
ªi scoase din teacã o sabie încovoiatã ºi
ascuþitã pe care o agitã în faþa ochilor fetei,
zicând: Vezi asta? Cu ea am sã-þi tai capul!
Olesea cãtre el:
- Vãd.
Pe dupã gâtul Olesei, tãtarii îi puserã un
arcan. Cel înalt îl luã în mânã ºi, lãsând fata
înaintea calului sãu, îi spuse:
- Condu-ne!
ªi Olesea i-a condus. Dar fata mergea în cu
totul altã direcþie, opusã celei în care a fugit
Mychailyk. A mai fãcut un scurt ocol, gãsind ºi
cãrãruia care ducea din stepã în pãdure, pe care
porni mai departe.

Olesea
sã? L-o fi anunþat pe bunic? Eh, de i-ar putea
duce pe aceºti musulmani trãgând cât mai mult
de timp pânã va ajunge el acasã“.
ªi mergea încet, câteodatã abãtându-se din
drum dupã care iar revenea. Tãtarii vociferau,
iar cel înalt striga:
- Ce te tot încurci? Condu-ne frumos, cãci de
nu, iatã!...
ªi din nou îi arãtã sabia.
Fata îi spuse:
- Imediat pãdurea se terminã ºi acolo este
satul.
ªi îi conducea mai departe. Pãdurea deveni
tot mai deasã. Dar Olesea o cunoºtea bine. Ea
mergea în acele locuri de multe ori dupã hribi
sau fructe de pãdure. ªtia ºi unde este mlaºtina.
O micã fâºie de teren tare pãtrundea în zona
bãhnoasã. Olesea îi conducea pe tãtari întracolo. Pe dupã copaci, mlaºtina nu se vedea.
Copila îi conduse pânã la marginea fâºiei de
pãmânt tare ºi se opri. Împrejur era întuneric ºi
un desiº atât de mare, încât numai cel care
cunoºtea bine pãdurea ºi locul acela putea sã
iasã de acolo fãrã sã se afunde în noroi. Dar
tãtarii nu cunoºteau pãdurea.
Tãtarul cel înalt strigã:
- De ce te-ai oprit? Condu-ne!
Fata se întoarse spre duºmani. Pe faþa ei palidã ochii negri scânteiau. Privindu-i pe duºmani
drept în ochi, zise ºoptit:
- Mai departe eu nu mai merg.
Tãtarul cãlare s-a apropiat de ea ºi arãtându-i

sabia, o înjurã.
Fata zâmbi.
- Eu nu vã conduc mai departe, chiar dacã
mã omorâþi. V-am adus pe voi, duºmanilor, în
aceastã pãdure de unde nu veþi mai ieºi!
În acea clipã sabia sclipi în mâna tãtarului,
iar acesta o lovi pe fatã drept în piept. Ca o tulpinã seceratã, ea a cãzut jos. Dar încã nu muri.
Ridicã mâna.
- Fiecare are datoria sã-ºi apere þara dragã…
sã ºtiþi asta, duºmanilor!
Cãpºorul ei se aplecã ºi sufletul curat îi
pãrãsi corpul. Tãtarul o scuipã ºi toþi tãtarii se
întoarserã înapoi.
Între timp Mychailyk a ajuns acasã. El a
spus cã tãtarii sunt mulþi. Oamenii au lãsat totul
ºi au fugit în pãdure. Moºul Danylo credea cã
acolo o va gãsi ºi pe Olesea. O zi întreagã au
petrecut sãtenii în pãdure. Pe urmã li s-a terminat mâncarea. Trebuiau sã se întoarcã. A doua
zi au trimis un flãcãu sã vadã ce se întâmplã în
sat. Flãcãul se întoarse spunând cã satul este
Cu cât înaintau, pãdurea devenea tot mai întreg. Oamenii au crezut cã tãtarii i-au ocolit ºi
deasã. Olesea conducea vrãjmaºii direct spre s-au întors acasã. Dar Olesea nu era acolo. Momijlocul pãdurii, unde se gãsea mlaºtina. Îi con- ºul Danylo îi rugã pe câþiva bãrbaþi ºi aceºtia,
ducea gândind: „Oare a ajuns Mychailyk aca- înarmaþi, au plecat sã o caute în pãdure.

Mychailyk i-a condus pânã la locul unde s-a
despãrþit de Olesea. Aici, au dat de urmele tãtarilor. Mergând dupã aceste urme, au ajuns în
desiºul pãdurii. Au mers mult pânã ce au vãzut
câþiva cai ai tãtarilor împotmoliþi în noroi.
Tãtarii nu erau. Probabil au coborât de pe cai ºi
s-au împotmolit în mlaºtinã.
Moºul Danylo mergea în faþã. El a fost
primul care o zãri pe Olesea culcatã cu sabia
înfiptã în piept. În jurul gâtului se mai afla
arcanul tãtãresc. De-abia aici a înþeles moºul
Danylo ºi toþi ceilalþi oameni cã prin moartea
sa, ea a salvat satul. Din crengile copacilor au
fãcut o targã ºi îi aduserã trupul drag acasã.
A doua zi au înmormântat-o. Fetele, prietene, au purtat sicriele. În el era culcatã Olesea
îmbrãcatã ca o mireasã. Pe cap avea o coroniþã.
Împrejur ciripeau pãsãrelele, sus soarele strãlucea. Iar ea era culcatã, tãcutã, liniºtitã. Pãrea
chiar cã pe faþa ei se aºternu o expresie de
mulþumire.
Plângând, au condus-o spre groapa cea rece,
plângând, au acoperit-o cu pãmânt. Nu plângea
numai moºul Danylo, plângeau toþi, ºi cei vârstnici, ºi cei mici, bãrbaþi ºi femei, plângeau ºi
fetele ce i-au purtat sicriul. Dar, dupã ce a fost
aruncatã ultima lopatã de pãmânt, moºul
Danylo ridicã capul. A întins mâinile spre mormântul ei ºi a spus:
- Fiecare are datoria sã apere plaiul natal.
Jertfind chiar ºi viaþa! Dã-i, Doamne, fiecãruia
o astfel de moarte.
Traducere de Iarema ONEªCIUC
ªi acum, câte ceva, despre
Ecaterina Lucescu, care, depãºind
88 de ani, la a doua paralizie, este
menþinutã în viaþã doar de perfuziile
pe care i le administrez. Viaþã, picãturã cu picãturã, dupã cum se prelinge lichidul
vital din punga de plastic. ªi când se vor termina perfuziile... doar bunul Dumnezeu mai
poate face o minune! ªi-o doresc mult - ºi se
roagã Tatãlui Ceresc - fiul Aurel, fiicele Victoria ºi Maria. Soþul Ecaterinei, Nicanor Lucescu, a trãit 91 de ani! Ca ºi soþia lui, a muncit în
gospodãrie.

Viaþã, picãturã cu picãturã
Le-am trecut pragul caselor, nici nu ºtiu de
câte ori, mai ales în perioada de plinã activitate
sanitarã. Le cunosc deci bine nu numai starea
de sãnãtate (din trecut ºi cea actualã), ci ºi
modul de viaþã. Mai întâi le voi enumera
numele, cu menþiunea cã au „pe umeri“ între
80 ºi 90 de ani ºi trãiesc pe meleagul mioritic
al Izvoarelor Sucevei: Ana Macovei, Dumitru
Droniuc, Ecaterina Gherula (fiul ei, consilier
bisericesc, are peste 70 de ani), Ana Jiga (alias
Gigicha) Mihail Mechno, Eudochia Mechno,
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Paraschiva Debrean, Ana Daneliuc, Eudochia
Hutopilã (Petrycha, cum o ºtie satul), Raveca
Culaº, Raveca Danilasciuc, Ecaterina Lucescu
(pacienta mea de acum), iar lista ar putea
include ºi alþi longevivi. Secretul vârstei lor? E
simplu de bãnuit. Credinþa în Dumnezeu,
munca la pãdure sau cu animalele, în aerul
revigorant de la noi, aer de munte, mâncarea
naturalã, din produsele gospodãriei (lapte,
brânzã, ouã, carne, fructe ºi legume), o hranã
fãrã excese.

Decebal Alexandru SEUL
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Tulcea în sårbåtoare,
graÆie Festivalului
InternaÆional de Folclor

Prin luna ianuarie, la o
ºedinþã a Consiliului de
Conducere al UUR, filiala Tulcea stabilea ca în
acþiunile ce se vor desfãºura la nivelul judeþului
sã se includã ºi un festival pe durata a 2-3 zile,
festival care sã aducã în
faþa publicului tulcean
valorile artei tradiþionale
ucrainene, mai ales cã, în urmã cu mulþi ani, tot
aici, la Tulcea, acest eveniment se produsese.
Timpul a trecut suficient de repede ºi iatã cã
la începutul lunii iulie am intrat în linie dreaptã
cu pregãtirile legate de desfãºurarea Festivalului Internaþional de Folclor Ucrainean,
ediþia a VI-a care s-a desfãºurat la Tulcea.
Trecând peste problemele care apar întotdeauna când e vorba de organizare, logisticã,
probleme legate de documentele aferente invitaþiilor necesare, încet-încet, împreunã cu partenerul nostru de nãdejde Primãria Municipiului
Tulcea, în ziua de 16 iulie, orele 13:30, în sala
de conferinþe a hotelului „Select“, festivalul
nostru a debutat cu un simpozion pe tema „Folclorul ucrainean, încotro?“, simpozion la care,
pe lângã reprezentanþii mass-mediei, invitaþi ºi
participanþi, am prezentat ºi concluzionat câteva chestiuni legate de starea actualã a folclorului ucrainean, modul de pãstrare a acestuia ºi,
ceea ce este mai important, identificarea de noi
modalitãþi de transmitere a acestuia generaþiilor
viitoare.
Chiar dacã simpozionul s-a desfãºurat pe
parcursul unei ore, discuþiile pe tema folclorului ucrainean au continuat pe toatã durata desfã-

rând pe rând, în
alocuþiunile rostite, au
reliefat importanta
festivalului în peisajul
cultural tulcean ºi nu
numai, au urat succes
tuturor participanþilor
la festival încheind
într-o notã optimistã
cã acest festival va
dãinui în viitor.
Ajunºi în Piaþa Mircea cel Bãtrân, dupã ce
Dupã încheierea alocuþiunilor, festivalul
am gustat din ospitalitatea gazdelor, Aurora nostru a continuat cu evoluþia ansamblului de
Calenic ºi Adrian Cernencu, care ne-au oferit cântece ºi dansuri „Zadunaiska Sici“ din
dupã datinã pâine ºi sare, toþi participanþii pe un Tulcea, coordonat de dna Maria Carabin ºi de
fond muzical ucrainean adecvat s-au prins într-o profesorul Dãnuþ Mironov, iar la tineret de
horã impresionantã unde pe parcursul a 10-15 Lioara Teodorov, care prin programul prezenminute dansatorii noºtri au demonstrat valoarea ºi autenticitatea
dansului ucrainean în
aplauzele publicului
spectator din ce în ce
mai numeros.
Cu toate cã soarele
era încã fierbinte, timpul, prietenul ºi, în acelaºi timp, duºmanul
veºnic al omului, ne-a
adus aminte cã avem
un program stabilit astfel cã am fost nevoiþi sã
oprim acea horã mare
ºi sã începem festivalul.

Pe scenã a urcat preOficialitãþi prezente la festival
ºedintele filialei UUR
Tulcea, Dumitru Cernencu, care în deschidere a tat, cuprinzând cântece tradiþionale ucrainene
arãtat succint im- (Tuman iarom, U vyºnevomu sadociku, Ichaly
portanþa Festivalului kozaky, Cervona roja etc.) ºi suite de dansuri teInternaþional
de matice ºi tradiþionale ucrainene la care ºi-au
Folclor Ucrainean adus contribuþia atât seniorii ansamblului, cât ºi
pentru urbea noastrã grupele de copii ºi tineret din Tulcea, au stârnit
atât pentru etnia ropote de aplauze.
ucraineanã, cât ºi
Spectacolul nostru a continuat cu prezenþa
pentru peisajul socio- pe scenã a corului reunit „Holos ukrainþiv“ din
cultural al oraºului, Caraº-Severin, dirijor profesorul Ivan Liber,
mai ales acum când care a interpretat câteva cântece ucrainene din
Tulcea pãºeºte încet, zona Banatului, din care nu au lipsit melodiile
dar din ce în ce mai Oi, zaþvila liscinonka, Moje ricika znaie, Letila
sigur, în rândul cetã- zozulea etc. Profesionalismul, aranjamentul
þilor cu valoare euro- muzical ºi calitatea interpretãrii nu au trecut
peanã.
neobservate fiind rãsplãtite cu îndelungi aplauAu fost invitaþi sã ze. În continuare a ucat pe scenã grupul de danurce pe scenã pre- satori „Zelenyi barvinok“ din Lugoj, coordonaºedintele
Uniunii tor Raluca Teslevici, care a surprins în mod
Ucrainenilor din Ro- plãcut publicul prin tematica variatã ºi originamânia, deputatul ªte- litatea interpretãrii dansurilor prezentate publifan Buciuta, repre- cului.
Formaþia de dans „Zadunaiska Sici“ din Tulcea
zentantul M.C.P.N,
Reacþia publicului a fost pe mãsurã, intensiºurãrii festivalului fapt ce demonstreazã încã o doamna Iaroslava Colotelo, prefectul judeþului tatea aplauzelor fiind absolut normalã. În condatã cã mai sunt persoane în ale cãror pre- Tulcea, domnul Vasile Gudu, Sfinþia Sa Visa- tinuare, pe scena festivalului a urcat corul mixt
ocupãri se regãseºte pregnant folclorul tradi- rion, episcopul Tulcei, ºi partenerul nostru per- „Roneanski holosy“ ºi ansamblul de dans „Soþional ucrainean ºi, în mod evident, problemele manent, Primãria Tulcea reprezentatã de dom- koly“ din Rona de Sus, judeþul Maramureº,
nul Constantin Hogea, primarul oraºului, care coordonator doamna Geta Petreþchi, care prin
adiacente acestuia.
Dupã o scurtã vizitã la
programul generos de cântece ºi
Monumentul Independenþei situdansuri a produs o vie impresie
at pe Colnicul Horei ºi o vizitã la
publicului spectator, arãtând încã
acvariul aflat în incinta Muzeuo datã frumuseþea cântului, portului de Istorie Naturalã din Tulcea
lui tradiþional ºi a dansului ucraiºi dupã câteva clipe de odihnã
nean.
binemeritate, participanþii la fesDar iatã cã a venit momentul
tival însoþiþi de oficialitãþi ºi în
ca pe scenã sã urce ºi primii inviprezenþa unui public numeros,
taþi din Ucraina, grupul vocal
îmbrãcaþi în costume tradiþiona„Zoreþvit“, coordonator Eleonora
le care mai de care mai frumoase
ªapcina, grup care a impresionat
au parcurs itinerariul Casa Cãrprin programul artistic prezentat,
þii, Faleza Dunãrii, Strada Unirii
prin þinutã, aranjamentul muzical
ºi Piaþa Mircea cel Bãtrân,
ºi prin interpretare, dând imprearãtând publicului spectator frusia, cum spunea cineva, cã scena
museþea obiceiurilor, cântecelor
a devenit neîncãpãtoare, deºi pe
ºi dansurilor ucrainene, toate
aceasta evoluau doar 6 fete tinere
acestea dublate de o esteticã
ºi talentate.
deosebitã a costumelor tradiþioGrupul vocal „Zoreþvit“ din Odesa, Ucraina
(Continuare în pagina 6)
nale ucrainene.
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(Urmare din pagina 5)
Dupã impresia deosebitã creatã de fetele de la
Odesa, a urcat pe scenã ansamblul de dansuri
„Kozaciok“ din Bãlcãuþi, judeþul Suceava, coor-

din Lviv, Ucraina, al cãror program artistic, sub
bagheta doamnei Iryna Sodomora, precum ºi
aranjamentele muzicale ne-au trimis într-o altã
lume, impresionându-ne prin cãldura bandurei ºi
interpretarea deosebitã a tinerelor ucrainence,
ale cãror costume tradiþionale ucrainene erau
pe mãsura programului
artistic prezentat.
În aplauzele îndelungi ale publicului
spectator programul
nostru artistic a luat
sfârºit. Dl Dumitru
Cernencu, preºedintele
filialei UUR Tulcea, a
mulþumi tuturor participanþilor la festival
pentru eforturile deo-

am considerat normal ca acest festival sã îl
încheiem, oferind o excursie în Delta Dunãrii pe
catamaran, excursie care sperãm cã a contribuit
la menþinerea tonusului atât de necesar artiºtilor
noºtri atât din Tulcea, cât ºi din Banat,
Maramureº, Bucovina ºi, bineînþeles, Ucraina. În
final nu puteam încheia decât cu un „laudatio“
tuturor celor care au fost alãturi de mine în
pregãtirea, organizarea, desfãºurarea ºi încheierea activitãþilor ºi acþiunilor legate de acest Festival Internaþional de Folclor Ucrainean, ediþia a
VI-a, care s-a desfãºurat la Tulcea.
Sã sperãm cã la anul organizatorii ediþiei a
VII-a a acestui festival vor depune mãcar aceleaºi eforturi pentru ca acest eveniment cultural
sã devinã reprezentativ pentru etnia ucraineanã
din România.
Dumitru CERNENCU

Danseazã formaþia de dans „Kozaciok“ din Bãlcãuþi, judeþul Suceava
donator Jeanina Chalapco, ansamblu care a
impresionat în mod cert publicul spectator prin
suitele de dansuri prezentate, în care tinerii dansatori au strãlucit prin figurile pline de virtuozitate demonstrate pe scenã.
Intensitatea figurilor de dans dificile, amplitudinea ºi estetica sãriturilor, îmbinarea paºilor
de dans ºi efortul deosebit depus de tinerii
dansatori au fost rãsplãtite, în finalul programului prezentat, cu vii ºi îndelungi aplauze. Dar iatã
cã timpul, acest prieten ºi duºman al omului, a
trecut ºi a trebuit sã ne apropiem de finalul programului nostru unde pe scenã a evoluat ansamblul tradiþional de banduriste „Cearivni struny“

sebite depuse în vederea
participãrii la acesta,
pentru programele artistice deosebite prezentate publicului ºi, bineînþeles, publicului spectator care a fost alãturi
de artiºti pe parcursul
festivalului ºi i-a încurajat cu aplauze binemeritate.
A urmat o noapte de
odihnã, schimburi de
pãreri, comentarii etc. ºi

Festivalul de umor
„BårbânÆa cu glume“
Localitatea
Iasinea este
comunã de tip
urban, situatã
la altitudinea
de 600-800 m,
la poalele Masivului Ciornohora. Într-un
cadru deosebit
de pitoresc,
comuna gãzduieºte un festival oarecum
inedit de umor savuros cu specific huþul
ce adunã toatã spuma umoriºtilor amatori din regiunile vestice ale Ucrainei.
Pe o scenã, sub forma unei uriaºe bãrbânþe, umorul curge în valuri în cele
mai diverse forme: cântat, recitat,
povestit, dramatizat, pantomimic, ilustrat, iar interesul publicului este
întreþinut de concerte susþinute de formaþii artistice ºi soliºti valoroºi ai
Ucrainei.
La invitaþia domnului Ivan Berkela,
preºedinte al Asociaþiei „Huþulºcina“ al
raionului Rachiv, principalul organizator al festivalului, din Maramureº a participat o delegaþie formatã din Dumitru
Coreniuc - preºedinte al organizaþiei
locale Bistra a UUR, Glodean Vasile vicepreºedinte, Maricec Nicolae directorul Casei de Culturã din Bistra,
Popovici Vasile - director al Casei de
Culturã din Repedea, duetul folcloric
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„Botiº“ din
Sighet.
În concurs
a participat
poetul umorist Dumitru
Coreniuc care
la secþiunea
autor-inter pret a obþinut
locul
doi,
fiind recompensat cu o
diplomã ºi o
bãrbânþã artizanalã foarte frumos ornamentatã. De menþionat faptul cã aceasta a fost ediþia a IV-a, iar la prima ediþie
din 2008 acelaºi concurent a obþinut
locurile I ºi II la categoria compoziþie ºi
interpretare. În afara concursului a
evoluat duetul „Botiº“ cu un recital de
50 de minute având în repertoriu cele
mai frumoase cântece moroºeneºti care
s-a bucurat de un real succes din partea
publicului spectator. Am remarcat, cu
plãcere, participarea activã a tineretului, a copiilor dotaþi cu un talent sclipitor ºi am apreciat excelenta organizare
ºi ospitalitate a gazdelor.
Din pãcate, din cauza dificultãþilor
de trecere a frontierei ºi a lipsurilor
financiare, copiii grupului „Huþulii veseli din Bistra“ nu au putut participa,
deºi ar fi meritat din plin acest lucru.

Ansamblul „Cearivni struny“, din Lviv, Ucraina,
sub bagheta dnei Iryna Sodomora

Ansamblul „Kozaciok“, la Festivalul
Internaþional de Folclor Ucrainean de la Tulcea
Ansamblul artistic „Kozaciok“ din Bãlcãuþi a reprezentat
judeþul Suceava la cea de-a VI-a ediþie a Festivalului Internaþional
de Folclor Ucrainean, care s-a desfãºurat, în zilele de 16 ºi 17
iulie, la Tulcea.
Un numãr de 22 de dansatori suceveni
Ansamblul de dansuri, care, la începutul acestei luni, a evoluat
pe scena celei de-a XX-a ediþii a Festivalului Internaþional „Arcanul“ care a avut loc la Rãdãuþi, a participat la Tulcea cu un
numãr de 22 de dansatori suceveni.
Festivalul, care a debutat sâmbãtã cu lucrãrile simpozionului
„Folclorul ucrainean, încotro?“ (la care au participat reprezentanþi
ai autoritãþilor publice locale, reprezentanþi ai organizaþiilor etniei
ucrainene din judeþul Tulcea ºi delegaþi ai organizaþiilor din þarã),
a continuat cu o paradã a costumului popular ucrainean ºi cu spectacolul artistic de cântece ºi dansuri tradiþionale ucrainene susþinut
pe scena din Piaþa „Mircea cel Bãtrân“.
„Periplu tulcean“
Ansamblul sucevean a evoluat alãturi de Ansamblul de cântece
„Zoreþvit“ din Odesa (Ucraina), Formaþia de banduriste „Cearivni
struny“ din Cernãuþi (Ucraina), Trupa de dans „Zelenyi barvinok“,
din Lugoj (Timiº), Corul mixt „Holos ukrainþiv“ din Copãcele
(Caraº-Severin), Ansamblul de cântece ºi dansuri „Roneanski
holosy“ din Rona de Sus (Maramureº) ºi Ansamblul de cântece ºi
dansuri „Zadunaiska Sici“ din Tulcea.
Duminicã s-a organizat un „Periplu tulcean“, activitate de promovare ºi popularizare a culturii din zonã ºi a culturii ucrainene în
special, concretizatã prin vizitarea celor mai importante obiective
turistice ale Municipiului Tulcea: instituþii de culturã, monumente
istorice, culturale, lãcaºe de cult.

Pregãtiri pentru Italia
Prof. Petru ªoiman, instructorul Ansamblului „Kozaciok“
(care, cu o lunã în urmã, a dat împreunã cu dansatorii sãi o formidabilã probã de profesionalism pe scena Cãminului Cultural din
Negostina, când, în lipsa curentului electric provocatã de intemperii, au dansat fãrã muzicã, „acompaniaþi“ doar de aplauzele
spectatorilor) spune cã tinerii suceveni se pregãtesc acum pentru a
participa la un festival internaþional în Italia.
Tiberiu COSOVAN
Dumitru CORENIUC
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Ziua de vineri, 27 mai
2011, va rãmâne sigur în
amintirea locuitorilor satului
Klivodyn, raionul Kiþman,
regiunea Cernãuþi, Ucraina
ca o zi memorabilã. În aceastã frumoasã zi de primãvarã,
la ªcoala Generalã din
aceastã localitate au avut loc douã evenimente:
serbarea de sfârºit de an ºcolar ºi dezvelirea
plãcii comemorative cu basorelieful figurii scriitorului Dionisie Oneºciuc.
Se ºtie cã D. Oneºciuc a petrecut o parte a
copilãriei ºi a mers la ºcoalã în Klivodyn, unde
locuiau pãrinþii sãi, aici familia Oneºciuc fiind
bine cunoscutã ºi respectatã de cãtre sãteni, cu
atât mai mult cu cât Ivan Oneºciuc, tatãl scriitorului, era diacon la biserica din sat. Despre
aceastã familie îºi mai aduc bine aminte ºi
acum unii sãteni vârstnici, iar pe Denys Oneºciuc îl considerã fiu al satului lor deºi, din
cauza contextului istoric, el a fost nevoit sã trãiascã departe de meleagurile natale.
Locuitorii Klivodynului se mândresc cã
Denys a ajuns un scriitor bine-cunoscut, mai
ales în Bucovina de Nord ºi, în semn de omagiu
prilejuit de împlinirea a 110 ani de la naºtere,
au organizat acest eveniment. Un rol important
în organizarea acþiunii l-a avut îndrumarea
primitã din partea Universitãþii de Stat „Iuri
Fedkovyci“ din Cernãuþi prin prof. univ. dr.
Volodymyr Antoficiuk care a avut un aport personal deosebit în aceastã privinþã.
În ziua respectivã, curtea ºcolii a fost plinã
de elevi, cadre didactice, pãrinþi ºi mulþi
locuitori ai satului. Au fost de faþã invitaþi din
partea unor instituþii ºi organe locale, raionale
ºi regionale, reprezentanþi ai mijloacelor de
informare în masã inclusiv de la canalul TV
„Bukovyna“, ai unor posturi de radio raionale ºi
regionale, corespondenþi ºi redactori de la ziare
ºi jurnale inclusiv dl Volodymyr Mychailovskyi
- redactorul-ºef al jurnalului „Bukovyna“ din
Cernãuþi.
Festivitatea a fost onoratã ºi de prezenþa
domnului consul Vasyl Nerovnyi din partea
Consulatului General al Ucrainei la Suceava.
Familia scriitorului Dionisie Oneºciuc a fost
reprezentatã de subsemnatul împreunã cu soþia,
Odarca.
La intrarea în ºcoalã, împodobitã festiv,
oaspeþii au fost întâmpinaþi, dupã datina strãbunã, cu pâine ºi sare oferite de fete îmbrãcate în
frumoase costume naþionale ºi cu urarea de bun
venit.
Dupã terminarea primei pãrþi a programului,
prilejuitã de încheierea anului ºcolar, a urmat
partea a doua consacratã omagierii ºi cinstirii
memoriei scriitorului Denys Oneºciuc. Persoanele care au luat cuvântul cu aceastã ocazie, au
evocat viaþa scriitorului ºi a familiei sale, în

În interiorul ºcolii am
distribuit, cu dedicaþie ºi
autograf, exemplare din
cartea scriitorului cu nuvele autobiografice „Pe
drumul vieþii“ („Na ºleachu jyttea“) apãrutã în
2008 la Cernãuþi.
La propunerea organizatorilor, cei prezenþi
s-au deplasat apoi la cimitir unde, la mormântul
bine întreþinut al pãrinþilor scriitorului Ivan ºi
Eufrosyna, preotul a þinut o scurtã slujbã de
pomenire, dupã care i-a invitat pe cei prezenþi
sã viziteze biserica. Aici, au putut fi vãzute
documentele originale de arhivã, referitoare la
activitatea de diacon a lui Ivan Oneºciuc.
A urmat vizitarea locului din Klivodyn
unde, cândva, se afla casa pãrinteascã în prezent demolatã, pe locul ei aflându-se o altã
casã, constritã în ultimii ani. Au fost vizitate ºi
câteva obiective principale din localitate, inclusiv bustul marelui poet ucrainean Taras ªevcenko. Toate momentele importante ºi locurile
vizitate au fost imortalitalizate cu aparate ºi
camere video.
Am fost solicitat ºi am acordat câteva interviuri pentru posturile ºi canalele Radio-TV ºi
unor corespondenþi de la ziare ºi jurnale. În
numele familiei, ca fiu al scriitorului Dionisie
Oneºciuc, am mulþumit din suflet celor prezenþi
ºi prezint ºi acum, pe aceastã cale, recunoºtinþã
organizatorilor, tuturor acelora care, prin vorbe
ºi fapte, au contribuit la reuºita acþiunii de omagiere a pãrintelui meu, scriitorul Dionisie Oneºciuc. Totodatã aº fi bucuros ca dorinþa manifestatã de multe persoane cu care am stat atunci de
vorbã de a avea ocazia sã citeascã, cât mai
curând, ºi urmãtoarea carte cu amintiri autobiografice a lui Dionisie Oneºciuc, prevãzutã a fi
publicatã în comun de cãtre partea ucraineanã
(Universitatea de Stat „Iuri Fedkovyci“ din
Cernãuþi) ºi Uniunea Ucrainenilor din România
sã se realizeze cât mai curând. Tipãrirea acestei

Omagiul conaÆionalilor
contextul evenimentelor istorice ºi au fãcut
referiri elogioase la activitatea sa literarã, publicisticã ºi teatralã.
Dupã ce am luat ºi eu cuvântul, am avut cinstea sã fiu invitat sã dezvelesc placa comemorativã în aplauzele celor prezenþi, care astfel au

Odarca ºi Iarema Oneºciuc

putut sã o admire pe faþada ºcolii, aproape de
intrare. Pe placã, alãturi de chipul sciitorului,
sunt scrise în limba ucraineanã
cuvintele: „Aici, între anii 19081911 a învãþat cunoscutul scriitor
ucrainean din România, Denys
Oneºciuc“. De asemenea, sunt
trecuþi anii naºterii ºi morþii sale,
1901-1975. A urmat sfinþirea plãcii de cãtre preotul paroh al satului.
Cei prezenþi au fost invitaþi sã
viziteze interiorul ºcolii, unde, pe
un perete se afla expus un panoustand dedicat aceluiaºi eveniment,
având ca titlu „Vestitul nostru
compatriot, Denys Oneºciuc“
(„Naº slavnyi zemleak Denys
Oneºciuc“) cu reprezentãri foto
selectate din viaþa scriitorului. Tot
acolo
Iarema Oneºciuc în faþa panoului cu fotografii
putea fi
vãzutã copia xeroxatã cãrþi ar oferi unei mase largi de cititori atât din
a „Diplomei“ pe care Ucraina, cât ºi din România posibilitatea de a
a primit-o, în anul cunoaºte ºi alte aspecte din creaþia literarã a
1937, diaconul Ivan scriitorului D. Oneºciuc.
Oneºciuc pentru 50
Modul cum a fost omagiatã personalitatea
de ani de activitate în pãrintelui meu de cãtre conaþionalii din Bucoslujba bisericii ºi a vina de Nord va rãmâne veºnic în amintirea
credinþei ortodoxe, mea ºi a soþiei mele, dupã cum va fi veºnicã ºi
originalul diplomei recunoºtinþa noastrã, a întregii familii, tuturor
fiind expus la loc de acelora care, în ciuda anilor care au trecut, nu
cinste în interiorul bi- l-au uitat pe Denys, fiul satului Klivodyn.
sericii din Klivodyn.
Mulþumesc pe aceastã cale Consulatului
O copie identicã mi-a General al Ucrainei din Suceava care, prin perfost oferitã în dar îm- soana consulului Vasyl Nerovnyi, a onorat ºi a
preunã cu un ºtergar dat importanþã evenimentului respectiv. Tuturor
brodat cu motive na- acestora, din partea mea personal, a familiei
þionale în amintirea noastre, un sincer „Mulþumesc!“
zilei ºi a evenimentului la care am fost
Iarema ONEªCIUC
O parte din participanþii la eveniment
prezent.
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Istoria ºi tradiþia din
Maramureº îºi are izvorul nesecat în însãºi inima
satului - comunitate formatã dintr-un grup de
familii bine înrãdãcinate
de-a lungul secolelor.
Personajele comunitãþii þãranii - comunicã cu semenii lor prin gesturi,
pe cale oralã sau scrisã, participã la toate verigile importante ale vieþii de la naºtere, celebrarea unor evenimente din segmentul vieþii, impus de statornicia ciclicã. Toate aceste evenimente, neschimbate de când e lumea, sunt înrãmate de singurul veºmânt consolidator iubirea. De aceea, celebra vorbã „unde dragoste
nu e, nimic nu e!“... ne dã, involuntar, rãspuns
la toate întrebãrile, contradicþiile ivite în cursul
ciclicitãþii existenþiale.
Provenind dintr-un astfel de mediu - satul,
omul - observatorul principal al întâmplãrilor
cotidiene, poate sã-ºi exprime sentimentele
într-un mod deosebit, pur, concret sau simbolic.
Dacã acest om al locului mai este hãrãzit cu talent, atunci povestea vieþii acelei comunitãþi ia
amploarea necesarã, trece graniþa unicatului,
intrã în spectrul mai larg al exprimãrii artistice.
Am enunþat acest excurs tocmai pentru a
prezenta un astfel de „om al locului“ - pe scriitorul maramureºean Mihai Traista, autor a ºase
cãrþi de poezie ºi prozã în limba ucraineanã:
Simfonia ierbii de mãtase (poezii, limba
ucraineanã, Bucureºti, 2001), Dimineþi azurii
(prozã scurtã, limba ucraineanã, Bucureºti,
2004), Suflet de huþul (nuvele, limba ucraineanã, Bucureºti, 2008), Nu da crezare ochilor
tãi (prozã umoristicã, limba ucraineanã,
Bucureºti, 2009), Pe cãrãri de mãlin (povestiri
ºi poveºti pentru copii, Bucureºti, 2009),
Puntea (prozã umoristicã, limba ucraineanã,
Bucureºti, 2010) ºi a recent apãrutei cãrþi în
limba românã - Ibovnice cu ochi de Maramureº, Editura RCR Editorial, Bucureºti 2011.
Cartea care însumeazã 174 de pagini, este
împãrþitã în trei pãrþi:1. Pãþaniile unchiului

reºului - spaþiu relativ
închis, cuprinde perioada
postbelicã, de dupã cel deal Doilea Rãzboi Mondial,
pânã în prezent, cu unele
reminiscenþe istorice anterioare, cu coloritul lingvistic adecvat epocii respective redat cu talent de cãtre scriitor în fraze
scurte, sacadate, concise care conduc firul relatãrii la obiect - determinând acþiunea sã se scurgã uºor spre urmãtoarea schiþã: „Apãi aºa-þi trebui, cã io te-am 'vertizat, cã puntea a fãcut-o ãia
a birãului de la sfatu' popular ºi tu musai te-ai ºi
suit pe ea, de parcã ai fi cocu, zãu de nu…“ (p.
66).
Personajele lui Mihai Traista oscileazã uºor
din pozitiv spre negativ ºi invers, astfel cã morala lor reiese din comportamentul lor, în
diferite situaþii. Sintagma „scopul scuzã
mijloacele“ este frecventã mai în toate schiþele
narative, în special în comedia în trei acte
„Ibovnice cu ochi de Maramureº“, unde numai
ºase personaje: Ionaºcu Gorun, Floare, Lupu
Ciomag, Iza, Codru Topor, Baba Dragutina reuºesc sã închege o naraþiune în diferite ipostaze, mai mult sau mai puþin pertinente.
Religiozitatea personajelor reiese din dialogurile ºi monologurile lor, astfel cã întrebarea
pusã de André Malraux „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc“ este unul negativ. Din
cele zece porunci biblice, abia dacã douã-trei
sunt respectate… „Vezi! Eu nu mint ca altele.
Ehei, eu, când eram ca tine, aveam câte trei,
patru ibovnici, dar nu ºtia unul de altul, dar
'mite sã afle altcineva. ªtefan al meu, fie-i þãrâna uºoarã!“ (p. 167).
…O lume monoteistã, cu reverberaþii politeiste. Cele ºase personaje din comedie trec
printr-un „purgatoriu“ al conºtiinþei, maleabile,
în cele mai multe cazuri, aplaudând situaþia,
ajunsã la limitã prin acceptarea compromisului,
concluzionând, parcã… „Suntem fãcuþi din
aceeaºi materie, ca ºi visele ºi, scurta noastrã
viaþã se sãvârºeºte cu un somn“ (W. Shakespeare, „Furtuna“. Actul II, scena III; trad. Leon
Leviþchi, Editura „Minerva“, 1975).
Deºi personajele lui Mihai Traista nu
acþioneazã dupã un tipar actoricesc anume, ele
au acumulat, de-a lungul veacurilor gena primarã a incestului, a duplicitãþii, crezând cã
iubirea le va salva pe toate.
Reuºita scenicã a schiþelor ºi a comediei este
cea a satului primar, a locului unde nu s-a
întâmplat nimic, dar în realitate - locul în care
se întâmplã totul.
Iatã deci, o carte destul de interesantã pentru a fi cititã, ºi, iatã, deci, ºi o propunere pentru viitorii editori ai acestei cãrþi - de a mãri
tirajul spre binele ºi al cititorului, ºi al spectatorului, care aºteaptã astfel de cãrþi, de prezentãri scenice.
Paul ROMANIUC

Ioanina Vovciuc. O
elevã, din clasa a VII-a

pentru rezultatele deosebite la concursurile judeþene ºi naþionale. ªi alte
douã diplome de merit
obþinute la concursurile
naþionale OLIMPIADELE CUNOAªTERII,
etapa a II-a cu 58 de puncte la proba de limba
românã, 82 de puncte la limba francezã, la
fazele judeþene.
Cinste acestei eleve, pãrinþilor care au
crescut-o ºi educat-o. ªi nu în ultimul rând,
cuvinte de mândrie dascãlilor ei, directorului
ºcolii.

Veºnicia s-a nãscut la sat

Fedea, 2. Amintiri din epoca de mãmãligã, 3.
Ibovnice cu ochi de Maramureº. Prefaþa fiind
bine întocmitã de talentata scriitoare Silvia Zabarcenco, reflectã un caleidoscop transparent,
surprinzând izul firului literar al scriitorului.
În primul capitol apar personaje vii care
existã ºi azi, în realitate, palpabile, flecare, hâtre, ºugubeþe, gata sã-þi întindã câte o capcanã,
ca la urmã, sã râdã cu poftã, trãgându-te pe tine
în acea horã a acþiunii, descreþindu-þi fruntea...
Schiþele umoristice „Binoclul, preotul ºi unchiul Fedea“,
„Binoclul, pãdurarul ºi unchiul
Fedea“, „Rabinul, bancnota ºi
unchiul Fedea“ º.a., în care Fedea este un personaj principal,
se remarcã prin fluxul coerent,
narativ - o introducere, legarea
acþiunii ºi deznodãmântul, totdeauna cu haz: „Apãi, no, cã dã
amu înainte, domnule birãu, o
sã-mi dai dum 'ata mie preºtaþie
când mi-o da popa canoane!“
(p. 51).
Aria geograficã de desfãºuÎn prim-plan, scriitoarea Silvia Zabarcenco
rare a acþiunii - nordul Maramu-

„Citeºte ºi tu!“, ca Ioanina

la ªcoala cu clasele
I-VIII din satul Izvoa rele Su cevei a
deve nit cunoscutã dincolo de hota rele mai multe buchete de flori, chipul îi surâdea
munþilor ce ne izoleazã oarecum de lumea cea de emoþie ºi fericire. Ioanina Vovciuc este
largã. Un nume de fatã devenit celebru pentru deþinãtoarea mai multor diplome:
Premiul I pentru rezultatele obþinute la
zona în care trãim ºi nu peste noapte ca o minune dintr-un basm, ci printr-o pasiune aparte Concursul Naþional Interdisciplinar de creaþie
ce o dominã de mai mulþi ani, har din naºtere, literarã ºi plasticã ,,Citeºte ºi tu!“ ediþia a IIImândrie astãzi a învãþãmântului izvorean ºi se a, etapa judeþeanã, martie 2011;
Premiul II la Expoziþia Naþionalã va vedea, nu numai al lui. Am cunoscut-o mai
bine, alãturi de mama ei, la serbarea sfârºitu- Concurs SFINTELE PAªTI, 2011 din 22 aprilui de an ºcolar, þinutã în pitorescul loc al lie de la Iaºi pentru lucrãrile cu desene;
Diploma de Excelenþã din partea ªcolii
terenului de sport al instituþiei. Avea în braþe
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În general,
atât în România, cât ºi în
Ucraina de azi,
oamenii
de
culturã valoroºi care au
adus contribuþii imense la
viaþa spiritualã
a propriului lor
popor sau la cunoaºterea spiritualitãþii
unui popor de cãtre altul, din pãcate,
sunt uitaþi sau foarte rar mai sunt
amintiþi ºi apreciaþi. Din acest motiv ºi
din alte cauze, asemenea personalitãþi,
fiind la o vârstã înaintatã, trãiesc
foarte modest, iar de multe ori abia
supravieþuiesc. Una dintre acestea este
ºi IVAN HRYHOROVYCI KUªNIRYK, profesor, scriitor ºi mai ales un
traducãtor talentat din literatura
românã în cea ucraineanã, autor al
unui dicþionar ucrainean-român ºi al
monografiei „Maleatynþi - satul meu
natal“.
De ce scriem prezentele rânduri
despre aceastã valoroasã ºi talentatã
personalitate cernãuþeanã acum?
Rãsfoind, în liniºtea sufleteascã a subsemnatului, o serie de cãrþi ºi memorii
ale unor scriitori cernãuþeni ºi chiar
unele însemnãri personale, dau peste
tot de Ivan Kuºniryk ºi îmi revin în
minte automat întâlnirile pe care leam avut cu domnia sa, acele lungi discuþii amicale despre copilãria ºi adolescenþa sa, despre activitatea sa
didacticã foarte bogatã ºi nu uºoarã în
regiunea Cernãuþi, precum ºi despre
întâlnirile sale cu scriitorii români
care fãceau parte din conducerea
Uniunii Scriitorilor din Bucureºti.
Aceste întâlniri cu maeºtrii literaturii
române au fost un fel de rãsplatã pentru activitatea sa de traducãtor al multor creaþii literare româneºti în limba
ucraineanã.
Mai întâi, iatã câteva informaþii
mai importante din viaþa sa îndelungatã ºi meritorie. Se naºte la 8 martie
1924 în satul Maleatynþi, raionul
Kiþman, regiunea Cernãuþi, în familia
unor þãrani sãraci. Clasele gimnaziale

I V A N K U Ç N I RY K - un talentat traducåtor
în ucraineanå al literaturii române

le face la Kiþman, iar liceul la „Aron vechime ºi arhitecturã. În jurul casei noris causa“ de Univrsitatea din ClujPumnul“ din Cernãuþi. Absolvã în vechi ºi a celei noi era multã, multã Napoca, scriitorului ºi traducãtorului
1949 filologia ucraineanã la Cernãuþi. verdeaþã ºi pomi înfloriþi. Apoi, în Ivan Kuºniryk nu i s-a acordat nicio
Între anii 1944-1984, este profesor de odaia cea mare a casei pãrinteºti a apreciere, nici din partea breslei scrilimba ºi literatura ucraineanã în avut loc un dialog lung, prietenesc, itoriceºti din România, nici din partea
raioanele Hliboka ºi Kiþman. Devine incitant ºi plin de învãþãminte pentru unei instituþii de învãþãmânt superior
scriitor ºi traduce în ucraineanã peste noi, oaspeþii sãi. Întreaga noastrã vi- sau a Ministerului Culturii din Româ25 de cãrþi reprezentative din literatu- zitã ºi discuþiile purtate cu scriitorul ºi nia. Trebuie adãugat cã la aceastã
ra românã care au apãrut la Kiev în traducãtorul Kuºniryk ºi familia sa s- întâlnire prieteneascã, printre altele, la
sute de mii de exemplare. A tradus, în au dovedit foarte, foarte constructive sfârºitul ei fiecare dintre oaspeþii lui a
acelaºi timp, câteva povestiri ºi nuvele pentru noi ºi care au produs ºi pentru primit în dar câte un exemplar din
ale scriitorului Vasyl Stefanyk, în gazde, ºi pentru noi satisfacþie ºi cartea „Bytva za Bukovynu“ (Luptã
limba românã sub titlul „Nuvele“, edi- bucurie. Scriitorul ne-a prezentat pentru Bucovina) a marelui patriot
tate la Chiºinãu în 1971. Este membru vasta lui bibliotecã din care a scos ucrainean, mai ales bucovinean, IURI
al Uniunii Scriitorilor din Ucraina ºi a exemplare de cãrþi cu autori români, HORBAªEVSKYI, carte de memorii,
rãmas sã locuiascã în casa pãrinteascã tipãrite la Kiev, în deceniile VI-IX ale al cãrei redactor literar ºi recenzent a
din satul Maleatynþi.
secolului al XX-lea, care pe vremea fost Ivan Kuºniryk.
În cele ce urmeazã, vom relata pe aceea ieºeau în sute de mii de exemLa sugestia grupului nostru, conlarg întâlnirea pe care am avut-o cu plare. Din vasta lui traducere, amintim sulul general al României la Cernãuþi,
dumnealui ºi cu familia sa, în primã- doar câteva: Mihail Sadoveanu (Bal- profesorul Romeo Sãndulescu, s-a
vara lui 2007, la dumnealui acasã, tagul), Liviu Rebreanu (Ion ºi Pãdurea þinut de cuvânt. I-a fãcut o vizitã proîmpreunã cu prietenul ºi scriitorul Spânzuraþilor), Mihai Eminescu tocolarã, împreunã cu un grup de ziaVasile Þapoveþ ºi cu editorul Mihai (Avatarii Faraonului Tla), Camil riºti ºi scriitori din Cernãuþi, lui Ivan
Pânzaru, în prezenþa universitarului Petrescu (Ultima noapte de dragoste, Kuºniryk acasã, i-a înmânat o
cernãuþean Vasile Iaþeniuk, care a fost întâia noapte de rãzboi), Zaharia Diplomã de Excelenþã ºi i-a oferit un
imtermediarul acestei vizite.
Stancu (Rãdãcinile sunt amare, Ce televizor ºi un stimulent financiar ca
În drum spre destinaþie, ne-am mult te-am iubit), Marin Preda (Risi- rãsplatã pentru munca sa de traducãtor
oprit la Consulatul General al pitorii), Ion Creangã (Poveºti ºi pove- al literaturii române în ucraineanã.
României din Cernãuþi, unde domnul stiri), Fãnuº Neagu (Îngerul a strigat), Ulterior, I. Kuºniryk a fost invitat la
Romeo Sãndulescu - consul general - Horia Lovinescu (Moartea unui Consulatul General al României la
aflând de þinta noastrã, a rãmas mirat artist), Ion Brad, Alecu Ivan-Ghilea, Cernãuþi ºi a fost sãrbãtorit în mod
cã, din pãcate, nu ºtie nimic despre Theodor Constantin, Alexandru oficial, în prezenþa maeºtrilor cernãaceastã mare personalitate care a fãcut ªahighian, Elvira Bogdan, Octav uþeni, români ºi ucraineni, ºi a orgao mare popularizare în rândul citito- Pancu-Iaºi, Gica Iuteº ºi mulþi alþii. nelor de stat orãºeneºti ºi regionale.
rilor ucraineni a literaturii române cla- S-au purtat discuþii pe diferite teme, Aºa da rãsplatã, deºi cam târziu! Dar
sice ºi contemporane. Ne-a rugat sã-i interlocutorul nostru exprimându-ºi pe când alte aprecieri din partea
transmitem, prin email, mai multe durerea cã nu a fost ales ºi membru al României?
informaþii despre I. Kuºniryk, luându- Uniunii Scriitorilor din România penAºteptãm asemenea recunoaºteri
ºi angajamentul ca la o proximã fes- tru cât a fãcut pentru aceastã breaslã. morale ºi materiale, þinând cont cã
tivitate în cadrul Consulatului sã-l
Ivan Kuºniryk reprezintã pentru trãieºte dintr-o pensie de supravieomagieze pe acest scriitor cu o literatura româneascã ceea ce a repre- þuire.
diplomã ºi alte stimulente materiale.
zentat Stanislav Semcinskyi pentru fiCu preþuire ºi admiraþie, un umil
Gospodãria scriitorului care atunci lologia româneascã din Kiev în anii cititor ºi prieten,
avea 83 de ani (acum a împlinit 87 de 1960-1999. Dacã romanistului ºi roani) arãta asemenea Casei Memoriale mânistului Stanislav Semcinskyi i s-a
prof. Vichentie NICOLAICIUC
a lui Ion Creangã din Þicãu-Iaºi, ca conferit titlul academic „doctor hoRegretatul meu consãtean,
mureºene“, nr. 7, Editura Dragoº Vodã, 2010, ClujOlexa Beuca, ar fi trebuit sã-ºi
Napoca, scrie despre Olexa Beuca: „Încã din anii de
aniverseze 74 de ani la 29 iulie
ºcoalã începând cu 1952 are preocupãri în domeniul
a.c., dar crunta ºi nemiloasa
creaþiei populare din cadrul satului natal, consemmoarte l-a luat dintre noi în pli- ignorãm pe cei care sunt adevãraþii dãtãtori de nând câte ceva ºi în primele sale caiete (nr.1 ºi 2).
nã forþã creatoare, dupã o boalã luminã în vremuri când întunericul apasã tot mai În anul 1956, îºi începe activitatea de ziarist la
îndelungatã. Ar fi trebuit sã mai mult cugetul ºi simþurile noastre. Ba mai mult, îi ziarul ucrainean din Bucureºti - „Novyi vik“ (azi
aºtepte mãcar un pic, mãcar sã ofensãm, adresându-le cuvinte jignitoare atunci „Vilne slovo“). Sau la „Lucrãri publicate“. Din anul
îºi fi vãzut împlinit încã un vis - când vor sã ne arate cã singurul veºmânt al ros- 1978, când a început sã editeze, a publicat un numãr
editarea de cãtre Uniunea Ucrai- turilor noastre ar trebui sã fie puritatea spiritului, de 9 cãrþi, din care unele în almanahul ucrainean
nenilor din România a „Letopiseþului satelor mara- comuniunea cu cele mai înalte valenþe ale adevãru- „Obrii“. A publicat, în principal, folclor ucrainean
mureºene“ (monografie a celor opt sate cu popu- lui. Olexa Beuca, a fost este ºi rãmâne o expresie din Maramureº ºi din þarã. În paralel cu folclor, a
laþie ucraineanã din Maramureº: Bistra, Crasna, vie a acestor manifestãri. În data de 29 iulie 1997, publicat ºi literaturã - poveºti, nuvele, foiletoane
Valea Viºeului, Bocicoiu Mare, Crãciuneºti, Lunca ºi-a sãrbãtorit împlinirea vârstei de 60 de ani. etc.“ Ca apoi la sfârºit sã menþioneze: „Despre vasla Tisa (Luh), Tisa (Mekovo), Rona de Sus, care se Domnia sa a trecut deja de condiþia de simplu muri- ta ºi importanta sa activitate culturalã s-au scris
afla sub tipar la Editura - RCR Editorial Bucureºti, tor. Prin activitatea pe care a desfãºurat-o ºi o des- multe în lucrãrile: Ukrainþi u svitu, Editura Alternachiar în momentul dispariþiei regretatului autor), fãºoarã pentru propãºirea culturii locale ºi-a câºti- tive, p. 194, Kiev, 1999; Slovo pobratemiv, Bucuavându-l redactor pe Ivan Robciuc, iar culegerea, gat deja un loc printre nemuritori. În numele reºti, p. 27-29; Curierul ucrainean; ªcoala Marapaginaþia ºi executarea copertei pe Iryna Moisei.
„Cronicii de Poieni“ ºi al meu personal, îi doresc mureºanã, nr. 19-20, decembrie 2005; Celebrul
Îmi amintesc cã la Poienile de sub Munte am sãr- viaþã lungã, fericire ºi multã putere de muncã!“
anonim de I. Petricek; Cercetãtorii ºi Huþulºcina,
bãtorit împreunã cea de-a 65-a aniversare a sa. La
ªi alþi oameni de seamã ai Maramureºului, pre- Kosiv, 2002, p. 21-22“.
acest eveniment au participat mulþi consãteni: Iura cum profesorul Ioan Petrovai, doctor în filologie, în
Ucrainenii ºi poienarii au pierdut încã un om de
Boico, Vasile Þariuc, Holdiº Dumitru, Steliana Son- lucrarea sa „Valorile culturale ucrainene din þara valoare, un renumit folclorist ºi pãstrãtor al legengot, Buciuta Ioan, Buciuta Valeria ºi unii membri ai Maramureºului“, Petrova, 2007, scrie urmãtoarele delor ucrainene din Maramureº.
fostului Comitet al UUR Maramureº: Ciubica despre Olexa Beuca: „Primul folclorist care a cerªtim cã lucrurile bune se uitã repede, dar operele
Maria, Ostaº Nastaca, Petreþchi Miroslav, semn cã cetat folclorul de expresie ucraineanã din þara scrise de autori ºi editate de Uniunea Ucrainenilor
regretatul Beuca a fost iubit ºi apreciat de cãtre con- Maramureºului, dascãl, scriitor ºi publicist preocu- din România nu se vor putea uita.
sãteni nu numai în calitate de culegãtor de foclor pat de tot ceea ce este demn a fi pãstrat pentru a ne
Familia îndoliatã va trece cu greu peste aceste
ucrainean, ci ºi ca autor al mai multor volume în dovedi, în timp, originea. A publicat studii de spe- momente, dar va fi mereu mângâiatã când numele
acest domeniu, ca membru al Uniunii Scriitorilor cialitate ºi despre tradiþiile etniei ucrainene din lui Olexa se va rosti în public ºi se va aminti de el
din România din anul 1990.
România, cele mai importante lucrãri ale sale fiind de cãtre toþi aceia care l-au iubit ºi l-au apreciat, iar
Semn cã l-au preþuit poienarii sunt cuvintele culegerile de folclor ucrainean din Maramureº „Pe oamenii din comunã ºi factorii administraþiei locale
exprimate de redactorul-ºef al revistei „Cronica de plai înalt“, „Ruja roºie“ ºi „Nici un adevãr fãrã o nu trebuie sã-l uite niciodatã.
Fie ca numele lui sã dãinuie veºnic în amintirea
Poieni“ (nr. 17-18, iulie-august 1997), Tinu zicalã“. Iar Vasile Iuga de Sãliºte, autorul lucrãrii
Coroianu, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la „Oameni de seamã ai Maramureºului“, dicþionar, noastrã!
deputat ªtefan BUCIUTA
naºterea lui Olexa Beuca: „Este foarte uºor sã-i 1700-2010, colecþia „Portrete ºi medalioane mara-

In memoriam Olexa Beuca
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Parteneriat
româno-ucraineano-polonez
Sâmbãtã, 16 iulie, ora 10, în sala de ºedinþe
a Primãriei Siret a avut loc întâlnirea dintre
reprezentanþii a trei unitãþi teritoriale din
Ucraina ºi conducerea localitãþii poloneze
Debica. Raioanele Hliboka ºi Zastavna (regiunea Cernãuþi) ºi oraºul Kamianeþ-Podilskyi
(regiunea Chmelnyþkyi) au fost invitate sã
semneze declaraþia de intenþie pentru aderarea
la Asociaþia „Europa Oraºelor“, proiect iniþiat
de Administraþia Localã din Debica în anul
2004. Siretul a devenit de anul trecut membru
al acestei organizaþii care, conform statutului
sãu, se doreºte a fi un „catalizator pentru dezvoltarea economicã localã, democraþia localã
ºi construirea unei societãþi civile în oraºele
partenere din þãrile europene. Misiunea proiectului este de a uni oraºele în vederea îmbunãtãþirii calitãþii vieþii comunitãþilor locale,
prin dezvoltarea cooperãrii la toate nivelurile,
cu accent special pe cooperarea economicã,
culturalã, educaþionalã ºi socialã“.
Vechea capitalã moldavã, împreunã cu
Municipiul Carei (judeþul Satu Mare), reprezintã România în cadrul Asociaþiei „Europa
Oraºelor“ unde se
regãsesc localitãþi
din þãri ale „bãtrânului continent“
cum ar fi Belgia,
Bulgaria, Cehia,
Estonia, Macedonia, Polonia, Slovacia,
Spania,
Ucraina, Ungaria
etc. Pânã în prezent,
numãrul
membrilor este de
optsprezece. Anul
2011 înseamnã
data în care asociaþia îºi deschide
larg porþile pentru
primirea de noi
parteneri. „Siretul
a solicitat oraºului
coordonator Debica, din Polonia, sã fie numit
reprezentant regional pentru þãrile vecine
României: Ucraina ºi Republica Moldova.
Dupã ce a obþinut acest statut, imediat, a prezentat oferta de înscriere în asociaþie a unor
parteneri ai siretenilor mai vechi sau mai noi
din Ucraina. „Rãspunsul prietenilor noºtri
ucraineni a fost unul afirmativ“, ne-a rezumat
activitãþile comune premergãtoare întâlnirii
româno-ucraineano-poloneze din 16 iulie, dl
Viorel Haiura, consilier la Cabinetul primarului din oraºul Siret.
Astfel, la aceastã datã, edilul ºef Adrian
Popoiu ºi viceprimarul Leonard Cristian Mocrei i-au invitat sã asiste la momentul oficial pe
diplomaþii ucraineni de la Suceava: consulul
general al Ucrainei, dl Vasyl Boieciko, care
este ºi cetãþean de onoare al localitãþii, ºi consulul Ucrainei, dl Vasyl Nerovnyi.
Primarul din Debica, dl Pawel Wolicki ºi
vicepreºedintele Consiliului Local Debica, dl
Stanislaw Leski, au prezentat oraºul pe care îl
conduc. Despre oamenii, locurile ºi posibilitãþile de cooperare au vorbit ºefii delegaþiilor din
Ucraina: domnii Zahariuk Mykola, preºedinte
al Administraþiei Raionale de Stat Hliboka,
Kopciuk Vasyl, preºedinte al Administraþiei
Raionale de Stat Zastavna ºi Mychailo Simaº-
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kevyci, primarul oraºului Kamianeþ-Podilskyi.
Alþi oaspeþi importanþi din þara vecinã au fost:
dl Valeri Rotar, preºedintele Consiliului Raional Hliboka, dl Oleksiuk Iaroslav, prim-vicepreºedinte al Administraþiei Raionale de Stat
Zastavna, dl Ivan Senyk, vicepreºedintele
Consiliului Raional Zastavna, cei doi ºefi ai

le ºi raionale din
cele trei þãri. Suntem bucuroºi de
faptul cã dispunem
de astfel de resurse
umane ºi de caracterul multicultural
al urbei, bazat pe
tradiþia unei bune
înþelegeri între toþi locuitorii acesteia, indiferent cã ei sunt români, germani, ucraineni,
polonezi sau evrei sper sã ducã, în viitor, prin
atragerea de fonduri cu finanþare externã, în
special prin aplicarea de proiecte ale Uniunii
Europene, la îmbunãtãþirea nivelului de trai al
concetãþenilor noºtri ºi al locuitorilor din oraºele partenere. Sperãm sã fie de bun augur
acest început, mai ales cã trecutul ne-a oferit
aceastã ºansã de a demonstra cã ºtim ºi putem
trãi în diversitate, respectându-ne ºi ajutându-ne.
Pentru contemporaneitate avem acest avantaj
al multiculturalitãþii. Este ºansa noastrã pe care
trebuie sã o folosim, iar Asociaþia „Europa
Oraºelor“ ne pune la dispoziþie un numãr mare
de posibili parteneri de încredere, care au
nevoi comune ºi care sunt dispuºi sã colaboreze în vederea realizãrii unor proiecte cu
finanþare externã. Acest prim pas esenþial a fost
fãcut, iar rezultatele, sperãm ºi stã în puterea
noastrã, sã aparã cât mai curând“.
Mihai MIhãIESCU ANIUk

Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în paginile Curierului ucrainean
revine în exclusivitate autorilor. Redacþia
nu-ºi asumã obligaþiile legate de conþinutul
materialelor ºi nu returneazã articolele
nepublicate.
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structurilor administrative raionale, dnii Bohuþkyi Mychailo (Zastavna) ºi Bujak Arkadi
(Hliboka) ºi dna Mykytiuk Lida, director economic al Administraþiei Raionale de Stat Hliboka. Consiliului Local Kamianeþ-Podilskyi a
fost reprezentat de ºefii comisiilor pentru
buget ºi pentru dezvoltare industrialã: dna
Elena Ciubaiko ºi dnul Volodymyr Iuriev.
„Mã bucur sã vãd cã oraºul Siret dezvoltã,
în ultima vreme, relaþii atât de strânse cu
localitãþi din Ucraina. Aceste legãturi pot fi
deosebit de avantajoase în ceea ce priveºte
cooperarea economicã, schimburile de bune
practici, manifestãrile culturale comune, activitãþile de tineret sau competiþiile sportive.
„Din partea instituþiei pe care o reprezint, vã
asigur de tot sprijinul, iar aceastã lãudabilã iniþiativã va avea ecou ºi la Kiev“, a declarat consulul general al Ucrainei, dl Vasyl Boieciko.
Iar primarul oraºului Siret, domnul Adrain
Popoiu, a subliniat rolul deosebit pe care îl au
cele douã comunitãþi etnice din localitate,
ucraineanã ºi polonezã, în dezvoltarea relaþiilor cu partenerii din þãrile de origine ale acestora: „Datoritã cetãþenilor oraºului nostru
aparþinãtori ai minoritãþilor ucraineanã ºi
polonezã, în mare mãsurã, s-a creat aceastã
punte de comunicare între administraþiile loca-
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Întrebåri
De ceva timp încoace, satul meu natal Rogojeºti,
dar mai ales numãrul ºcolarilor, al copiilor, în general,
care existã în prezent în sat îmi provoacã mii de întrebãri care pot fi scrise ºi care nu pot fi scrise, acestea din
urmã, din cauzã cã se amestecã, se învãlmãºesc, se bat
cap în cap. Voi încerca sã le selectez ºi sã le aºtern pe
hârtie. De exemplu, de ce satul meu a îmbãtrânit, de ce
în vreme de primãvarã vãd lucrând în grãdini ºi pe
ogoare în majoritate bãtrâni la fel ºi toamna, de ce îi
vãd pe bãtrânii trecuþi de ºaptezeci de ani mergând gârboviþi cu sapa sau cu coasa pe umerii lor costelivi spre
câmp la prãºit sau la cosit, de ce îi vãd pe bãtrânii aplecaþi sau îngenuncheaþi strângând cartofi, sau secerând
porumbul sau cãrând coºuri cu cartofi, coºuri cu
porumb, de ce? De ce?
Nu zic, sunt ºi tineri în sat, dar puþini, muncesc ºi ei,
ajutã, dar dacã s-ar lãsa toatã munca pe seama lor, nu
ar reuºi sã o ducã la bun sfârºit fãrã bãtrâni, oricare ar
fi acea muncã.
Mai am încã multe, multe întrebãri: de ce o parte
din femei ºi bãrbaþi, pleacã sã munceascã din greu în
strãinãtate? Dar cea mai tristã întrebare este de ce la
ºcoala din Rogojeºti au rãmas atâþia copii câþi încap în
doar câteva bãnci? ªi unde sunt copiii de altãdatã? Iatã
o întrebare pentru care mã veþi condamna poate: oare
am fãcut bine cã am folosit banii statului român degeaba? Poate rãmâneau mai mulþi locuitori în sat. Poate
an de an ar fi crescut numãrul locuitorilor în acest sat
frumos bucovinean.
Dar sã revin la întrebãrile mele: oare chiar nimãnui
nu-i pasã de satul nostru?
Îmi amintesc când eram elevã, curtea ºcolii care nu
e micã, era plinã ochi, în pauze, de copii.
Îmi mai amintesc cã la horele de pe toloacã ºi la hramurile bisericii era plin de tineret. Ce frumos era!
Acum nici nu ai cum sã organizezi horã, ci aºa un
fel de reuniune sau bal cu puþinii tineri din sat. Vorba
vine cã e bal. Bal înseamnã foarte multã lume, dar de
unde? Se adunã acolo într-o salã micã ºi danseazã pentru cã sunt tineri ºi frumoºi, plini de speranþe, plini de
viaþã.
Oare chiar nu se poate face nimic?
Într-adevãr, UUR, prin grija dlui preºedinte ªtefan
Buciuta, a construit o clãdire minunatã, pot s-o numesc
chiar edificiu, ca sediu al filialei, care sperãm sã fie
inaugurat în curând. Dar mã întreb: vom avea tineret
care sã activeze pe linie culturalã?
Dacã aº fi bogatã, aº face ceva în satul nostru pentru ca tineretul de etnie ucraineanã ºi tineretul român
din sate vecine sã aibã unde sã munceascã, sã câºtige
bine, sã se stabileascã în sat, iar acesta sã se dezvolte
din punct de vedere demografic ºi cultural.
Oare sunt prea optimistã? Totuºi, am nãdejdea cã
cineva se va gândi ce e de fãcut ºi chiar va întreprinde
ceva.

Amintiri din epoca de aur
Cu totul întâmplãtor, am dat peste
adresele colegilor mei de la ªcoala Militarã
de Ofiþeri în Rezervã, adicã U.M. 01184
Bacãu, plutonul 331 artilerie. Dupã exact
40 de ani!
Oare ce mai este pe acele locuri? Unde o
mai fi plutonierul Titi care ne învãþa cântece
patriotice? Îmi aduc aminte de cântecul

mai pot lua linia de ochire, sau sã batã pasul
de defilare?
Dar cel mai dureros aspect este acela cã
în caz de vreun atac asupra noastrã, câþi
tineri ar lãsa internetul ºi barurile spre a-ºi
apãra þara cum se fãcea pe vremuri?
Sã nu uitãm cã „în regimul de tristã
amintire“, ca sã folosesc acest cliºeu, armata a construit mii de blocuri, a lucrat în
agriculturã, a construit Canalul, Transfãgãrãºanul, Casa Poporului etc.

æarå, Æarå, vrem ostaçi!

„Suntem 20 de milioane“, asta acum 40 de
A fost scut ºi pavãzã la inundaþii, la
ani. Acum, se zice cã am mai fi cam 18 mi- cutremur ºi câte ºi mai câte.
lioane. Ce s-a întâmplat cu cei 24 de colegi?
Sã nu vinã cineva sã ne spunã cã armata
Imaginaþi-vã cã am avut comandant de plu- chiar nu l-a ajutat cu nimic. Multora le-a
ton un cãpitan. ªcoalã severã ºi serioasã! fost greu, dar generaþiei mele, care a trãit în
Am participat la trageri reale pe poligonul internate ºi cãmine studenþesti, i-a fost un
de la Bãrboºi - Galaþi, unde am avut ocazia pic mai uºor în privinþa disciplinei.
sã vãd cum trãgea vestita „Katiuºa“, zisã ºi
La TVR 1 am urmãrit o emisiune în care
„Orga lui Stalin“. Am participat la parada s-a arãtat cã, în 1930, Elena Caragea, dacã
de 23 august... De fapt, în 1971, singura memoria nu mã înºalã ºi eu cred cã nu, a
datã când 23 august s-a sãrbãtorit pe 22 august.
Pregãtiri serioase,
cheltuieli
imense! Pentru
ce?
Oare ce mai
face fostul coleg
de pluton Toth
Laszlo? Se fofila
de fiecare datã
de la treburi gospodãreºti, justificându-se spunând „N-am înþeles comanda!“
Plutonul 331 UM 01184 Bacãu
Dar Nedal Iosif?
El rezolva toate
problemele tehnice ivite.
pus bazele leagãnelor de copii abandonaþi,
Alexandru Manciac era un baterist de plasându-i pe unii dintre ei în familii
excepþie. Gheorghe Voicu era în stare sã înstãrite care nu aveau copii. Acelor copii
batã pasul de defilare greºit, adicã piciorul din leagãn li se spunea „Legãnarii“. La
drept cu mâna dreaptã, iar stângul cu stân- sfârºitul emisiunii, un grup de copii din
ga.
zilele noastre a dansat ºi a cântat, încheind
Iar elevul (aºa ni se spunea) Nicolae cu „Þarã, þarã, vrem ostaºi!“. De aici mi-a
Vârgolici era cel mai grozav „elev-bazã“. venit ideea titlului...
Când se auzea comanda: „Bazã elevul
Ce-ar mai fi de adãugat?
Vârgolici, adunarea!“, se ºi auzea un rãcnet,
Ceva trebuie fãcut. Niºte pregãtiri cu
„Bazã“, iar noi intram în formaþie instanta- tineretul pentru apãrarea patriei. Nu tu preneu.
militãrie, nu tu gãrzi patriotice. Chiar nu se
Se pot spune multe. Pe vemuri se spunea poate face nimic?
cã, dacã n-ai fãcut armata, nu eºti om! Dar
acum? La urma urmei, tinerii erau instruiþi
kolea kURELIUk,
încã din ºcoalã, apoi armata era armatã, în
Olimpia IVANICIUC plus „gãrzile patriotice“. Acum câþi tineri
locotenent în rezervã

Capela dintr-un singur pin
Ca om al locului, receptiv la
evenimentele religioase din comunã, n-am scãpat pe cât mi-a fost
posibil participarea la ele. ªi prin
gând pios faþã de Dumnezeu le-am
descris prin slove în ziar, cititorii
aflând astfel de ridicarea de cãtre
enoriaºii izvoreni a unui numãr
însemnat de capeliþe dupã Revoluþie, când religia ºi-a deschis larg

porþile pentru orice credincios.
Scriam astfel într-o ºtire cã la noi
aceste mici aºezãminte de rugãciune sunt 22, necunoscând o altã
aºezare din zona Câmpulung Moldovenesc, atingând sau depãºind
acest record. Dragi cititori, aceste
capeliþe reprezintã indubitabil dragostea pentru Divinitate a ucrainenilor-huþuli. Probabil cã astãzi,
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când compun aceste rânduri, numãrul acestor bisericuþe este mai
mare. Eu mã voi referi însã la
„capela dintr-un pin“ înãlþatã de
meºteri dibaci din Mãgura, localitatea Ulma conduºi de ªtefan Marocico. I se spune „capela dintr-un
singur pin“, deoarece toate lambriurile interioare ºi exterioare s-au
realizat dintr-un singur arbore din
specia respectivã. În aprilie 2001
avea loc slujba de sfinþire a locului
pentru capelã donat de Ana Jiga
(trecutã recent în nefiinþã), iar în
toamna aceluiaºi an, la 14 octombrie, preotul nostru paroh sãvârºea

slujba de sfinþire a micului locaº
de cult deja ridicat cu hramul Sf.
Mare Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava - sãrbãtorit de atunci an
de an la 15 iunie - pe stil vechi.
Capela e situatã la intersecþia drumului principal unic cu cel care
duce spre satul Brodina de Sus. O
contribuþie de seamã în bani ºi
mânã de lucru au avut-o locuitorii
caselor din apropiere ºi primul
gospodar al comunei, numele lor
dorindu-se ºtiute de Domnul.
Decebal Alexandru SEUL
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Discursul preçedintelui Ucrainei,
Viktor Ianukovyci, la sesiunea Adunårii
Parlamentare a Consiliului Europei (Extrase)
Mult stimate Domnule Preºedinte,
Mult stimate Domnule Secretar General,
Stimaþi membri ai Adunãrii,
Doamnelor ºi domnilor,
Astãzi, am pentru a treia oarã onoarea de a lua cuvântul în faþa Adunãrii Parlamentare a Consiliului
Europei.
De aceastã datã ca preºedinte al þãrii care deþine
preºedinþia Comitetului de Miniºtri. De aceea, simt o
mare responsabilitate pentru conþinutul dialogului
nostru, pentru concreteþea acþiunilor noastre comune
în numele viitorului acestei organizaþii.
Anul acesta este un an deosebit pentru noi. Ucraina deþine, pentru prima datã în istoria sa, preºedinþia
Comitetului de Miniºtri al Consiliului Europei, marcând, totodatã, împlinirea a 16 ani de la intrarea în
aceastã organizaþie. ªi tot în acest an sãrbãtorim 20 de
ani de la proclamarea independenþei.
Devenirea statului nostru este strâns legatã de
activitatea ºi dezvoltarea Consiliului Europei.
Stimaþi membri ai Adunãrii,
Lumea contemporanã cu realitãþile ei politice furtunoase devine tot mai globalizatã ºi mai interdependentã.
Ca urmare, Consiliul Europei care reuneºte, practic, întreg continentul european îºi redefineºte rolul,
sarcinile ºi scopurile ce îi vor permite sã rãspundã, în
viitor, mai eficient la actualele provocãri.
Suntem cu toþii martori ai transformãrilor ce au loc
în Consiliul Europei, iar Ucraina, în calitatea sa de
þarã care prezideazã Consiliul de Miniºtri, este gata sã
contribuie la realizarea lor.
Organizaþia noastrã lucreazã intens la perfecþionarea elementelor care vizeazã structura, operaþiunile
ºi bugetul, menite, în ultimã instanþã, sã asigure o
nouã calitate activitãþii legate de realizarea obiectivelor sale de bazã, ºi anume dezvoltarea democraþiei,
apãrarea drepturilor omului ºi asigurarea supremaþiei
legii.
Dar, reforma începutã nu este doar una administrativã. Eu aº numi-o instituþionalã ºi politicã. Scopul
principal al acestei reforme este definirea clarã a
funcþiilor ºi sferelor de competenþã ale Consiliului
Europei în cadrul sistemului de structuri europene.
Prioritãþile preºedinþiei Ucrainei în Comitetul de
Miniºtri sunt: apãrarea drepturilor copiilor, drepturile
omului ºi supremaþia legii în contextul democraþiei ºi
stabilitãþii în Europa, precum ºi consolidarea ºi dezvoltarea democraþiei locale menite sã ducã la asigurarea scopurilor principale ale Consiliului Europei.
Aº vrea sã subliniez, în acest context, importanþa
dialogului consistent al Adunãrii Parlamentare cu
preºedinþia ucraineanã cu prioritate în sfera apãrãrii
drepturilor omului.
Trebuie menþionat faptul cã Consiliul Europei a
creat, în aceastã direcþie, un sistem eficace de care
beneficiazã, astãzi, milioane de oameni.
Convenþia Europeanã pentru Drepturile Omului ºi
mecanismul de control al îndeplinirii prevederilor
acesteia constituie fundamentul pe care se bazeazã
astãzi toate acþiunile Consiliului Europei în sfera
apãrãrii drepturilor omului.
Tocmai de aceea, obligaþia noastrã comunã este de
a asigura pe termen lung eficienþa Curþii Europene
pentru Drepturile Omului ºi a sistemului juridic al
Convenþiei.
Acest sistem trebuie menþinut ºi folosit ca bazã în
perfecþionarea ºi sistematizarea standardelor europene existente.
Aderarea Uniunii Europene la Convenþia Europeanã pentru Drepturile Omului este o prioritate pentru întreaga Europã. Principalul sãu rezultat trebuie sã
fie consolidarea - vreau sã subliniez acest lucru - sis-

temului european de apãrare a drepturilor omului,
precum ºi o mai bunã interacþiune între cele douã
organizaþii. Beneficiile acesteia sunt evidente.
Democraþia europeanã nu are nevoie de concurenþã ºi de dublarea funcþiilor, ci de coordonare ºi
de completare reciprocã a eforturilor instituþiilor care
acþioneazã în domeniul respectiv.
Europa unitã a viitorului trebuie clãditã pe o bazã
juridicã sigurã, iar un asemenea fundament îl
formeazã, astãzi, normele ºi principiile dupã care se
conduce în activitatea sa Consiliul Europei.
Doamnelor ºi domnilor,
Aº vrea sã subliniez rolul important pe care l-a
avut Consiliul Europei în consolidarea stabilitãþii
democratice pe continentul european. Un rezultat
deosebit al Consiliului Europei în acest sens este
raportul grupului de personalitãþi de vazã intitulat „A
trãi împreunã în Europa secolului al XXI-lea“ pe care
Adunarea Parlamentarã intenþioneazã sã-l discute în
aceastã sesiune. Apreciez cã concluziile acestui raport
trebuie sã fie analizate cu rigurozitate de Consiliul
Europei atât la nivel guvernamental, cât ºi la cel parlamentar în vederea elaborãrii unui mecanism eficient
de reacþie la actualele provocãri.
Un element important în ceea ce priveºte asigurarea stabilitãþii democratice în Europa îl constituie
dezvoltarea colaborãrii Consiliului Europei cu þãrile
nemembre ale acestei organizaþii, dar care doresc sã
fie susþinute în procesul de realizare a schimbãrilor
democratice interne.
Sunt convins cã o astfel de colaborare, mai ales în
ceea ce priveºte drepturile omului ºi în alte sfere de
interes reciproc, este importantã ºi utilã.
Pe de altã parte, noi nu trebuie sã uitãm de obligaþiile pe care le avem în spaþiul Europei. Încheierea
procesului de creare a zonei fãrã pedeapsã cu moartea
în Europa, lupta împortiva violãrii drepturilor omului
ºi soluþionarea problemelor umanitare în cadrul conflictelor îngheþate ºi nereglementate sunt alte sarcini
importante ce stau în faþa organizaþiei noastre.
Între ele se numãrã ºi rezolvarea unor probleme
juridice privind migraþia ilegalã, lupta împotriva comerþului cu carne vie, terorismului, corupþiei ºi crimei
organizate.
Stimaþi membri ai Adunãrii,
Cu un an în urmã, de la aceastã tribunã v-am
împãrtãºit planurile privind reformele din Ucraina.
Am pus, atunci, în faþa echipei mele o sarcinã ambiþioasã, aceea ca, în decurs de un an, sã încheie toate
obligaþiile pe care le are faþã de Consiliul Europei.
Da, cea mai mare parte a proiectelor de legi necesare a fost elaboratã. Proiectele de legi care se referã
la activitatea organizaþiilor publice, alegerea deputaþilor în Rada Supremã ºi la procese penale urmeazã
procedurile de aprobare la diferite niveluri, inclusiv
expertize internaþionale.
O parte dintre ele sunt în dezbatere în Rada
Supremã a Ucrainei.
Parlamentul a adoptat legi extrem de importante
care se referã la accesul la informaþii publice, la
prevenirea ºi combaterea corupþiei ºi la asistenþã
juridicã fãrã platã.
Multe s-au schimbat în bine în cursul acestui an.
Sunteþi martori ai acestor schimbãri.
Totuºi, trebuie sã spun deschis cã acest proces nu
este deloc simplu ºi cã pentru finalizarea lui sunt
necesare eforturi suplimentare.
Democraþia ºi drepturile omului, în primul rând
respectul pentru libertatea cuvântului ºi de exprimare
rãmân în continuare la baza funcþionãrii statului
ucrainean.
Libertatea cuvântului ºi a mass-mediei este una
dintre cele mai mari realizãri ale Ucrainei în anii independenþei.

Legea privind accesul la informaþia publicã ºi
Legea privind informaþia, în vigoare astãzi în Ucraina,
permit stabilirea unor raporturi clare între reprezentanþii puterii ºi presã, de asemenea, extind drepturile
cetãþenilor privind accesul la informaþii de importanþã
socialã.
Se iau în continuare mãsuri pentru crearea televiziunii publice în Ucraina. Realizarea acestui obiectiv
va duce la ridicarea imparþialitãþii informaþiilor ºi va
lãrgi limitele democraþiei ucrainene ºi ale libertãþii
cuvântului.
În încheiere, vreau sã subliniez faptul cã integrarea
europeanã rãmâne o prioritate indiscutabilã ºi constantã a politicii interne ºi externe a Ucrainei.
Ideea integrãrii europene, într-adevãr, a unit societatea ucraineanã. Ea este susþinutã atât de principalele
forþe politice, cât ºi de majoritatea populaþiei þãrii
noastre.
Pentru mine ca preºedinte aceºti factori de unificare au cea mai mare valoare. De aceea, în cadrul contactelor la toate nivelurile cu reprezentanþii Uniunii
Europene insistãm asupra importanþei includerii în
Acordul de asociere a prevederii privind perspectiva
noastrã europeanã. Sper ca vocea noastrã sã fie auzitã.
Pasul urmãtor în procesul integrãrii economice a
Ucrainei în UE va fi zona aprofundatã ºi atotcuprinzãtoare de liber schimb.
Vreau sã subliniez faptul cã preºedintele Ucrainei,
ºi conducerea UE doresc sã încheie procesul de negocieri pe marginea Acordului de asociere ºi a zonei de
liber schimb încã în acest an.
Sunt convins, de asemenea, cã libertatea de circulaþie trebuie sã rãmânã piatra de temelie a proceselor
general europene. Pentru noi este extrem de important
ca cetãþenii tuturor þãrilor europene sã aibã posibilitatea de a se deplasa liber în limitele spaþiului nostru
european comun.
Numai atunci Europa va scãpa definitiv de aºanumitele „linii de separare“.
Revenind la politica externã a Ucrainei, trebuie sã
remarc cã, în ultimul timp, am ridicat relaþiile noastre
cu Federaþia Rusã pe o nouã treaptã. Sunt sigur cã cei
din salã vor fi de acord cu mine cã din dezvoltarea pe
toate planurile a colaborãrii strategice cu Rusia vor
avea de câºtigat nu numai popoarele noastre, ci ºi
Europa ºi lumea în ansamblu. Aceastã colaborare, nu
poate fi îndreptatã, prin definiþie, împotriva altora.
De mai mulþi ani, Ucraina este un contributor activ
la securitatea europeanã ºi internaþionalã.
În acest context, nu pot sã ocolesc o temã dureroasã ca aceea a existenþei pe continent a conflictelor
„îngheþate“.
Dacã nu reglementãm aceste probleme complexe,
pacea, stabilitatea ºi securitatea în Europa vor fi
mereu ameninþate.
În afarã de aceasta, o asemenea situaþie nu contribuie la dezvoltarea durabilã a regiunii. Aceastã problemã va ocupa un loc prioritar pe agenda preºedinþiei
Ucrainei în Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa, în 2013.
Stimaþi membri ai Adunãrii Parlamentare,
Sunt ferm convins cã dezvoltarea unei societãþi
europene, în care un loc de frunte îl ocupã toleranþa,
înþelegerea reciprocã ºi coexistenþa paºnicã a diferitelor popoare ºi culturi constituie cel mai important
obiectiv al Europei unite a secolului al XXI-lea.
Datoritã orientãrii sale general europene ºi experienþei unice, Consiliul Europei este un lider incontestabil în acest proces. Sunt ferm convins cã vom fi
capabili sã construim o Europã unitã.
Acþiunile ºi valorile comune pe care le promoveazã ºi le extinde organizaþia noastrã constituie o bazã
solidã a unei asemenea perspective.
Vã mulþumesc pentru atenþie.

Paginã realizatã de Ion ROBCIUC
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În trecut, pe alocuri ºi pânã în preajma celui
de al Doilea Rãzboi Mondial, cele mai importante personalitãþi ale satului românesc erau
preotul ºi învãþãtorul. Aceºtia prestau ºi o serie
de acþiuni ce nu fãceau parte din atribuþiile lor.
Deseori, spre exemplu, erau antrenaþi de cãtre
savanþii vremii în adunarea de materiale
lingvistico-dialectale,
etnografice ori sociologice sau de altã naturã.
Celebru, în acest sens,
este demersul fondatorului lingvisticii româneºti
ca disciplinã ºtiinþificã,
Bogdan Petriceicu Hasdeu. Pe baza chestionarului sãu lingvistic, cu ajutorul intelectualitãþii satelor româneºti de pe întregul cuprins al
þãrii, s-a adunat o adevãratã „comoarã“ de materiale manuscrise, cuprinse în 18 volume masive, reunite sub titlul general Rãspunsuri la
chestionarul lingvistic al lui B.P. Hasdeu, ce se
pãstreazã la Biblioteca Academiei Române,
Bucureºti.
Intelectualii satelor, de asemenea, au iniþiat,
în trecut, ºi tradiþia alcãtuirii de monografii ale
localitãþilor în care s-au nãscut ori au activat o
îndelungatã vreme. Dacã ne aducem aminte,
aceastã acþiune, dupã cel de al Doilea Rãzboi
Mondial, mai exact prin anii '50, a constituit un
fel de obligaþie a cadrelor didactice, treptat
„avântul“ acesta s-a atenuat.
Cu atât mai mare este meritul acelor profesori, care, astãzi, în condiþiile social-economice
cunoscute ºi în starea în care se aflã învãþãmântul românesc ºi statutul personalului didactic,
au putere, voinþã ºi entuziasm pentru a-ºi onora
nobila lor profesie ºi chemare intelectualã la
modul ideal - prin asemenea realizãri.
Dintre naþionalitãþile conlocuitoare din
România, concetãþenii ucrainenilor, sârbii, s-au
remarcat, încã înainte de 1989, prin acþiunea de
alcãtuire de monografii ale unor localitãþi sârbeºti, publicate la Editura „Kriterion“.
Îmbucurãtor este faptul cã, pânã în prezent,
s-au tipãrit ºi câteva monografii ale localitãþilor
din România cu populaþie preponderent ucraineanã, cum ar fi: monografia comunei sucevene
Dãrmãneºti a profesorului Victor Cozariuc,
monografiile satelor maramureºene Ruscova,
ale profesorilor Vasile ºi Liuba Horvat, respectiv, a comunei Poienile de sub Munte, a regretatului Olexa Beuca, decedat luna trecutã, monografia satului Copãcele din Judeþul CaraºSeverin, a profesorilor Ion ºi Vasile Chimpan,
precum ºi o monografie mai deosebitã ca profil
ºtiinþific, „Ucrainenii din Maramureºul Românesc“, a profesorului Vasile Cureleac. Aceste
monografii pot fi apreciate ºi ca o îndatorire
sfântã a autorilor faþã de localitãþile lor natale.
Cu atât mai nobil este gestul când monografii ale localitãþilor cu populaþie ucraineanã
(sau de altã naþionalitate) sunt alcãtuite de
autori români, care nici nu s-au nãscut acolo, ci
au fost „adoptaþi“ ca adevãraþi fii, prinzând
„rãdãcini“ adânci în „solul“ fertil. Unul dintre
asemenea autori, stimat de obºtea localã ºi de
cãtre aceia care îi cunosc realizãrile, este profesorul ºcolii din comuna Izvoarele Sucevei, Ion
Aflorei, un vechi ºi asiduu colaborator al
„Curierului ucrainean“, al publicaþiilor sucevene ori naþionale.
Nãscut în frumosul þinut al Neamþului, faþã
de care poartã în suflet un dor nestins
(„…nimic nu-i mai frumos ca… iarba verde de
acasã“, noteazã dânsul într-o corespondenþã din
„Crai nou“, Suceava) ºi nu rareori îi transpare
în gând meditaþia consonantã cu trãirile intime
ale lui Octavian Goga din „De ce m-aþi dus de
lângã voi…“, Ion Aflorei, dupã absolvirea fac-

ultãþii, a fost repartizat (pare-se, începând cu
anul ºcolar 1978/1979), la ºcoala din Izvoarele
Sucevei. Periodic (între 1981-1996-1997;
1998-1999) a ocupat, ocupa ºi în 2008/2009,
funcþia de director (cum reiese din monografia
publicatã în 2009).
Remarca privind „rãdãcinile“ sale adânc
înfipte în solul huþul vizeazã ºi faptul cã domnul Ion Aflorei s-a stabilit, cum se vede, definitiv în aceastã localitate, soþia sa, doamna Viorica, provine dintre oamenii locului ºi este profesoarã de limba ucraineanã (având ºi gradul
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didactic, îl îndeamnã sã arate factorilor responsabili cã nu toate cele preconizate ºi adoptate în
„vârful puterii“ ar putea ameliora situaþia din
învãþãmânt, spre exemplu, comasarea ºcolilor,
ceea ce ar genera nedoritul fenomen al analfabetismului (Comasare ºi… analfabetizare,
„Tribuna Învãþãmântului“, 2000), fenomen
care, ce-i drept, ºi fãrã aceastã mãsurã, de la o
vreme încoace, a început sã dea „semne“
înfricoºãtoare privind „amploarea“ sa, în viitor.
Suita de articole privind diversele aspecte
ale comunei Izvoarele Sucevei, au fost publicate de profesorul ºcolii locale, Ion Aflorei, în
„Curierul ucrainean“, „Crai nou“ º.a., aproape
în paralel cu reeditarea, succesivã ºi de fiecare
datã îmbunãtãþitã, a studiului monografic al
localitãþii respective, dupã cum urmeazã:
Crâmpeie de fapte ºi vorbe la obârºiile Sucevei

cu asupra de måsurå

didactic II), amândoi, împreunã
cu cele douã fiice ale lor alcãtuind o familie model, respectatã
ºi stimatã.
Afarã de îndeplinirea exemplarã a misiunii sale de dascãl, domnul profesor
Ion Aflorei a desfãºurat, desfãºoarã ºi în
prezent o bogatã activitate ºtiinþificã, comparabilã cu aceea a unui cercetãtor de profil. Dacã
aruncãm o scurtã privire asupra listei de lucrãri
publicate pânã în prezent, ajungem la concluzia
cã dânsul s-a aplecat cu toatã seriozitatea ºi la
modul ºtiinþific asupra studierii sistematice a
aspectelor preponderent istorico-etnograficogeografice (dar ºi demografice, culturale etc.)
ale comunei Izvoarele Sucevei ºi ale localitãþilor vecine, Cârlibaba, Moldova-Suliþa º.a. În
lucrãrile sale, adevãrate cercetãri academice de
profil, sunt abordate diverse teme, cum ar fi:
aºezarea topograficã a gospodãriilor huþule
(Risipirea gospodãriilor…, „Curierul ucrainean“, nr. 67-68, 2000), cãtune huþule pe cale
de dispariþie (Cãtune ameninþate cu dispariþia,
idem, oct., 2003), casa huþulã tradiþionalã
(Casa de lemn, „Atlas Supermagazin“, Buc.,
1999), ocupaþii huþule tradiþionale (Plutãritul…, „Curierul ucrainean“, nr. 80, 2000;
Tradiþii ºi datini la huþuli - încondeierea
ouãlor, idem, 2000; De vorbã cu un meºter
huþul, idem, aug., 2000; Portret de meºter,
„Crai nou“, aug., 2005), fauna montanã localã
(Cerbul carpatin ºi prelucrarea artisticã a
coarnelor de cerb. Calul huþul, idem, nr. 81,
2001), problemele satului ºi autogospodãrirea
acestuia în trecut ºi astãzi (Primar de altãdatã,
„Crai nou“, 2007; La sfat cu un om al satului,
„Curierul ucrainean“, iunie, 2001), înfãþiºarea,
frumuseþea ºi atractivitatea peisajului montan
local (Defileul Cârlibaba, „Atlas Supermagazin“, 1997; Mai aproape de cer, „Crai
nou“, 2007; Invitaþie pe valea Brodinei, idem,
ian., 2008; O oazã de liniºte: Cobiloara-Grun,
„Curierul ucrainean“, 2008), obiceiuri huþule
care nu se mai practicã (Hora de la Zubrãu - o
nedeie apusã, idem, 2003), spicuiri din bogatul
umor huþul, traduse în limba românã (De prin
sat am adunat, „Crai nou“, febr., 2008).
Deosebit de preþioase par a fi articolele în care
autorul aratã cum anume cele adunate de el ºi
fãcute publice pot fi utilizate în procesul didactic (Utilizarea metodicã a studiului „Monografia comunei Izvoarele Sucevei“ la lecþiile de
geografie, revista „ªcoala“, Inspectoratul ªcolar Judeþean, Suceava, nr. 1, 2005; Aplicaþie
practicã la obârºiile Moldovei, „Crai nou“,
iunie, 2009).
Având o bogatã experienþã, dobânditã pe
parcursul unui întreg ºir de ani de activitate,
domnul profesor Ion Aflorei, ca nimeni altul,
cunoaºte situaþia realã a generaþiilor de elevi,
preocupat fiind ºi de starea acelora cu dificultãþi
materiale (O categorie ignoratã: copiii nevoiaºi, „Tribuna Învãþãmântului“, 2000). Aceeaºi
experienþã îndelungatã ºi, oricum ar fi privitã
astãzi, responsabilitatea manifestatã în procesul

(Editura Amadoros, Câmpulung Moldovenesc,
2005), Noi crâmpeie de fapte ºi vorbe la obârºiile Sucevei (aceeaºi editurã, 2006),
Depresiunea Izvoarele Sucevei. Consideraþii
fizico-geografice (Editura PreText, Câmpulung
Moldovenesc, 2008). Domnia sa este ºi coautor,
alãturi de M. Mamaischi ºi A. I. ªoloc, al
lucrãrii Moldova-Suliþa, o comunã din Munþii
Bucovinei. Studiu monografic, Editura Accent
Print, Suceava, 2008.
Ultima versiune a monografiei localitãþii în
care trãieºte ºi activeazã domnul Ion Aflorei,
Izvoarele Sucevei, o comunã din Munþii
Bucovinei. Studiu monografic (Editura Accent
Print, Suceava, 2009, 334 pag.), este o lucrare
complexã ºi desãvârºitã din toate punctele de
vedere, bazatã pe o bibliografie aproape
exhaustivã, conceputã ºi realizatã conform înaltelor exigenþe ale studiilor academice de profil.
Cum e ºi firesc, aceastã monografie masivã
debuteazã cu prezentarea detaliatã, ca într-un
veritabil tratat ºtiinþific, a aºezãrii geografice a
comunei Izvoarele Sucevei (în nord-vestul
judeþului Suceava, spre marginea Obcinelor
Bucovinei, la 52 km de Câmpulung Moldovenesc, 122 km de municipiul Suceava, 80 km
de oraºul Rãdãuþi, la graniþa cu Ucraina) pe „un
sistem de culmi“ „de înãlþime mijlocie“ (11001200 m) ºi vârfuri (Hrobi - 1506 m, Bobeica 1343 m, Hrabusna, Pohoniº - 1361 m,
Rosochata - 1282 m), cu pãduri (3/4 din teritoriu), presãrate cu pãºuni abundente (1/5 din
suprafaþã), însumând 132,70 km2 (= 2,2 % din
suprafaþa judeþului Suceava).
Climatul comunei este unul temperat-continental moderat, cea mai caldã lunã a anului
fiind iulie (15 C), iar cea mai rece - ianuarie ( 6,4 C). Specificã localitãþii este „inversiunea
termicã“ iarna (diferenþa de altitudine de 716 m
între culmi ºi fundul vãilor determinã staþionarea aerului rece pe vãi zile în ºir), dar ºi vara,
favorizând producerea unor fenomene hidrometeorologice ca roua, bruma, ceaþa sau mãri de
nori cu plafon coborât, ceea ce favorizeazã precipitaþii atmosferice bogate, înregistrându-se
95,8 zile pe an cu precipitaþii sub formã de
ploaie ºi 51,2 zile cu precipitaþii sub formã de
ninsoare, stratul de zãpadã de 25,6 cm fiind
prezent în 8 luni din an, ºi în mai, de 0,3 cm.
Subcapitolul Meteorologia popularã reprezintã un „deliciu“, „descreþind“, prin nota
hazlie a unor „preziceri“ huþule, fruntea cititorului, „bombardatã“ cu date, procente, tabele,
completate, fericit, de hãrþi, fotografii (albnegru ºi color) ale formelor reliefului.
(Continuare în numãrul urmãtor)
Ioan REBUªAPCã
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Scriitori ucraineni din România
Naraþiunile versificate ale Mariei Opriºan
izvorãsc din strãfundurile fiinþei în care „zburdã“
ludicul copilãriei, reuºind sã transfigureze conºtiinþa cititorului în spaþiul sensibilitãþii acaparatoare a inocenþei. Universul imaginarului autoarei
se defineºte prin sinceritatea gândului, prin naturaleþea rostirii ºi prin inocenþa fabulelor propuse
lectorului. Chiar poemul situat în debutul volumului, Învãþãtoarea noastrã, deschide poarta spre
„paradisul pierdut“ al copilãriei fiecãrui cititor
aflat, ori în ipostaza neofitului, ori a celui cãruia i
se declanºeazã memoria trecutului.
Poemele scriitoarei emanã un puternic spirit
educativ, capabil sã modeleze fragilitatea fiinþei
celor mici. Prin aceastã funcþie moralizatoare,
volumul Sã vã
spun o poveste, publicat în
2010, cu sprijinul financiar
al UUR, se
înscrie în categoria cãrþilor destinate copiilor ºi perioadei
copilãriei. Oferind o multitudine de „felii de
viaþã“, cuprinse în secvenþe epice bine definite,
cartea Mariei Opriºan reuºeºte întru totul sã
declanºeze anumite sentimente ºi stãri constructive ce provoacã o emulaþie a cititorului cu propria-i fiinþã. Citindu-le, micii lectori pãtrund în
lumea imaginarului în care „defileazã“ o mulþime
de personaje capabile sã „corporalizeze“
numeroase psihologii umane situate undeva între
tiparul modelului ºi cel al antimodelului. Orice
copil care pãtrunde în acest univers captivant, în
mod involuntar, este copleºit de o stare reflexivã,
prin care încearcã sã-ºi defineascã statutul propriu în raport cu viziunea ºi comportamentul
celor care populeazã spaþiul ficþiunii. De exemplu, în ªoricelul naiv autoarea vorbeºte despre
dragostea maternã focalizazã pe crearea unei
atmosfere armonioase „puiului“ ei. Dincolo de
manifestarea acestei iubiri, scriitoarea scoate în
evidenþã atât naivitatea juvenilã a celui aflat la
începutul vieþii, cât ºi incapacitatea acestuia de a
preconiza anumite pericole ascunse în spatele
aparenþei. Un alt poem în care Maria Opriºan vorbeºte de rolul matern în formarea copiilor este
Iedul. Autoarea îºi încheie povestea versificatã cu
o moralã, potrivit cãreia toþi pãrinþii ar trebui sã
participe activ la educarea propriilor copii, încã
de la o perioadã fragedã.
Sub raportul construcþiilor retoricii epice, ies
în evidenþã interogaþiile acaparatoare care au
rolul de a stârni sentimente, amintiri ºi melancolii, create de distanþarea etapei maturitãþii de
perioada libertãþii depline. Structurate sub forma
ghicitorii, micile discursuri ale autoarei provoacã
o stare de curiozitate ce pune stãpânire pe fiinþa
oricãrui lector. Acesta este interesat de modul în
care vor evolua personajele, gândind, în paralel
cu scriitoarea, propria perspectivã asupra reacþiei
eroilor.
Dincolo de caracterul ludic ºi alegoric al
poveºtilor propuse, Maria Opriºan transmite numeroase pilde ce ar putea constitui un fundament
al educãrii sãnãtoase a copiilor. Creatoarea spaþiului ficþional se adreseazã acestora cu gândul de
a-i învãþa lucruri simple, necesare în viaþã, ºi de a
contribui la formarea ºi la cristalizarea personalitãþii lor. Imaginarul copilãriei în care Maria Opriºan îºi îmbracã poveþele se distinge prin inocenþã
ºi prin puritate. Pentru a-i conferi credibilitate,
actanþii care întruchipeazã binele sunt situaþi în
antitezã cu cei care reprezintã forþele rãului. Cei
mici trebuie sã înþeleagã coexistenþa celor douã
puteri, Binele ºi Rãul, dar, în acelaºi timp, trebuie
sã ºtie cã depinde numai de ei care dintre cele
douã forþe va fi stimulatã ºi promovatã în viaþã.
Micul volum de creaþii epice, Sã vã spun o
poveste, este destinat copiilor aflaþi în plin proces

al iniþierii. Prin poemele sale narative, autoarea
reuºeºte sã stârneascã atenþia celor mici, prin
structura gradualã a fabulelor. Întotdeauna, dupã
nararea unei pilde, spre final, Maria Opriºan
deconspirã morala poveºtilor, ceea ce ar trebui sã
reþinã fiecare copil, pentru a putea pãtrunde în
lumea responsabilitãþii ºi pentru a intra pregãtit în
„furtuna“ vieþii. Propunându-ºi sã facã o reprezentare cât mai veridicã a relaþiilor complicate,
dar, în acelaºi timp, simple, întâlnite pe parcursul
existenþei, autoarea creeazã un spaþiu al imaginarului, în care este creionatã legãtura indisolubilã dintre om ºi naturã, reprezentatã de antropomorfizarea fantasticului. Scriitoarea pare sã
atragã atenþia asupra faptului cã întâmplãrile

Maria Opriºan. Prin întrebãrile puse, autoarea
reuºeºte sã
declanºeze
memoria
afectivã a oricãruia care
intrã în contact cu poemele ei.
Sub aspectul structurii,
se constatã
omniprezenþa
persoanei a
II-a,
prin
inter mediul
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vieþii nu culmineazã întotdeauna cu un deznodãmânt fericit. Ea îºi gândeºte finalul poveºtilor,
fericit sau trist, tocmai pentru a provoca sentimente puternice care sã conducã la puterea
reflecþiei asupra necesitãþii promovãrii unui comportament adecvat ºi a unei atitudini constructive,
atât în spaþiul mundan, cât ºi în mediul familial.
Din poemele oferite de Maria Opriºan se
desprind câteva idei: rolul extraordinar al dãscãliþei în viaþa fiecãrui copil, dus pânã la identificare
cu modelul mamei; faptul cã atunci când omul îºi
exprimã perpetua nemulþumire, el poate cãdea
victimã propriei naivitãþi; munca cinstitã ºi comportamentul moral aduc întotdeauna recompense,
fie spirituale, fie materiale, însã aroganþa ºi
lenevia culmineazã întotdeauna cu un eºec; lauda
de sine ºi frumuseþea de moment sunt sortite perisabilitãþii, în timp ce activitatea care este sãvârºitã
în timp, cu rãbdare ºi cu perseverenþã, este inclusã
în rândul lucrurilor perenitãþii; necesitatea „de a
lectura“ esenþa vieþii, dincolo de aparenþa înºelãtoare; nevoia de a ne aprecia întotdeauna, cu
obiectivitate, adevãratul potenþial afectiv, intelectual ºi material; evaluarea greºitã a acestuia poate
conduce la eºec, acest lucru putând fi cauzat ºi de
vicleºugul „celuilalt“, alãturi de care ne aflãm în
competiþie; nevoia pãrinþilor de a participa activ
ºi responsabil la educaþia copiilor; nu întotdeauna, prin pãcãlealã, putem reuºi în viaþã, uneori
cãdem victimã propriei minciuni; munca ne poate
scãpa de tot felul de impedimente create în jur,
însã, prin muncã ºi prin perseverenþã, putem
învinge obstacolele apãrute în drumul nostru spre
reuºitã; atunci când facem un bine, recompensa
poate sã nu aparã imediat, însã, cu certitudine, ea
nu va întârzia sã se arate; fiecare dintre noi are
rolul ºi rostul sãu în viaþã, cu toate avantajele ºi
dezavantajele sale, pe care însã trebuie sã ni le
asumãm; necesitatea de a promova un comportament adecvat atât în cadrul familiei, cât ºi în cadrul societãþii; omul care munceºte cinstit nu
poate fi învins de nimeni ºi de nimic etc.
Dupã cum scriam la începutul recenziei, poemul care deschide micul volum de naraþiuni,
Învãþãtoarea noastrã, are rolul de a surprinde
prima formã instituþionalizatã a procesului devenirii oricãrui copil. Pentru a exprima afectivitatea
relaþiei indisolubile stabilite între copil ºi
dãscãliþã, autoarea urmãreºte douã perspective ale
proiecþiei sale epice. Pe de o parte, reuºeºte sã
apropie copiii de primul simbol al modelãrii existenþei, pe de altã parte reuºeºte sã stârneascã anumite retrospecþii în conºtiinþa maturului, determinându-l sã-ºi îndrepte privirea spre „paradisul
pierdut“ al propriului trecut. Interogaþiile prezente pe parcursul poemului constituie o invitaþie
adresatã naratarului extradiegetic de a participa
activ la periplul existenþial pe care îl strãbate

cãreia autoarea
stabileºte o legãturã directã
cu lectorul inocent. În acest
caz, vorbim de
doi parteneri, scriitoarea ºi micul cititor, în cãlãtoria imaginarã în lumea poveºtilor. Dacã în acest
periplu, autoarea se distinge prin sinceritate, prin
blândeþe ºi printr-o puternicã dorinþã de a participa activ la modelarea personalitãþii neofiþilor,
celãlalt partener extratextual se remarcã prin curiozitatea specificã exploratorului.
Tema centralã a poemelor este cea a formãrii
personalitãþii copiilor, prin exemple diverse
prezentate într-un mod atractiv, caracteristice
vârstei copilãriei. Reflectatã din mai multe perspective ºi prin mai multe întâmplãri, tema
implicã un întreg proces iniþiatic la care participã
mai mulþi factori: pãrinþii, copiii, natura ºi animalele. Poveºtile versificate sunt prezentate coerent, urmând gradual toate momentele subiectului. Însufleþirea naraþiunilor este fãcutã de personaje dinamice. Pentru a se apropia cât mai mult
de spiritul educativ, creatoarea spaþiului imaginar
îºi pune copiii sã înveþe din propriile greºeli, însã
nu uitã sã sublinieze ºi reuºitele acestora. De aici
pornesc situaþiile polifonice care reuºesc sã
coopteze diverse avataruri ale condiþiei umane
care întruchipeazã numeroase comportamente: un
pescar îi recompenseazã pe cei care s-au implicat
în muncã, excluzându-i pe leneºii care s-au rezumat doar sã priveascã de pe margine; din cauza
lipsei unei activitãþi, un domn întâmpinã numeroase probleme de adaptare; un tânãr obiºnuit cu
munca poate face faþã tuturor vicisitudinilor
vieþii; copilului nematurizat, necizelat, care nu
ºtie cum sã se comporte în societate, printr-o
întâmplare, oamenii îi dezvãluie adevãrata cale a
responsabilitãþii ºi a conduitei umane etc. Dincolo de aceste comportamente, îºi fac simþitã
prezenþa ºi animalele, cu adevãratele lor caracteristici care pot ascunde virtuþi sau vicii umane:
vulpea - ºiretenia, ipocrizia, iedul - zburdãlnicia,
neastâmpãrul, racul - stagnarea sau regresul, dar
ºi cumpãtarea, motanul - ºiretenia etc.
Punctul comun îl constituie forþa metamorfozãrii care permite o întruchipare a virtuþilor sau
a defectelor umane, care vor fi cunoscute de cei
mici, mai târziu. Dincolo de caracterul ludic ºi
alegoric al poveºtilor propuse, scriitoarea transmite multiple pilde ce ar putea constitui un fundament al educãrii sãnãtoase a copiilor.
Orice carte îºi atinge scopul în mãsura în care
reuºeºte sã penetreze în conºtiinþa cititorului,
stârnindu-i anumite interogaþii, modificându-i
anumite perspective asupra mundaneitãþii sau
confirmându-i viziunea asupra lumii. Volumul
Mariei Opriºan conþine acel „sâmbure“ din care
se nasc întrebãri profunde asupra vieþii ºi asupra
comportamentului uman.
Gheorghe ANDRAªCIUC
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Vitrina literarã Pavlo Zaiþev
ViaÆa lui Taras Çevcenko

(Urmare din numãrul anterior)
P. Zaiþev revine la Kiev, începe sã predea
pedagogia la Academia de ªtiinþe Pedagogice,
concomitent devine membru al Radei Centrale
ºi, de asemenea, ºef al Cancelariei secretarului
general pentru învãþãmînt (1917). În timpul hatmanatului, el e director al Departamentului de
Afaceri Generale din Ministerul Învãþãmântului,
fãrã sã abandoneze activitãþile pedagogicã ºi
editorialã, fiind mai ales redactor al Editurii
Drukar, al revistei „Naºe mynule“, un colaborator apropiat al Cãrturarului. Mykola Zerov
în Întâlnirile mele cu H. I. Narbut, între cei „trei
stâlpi“ ai cercului de colaboratori de la „Naºe
mynule“, alãturi de H. Narbut ºi V. Modzalevskyi, îl numeºte pe Pavlo Zaiþev, care „aducea
cu sine ataºamentul faþã de oameni ºi faþã de tot
ce era interesant în oameni, ceea ce fãcea din el
un talentat pedagog ºi un minunat organizator“
(M. Zerov. Corolarium, München, 1958, p. 149150). Atunci se ºi nãscuse ideea creãrii unui
Kozma Prutkov ucrainean - Lupu HrabuzdovHrabuzdenko; vesele povestiri a compus P.
Zaiþev ºi parodiind propriul nume1. Tot el e cel
care-l adusese pe M. Zerov în acest cerc ºi tot el
l-a fãcut un apropiat colaborator al Cãrturarului.
Meritã amintit ºi faptul cã ideea culegerii de traduceri Antologia i-a fost sugeratã lui M. Zerov
tot de P. Zaiþev (p. 150-151). În anii 1918-1919,
din revista „Naºe mynule“ au apãrut în total
patru volume, dar în istoria cãrþii ucrainene
aceste patru numere sunt adevãrate nestemate.
În ele au apãrut unele dintre lucrãrile lui P.
Zaiþev: Cartea Facerii, ca document ºi operã,
Noi documente despre Hulak, Primele poetese
ucrainene din veacul al XIX-lea, Noi materiale
la biografia ºi opera lui T. ªevcenko; publicarea
unor serii de documente ºi recenzii; lucrãrile lui
P. Zaiþev au ocupat aproape întreg volumul I al
revistei. Pe lângã aceasta, tânãrul entuziast
acordã o atenþie deosebitã ºi Academiei de ªtiinþe - a fost membru în câteva comisii, a luat
parte la redactarea publicaþiilor Academiei. Dar
în anul 1919, savantul a fost nevoit sã pãrãseascã
Kievul, dupã care s-a implicat direct în miºcarea
din acea epocã de eliberare a poporului
ucrainean. În 1920, este ºeful Secþiei CulturalEducative a Republicii Populare Ucrainene
(RPU), în 1921, este membru al Radei RPU la
Tarnov. Din 1921, se aflã la Varºovia, mai întâi
ca secretar al misiunii diplomatice a RPU, iar
apoi, între 1922-1924, ca secretar al Comitetului
Central Ucrainean. Concomitent, predã la
Universitatea din Varºovia (1921-1939) limba
ucraineanã ºi istoria limbii, precum ºi latina ºi
ucraineana la Studium Teologie Ortodoxe. Tot
atunci devine colaborator al Institutului ªtiinþific Ucrainean, unul dintre aºezãmintele culturale
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ucrainene de seamã ale emigraþiei care-ºi desfãºura activitatea la Varºovia (a fost înfiinþat în
1930 ºi a funcþionat pânã în 1939). E suficent sã
amintim cã acest institut a editat aproape 70 de
volume de diverse publicaþii, între care 54 de
volume de Anale. Între 1934-1939, Pavlo Zaiþev
începe editarea operelor lui Taras ªevcenko,
care în cele 16 volume se dorea a fi o ediþie de
opere complete, dar pânã în 1939 au apãrut doar
13 volume. Pentru aceasta, cercetãtorul a elaborat o concepþie textologicã de editare a operelor
poetului (în V. II, Varºovia, 1934) ºi s-a strãduit
ca ediþia sã fie exemplarã. În ea urmau sã intre
nu numai toate scrierile lui T. ªevcenko, dar ºi
traducerile în alte limbi, iar povestirile scrise de
poet în limba rusã apãreau ºi în traducere
ucraineanã. Ediþia era însoþitã de comentarii
documentate ºi de articole ale lui P. Zaiþev, ceea
ce îi conferea o valoare ºtiinþificã deosebitã. Tot
pentru aceasta a elaborat P. Zaiþev ºi monografia
sa Viaþa lui Taras ªevcenko pe care o reeditãm
acum. Autoritatea lui P. Zaiþev ca ºevcenkolog
era atunci foarte mare ºi în consecinþã, în 1938,
P. Zaiþev a fost ales preºedinte al Comisiei de
studii ºevcenkiene din cadrul Societãþii ªtiinþifice „T. ªevcenko“, precum ºi membru titular al
acestei prestigioase Societãþi. Pe lângã aceasta,
în 1934, cercetãtorul a publicat în polonã o
foarte interesantã lucrare: ªevcenko ºi polonezii,
iar în 1938 a prezentat în cadrul Societãþii referatul T. ªevcenko în traduceri ruseºti. Viaþa lui
Taras ªevcenko a încununat strãlucit studiile
ºevcenkiene ale lui P. Zaiþev. Nu vom relata
anevoioasa istorie a editãrii acestei cãrþi, ea a
fost redatã în prefaþa lui M. Hlobenko; pentru
noi, e interesant sã remarcãm cã aceasta intra ca
parte componentã a grandiosului plan de editare
a operelor complete ale lui Taras ªevcenko, fãrã
omisiuni ºi tãieri, fãrã speculaþii ideologice. Din
anul 1941, P. Zaiþev s-a stabilit în Germania, la
Berlin, unde a colaborat la reviste ucrainene precum „Ukrainskyi visnyk“, organ al Uniunii
Naþionale Ucrainene (UNU; a apãrut la Berlin
între anii 1936-1945) ºi la hebdomadarul pentru
muncitorii ucraineni, deportaþi la muncã în
Germania („Ukraineþ“; a apãrut între anii 19421945). Mai apoi, savantul a ajuns în taberele
deportaþilor. Odatã cu înfiinþarea Uniunii
Naþionale Statale Ucrainene (UNSU), partid
politic al emigraþiei (creat la Congresul din 2526 mai 1946 în Germania), P. Zaiþev devine
membru al acestuia. Partidul reunea mai cu
seamã emigranþi din fosta RPU. În 1963, devine
membru al Radei Naþionale Ucrainene din
partea UNSU. Continuã sã conducã Comisia de
studii ºevcenkiene din SNÞ ºi este ales membru
al Academiei Libere Ucrainene de ªtiinþe (19461951). În 1948, ALUª din Europa îl alege pe P.
Zaiþev director al Institutului de Studii ªevcenkiene. În 1949, editeazã la Blomberg primul
caiet Din filmul amintirilor. Din 1958, savantul
activeazã în cadrul Universitãþii Libere Ucrainene, iar în 1963 este ales decan al Facultãþii de
Filosofie, din 1965 devine prodecan. A organizat
cursuri de varã în domeniul ucrainisticii.
ªi în anii de dupã rãzboi, P. Zaiþev are o
susþinutã activitate în domeniul studiilor ºevcenkiene, scrie articole ºi þine conferinþe. Moartea
l-a surprins în clipa când încheia cercetarea pentru Etica ºi estetica lui ªevcenko. Au rãmas
neterminate Comentarii asupra amintirilor
despre ªevcenko ale contemporanilor sãi ºi
Creaþia lui ªevcenko. „Ultimii ani ai vieþii lui
Pavlo Zaiþev au fost ani grei, - scrie în necro-

logul sãu N. Polonska-Vasylenko. Era complet
singur ºi era evident cã forþele i se împuþineazã.
În anul 1964, a fost grav rãnit la picior într-un
accident de automobil, în 1965 a fost rãnit din
nou (a nimerit sub tramvai), iar de traumatismele provocate acum nu s-a mai vindecat. Dar,
deºi grav rãnit ºi zãcând în spital, Pavlo Ivanovyci nu-ºi pierde buna dispoziþie ºi nu disperã“
(Însemnãri ºtiinþifice, Universitatea Liberã
Ucraineanã, 1965-1966, nr. 8, München, p.
228). Savantul moare la 2 septembrie 1965. La 6
septembrie este înmormântat în cimitirul
Waldfriedhof2.
O astfel de viaþã, plinã de greutãþi, pilduitoare, strãbãtutã de cataclisme ºi energie
nestãvilitã, a trãit acest neobiºnuit bãrbat. Încã
nimeni n-a adunat în volume moºtenirea lui P.
Zaiþev din domeniul studiilor ºevcenkiene ºi, în
general, a studiilor literare - este, desigur, o
chestiune a viitorului. Însã o culme a eforturilor
sale ºtiinþifice rãmâne editarea operelor lui T.
ªevcenko ºi monografia Viaþa lui Taras ªevcenko. De altfel, aceastã monografie a fost cea
de-a doua etapã decisivã în înþelegerea vieþii ºi
operei celui mai mare poet al Ucrainei, dupã
fundamentala lucrare a lui O. Konyskyi Taras
ªevcenko-Hruþivskyi. Cronica vieþii lui, care a
apãrut în douã volume la Lviv (vol. I, 1898, vol.
II, 1901). Scrisã ca ºi Cronica lui O. Konyskyi
într-un stil vioi, sclipitor, ea înglobeazã în sine o
sumã de cunoºtinþe despre T. ªevcenko, existente la timpul scrierii ei, ºi se deosebeºte de
ulterioara biografie academicã a poetului alcãtuitã de E. Kyryliuk, E. ªabliovskyi ºi V.
ªubravskyi (prima ediþie - K., 1964) prin aceea
cã e scrisã de o panã liberã, fãrã precauþii ideologice ºi falsificãri de care e plinã amintita
biografie academicã. „În Viaþa lui Taras ªevcenko, - dupã cum scrie N. Polonska-Vasylenko
în deja citatul necrolog, - pe fondul larg al vieþii
din Ucraina de la mijlocul veacului al XIX-lea,
este înfãþiºatã statura lui ªevcenko nu numai ca
poet popular cu cãciulã din blanã de miel, dar ºi
ca un strãlucit, cultivat ºi încântãtor european,
care-i uimea atât pe þãranii neºtiutori de carte,
cât ºi pe aristocraþii ucraineni ºi trezea în toþi
adormitele sentimente patriotice“ (p. 228). Interesul pentru Taras ªevcenko ºi epoca în care a
trãit poetul este de înþeles la Pavlo Zaiþev,
întrucât el însuºi a aparþinut de epoca, aºa-zisã,
de renaºtere a spiritului naþional, de renaºtere a
noului spirit, de aceastã datã revoluþionar. De
aceea ºi activitatea ºtiinþificã a savantului este
atât de strâns împletitã cu activitatea politicã un lucru absolut firesc într-o epocã de avânt al
miºcãrii de eliberare naþionalã. E de la sine înþeles, de asemenea, cã renaºterea Ucrainei nu
putea avea loc fãrã restituirea ºi reevaluarea
importanþei sacrelor valori naþionale.

1 Zaiþev

= aprox. Iepurescu (C.Ir.)
N.B. Notele acestei cãrþi aparþin: autorului
(P.Z.), redacþiei originalului (Red.) ºi traducãtorului
(C.Ir.)
2 Aflat în oraºul München (C.Ir.)

(Continuare în numãrul urmãtor)
Traducere de Corneliu IROD
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Congresul al VI-lea al
Uniunii Ucrainenilor din România
(Casa de Culturã a Ucrainenilor din Timiºoara,
30 septembrie - 1 octombrie 2011)

Proiectul de modificãri ale Statutului
Uniunii Ucrainenilor din România
CAPITolUl I
Denumirea ºi scopurile organizaþiei
Art. 1. Denumirea organizaþiei este UNIUNEA UCRAINENIloR DIN RoMÂNIA, prescurtat UUR, denumire ce va fi respectatã în toate
documentele ºi în relaþiile cu instituþiile din þarã ºi
strãinãtate.
Sigla organizaþiei este reprezentatã de o carte
deschisã cu inscripþia SUR ºi o fãclie aprinsã pe
fundal, într-un pãtrat pe fond galben.
Art. 2. Uniunea Ucrainenilor din România
este o organizaþie cu profil etnic, neguvernamentalã, neconfesionalã ºi nonprofit, cu personalitate
juridicã dobânditã în baza Legii nr. 246/2005, cu
deplinã autonomie, care-ºi desfãºoarã activitatea
în concordanþã cu prevederile Constituþiei ºi ale
legilor în vigoare din România, ale prezentului
statut, precum ºi cu documentele internaþionale
referitoare la drepturile minoritãþilor naþionale.
Uniunea Ucrainenilor din România este organizaþie reprezentativã parlamentarã a comunitãþii
ucrainene, face parte din Consiliul pentru Minoritãþile Naþionale din România, iar prin publicaþiile
ei, din Asociaþia Presei Minoritãþilor Naþionale
din România.
Potrivit art. 62 din Constituþia României ºi
prevederilor legilor electorale ale României,
UUR este o organizaþie asimilatã cu partidele ºi
organizaþiile politice.
Uniunea Ucrainenilor din România este membrã a Congresului Mondial al Ucrainenilor
(SKU), a Congresului European al Ucrainenilor
(EKU), a Consiliului Mondial Ucrainean de
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Coordonare (UVKR) ºi a Asociaþiei pentru legãturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei
(Asociaþia „Ucraina – Lumea“).
Sediul organizaþiei este în Bucureºti, strada
Radu Popescu nr. 15, sector 1.
Durata organizaþiei este nelimitatã.
Art. 3. Scopul fundamental al Uniunii Ucrainenilor din România constã în apãrarea drepturilor privind exprimarea ºi promovarea identitãþii etnice, lingvistice, culturale ºi religioase a
persoanelor aparþinând minoritãþii ucrainene,
renaºterea ºi formarea unitãþii ºi conºtiinþei naþionale, protejarea drepturilor individuale ºi colective ale membrilor sãi ºi în întãrirea raporturilor
de colaborare româno-ucrainene.
Art. 4. În vederea realizãrii acestui scop,
UUR:
a) apãrã drepturile, demnitatea ºi interesele
comune ale persoanelor aparþinând minoritãþii
ucrainene;
b) colaboreazã cu organele puterii de stat centrale ºi locale în vederea rezolvãrii problemelor
comunitãþii ucrainene;
c) poate primi de la organizaþiile umanitare din
þarã ºi din strãinãtate ajutoare pe care sã le acorde
persoanelor nevoiaºe ºi comunitãþilor locale
ucrainene;
d) protejeazã ºi întreþine patrimoniul material
ºi spiritual al comunitãþii ucrainene;
e) susþine participarea organizaþiilor sale componente ºi a membrilor sãi la proiecte naþionale ºi
internaþionale în diferite domenii;
f) acþioneazã pentru asigurarea condiþiilor
necesare exercitãrii dreptului la învãþãturã ºi
instruire în limba maternã;

g) colaboreazã cu instituþiile de învãþãmânt,
ºtiinþã ºi culturã pentru studierea ºi cercetarea
istoriei, limbii, culturii materiale ºi spirituale a
ucrainenilor din România, încurajeazã ºi susþine
elaborarea ºi editarea unor lucrãri în domeniile
amintite de cãtre oamenii de ºtiinþã din rândul
comunitãþii ucrainene;
h) organizeazã congrese, simpozioane, consfãtuiri ºi colocvii, conferinþe de presã, manifestãri
culturale ºi sportive, expoziþii, excursii, festivaluri, lansãri de carte º.a.
i) asigurã condiþii pentru participarea delegaþilor sãi la diverse întruniri internaþionale;
j) desfãºoarã activitãþi în mass-media, colaboreazã cu presa scrisã ºi audiovizualã cu scopul de
a reflecta viaþa minoritãþii ucrainene din România, de a populariza cultura, istoria ºi tradiþiile ei
ºi de a ridica prestigiul Ucrainei ºi al poporului
ucrainean;
k) acþioneazã pentru cunoaºterea reciprocã ºi
întãrirea bunei vecinãtãþi între popoarele român ºi
ucrainean;
l) întreþine relaþii cu reprezentanþele diplomatice ale Ucrainei în România, cu instituþiile
de stat ale Ucrainei, cu organizaþiile neguvernamentale ucrainene din patria istoricã;
m) reprezintã minoritatea ucraineanã la toate
nivelurile în relaþiile cu organele oficiale ale
puterii de stat din România ºi cu organizaþiile
neguvernamentale interne ºi externe;
n) propune candidaþi proprii la alegerile
locale ºi parlamentare;
o) editeazã ºi difuzeazã ziare, reviste, lucrãri
beletristice ºi ºtiinþifice, precum ºi alte publicaþii;
(Continuare în pagina 3)
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(Urmare din pagina 2)
p) promoveazã o imagine veridicã a activitãþii
comunitãþilor ucrainene din România pe plan
intern ºi internaþional prin mass-media ºi site-ul
UUR;
r) acordã diplome de merit ºi instituie premii,
sprijinã olimpiadele ºcolare ºi recompenseazã
elevii ºi studenþii care s-au remarcat la învãþãturã;
s) face demersuri în vederea obþinerii burselor
de studii pentru persoanele de etnie ucraineanã,
acordã facilitãþi membrilor sãi (stabilire de contacte, stagii de documentare) pentru cãlãtorii în
Ucraina ºi în alte þãri.
Art. 5 Limba oficialã a UUR în activitatea ei
internã este limba ucraineanã, la nevoie se va utiliza ºi limba românã.

CAPITolUl II
Membrii Uniunii
Ucrainenilor din România
Art. 6. Membrii UUR sunt membri fondatori,
membri activi, membri de onoare. Poate deveni
membru al UUR orice cetãþean român de naþionalitate ucraineanã, care recunoaºte Programul ºi
Statutul UUR. Pot fi ºi membri simpatizanþi
români sau din rândul altor minoritãþi naþionale
din România.
Primirea ca membru în UUR se face de cãtre
organizaþia localã la cererea scrisã a solicitantului
care a împlinit vârsta de 18 ani, având domiciliul
în acea localitate. Confirmarea membrilor organizaþiei locale a UUR se face de cãtre organul ierarhic superior al UUR, al cãrui preºedinte
înmâneazã „Carnetul de membru“.
Art. 7. Membrii UUR au urmãtoarele drepturi:
a) sã participe la întreaga activitate a Uniunii
Ucrainenilor din România;
b) sã aleagã ºi sã fie aleºi în toate organele
UUR;
c) sã adreseze petiþii organelor UUR în toate
problemele legate de apãrarea drepturilor ºi intereselor legale;
d) sã beneficieze de recompense morale ºi
materiale pentru activitatea depusã în interesul
Uniunii;
e) sã primeascã „Carnet de membru“ (model
unic), eliberat de preºedintele UUR sau al filialei
judeþene.
Art. 8. Membrii UUR au urmãtoarele îndatoriri:
a) sã respecte prevederile Programului ºi Statutului UUR;
b) sã îndeplineascã hotãrârile organelor de
conducere ale UUR de la toate nivelurile;
c) sã participe în mod activ la toate acþiunile
organizate de UUR, sã se implice în acþiuni de
apãrare a intereselor Uniunii, ale comunitãþii
ucrainene din România ºi ale persoanelor aparþinând minoritãþii ucrainene din România;
d) sã nu participe la acþiuni sau manifestãri
contrare intereselor UUR ºi sã nu aibã atitudini
ori luãri de poziþii care sã contravinã deciziilor
organelor de conducere;
e) sã-ºi achite cotizaþia la termen ºi în cuantumurile stabilite;
f) sã nu fie membru al unei organizaþii similare
cu UUR.
Art. 9. Înceteazã de a mai fi membru al UUR
persoana care:
a) se retrage din Uniunea Ucrainenilor din
România;
b) încalcã grav prevederile Statutului UUR,
aducând atingere intereselor ºi unitãþii UUR;
c) nu îndeplineºte hotãrârile organelor de conducere (birou, comitet, prezidiu, consiliu ºi congres);
d) refuzã în mod sistematic sã-ºi achite cotizaþia;
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e) aderã la organizaþii sau grupãri care propagã rasismul, ºovinismul, xenofobia, ce contravin
spiritului ºi moralei comunitãþii ucrainene din
România;
f) în caz de deces.
Art. 10. Mãsura excluderii din UUR se ia de
cãtre organizaþia sau organul ierarhic superior din
care face parte persoana în cauzã, iar în cazuri
mai grave de încãlcare a Statutului, direct de cãtre
Consiliul UUR. Revocarea din funcþie a membrilor organelor de conducere a UUR (birou,
comitet, prezidiu, consiliu) se face de cãtre organul ierarhic superior al UUR, iar excluderea lor
de cãtre organizaþia localã din care fac parte.

CAPITolUl III
Structura organizatoricã a
Uniunii Ucrainenilor din România
Art. 11. Uniunea Ucrainenilor din România îºi
desfãºoarã activitatea pe întreg teritoriul României.
Art. 12. La sate ºi oraºe unde trãiesc ucraineni se înfiinþeazã organizaþii locale, iar la nivelul
judeþelor – filiale judeþene.
Art. 13. Organizaþia localã este cea mai micã
unitate componentã a UUR dintr-o localitate ºi
poate fi înfiinþatã din cel puþin 7 membri.
Activitatea ei este condusã de un Birou, format
din minimum 3 persoane care se alege o datã la 4
ani. Biroul organizaþiei locale a UUR are obligaþia de a prezenta anual, în faþa membrilor sãi ºi
a conducerii ierarhic superioare, raportul asupra
activitãþii desfãºurate. El se întruneºte în ºedinte
de câte ori este nevoie.
Art. 14. Organizaþiile locale ºi filialele judeþene poartã denumirea unitãþii administrativ-teritoriale respective. UUR are urmãtoarele filiale
judeþene: Arad, Botoºani, Caraº-Severin, Cluj,
Galaþi, Iaºi, Maramureº, Satu Mare, Suceava, Timiº ºi Tulcea. Organizaþia municipalã Bucureºti a
UUR este asimilatã cu o filialã judeþeanã.
Art.15. Filialele judeþene ale UUR sunt conduse de un Comitet alcãtuit din 5-11 membri, ºi
anume din preºedinte, prim-vicepreºedinte, vicepreºedinþi, secretar, trezorier ºi membri. De regulã, în Comitetul filialei UUR se aleg membrii
cu o activitate mai îndelungatã, desfãºuratã în
cadrul organizaþiei, ºi cu experienþã. Pentru
funcþia de preºedinte al Comitetului este necesarã
o activitate în UUR de cel puþin 3 ani. Comitetul
filialei judeþene se alege din patru în patru ani de
cãtre conferinþa judeþeanã a filialei UUR. La
lucrãrile conferinþelor judeþene participã delegaþi
ai organizaþiilor locale în proporþia stabilitã de
cãtre Consiliul UUR. Comitetul se întruneºte în
ºedinþe de câte ori este nevoie, iar trimestrial
prezintã dãri de seamã privind activitatea desfãºuratã. Filialele dispun de autonomie, subcont bancar ºi ºtampilã proprie, dar nu au personalitate
juridicã. Atât alegerile locale, cât ºi cele de filiale
sunt supravegheate ºi conduse de reprezentanþi ai
organului ierarhic superior care vor aviza ºi procesul-verbal de ºedinþã.
Art. 16. Pentru încãlcarea prevederilor statutului sau pentru inactivitate, Comitetul filialei, cu
majoritate simplã de voturi, poate revoca din
funcþie pe oricare dintre preºedinþii organizaþiilor
locale sau pe oricare dintre membrii Comitetului
filialei, informând Prezidiul Executiv al UUR, ºi
propune alegerea altei persoane.
Art. 17. Pentru inactivitatea unei organizaþii
locale a UUR, la propunerea Comitetului filialei,
Consiliul (Rada) poate demite conducerea organizaþiei ºi dizolva organizaþia, organizând noi
alegeri sub conducerea preºedintelui Comitetului
filialei sau a unui împuternicit al acestuia. Atât

adunãrile generale de alegeri locale, cât ºi conferinþele filialelor sunt conduse de un prezidiu ºi
secretariat care semneazã ºi procesele-verbale.
Art. 18. În cadrul fiecãrei filiale UUR funcþioneazã o organizaþie de tineret ºi o organizaþie de
femei. Ele sunt conduse de un comitet ales, confirmat de Prezidiul Executiv al UUR.

CAPITolUl IV
organele de conducere
administrativã ºi de control ale
Uniunii Ucrainenilor din România
Art. 19. Organele de conducere administrativã
ºi de control ale UUR sunt:
– Congresul;
– Consiliul (Rada);
– Prezidiul Executiv;
– Comisia de Cenzori;
– Comisia de Eticã ºi Litigii.
Organul suprem de conducere al UUR este
Congresul.
Congresul se convoacã o datã la patru ani.
Atunci când împrejurãrile o cer, poate fi convocat
ºi Congresul extraordinar.
Congresul se convoacã de cãtre Consiliul
UUR cu cel puþin 60 de zile înainte de data desfãºurãrii lui.
Delegaþii la Congres se aleg în cadrul conferinþelor filialelor judeþene potrivit normelor de
reprezentare stabilite de cãtre Consiliul UUR.
Comitetele filialelor UUR propun invitaþii la
Congres. Delegaþii ºi invitaþii la Congres sunt
confirmaþi de cãtre Consiliul UUR. Invitaþii la
Congres nu au drept de vot.
Hotãrârile referitoare la problemele fundamentale privind activitatea UUR, precum ºi
modificãrile la Statutul Uniunii se adoptã de cãtre
Congres cu votul a cel puþin douã treimi din
numãrul delegaþilor prezenþi. Forma de vot este
stabilitã de delegaþi.
Congresul are urmãtoarele competenþe:
a) dezbate ºi evalueazã activitatea UUR pe
perioada dintre Congrese;
b) stabileºte obiectivele de bazã ale activitãþii
UUR pentru perioada dintre douã Congrese;
c) adoptã Statutul UUR ºi eventualele modificãri ale acestuia;
d) alege preºedintele UUR, prim-vicepreºedinþele, secretarul general ºi ceilalþi membri ai
Consiliului pentru o perioadã de 4 ani;
e) alege pentru 4 ani Comisia de Cenzori alcãtuitã din 3 membri ºi Comisia de Eticã ºi Litigii
formatã tot din 3 membri;
f) candidaþii pentru funcþii de conducere a
UUR sunt obligaþi sã prezinte un CV, care sã punã
accentul ºi pe activitatea desfãºuratã în interesul
comunitãþii ucrainene, cu cel puþin 30 de zile
înainte de Congres; ei trebuie sã dea o declaraþie
scrisã pe propria rãspundere cã nu au fãcut poliþie
politicã.
Art. 20. Consiliul (Rada) coordoneazã ºi
conduce întreaga activitate a UUR în perioada
dintre Congrese. Consiliul se compune din preºedinte al UUR, prim-vicepreºedinte, 4 vicepreºedinþi, secretar general, secretar, trezorier ºi
preºedinþi ai filialelor judeþene.
Consiliul are urmãtoarele atribuþii:
a) stabileºte mãsurile de aplicare în practicã
a Programului Uniunii ºi a hotãrârilor Congresului; elaboreazã orientãri strategice în vederea
atingerii principalelor scopuri ale UUR;
b) la propunerea preºedintelui UUR, Consiliul alege, în prima sa ºedinþã, vicepreºedinþii,
secretarul ºi trezorierul UUR;
c) apãrã drepturile constituþionale ºi interesele populaþiei ucrainene în faþa organelor puterii de stat;

(Continuare în pagina 4)

3

(Urmare din pagina 3)
d) analizeazã ºi soluþioneazã problemele
curente ale UUR între Congrese;
e) convoacã Congresul UUR, hotãrãºte de comun acord cu conducerea filialelor judeþene normele de reprezentare a delegaþilor ºi invitaþilor;
f) supravegheazã activitatea financiarã a UUR;
g) prin preºedinte, prim-vicepreºedinþe, vicepreºedinþi ºi prin secretarul general, Consiliul stabileºte relaþii cu ucrainenii din patria lor istoricã –
Ucraina ºi din alte þãri, cu instituþiile lor culturale,
educaþionale ºi confesionale, cu editurile, publicaþiile ºi organizaþiile neguvernamentale;
h) aprobã participarea UUR în campaniile
electorale ºi propune candidaþi proprii la alegeri
locale; alege prin vot secret candidaþii pentru alegeri parlamentare ºi stabileºte ordinea lor pe lista
electoralã;
i) decide asupra oportunitãþii încheierii unor
alianþe ºi acorduri cu partide politice ºi alte organizaþii, ale cãror programe nu contravin Statutului
UUR;
j) prin intermediul preºedintelui UUR, primvicepreºedintelui, preºedinþilor de filiale ºi secretarului general, Consiliul este reprezentantul
UUR în relaþiile cu organele puterii de stat de pe
tot teritoriul României;
k) aprobã bugetul UUR ºi modul de executare
a acestuia;
l) îºi þine ºedinþele, de regulã, o datã la trei luni
sau ori de câte ori este nevoie.
Consiliul nu poate anula niciuna dintre hotãrârile Congresului.
Art. 21. În perioada dintre ºedinþele Consiliului, organul conducãtor al UUR este Prezidiul
Executiv, care se compune din preºedinte, primvicepreºedinte, 4 vicepreºedinþi, secretar general
al UUR.
Prezidiul Executiv este organul permanent
care asigurã soluþionarea problemelor curente ale
UUR, aprobã componenþa delegaþiilor, care participã pe cheltuiala UUR la acþiunile organizate de
comunitãþile ucrainene din alte state; în cadrul
legislaþiei în vigoare angajeazã personalul necesar UUR ºi exercitã controlul asupra activitãþii
acestuia; propune reprezentanþi în Consiliul pentru Minoritãþile Naþionale; coordoneazã ºi dirijeazã activitatea comisiilor de specialitate; organizeazã ºi întreþine relaþii cu organizaþiile guvernamentale ºi neguvernamentale din România ºi din
strãinãtate.
Prezidiul Executiv îºi desfãºoarã ºedinþele
atunci când apare necesitatea lor ºi stabileºte cele
mai adecvate mijloace de îndeplinire a sarcinilor
curente ale UUR.
Art. 22. Preºedintele UUR este ales de Congres cu majoritate simplã de voturi (50%+1):
a) prin vot deschis, dacã este numai un singur
candidat;
b) prin vot secret când sunt doi sau mai mulþi
candidaþi.
O persoanã nu poate fi aleasã în funcþia de preºedinte al UUR mai mult de douã mandate.
Nu poate fi aleasã preºedinte persoana care a
suferit o condamnare printr-o hotãrâre definitivã.
Poate candida pentru funcþia de preºedinte al
UUR persoana care a împlinit vârsta de 27 de ani,
are o vechime neîntreruptã de cel puþin 5 ani în
rândul membrilor UUR, cunoaºte limba ucraineanã ºi se bucurã de prestigiu în cadrul comunitãþii
ucrainene.
Art. 23. Preºedintele UUR are urmãtoarele
prerogative:
a) din împuternicirea Consiliului ºi a Prezidiului Executiv coordoneazã activitatea Uniunii;
b) semneazã actele financiare ºi oficiale;
c) cu acordul Prezidiului Executiv emite decizii care privesc activitatea Uniunii, încadrarea în
muncã ºi eliberarea din muncã a personalului
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angajat al Uniunii conform legislaþiei în vigoare;
d) reprezintã Uniunea în raporturile cu diferite
organe ºi organizaþii din þarã ºi din strãinãtate;
e) cu acordul Prezidiului Executiv încheie convenþii ºi acorduri de colaborare în numele Uniunii;
f) convoacã în ºedinþe Consiliul ºi Prezidiul
Executiv;
g) propune Consiliului revocarea din funcþie a
membrilor Prezidiului Executiv, a membrilor
Consiliului ºi a preºedinþilor filialelor judeþene
pentru încãlcarea prevederilor statutare, pentru
inactivitate sau pentru nerespectarea hotãrârilor
organelor de conducere ale UUR ºi înlocuirea lor
conform Statutului;
h) persoana revocatã are dreptul de a contesta
decizia în faþa Comisiei de Eticã ºi Litigii.
Art. 24. Alegerea între Congrese a unui nou
preºedinte al UUR poate avea loc în urmãtoarele
situaþii:
a) în caz de deces;
b) în caz de demisie;
c) în cazul înscrierii într-un partid sau grupare
politicã care se asimileazã cu un partid politic;
d) în cazul condamnãrii penale definitive;
e) pe baza solicitãrii fundamentate a cel puþin
2/3 dintre membrii Consiliului UUR.
În situaþiile prevãzute la punctele a,b,c,d, prerogativele preºedintelui UUR sunt preluate de
prim-vicepreºedintele UUR pânã la Congresul
extraordinar care se va convoca în termen de 3
luni. Congresul extraordinar nu se poate convoca
dacã pânã la expirarea mandatului curent au
rãmas doar ºase luni.
Art. 25. Comisia de Cenzori, aleasã la
Congres ºi formatã din preºedinte ºi 2 membri,
controleazã trimestrial modul în care sunt îndeplinite hotãrârile Congresului referitoare la execuþia
bugetului ºi cum se pãstreazã bunurile materiale
ale UUR. Pe baza constatãrilor face propuneri
corespunzãtoare Consiliului UUR.
Art. 26. Comisia de Eticã ºi Litigii, aleasã de
Congres ºi compusã din preºedinte ºi 2 membri,
soluþioneazã plângerile împotriva mãsurilor de
revocare, excludere sau demitere a membrilor
UUR, urmãreºte dacã se respectã prevederile Statutului UUR, supune atenþiei Consiliului UUR
abaterile de la normele de eticã ºi moralã ale
membrilor Uniunii ºi propune modalitãþile de
soluþionare a conflictelor.
Împotriva hotãrârilor Comisiei de Eticã ºi Litigii se poate formula plângere în faþa Congresului.

CAPITolUl V

CAPITolUl VI
organizaþiile componente ale
Uniunii Ucrainenilor din România
Art. 28. În cadrul UUR îºi desfãºoarã activitatea Uniunea Femeilor Ucrainene din România
(UFUR), Uniunea Tineretului Ucrainean din
România (UTUR) etc. Aceste organizaþii funcþioneazã în baza propriilor regulamente ale cãror
prevederi nu contravin Statutului UUR.
Art. 29. În cadrul UUR se pot înfiinþa ºi alte
asociaþii, fundaþii, cluburi, ale cãror regulamente
nu contravin Statutului Uniunii. Acestea sunt conduse de comitete sau consilii, confirmate de
Consiliul UUR.

CAPITolUl VII
Mijloacele financiare ale Uniunii
Ucrainenilor din România
Art. 30. Pentru asigurarea bazei materiale a
activitãþilor sale, Uniunea Ucrainenilor din
România îºi creeazã fonduri proprii, astfel:
a) din subvenþii de stat acordate conform legislaþiei în vigoare (resurse obþinute de la bugetul de
stat ºi/sau de la bugetele locale);
b) din donaþii, sponsorizãri ºi prin alte mijloace legale;
c) din cotizaþiile membrilor UUR, din care
40% intrã în bugetul central al UUR, iar restul
rãmâne la dispoziþia organizaþiilor locale.
Art. 31. Veniturile UUR se folosesc pentru
finanþarea acþiunilor menite sã asigure realizarea
scopurilor de bazã ale organizaþiei:
a) din subvenþiile de stat: pentru editarea
lucrãrilor literare ºi ºtiinþifice, a ziarelor ºi revistelor, pentru retribuirea personalului angajat, acþiuni culturale ºi sportive, premii, dotãri, investiþii
ºi pentru finanþarea participãrii la acþiuni interne
ºi internaþionale;
b) din alte surse de venituri: pentru diverse
acþiuni de binefacere ºi pentru achitarea cotizaþiilor anuale de membru al organizaþiilor din care
face parte Uniunea Ucrainenilor din România.
Art. 32. Activitatea financiar-administrativã se
desfãºoarã sub supravegherea Consiliului UUR ºi
a Comisiei de Cenzori.

CAPITolUl VIII
Statutul juridic al Uniunii
Ucrainenilor din România

Comisiile Uniunii Ucrainenilor
din România

Art. 33. UUR are statut de persoanã juridicã, cu bilanþ ºi cont bancar propriu, ºtampilã cu
text în limbile ucraineanã ºi românã, antet de
Art. 27. În cadrul Uniunii Ucrainenilor din douã tipuri (tipãrit ºi electronic) cu text unic în
România, vor funcþiona urmãtoarele comisii pe limbile ucraineanã, românã ºi englezã.
Uniunea Ucrainenilor din România este
specialitãþi:
înregistratã la Judecãtoria Sectorului I, Bucua) Comisia pentru educaþie ºi ºtiinþã;
b) Comisia de culturã ºi patrimoniu cultural reºti, în baza sentinþei nr. 262 din 14 februarie
ucrainean cu subcomisiile: pe probleme de presã 1990 ºi a Legii 246/2005 ºi înscrisã în Registrul
ºi editare de cãrþi ºi pe probleme de mass-media Asociaþiilor ºi Fundaþiilor la poziþia
133/06.12.2005.
ºi activitãþi cultural-artistice;
c) Comisia de afaceri europene, relaþii interCAPITolUl Ix
naþionale, relaþii cu Ucraina ºi cu diaspora ucraineanã;
Prevederi finale
d) Comisia pentru probleme de tineret ºi sport;
e) Comisia pentru probleme sociale ºi de famiArt. 34. Încetarea activitãþii UUR sau reorgalie;
Consiliul UUR poate decide, la nevoie, înfiin- nizarea ei se hotãrãsc de cãtre Congres.
þarea ºi a altor comisii.
Art. 35. Schimbãrile de orice naturã în articoFiecare comisie este condusã de cãtre un preºedinte, ales de Consiliul Uniunii prin vot des- lele prezentului Statut, introducerea noilor articole sau renunþarea la altele intrã în competenþa
chis.
Periodic, comisiile prezintã un raport asupra Congresului UUR.
activitãþii lor în faþa Prezidiului Executiv ºi ConComisia de elaborare a Proiectului
siliului UUR.
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