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Începând din 2001, în fiecare an, la 26 septembrie de Ziua Europeanã a Limbilor, sãrbãtorim
bogãþia lingvisticã a Europei. În ultimul deceniu,
peisajul lingvistic al Europei a devenit mai complex. Extinderea Uniunii Europene, dereglementarea legilor privitoare la ocuparea forþei de muncã
ºi globalizarea au sporit caracterul multilingv al
multor state, înmulþind numãrul etniilor ºi limbilor
care pot fi întâlnite pe continent. În prezent,
Uniunea Europeanã numãrã 500 de milioane de
cetãþeni, 27 de state membre, 3 alfabete ºi 23 de
limbi oficiale, dintre care unele sunt de circulaþie
internaþionalã. La acestea se pot adãuga încã aproximativ 60 de limbi regionale ºi minoritare.
Respectul pentru diversitate lingvisticã se aflã
astãzi, mai mult ca niciodatã, în centrul proiectului
european. Diferenþele lingvistice ºi culturale care
existã între noi nu mai sunt percepute ca obstacole

voltare, multilingvismul cãpãtând un rol important.
Politica Uniunii Europene în domeniul multilingvismului transmite un mesaj clar: fiecare cetãþean al Uniunii ar trebui sã aibã posibilitatea de a
comunica adecvat, de a-ºi pune în valoare potenþialul ºi de a beneficia în mod optim de oportunitãþile oferite de o Uniune Europeanã modernã ºi
inovatoare, de asemenea, fiecare cetãþean al Uniunii
ar trebui sã aibã acces la formare lingvisticã corespunzãtoare sau la alte modalitãþi de a depãºi obstacolele lingvistice din viaþa de zi cu zi, de la locul de
muncã ºi din comunicarea în Uniunea Europeanã.
În spiritul solidaritãþii, chiar ºi acele persoane care
nu pot învãþa limbi strãine ar trebui sã dispunã de
mijloace corespunzãtoare de comunicare, care sã le
permitã accesul la mediul multilingv în care trãiesc.
Învãþarea limbilor strãine deschide uºi cãtre alte
culturi ºi construieºte punþi de legãturã cu membrii

peanã, dar lipsa competenþelor lingvistice împiedicã mulþi oameni sã beneficieze de ele. În condiþiile globalizãrii ºi ale noilor forme de proprietate
cetãþenii au din ce în ce mai multã nevoie de cunoaºterea altor limbi pentru a putea lucra eficient
chiar ºi în propriile þãri.
În final, aº sublinia latura umanã a multilingvismului: o punte de legãturã între oameni, o punte de
legãturã pentru înþelegerea reciprocã.
În toatã Europa, cu prilejul Zilei Europene a
Limbilor se desfãºoarã activitãþi care stimuleazã
oamenii sã se orienteze spre studiul limbilor strãine
sau perfecþionarea cunoºtinþelor dobândite deja. În
þara noastrã, la 25 septembrie a.c., Agenþia Naþionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaþiei ºi Formãrii Profesionale (ANPCDEFP),
în parteneriat cu Departamentul pentru Relaþii Interetnice (DRI) ºi cu Reprezentanþa Comisiei

10 ani de diversitate lingvisticå în România
care ne împiedicã sã urmãrim idealul comunitar sau
sã realizãm aprofundarea integrãrii europene.
Dimpotrivã, acestea sunt considerate o valoroasã
sursã de bogãþie ºi un avantaj pentru Europa.
O cale excelentã de a-i apropia pe cetãþenii
Uniunii Europene, de a le asigura accesul la informaþie ºi de a le oferi posibilitatea de a-ºi exprima
pãrerile este multilingvismul. Din punctul de
vedere al lingvisticii generale, multilingvismul constã în folosirea curentã de cãtre aceeaºi persoanã a
mai mult de douã limbi. Voi ilustra aceastã definiþie
prin urmãtorul exemplu la nivelul limbilor regionale sau minoritare: polonezii din Cacica, judeþul
Suceava, dupã stabilirea lor aici, s-au aflat într-un
contact permanent cu vorbitorii de limbã românã ºi
de limbã ucraineanã, învãþând foarte bine cele douã
limbi. La sfârºitul secolului trecut, populaþia
vârstnicã vorbea în plus ºi limba germanã, însuºitã
în timpul Imperiului Austro-Ungar. Acest lucru a
permis polonezilor sã intre în dialog ºi sã colaboreze strâns cu populaþia româneascã, cu populaþia
ucraineanã ºi, parþial, cu cea germanã.
Trebuie spus de la început cã învãþarea limbilor
strãine atrage dupã sine descoperirea unor culturi
noi, posibilitatea de a cãpãta o perspectivã diferitã
asupra lumii ºi de a-i înþelege mai bine pe cei din
jur. ªi în trecut erau persoane care vorbeau mai
multe limbi. Lingvistul V. Vildomec, Multilingualism (pag. 55) dã câteva exemple de poligloþi.
Astfel, academicianul ucrainean A. Krymskyi
(1871-1942), de profesie lingvist, vorbea liber
aproape 60 de limbi; cardinalul Giuseppe Mezzofanti (1774-1849) vorbea 56 de limbi, iar lingvistul
danez Rasmus Rask (1787-1832) putea citi în peste
50 de limbi. Totuºi, din punctul de vedere al gradului de cuprindere socialã a fenomenului, multilingvismul era apanajul unui numãr limitat de persoane.
Astãzi, lumea a intrat într-o nouã fazã de dez-

comunitãþilor care le vorbesc. Este o experienþã din
care toatã lumea are de câºtigat. Uniunea Europeanã a recunoscut necesitatea imperioasã de a crea
relaþii armonioase între diversele culturi existente în
societatea noastrã. Referinþa la dialog implicã necesitatea de a înþelege ºi a respecta limbile prin care se
exprimã diferitele culturi. Multilingvismul face
posibil acest dialog, reducând riscul de a avea comunitãþi care se închid în ele însele ºi construind o
societate mai puþin vulnerabilã la conflicte.
Procesul de învãþare a limbilor strãine s-a dezvoltat foarte repede în statele membre ale UE ºi
deja mai mult de jumãtate dintre elevi studiazã douã
limbi strãine. Mai sunt, însã, multe de fãcut pentru
a avea o schimbare profundã. Învãþarea limbilor
strãine de la o vârstã fragedã reprezintã un element
de bazã pentru dobândirea de competenþe lingvistice, ulterior în cursul perioadei de ºcolarizare. Dar
învãþarea limbilor strãine nu ar trebui sã se limiteze
la cadrul ºcolar. Sunt necesare cursuri de limbi
strãine, adaptate corespunzãtor, ºi pentru alte categorii precum persoanele din învãþãmântul profesional, nelingvistic sau adulþii. La nivelul Uniunii
Europene a fost înfiinþat un grup de experþi pentru
a oferi sprijin ºi consiliere în vederea lansãrii de noi
iniþiative ºi idei privind o abordare globalã a multilingvismului în toatã Europa. Concluziile grupului
de experþi s-au concentrat asupra necesitãþii de a
sensibiliza ºi a motiva cetãþenii sã înveþe limbi strãine, asupra folosirii mijloacelor de comunicare în
masã pentru a creºte interesul pentru învãþarea limbilor strãine.
Cunoaºterea mai multor limbi strãine reprezintã
un atu incontestabil în afaceri. Întreprinderile devin
mai competitive, iar cetãþenii pot avea o mai mare
mobilitate.
Niciodatã n-au existat mai multe oportunitãþi ca
acum de a lucra sau de a studia într-o altã þarã euro-

Europene în România (RCER), a organizat, la
Bãneasa Shopping City, evenimentul cultural „Multilingvism - voci ºi culoare“. Manifestarea ºi-a propus sã scoatã în evidenþã importanþa învãþãrii ºi utilizãrii limbilor moderne ºi materne în Europa de
astãzi, sã promoveze activitãþi care implicã utilizarea limbilor ºi a instituþiilor ce oferã servicii în
domeniul lingvistic ºi cultural, sã încurajeze achiziþiile lingvistice la orice nivel ºi la orice vârstã. A
fost, totodatã, un prilej de promovare a limbilor
minoritãþilor naþionale, a limbilor mai puþin cunoscute ºi implicit a culturii exprimate în toate aceste
limbi. De asemenea, a fost o zi a comunicãrii ºi a
dialogului.
În ceea ce priveºte agenda zilei, organizatorii au
amenajat spaþii în care participanþii au desfãºurat:
lecþii scurte de predare a unor cuvinte ºi expresii
uzuale în limbile minoritãþilor, concursuri de recunoaºtere a unei limbi, scurte spectacole de cântece,
dansuri ºi teatru, prezentãri de filme, spoturi, emisiuni TV pentru a pune în valoare diferite limbi, standuri cu cãrþi, broºuri ºi ziare ale minoritãþilor etc.
Comunitatea ucrainenilor din România a luat
parte activã la celebrarea Zilei Europene a Limbilor.
Ansamblul artistic „Zorea“, condus de dna
Iaroslava Colotelo, a interpretat cinci cântece populare ucrainene ºi dansul „Verchovynka“ care i-au
încântat pe participanþi. Întregul program a fost o
reuºitã. Iatã o mostrã a unei agenþii de PR engleze
care lucreazã pentru Reprezentanþa Comisiei
Europene: „Vã felicit mai ales pentru modul în care
a decurs partea de program artistic ºi pentru calitatea prestaþiei artiºtilor. A fost un eveniment foarte
reuºit, cred eu, iar eforturile au fost încununate de
succes. ªi nu spun doar eu asta. Am fost martorul
comentariilor pozitive din partea audienþei. Încã o
datã felicitãri tuturor“.
Ion ROBCIUC
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Corul „Zadunaiska Sici“ - Tulcea
la cea de-a XX-a aniversare
„Am strâns toamnã dupã toamnã“ ºi iatã-ne
ajunºi la frumoasa vârstã de 20 de toamne.
E mult sau puþin?
Dacã facem o retrospectivã a evenimentelor
ce s-au derulat în aceºti 20 de ani, putem afirma, cu certitudine, cã e mult.
Primul pas a fost fãcut în octombrie, toamna anului 1991. Un grup de cinci eleve, clasa a
IX-a de la Liceul Pedagogic Tulcea, a optat
pentru studiul limbii materne, limba ucraineanã, pe lângã celelalte obiecte de învãþãmânt.
Dupã o perioadã scurtã de iniþiere a elevelor
mele în tainele limbii materne, fetele ºi-au exprimat dorinþa sã înveþe la sfârºitul orelor câte
un cântec ucrainean. Având voci frumoase, în
scurt timp am alcãtuit un repertoriu „de-al nostru“.
Preºedintele de atunci al UUR - filiala
Tulcea, Mircea Terente, a venit cu propunerea
sã facem un cor al organizaþiei locale, adunând în jurul elevelor ºi alþi tineri ºi adulþi
iubitori de muzicã ºi cunoscãtori ai limbii
ucrainene. Pânã la mijlocul lunii octombrie s-a
format un cor cu peste 25 de persoane. Au
început repetiþiile la sediul UUR, unde s-a
prezentat ºi primul spectacol cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã, 1991-1992.
La 9 martie 1992, pentru prima datã în
oraºul nostru a avut loc aniversarea a 178 de
ani de la naºterea poetului ucrainean Taras
ªevcenko. În sala de festivitãþi a Liceului de
Artã „George Georgescu“, elevii au recitat din
lirica lui ªevcenko, iar corul a interpretat cântece pe versurile poetului romantic.
În vara anului 1992, organizaþia noastrã a
fost gazda Festivalului internaþional al cântecului ºi dansului ucrainean. Cu acest prilej,
i-am cunoscut pe membrii unor ansambluri de
prestigiu din Kiev, Izmail, Odesa, Cernãuþi,
dar ºi pe conaþionalii noºtri din Suceava, Sighet, Banat. La acest festival, corul nostru a
primit numele de „Zadunaiska Sici“ (Sicea
Transdunãreanã), dupã numele organizaþiei paramilitare a cazacilor ucraineni stabiliþi în zona
Dobrogei de Nord dupã lichidarea armatei din
Sicea Zaporojeanã, de cãtre Ecaterina a II-a, în
anul 1875. Unii dintre noi nici nu cunoºteau
semnificaþia acestei denumiri. Mult regretatul
preºedinte al UUR, ªtefan Tcaciuc, care venise
cu aceastã propunere, a explicat de ce s-a gândit la acest nume ºi ce semnificaþie are el pentru ucrainenii din þinutul Dobrogei de Nord.
Purtând acest nume, am reuºit ca, de-a lungul celor 20 de ani, sã facem cunoscut istoricul
etniei noastre, obiceiurile, tradiþiile, cântecele
vechi, pe care le-am cules din memoria bunicilor ºi pãrinþilor noºtri, iar domnul profesor
Virgil Riþco, cu sprijinul UUR - Bucureºti, a
publicat un volum cu cântece culese de cãtre
unii membri ai corului nostru.
Organizarea acþiunilor culturale în satele ºi
comunele din judeþul Tulcea, unde etnia ucraineanã este majoritarã (Caraorman, Criºan, Sf.
Gheorghe, Letea, Dunavãþul de Jos, Murighiol,
Chilia Veche, Pardina, Ceatalchioi, Sulina,
Ciucurova, Fântâna Mare, Teliþa), ne-a permis
sã adunãm în jurul corului nostru cât mai mulþi
tineri dornici sã facã parte din organizaþie, sã
participe la evenimentele ce se derulau în
perioada aceea.
Cu sprijinul conducerii UUR - Bucureºti, a
Ministerului Culturii ºi Cultelor - reprezentat
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de consilierul Iaroslava Colotelo ºi al organizaþiilor noastre locale, membrii corului au
contribui la organizarea evenimentului cultural
„Zilele culturii ucrainene“ ce s-a desfãºurat
bianual timp de peste un deceniu. Datoritã
existenþei acestui eveniment cultural, de-a lungul anilor, s-a reuºit antrenarea localnicilor în
organizarea unor expoziþii cu obiecte tradiþionale din viaþa satului, în pregãtirea programelor artistice, în promovarea unor obiceiuri
specifice locului.
Dupã 20 de ani de activitate culturalã, nu
am intenþia sã enumãr toate evenimentele la
care a participat corul „Zadunaiska Sici“, pe
plan local, naþional sau internaþional. Indiferent de locul unde ne aflam ºi publicul cãruia
ne adresam, am încercat sã dãruim din inimã
cântecul nostru ucrainean, sã transmitem
emoþie ºi bucurie. ªtiu cã de cele mai multe ori
am reuºit, deoarece corul nostru a avut, mereu,
în componenþa sa, oameni minunaþi, talentaþi,
dornici sã cânte ºi sã transmitã cântecul generaþiilor viitoare.
Din corul „Zadunaiska Sici“, de-a lungul
celor 20 de toamne, au fãcut parte peste 200 de
oameni. Primii membri pot fi vãzuþi în filmul
realizat de reporterii din Cernãuþi, cu prilejul
Festivalului internaþional al cântecului ºi dansului ucrainean, iunie 1992, Tulcea. Alãturi de
cele cinci eleve: Terente Mirela, Ftomenco
Mãdãlina, Grigore Magda, Maxim Simona,
Conþolenco Daniela, veþi recunoaºte pe: Mircea Terente, Grigore Damianov, Maria Efimov,
Florica Visterneanu, Marian Visterneanu,
Alina Conþolenco, Frusina Conþolenco, Mari ana Safca, Mirela Iluºca, Maria Carabin. În
urma festivalului, numãrul membrilor corului
s-a dublat; pe parcurs s-a triplat cu tinerii care
au început sã înveþe limba ucraineanã în zilele
de sâmbãtã ºi duminicã.
Fostele mele eleve, în prezent, au familie,
copii; se aflã în diferite colþuri ale þãrii. Cu prilejul aniversãrii, le urez sã fie fericite alãturi de
cei dragi ºi sã nu uite sã transmitã cântecul mai
departe, indiferent unde sunt.
Ar trebui sã umplu multe pagini cu numele
persoanelor care, într-o anumitã perioadã, au
fãcut sau fac parte din corul „Zadunaiska
Sici“, dar mã voi rezuma sã amintesc doar
numele unor oameni foarte talentaþi, care au
susþinut partea solisticã a corului nostru. Dintre tineri s-au remarcat: Terente Mirela,
Grigore Magda, Butiri Floare Ana, Iluºca
Mirela, Tecliceanu Iacob, Teodorov Lioara,
Lupºac ªtefan ºi Artamanov Iulia - o voce de
aur, în prezent artist liric la Filarmonica
„George Enescu“ din Bucureºti. Dintre cei
adulþi, s-au remarcat: Efimov Maria, Butiri
Tudosia, Boiciuc Victoria, soþii Sidorencu
Florica ºi Mihai, Ivanov Anani. Mulþumiri
deosebite vreau sã aduc domnului profesor
Mironov Dan ºi domnului Condrat Luchian,
prezenþi la toate repetiþiile ºi spectacolele
noastre, cu acordeoane, fãrã de care, parcã ne
era teamã sã începem cântecul.
Aº fi dorit sã aduc mulþumiri unor oameni
deosebiþi, care au fost alãturi de noi pânã în
ultimele zile ale vieþii lor, dar e prea târziu. Ei
au fost: Gheba Ion, Mincu Mihail, Varenic
Afanasie, Frãþilã Maria, Demidov Vasile, soþii
Furtunov Zenobia ºi Iosif; ultimul plecat dintre
noi, mult regretatul nostru toboºar, om de mare

omenie, Scipanov Dionisie. Nu-i vom uita ºi-i
vom pomeni veºnic!
În prezent, corul „Zadunaiska Sici“ s-a
îmbogãþit cu mai multe talente tinere, care ºtiu
a cânta, dar ºi a dansa foarte bine.
Douãzeci de toamne: E mult sau puþin?!
Acum pot afirma cã am scris despre puþine
lucruri, evenimente care s-au petrecut în aceastã perioadã.
Doresc sã transmit, cu acest prilej, din
partea membrilor corului, mulþumiri celor care
ne-au acordat sprijin moral ºi material de-a
lungul timpului: conducerii centrale a UUR Bucureºti, preºedinþilor care au condus organizaþia noastrã, Ministerului Culturii ºi al
Cultelor, Consiliului Judeþean ºi Primãriei Tulcea, mass-mediei locale ºi naþionale ºi sponsorilor.
În încheiere, nu-mi rãmâne decât sã vã urez,
celor care aþi cântat mãcar un timp limitat în
corul nostru, celor care cântaþi în prezent, celor
care aþi cântat de la început ºi pânã în prezent,
multã sãnãtate, prosperitate, fericire ºi încercaþi sã transmiteþi cântecul ucrainean copiilor
ºi nepoþilor voºtri!
Maria CaRaBIn
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Salonul de Carte, Preså çi Muzicå,
TradiÆii Artizanale - Mediaç 2011
În perioada 6-10 septembrie a.c., în centrul
oraºului Mediaº a avut loc „Salonul de Carte,
Presã ºi Muzicã, Tradiþii Artizanale“ unde, pe
lângã oferta editorialã pentru toate vârstele,
s-au prezentat ºi comunitãþile etnice din România, ºi anume: Uniunea Ucrainenilor din România (UUR), Asociaþia Italienilor din
România, Uniunea Democratã a Maghiarilor
din România, Uniunea Croaþilor din România,
Asociaþia Macedonenilor din România, Uniunea Democratã a Tãtarilor Turco-Musulmani
din România, Uniunea Elenã din România,
Forumul Democrat al Germanilor din România,

Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din România,
Asociaþia Liga Albanezilor din România,
Comunitatea Ruºilor Lipoveni din România,
Comunitatea Culturalã a Rutenilor din
România.
Deschiderea oficialã a salonului a avut loc la
data de 6 septembrie începând cu orele 15:00,
unde pe lângã oficialitãþi au fost invitaþi ºi
Ansamblul de dansuri „Sokoly“ condus de
doamna profesoarã Geta Petreþchi ºi Grupul
artistic „Cãlina roºie“' coordonat de preºedintele filialei Maramureº a UUR, dl Miroslav
Petreþchi, care, în ciuda condiþiilor meteo nefa-

vorabile, a reuºit sã încânte publicul prezent cu
melodii ºi dansuri ucrainene, efortul lor fiind
rãsplãtit cu ropote de aplauze.
Uniunea Ucrainenilor din România reprezentatã prin Nicolae Miroslav Petreþchi ºi
Semeniuc Larisa la acest salon a prezentat obiceiurile ºi portul ucrainean specific mai multor
zone din România, cãrþi ºi publicaþii ale UUR,
precum ºi un DVD realizat cu ajutorul dlui
Miroslav Petreþchi despre portul ºi tradiþiile
ucrainenilor din România.

Consiliul Local din Poienile de sub Munte,
în parteneriat cu Asociaþia pentru dezvoltarea
localã „Ivan Krevan“ din comuna Repedea,
România, Consiliul Raional din Verchovyna ºi
Consiliul Local din Zelene, Ucraina, implementeazã proiectul „Centrul Cultural Huþul“,
care se deruleazã timp de doi ani (16 decembrie
2010 - 15 decembrie 2011). Acest proiect este
finanþat de Uniunea Europeanã prin Programul
de cooperare transfrontalierã E.N.P.I. UngariaSlovacia-România-Ucraina, valoarea totalã a
lui fiind de 250.000 de euro. Scopul acestui
proiect este pãstrarea,valorificarea ºi conser-

bine gospodãrite, nu am întâlnit peisaje
dezolante ca pe traseul de la noi BorºaCârlibaba.
De la Iasinea, am luat-o la dreapta spre
Verchovyna, drum ce trece prin staþiunea turisticã Vorochta, renumitã prin pârtiile sale de schi
ºi trambuline înscrise în circuitul european al
sãritorilor cu schiul. Am avut norocul sã vedem
antrenamentul lotului de sãritori cu schiuri la
cele douã trambuline adaptate pentru sãrituri în
condiþii de varã. Am pornit mai departe spre
Verchovyna, o localitate pitoreascã pe valea
Ceremuºului, unde în faþa Consiliului Raional
Verchovyna ne-a întâmpinat dl Iaroslav N.
Kikinciuk, preºedintele Consiliului Raional
Verchovyna, un bãrbat prietenos ºi vesel, care
ne-a cazat într-un motel construit din lemn ºi
dotat conform cerinþelor actuale. Aici la

desfãºurat acþiunea filmului „Umbrele strãmoºilor uitaþi“ este o gospodãrie tipicã huþulã
cãreia localnicii îi spun „Hrajda“; acum este
casã-muzeu cu unelte ºi obiecte de tip gospodãresc specifice huþulilor.
Sâmbãtã dupã masã am participat la o dezbatere pe tema proiectului la care au luat cuvântul domnul ªtefan Oncia, primarul comunei
Poienile de sub Munte, domnul Iaroslav N.
Kikinciuk, preºedintele Consiliului Raional
Verchovyna, domnul Vasyl Nahirneak, scriitor,
autorul cãrþii „Pentru gloria tridentului de aur“
(Vo slavu zolotoho tryzuba); Ivan I. Meþkaniuk,
preºedintele Consiliului Local Zelene, Chaºcec
Ilie - preot ortodox Poieni; Mihai Cucicea directorul Liceului Ucrainean „Taras ªevcenko“ din Sighet; Mihai Macioca - învãþãtor
Poieni ºi alþii.
Cu ocazia dezbaterii s-au înmânat cadouri.
Preotul Chaºcec a donat bisericii din Zelene o
icoanã sfinþitã, iar domnul primar ªtefan Oncia
a dãruit Consiliului Local Verchovyna piese de
artizanat specifice zonei Maramureºului, dupã
care am cântat împreunã cu prietenii noºtri

Verchovyna, ca de altfel în tot þinutul huþul,
predominã clãdirile din lemn. Dupã ce ne-am
cazat, am fost conduºi de dl Vasyl Nahirneak scriitor, am vizitat casa-muzeu a renumitului
culegãtor de folclor, interpret vocal ºi instrumental al muzicii ucrainene, dl Roman Kumlik.
Acest artist ºi-a supraetajat casa ca sã facã loc
colecþiei sale impresionante de instrumente
muzicale, unelte ºi costume populare huþule.
Dupã ce ne-a prezentat colecþia sa, dl Roman
ne-a demonstrat talentul ºi iscusinþa sa de interpret vocal ºi instrumental, cântând la toate
instrumentele muzicale din colecþie, de la
drâmbã la cimpoi. De la Kumlik am cules mai
multe proverbe, zicãtori ºi cântece populare
ucrainene ale huþulilor. Am plecat de la domnul
Kumlik cu o foarte bunã dispoziþie, dar ºi cu
gândul cum am putea sã-i ajutãm ºi sã stimulãm
pe culegãtorii ºi interpreþii noºtri pentru pãstrarea nealteratã a tradiþiilor noastre locale.
Seara, în jurul unui foc, am recitat poezii, am
cântat ºi am spus glume. Sâmbãtã ne-am deplasat la Kryvorivnea, o localitate situatã într-o
depresiune pitoreascã pe malul Ceremuºului,
localitate cu vechi ºi bogate rezonanþe istorice
pentru toatã Ucraina, cãci aici au poposit mari
personalitãþi literare ºi artistice ale Ucrainei.
Aici a trãit ºi a creat o bunã parte din viaþa sa
poetul, publicistul ºi omul politic ucrainean
Ivan Franko. Casa în care a locuit, acum este
casã-muzeu care îi poartã numele. În aceastã
localitate a poposit ºi scriitorul Mychailo
Koþiubynskyi care, din dragoste faþã de huþuli,
a scris „Umbrele strãmoºilor uitaþi“, operã dupã
care s-a turnat ºi filmul cu acelaºi nume tot aici
în Kryvorivnea. De fapt, aici au fost turnate ºi
filmele „Dovbuº“ ºi „Annycika“. Casa unde s-a

în patria huÆulilor

DrumeÆie,
varea patrimoniului cultural al huþulilor din
zona transfrontalierã româno-ucraineanã.
Pe agenda de lucru a acestui proiect sunt
prevãzute întâlniri bilaterale, dezbateri, simpozioane, schimburi de experienþã, reparaþii
capitale la Cãminul Cultural din Poienile de sub
Munte, precum ºi dotarea cãminelor culturale
din Poienile de sub Munte ºi a Casei de Culturã
din localitatea Zelene, Ucraina, cu toate cele
necesare bunei funcþionãri cultural-educative.
Toate aceste acþiuni prevãzute în proiect au ca
scop promovarea ºi valorificarea patrimoniului
cultural al huþulilor care locuiesc la hotarul dintre România ºi Ucraina.
Conform agendei de lucru a proiectului, în
perioada 26-28 august a.c., un grup de 18 persoane din Poienile de sub Munte ºi Repedea din
Maramureº, format din reprezentanþi ai administraþiei publice locale, ºcolilor, parohiei ortodoxe ucrainene, precum ºi alþi reprezentanþi ai
comunitãþilor de pe Valea Ruscovei, au participat la un schimb de experienþã în domeniul cultural-artistic ºi la culegerea de folclor în patria
huþulilor Verchovyna, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina. Organizatorii acestei acþiuni manager de proiect Ion Beuca ºi expert Vasile
Benzar - au întocmit un itinerar foarte frumos,
plãcut ºi instructiv, care a început cu un popas
la centrul geografic al Europei, dovedindu-se a
fi ºi teritoriul unde vieþuiesc huþulii. De aici, din
centrul Europei, am pornit spre oraºul Verchovyna, centrul huþulilor. Urmând firul tumultuos
al Tisei, am traversat prin locuri de o rarã frumuseþe ºi localitãþi cu rezonanþe istorice, Rachiv ºi Iasinea, unde demult se organizau renumitele pieþe ºi târguri pentru gospodarii din
Transcarpatia ºi Regiunea Subcarpaticã care
fãceau schimburi de produse animale pe
cereale, unelte agricole, arme, artizanat, cherestea ºi pe produse din lemn. Tot aici se întâlneau meºterii huþuli din Maramureº cu cei de
dincolo de Tisa, din securea ºi dalta cãrora au
fost create adevãrate obiecte de artã ºi artizanat. Pe drumul nostru am trecut prin pãduri
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schimb de
experienÆå

nicolae Miroslav PETREÞCHI

huþuli cântece ucrainene, kolomeici din
Verchovyna ºi de pe Valea Ruscovei, care
seamãnã foarte mult.
Duminicã am fost invitaþi în oraºul Kosiv,
unde se desfãºura festivalul huþulilor cu care
ocazie am contemplat varietatea costumelor
naþionale huþule ºi spectacolele prezentate de
formaþiile vocale, coregrafice ºi instrumentale.
La standurile cu obiecte de artizanat membrii
delegaþiei noastre ºi-au procurat frumoasele cãmãºi huþule „vyºyvanky“, iar la standurile de
artã culinarã huþulã am fost invitaþi sã degustãm
din bãuturile tradiþionale huþule ºi mâncãrurile
specifice acestei zone. Cu greu ne-am despãrþit
de prietenii noºtri din Kosiv, am revenit la
Verchovyna unde am luat cina, ne-am luat
rãmas bun de la ospitalierele noastre gazde,
dupã care am luat drumul spre casã. De pe acest
drum ne-am abãtut câþiva kilometri spre dreapta unde am vizitat celebra ºi moderna staþiune
turisticã ºi de agrement „Bukovel“, adevãratã
perlã a Carpaþilor pentru sporturile de iarnã.
În final, vreau sã mulþumesc iniþiatorilor
acestui proiect, domnilor Ion Beuca ºi Vasile
Benzar, primarilor din localitãþile amintite ºi,
nu în ultimul rând, Asociaþiei „Ivan Krevan“ ºi
sã le doresc succes în implementarea ºi a altor
proiecte asemãnãtoare.
Mihai MaCIOCa,
Poienile de sub Munte
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au trecut 57 de ani
SofiaIaricevschi,
dirigintaanuluiIVB
În anul 1954, sub conducerea
regretatului Bogdan Iaricevschi,
directorul ªcolii Pedagogice
Ucrainene din Siret ºi a regretaþilor
Alexandru Petraºciuc, dirigintele
anului IV A ºi Sofia Iaricevschi,
diriginta anului IV B, 44 de fii ºi
fiice, aparþinând minoritãþii naþionale ucrainene, dupã absolvirea
examenului de stat au obþinut
diplome de învãþãtori. Datorãm
mult cu toþii colectivului de profesori care ne-au format ca oameni ºi
profesioniºti ºi care, din pãcate, au
plecat dintre noi. Poate de acolo,
de sus, ne-au auzit mulþumirile.
Absolvenþii anului IV A au fost:
Antonovici Gheorghe, Boiciuc
Valerian, Corduban Modesta, Cozariuc Victor, Cuºnir Victor,
Fediuc Mihai, Goraº Nicolai,
Gulei Lidia, Grigoraº Ioan, Haiura
Erna, Hapenciuc Olga, Hostiuc
Elena, Isacov Petru, Maidaniuc
Nicolai, Mateiciuc Elena, Maþner
Wilhelm, Pauliuc Ana, Tcaciuc
Oltea, Tcaciuc Maria, Smetaniuc
Eufrosina, ªoucaliuc Eugen,
Zahariuc Elena, iar din anul IV B
Haureº Vasile, Gherasim Ioan,
Goraºciuc Tamara, Humeniuc
Alexandru, Iurcec Gheorghe,
Maleº Traian, Maidan Aurelia,
Maidan Veronica, Marianciuc Tit,
Moscaliuc Gheorghe, Olar Silvia,
Perhinschi Victor, Popovici Victor,
Racec Ana, Smocot Constantin,
Tanasiciuc Vasile, Uhrec Ilaria,
Usatiuc Vasile ºi Zapotoþchi Emilia. Toþi absolvenþii au fost repartizaþi la diferite ºcoli, dar cei mai
mulþi dintre noi am fost repartizaþi
în Dobrogea ºi Maramureº, mai
ales la ºcolile din comunele Ruscova, Poienile de sub Munte, Rona
de Sus, Valea Viºeului, Bistra. Din
cei 44 de absolvenþi ai ªcolii Pedagogice Ucrainene din Siret, 6 au
absolvit mai târziu, cursurile învãþãmântului superior. Astfel, Victor
Popovici ºi Constantin Smocot au
absolvit Conservatorul la Bucureºti, Maidan (Andrieº) Veronica
Facultatea de Filologie, Tanasiciuc
Vasile, Facultatea de Biologie,
Cozariuc Victor, Facultatea de
Istorie-Filosofie, iar Maidaniuc

Nicolai, Academia de Educaþie
Fizicã ºi Sport din Bucureºti.
Dupã terminarea ªcolii Pedagogice Ucrainene din Siret, a fost stabilitã întâlnirea promoþiei dupã 10
ani (1964) ºi aºa s-a întâmplat, iar
apoi ne-am întâlnit dupã 20 de ani
(1974), dupã 30 de ani (1984),
dupã 50 de ani în 2004, unde neam înþeles în continuare sã ne
întâlnim în fiecare an. La 51 de ani,
întâlnirea a fost la Mãriþei, organizator Victor Cozariuc, la 52 de ani,
întâlnirea s-a desfãºurat la Suceava, organizator Seserman Aurora
(Huþanu), la 53 de ani, întâlnirea
s-a organizat la Siret, organizatori
Nicolai Maidaniuc ºi regretatul

absolvirea ªcolii Pedagogice
Ucrainene din Siret a profesat la
Moldova-Suliþa, ªerbãuþi, Cãlineºti-Cuparencu, Sighet, Iþcani,
ªcoala nr. 2 din Suceava, iar în
ultimii ani la Liceul de Artã din
Suceava. A obþinut toate gradele
didactice din învãþãmânt. Este pensionarã ºi locuieºte la Suceava.
Maidan (Andrieº) Veronica a
urmat cursurile universitare. A profesat la Siret, Cãlineºti ºi ªcoala nr.
1 din Câmpulung Moldovenesc de
unde a ieºit la pensie. Locuieºte la
Câmpulung Moldovenesc.
Maleº Traian a funcþionat la
Poienile de sub Munte, Dãrmãneºti, Dãnila ºi 35 de ani la ªcoala

Maþner Wilhelm, la 54 de ani,
întâlnirea a avut loc la Câmpulung
Moldovenesc, organizatori regretata Olga Hapenciuc (Sineavschi) ºi
Veronica Maidan (Andrieº), la 55
de ani, întâlnirea a fost la Siret,
organizator Nicolai Maidaniuc, la
56 de ani, întâlnirea s-a organizat
la Suceava de Seserman Aurora ºi
Corduban Modesta. La aceastã
întâlnire s-a stabilit ca întâlnirea la
57 de ani sã aibã loc la Grãmeºti.
ªi aºa cum s-a stabilit, la data de 3
septembrie 2011, a avut loc la
ªcoala cu clasele I-VIII din Grãmeºti, întâlnirea foºtilor elevi ai
ªcolii Pedagogice Ucrainene din
Siret, promoþia 1954. La ora 10,
ne-am întâlnit la ªcoala din Grãmeºti, unde am fost întâmpinaþi de
organizatorul întâlnirii, Tit Marianciuc ºi învãþãtorul acestei ºcoli,
Vasile Amariei cu elevii clasei
dumnealui care ne-au primit foarte
frumos cu versuri compuse special
pentru acest eveniment. La întâlnire au venit 11 absolvenþi din 25
care mai sunt în viaþã.
Corduban (Rei) Modesta dupã

cu clasele I-VIII Iacobeºti. Este
pensionar ºi locuieºte la Dãnila.
Marianciuc Tit a profesat la
Bãlcãuþi, Siret, Sinãuþi, Cândeºti ºi
la ªcoala cu clasele I-VIII Grãmeºti - locuieºte în Grãmeºti.
Uhrec Ilaria (Cozariuc) a funcþionat ca învãþãtoare la Dãrmãneºti
ºi Mãriþei. Este pensionarã ºi locuieºte la Mãriþei.
Cozariuc Victor a profesat la
Pârâul Breaza, ªerbãuþi, CãlineºtiEnache ºi ªcoala cu clasele I-VIII
din Mãriþei. A fost directorul ºcolii. Este pensionar ºi locuieºte la
Mãriþei.
Tanasiciuc Vasile a funcþionat
ca profesor ºi ca director la ªcoala
cu clasele I-VIII din ªerbãuþi. A
obþinut toate gradele didactice.
Este vãduv ºi locuieºte la ªerbãuþi.
Gulei Lidia, primul serviciu l-a
avut la ªcoala din Siminicea, Petrova din Maramureº de unde a
ieºit la pensie.
Seserman (Huþanu) Aurora,
începutul carierei de învãþãtoare a
fost la Cãlineºti, în oraºul Lonea,
iar ultimii ani înainte de pensie la
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AlexandruPetraºciuc,
diriginteleanuluiIVA
Suceava. Activeazã în cadrul formaþiei artistice „Soacrele“ în calitate de instructor.
Maidan Aurelia prima datã a
funcþionat la Cacica ºi la ªcoala cu
clasele I-VIII din Pãtrãuþi. Este
vãduvã din tinereþe ºi locuieºte la
Suceava.
Maidaniuc Nicolai - primul serviciu la ªcoala Generalã din Ruscova-Maramureº, dupã armatã din
anul 1957-1967, la Negostina, iar
din octombrie 1967-2001, la
Catedra de educaþie fizicã de la
Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ din
Siret. Este instructorul formaþiei
„Strunele Negostinei“. A obþinut
gradele didactice II ºi I la Iaºi ºi
Bucureºti.
Tot în prima parte a întâlnirii
noastre organizatorul întâlnirii
Marianciuc Tit ne-a dus cu un microbuz special la Bãlineºti sã vizitãm biserica monument istoric.
Preotul satului ne-a spus cã biserica este în renovare ºi este printre
puþinele monumente din timpul lui
ªtefan cel Mare fiind construitã
între anii 1494-1499 de Ioan
Tãutu. De la Bãlineºti am plecat la
Rogojeºti, judeþul Botoºani sã vizitãm barajul hidrotehnic de pe Siret.
Aici am primit din partea unui specialist date despre modul de funcþionare ºi câtã energie electricã
produce aceastã instalaþie pentru
sistemul naþional. În continuare, a
urmat o masã festivã pregãtitã de
familia Marianciuc Tit. Aceastã
întâlnire a însemnat o mare sãrbãtoare pentru toþi cei prezenþi. Aici,
la masã, s-au depãnat, cu nostalgie,
amintiri din viaþa noastrã de elevi,
din viaþa noastrã de cadre didactice, necazuri ºi bucurii. Buna dispoziþie a caracterizat întreaga întâlnire. Cu pãrere de rãu cã iar ne
despãrþim, ne-am rãspândit spre
locurile de care ne-am legat prin
exercitarea profesiei. S-a propus de
cãtre Vasile Tanasiciuc ca întâlnirea din anul 2012 sã fie la ªerbãuþi. Pe aceastã cale mulþumim
colegului nostru Marianciuc Tit
pentru organizarea acestei întâlniri.
nicolai MaIDanIUC
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Sårbåtorirea celei de-a 20 aniversåri
a IndependenÆei Ucrainei
Poporul ucrainean sãrbãtoreºte an de an, la
24 august, Ziua Independenþei Ucrainei, obþinutã prin lupta ºi jertfa de-a lungul multor secole dusã de cãtre hatmanii ucraineni Bohdan
Hmelnyþkyi, Ivan Mazepa, Pavlo Skoropadskyi, de Symon Petliura, de poetul, scriitorul ºi
pictorul Taras ªevcenko, de profesorul ºi
primul preºedinte al Radei Centrale Ucrainene
a Republicii Populare Ucrainene, Mychailo
Hruºevskyi, în anii 1917-1918, de ofiþerii ºi soldaþii ucraineni º.a., fiind susþinutã în permanenþã de întregul popor ucrainean.
Anul acesta, Ziua Naþionalã a Ucrainei s-a
sãrbãtorit la complexul Crown Plaza din
Bucureºti la 15 septembrie. La recepþia oferitã
de ambasadorul Ucrainei în România, domnul
Markian Kulyk, au participat sute de invitaþi
(oficialitãþi române, ambasadori, ataºaþi militari, ofiþeri români, oameni de ºtiinþã ºi culturã,
precum ºi cetãþeni români de etnie ucraineanã).
Cu acest prilej, dupã intonarea imnurilor de
stat ale Ucrainei ºi României, dl ambasador
Markian Kulyk a rostit o cuvântare în limbile
englezã, românã ºi ucraineanã în care a evidenþiat principalele realizãri obþinute de
poporul ucrainean în cei 20 de ani de la
cucerirea independenþei Ucrainei, precum ºi
obiectivele economice, sociale ºi culturale ce
urmeazã a fi înfãptuite în anii care urmeazã. De
asemenea, Excelenþa Sa a subliniat trendul
ascendent al relaþiilor economice ºi culturale
dintre Ucraina ºi România, douã þãri vecine ºi
prietene, care au reuºit în aceastã scurtã
perioadã istoricã sã rezolve pe cale amiabilã
toate problemele litigioase.
A urmat un scurt concert prezentat de
Amsamblul Soliºtilor „Renaissance“ de la
Filarmonica Regionalã
din Odesa, care a fost
rãsplãtit cu aplauze de
oaspeþii prezenþi la recepþia respectivã.

tru“ de S. Leºiuk, „Ave Maria“ de J.S. Bach.
A fost prezentatã ºi muzica creatã de mari
compozitori clasici: V. Bellini (Rugãciunea
Normei din opera „Norma“); L. Delibes
(Legenda despre frica lui Paria din opera
„Lakmé“); G. Verdi (Cântec din opera „Traviata“); S. Hulak-Artemovskyi (Cântecul
Odarcãi ºi finalul din opera „Zaporojeanul de
peste Dunãre“).
Aproape o treime din cântece provin din folclorul popular ucrainean (Handzia, Ce noapte
cu lunã, Sprâncene negre, Fântâna adâncã,
Luna de pe cer, Deshãmaþi caii, bãieþi º.a.),
fiind interpretate de soliºti cu multã însufleþire
ºi voioºie în funcþie de conþinutul textului piesei muzicale respective.
Aº remarca câteva piese muzicale care mi-au
plãcut: „Dunãrea albastrã“ de J. Strauss, compozitorul inspirat de rostogolirea domoalã ºi
fãrã întrerupere a fluviului Dunãrea, care traverseazã Europa pe o lungime de 2850 km,
trecând prin nouã þãri, inclusiv România ºi
Ucraina, - douã þãri vecine ºi prietene - a cãrei
apã se varsã lin prin cele trei braþe ale sale
(Chilia, Sulina ºi Sfântu Gheorghe) în Marea
Neagrã. Acest vals, cântat fãrã întrerupere timp
de 158 de ani (a fost compus în anul 1853),
reprezintã un punct culminant al creaþiei compozitorului respectiv, fiind alcãtuit dintr-o serie
de episoade cu adânc conþinut poetic, care
ascultate într-o bunã interpretare dau impresia
unei singure melodii continue, fapt care i-a
reuºit pe deplin Ansamblului „Renaissance“.
O altã piesã muzicalã se intituleazã „Cântec
despre Odesa“ compusã de marele compozitor
sovietic I. Dunaevski, oraº pe care l-a iubit din
toatã inima. Acest oraº reprezintã nu numai cel

*
A doua zi, respectiv
la 16 septembrie 2011, a
avut loc la Centrul
Naþional de Artã „Tine rimea Românã“, sub
egida Ambasadei Ucrai nei în România, un concert extraordinar al
Ansamblului Soliºtilor
„Renaissance“, care a
durat peste douã ore.
Ansamblul a fost
înfiinþat în anul 1990 de
cãtre doamna Diana Ovsienko în calitate de
director ºi de doamna Galina Zacharova, director artistic ºi dirijor.
În cei 21 de ani de existenþã, Ansamblul
„Renaissance“ a susþinut peste 900 de concerte
în diferite oraºe ale Europei, rãsplãtite cu diplome ºi distincþii de cãtre organizaþiile statale
ºi obºteºti.
Am fost fericit sã particip, ca invitat, la acest
concert susþinut de Ansamblul Soliºtilor „Renaissance“, care a interpretat în faþa publicului,
în mod magistral, un numãr de 28 piese muzicale (religioase, fragmente din opere ale clasicilor ºi cântece populare ucrainene).
Astfel dintre cântece cu caracter religios
enumerãm: „Gloria“ de Cekasyn, „Tatãl nos-
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mai mare centru comercial de pe litoralul Mãrii
Negre (denumit ºi Marsilia Ucrainei), ci ºi un
centru universitar, cultural ºi artistic, unde îºi
are sediul ºi Ansamblul Soliºtilor „Renaissance“ al Filarmonicii Regionale Odesa.
Îndrãznesc sã amintesc cã Odesa era oraºul
de suflet al tatãlui meu Naum Pocorschi. Aici a
terminat Liceul „Sf. Petru ºi Pavel“, a fost ofiþer
þarist care avea misiunea de a aproviziona
armata þaristã din regiunea Odesa, a terminat
cursurile Academiei Comerciale Practice, fiind
scos din cadrele active ale armatei în mai 1918
pentru vederile lui naþionalist-ucrainene. A
pãrãsit Odesa în februarie 1920, când trupele
bolºevice au ocupat definitiv oraºul, trecând
prin foc ºi sabie o treime din populaþie, care

numãra peste un milion de persoane, dintre care
mulþi foºti ofiþeri þariºti, indiferent de originea
lor etnicã. Sunt legat ºi eu de acest oraº prin
zeci de rude care au învãþat ºi lucreazã în
diverse domenii de activitate.
Care dintre popoarele slave nu cunoaºte cântecul popular ucrainean „Deshãmaþi caii,
bãieþi“. El a fost ºi este cântat la nunþi, la
diverse sãrbãtori ºi chiar pe fronturile de luptã
în primul ºi cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Concertul extraordinar s-a încheiat cu cântecul „Îmi iubesc Ucraina“, muzica de P. Matvienko ºi textul de V. Matvienko, interpretat de
soliºtii Alina Koval ºi Iuri Bondar, melodie care
a ridicat asistenþa în picioare în ropot de
aplauze prelungite.
La finele concertului, în semn de adâncã
preþuire, reprezentantul
Uniunii Ucrainenilor
din România dl Ion
Robciuc, redactor-ºef
al „Curierului ucrainean“, în numele preºedintelui Uniunii Ucrainenilor ºi deputatului în
Parlamentul României,
dl ªtefan Buciuta, a
dãruit un frumos coº de
flori ºi diplome de excelenþã atât dnei Galina
Zacharova, director artistic ºi dirijor, cât ºi
întregului Ansamblu
„Renaissance“ (Olesea
Kalytiuk, Iryna Dolgopolaia, Aglaia Polychronidi, Alina Koval, Ivan
Odarcenko, Konsteantyn Velyciko, Iuri Bondar,
Valentyn Klymenko) acompaniaþi discret ºi cu
multã voioºie de o pianistã desãvârºitã, Neli
Zaiþeva.
În concluzie, apreciez cã Ansamblul „Renaissance“ a susþinut un concert extraordinar,
plin de energie pozitivã care a reuºit sã electrizeze publicul spectator.
Meritã toate laudele dnii I. Verbyþkyi ºi V.
Kobaskyi de la Ambasada Ucrainei în România
pentru eforturile depuse în organizarea, desfãºurarea ºi reuºita sãrbãtoririi celei de-a 20-a
aniversãri a Independenþei.
Mihai POCORSCHI
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Anul acesta se împlinesc, în luna noiembrie,
10 ani de la înfiinþarea formaþiei vocal-instrumentale, „Strunele Negostinei“. Iatã, pe scurt,
câteva date despre aceastã formaþie.
Autorul acestor rânduri a ieºit la pensie în
anul 2001 de la Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“
din Siret ºi la propunerea fostului director al
ªcolii cu clasele I-VIII din Negostina, dl Victor
Seredenciuc, m-am întors în satul meu natal,
Negostina, sã predau orele de educaþie fizicã ºi
muzicã ºi, în acelaºi an, am înfiinþat formaþia de
mandoline „Strunele Negostinei“. La primele ore
de muzicã la clasele a VI-a ºi a VII-a am fãcut
cunoºtinþã cu elevii acestor clase care mi-au plãcut foarte mult ºi mi-au cãzut la suflet. Pot spune
cu certitudine cã pentru mine a fost un mare
noroc, fiindcã aceºti elevi au fost foarte buni la
învãþãturã, mulþi olimpici, dar ºi talentaþi la muzicã. Într-o zi, mergând
acasã pe jos de la Negos tina la Siret dupã terminarea orelor, deodatã
mi-a apãrut în faþa
ochilor fosta formaþie de
mandoline, înfiinþatã în
anul 1959 de autorul
acestor rânduri. La urmãtoarele ore de muzicã am
arãtat elevilor câteva fotografii cu formaþia de
mandoline de altãdatã ºi am întrebat dacã ei n-ar
dori sã înveþe sã cânte la mandolinã, iar ei cu
bucurie mi-au rãspuns cã da. În acel moment am
înscris pentru formaþia „Strunele Negostinei“
urmãtorii elevi: Seredenciuc Otilia, Voevodico
Daniela, Goraºciuc Alina, Fraseniuc Ionela,
Maidaniuc Mihaela, Maidaniuc Gabriela, Fediuc
Adrian, Fraseniuc Daniel, Grigoriciuc Alina,
Costeniuc Daniel, Zebreniuc Alin, ªorgot Liviu,

preºedinte al Uniunii Ucrainenilor din România,
ªtefan Tcaciuc, care a rãmas plãcut surprins,
vãzând cum cântã aceºti copii la mandoline ºi din
gurã cântecele pe versurile lui ªevcenko „Dumi
mo&, dumi mo&“, „Taca && dolx“ etc.
A doua apariþie a formaþiei „Strunele Negostinei“ s-a petrecut pe scena Cãminului Cultural
din Negostina la data de 1 iunie 2001 cu ocazia
sãrbãtoririi Zilei Internaþionale a Copilului. La
sfârºitul anului 2003, am înfiinþat ºi grupul vocal
de fete care participã la spectacole împreunã cu
formaþia de mandoline. Din acest grup vocal fac
parte: Alina Grigoraº, Petraºuc Anca, Fraseniuc
Alina, Cherniciuc Ana Maria, Cozariuc Edera,
Cozariuc Oana, Cozariuc Mariana, Cheriac
Adriana, Malanciuc Diana, Hrehorciuc Mãdãlina, Maidaniuc Ana Maria. Repertoriul formaþiei „Strunele Negostinei“ este alcãtuit din

În 2009 ºi 2010, formaþia vocal-instrumentalã
„Strunele Negostinei“ a prezentat spectacole
artistice la Iaºi dedicate sãrbãtoririi marelui poet
ucrainean Taras ªevcenko. De mai multe ori formaþia a participat la sãrbãtoarea Zilei Ucrainei
organizatã de Consulatul General al Ucrainei la
Suceava, unde a prezentat programe artistice dedicate acestui eveniment. Pentru activitatea formaþiei noastre atât în þarã, cât ºi în afara ei,
Consulatul General al Ucrainei la Suceava ne-a
oferit diplome omagiale.
„Strunele Negostinei“ au fost prezente de
nenumãrate ori la TVR1, TVR2, TVR Iaºi, precum ºi la radio Bucureºti.
Vreau sã spun cã apogeul activitãþii mele cu
„Strunele Negostinei“ s-a întâmplat atunci când
am primit, în 2006, invitaþia oficialã din partea
Comisiei de organizare a Festivalului Internaþional „Cântecul ucrainean
în lume“ din Kiev, de a participa la acest festival, în
perioada 17-21 august
2006, cu ocazia deschiderii
festive a celui de-al IV-lea
Forum Mondial al Ucrai nenilor. Festivalul s-a desfãºurat la 18 august 2006 în
Palatul Naþional „Ucra&na“,
unde au participat 24 de formaþii artistice din 24
de þãri unde trãieºte diaspora ucraineanã. Formaþia noastrã s-a prezentat la acest festival cu 3
cântece, iar la repetiþia generalã a fost ales pentru
spectacol cântecul „O< u pol$ nivca“. Menþionez cã fiecare formaþie participa cu un singur
cântec sau dans.
A doua zi dupã spectacol, toþi instructorii formaþiilor artistice au fost invitaþi la Ministerul
Culturii ºi Turismului din Ucraina unde ni s-a
oferit „Diploma de merit“ din partea acestui minister ºi participarea la recepþie oficialã oferitã de
Ministerul Culturii ºi Turismului din Ucraina.
Pentru activitatea cultural-artisticã desfãºuratã
pe scenele din þarã ºi din Ucraina, de formaþia
vocal-instrumentalã „Strunele Negostinei“ din
Negostina, Administraþia Localã de Stat din
Cernãuþi - Ucraina ne-a oferit, la sfârºitul anului
2007, 18 costume ucrainene pentru fete ºi 4 costume pentru bãieþi.

FormaÆia „Strunele Negostinei“
la cea de-a X-a aniversare

cântece populare ucrainene, cântece româneºti ºi
ruseºti. Formaþia cu repertoriul sãu ºi cu interpretarea artisticã deosebitã, repede s-a afirmat
atât pe scena negostineanã, precum ºi la diferite
concursuri „Comori de suflet românesc“, unde în
fiecare an formaþia obþinea premiul II constând în
bani care se împãrþeau copiilor.
Aceste concursuri se desfãºurau la Suceava ºi
Câmpulung Moldovenesc în acelaºi timp când se
desfãºura ºi Festivalul Internaþional de Folclor
„Întâlniri bucovinene“.
În fiecare an, de la înfiinþare,
formaþia vocal-instrumentalã,
„Strunele Negostinei“ a participat la toate festivalurile minoritãþilor „Convieþuiri“, care s-au
desfãºurat la Negostina, Siret,
Bãlcãuþi, Rãdãuþi, Suceava, ªerbãuþi, Miliºãuþi, Paltinu, Nisipitu, Mihãileni, judeþul Botoºani
ºi Mãriþei, care a gãzduit prima
ediþie a acestui festival prin iniþiatorul ºi neobositul activist cultural Kolea Kureliuk, la fel formaþia a fost prezentã pe scena
„Întâlnirilor bucovinene“ de la
Câmpulung Moldovenesc. Pentru prima datã, în luna octombrie 2003, formaþia „StruInterviuacordatpentruTeleviziuneaUcraineanã
nele Negostinei“ a fost invitatã
deNicolaiMaidaniuc
de Administraþia de Stat din
Fraseniuc Liliana, Popoveniuc Adrian, Gafencu Cernãuþi - Ucraina, sã participe la Festivalul
Alexandru, Mosor Oana, Screnec Cristian, Internaþional de Folclor „Întâlniri bucovinene“.
Grigoriciuc George, Seredenciuc Larisa, Maru- Festivalul s-a desfãºurat la Teatrul Naþional de
sec Adrian, Leonte Lavinia, Cozariuc Emilia, Stat din Cernãuþi „Ol"ga Cobilxns"ca“.
ªorgot Mihai, Bilivolschi Gabriela, ªorgot Formaþia noastrã a participat la acest festival cu
Nicoleta, Tãnase Andreea ºi Grigoriciuc Liviu. cântecul „O< na gor$ wercva“, cântecul interLa început, elevii învãþau sã cânte la mandolinele pretat în duet de Antoneta Chideºa ºi Geanina
mele aduse de la Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ Anheliuc. Am mai participat la acest festival ºi în
din Siret când m-am pensionat, dar ºi la mando- anii 2006 ºi 2007, ºi cu aceastã ocazie am prezenlinele împrumutate de la Mihai Voloºciuc. tat spectacole artistice în localitãþile Mamaivþi,
Trebuie sã menþionez cã la scurt timp, elevii ªor- Zveniacin ºi Vaºkivþi. În anul 2002, am fost invigot Liviu, Fraseniuc Ionela, Goraºciuc Alina, taþi de Administraþia Localã de Stat Cernãuþi penMosor Oana ºi Grigorciuc Alina ºi-au cumpãrat tru un schimb de experienþã cu ºcoala de muzicã
singuri mandoline personale. Când elevii au din Cernãuþi ºi cu aceastã ocazie am vizitat
învãþat notele muzicale ºi câte ceva din teoria Universitatea de Stat din Cernãuþi „Iuri Fedmuzicalã precum ºi locul fiecãrei note muzicale kovyci“ ºi am terminat vizita noastrã la Conpe mandolinã, de-abia atunci am început repeti- sulatul General al României la Cernãuþi þiile care se desfãºurau de 2-3 ori pe sãptãmânã. Ucraina, unde am prezentat un program de coPrimul cântec pe care l-au învãþat elevii sã cânte linde în limba românã ºi ucraineanã fiindcã eram
la mandolinã ºi din gurã a fost cântecul „Letila în 19 decembrie 2005, adicã în preajma
kulea cerez horu“.
Crãciunului. Pentru activitatea noastrã culturalã,
Prima apariþie a formaþiei vocal-instrumentale consulul general al României la Cernãuþi,
„Strunele Negostinei“ pe scena Cãminului Excelenþa sa prof. Romeo Sãndulescu, a înmânat
Cultural din Negostina s-a petrecut în luna mar- formaþiei „Strunele Negostinei“ Diploma de
tie 2002 cu prilejul sãrbãtoririi marelui poet Onoare, când a participat, în martie 2006, la sãrucrainean Taras ªevcenko. La aceastã mani- bãtorirea poetului naþional al Ucrainei, Taras
festare omagialã a fost prezent ºi regretatul ªevcenko, Negostina.
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În încheiere, aº vrea sã mulþumesc membrilor
acestei formaþii pentru activitatea desfãºuratã cu
mine în aceºti 10 ani, prietenului meu Mihai
Voloºciuc care m-a ajutat foarte mult cu mandolinele ºi nu în ultimul rând domnului prof. Victor
Seredenciuc care mi-a dat posibilitatea sã înfiinþez formaþia vocal-instrumentalã „Strunele Negostinei“.
nicolai MaIDanIUC
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Statul român
çi drepturile
minoritåÆii
ucrainene

Vizita de lucru în Satu Mare a domnului
Viorel Kotyk, ministru consilier în cadrul
Ambasadei Ucrainei la Bucureçti

Scopul vizitei în judeþul Satu Mare a domnului
Viorel Kotyk a fost de a participa la o întâlnire de
lucru cu partea românã în cadrul relaþiilor transfrontaliere româno-ucrainene, în calitatea sa de
membru al Comisiei Interministeriale.
În acest sens, pe lângã participarea la aceastã
comisie mixtã transfrontalierã româno-ucraineanã,
s-a realizat ºi o întâlnire cu prefectul Radu Giurcã,
la care au mai participat, din partea Consiliului
Judeþean Satu Mare, domnul Octavian Lazin, precum ºi Mihai Macioca preºedintele UUR, filiala
Satu Mare, care a deschis întâlnirea prezentându-l
pe ministrul consilier, domnul Viorel Kotyk, ca un
vechi prieten al judeþului Satu Mare. Acesta ºi-a
adus contribuþia la mai multe realizãri în interesul
sãtmãrenilor printre care a amintit deplasarea domniei sale cu dl ambasador de atunci, Anton Buteiko,
împreunã cu prefectul Gheorghe Ciocan ºi cu conducerea Poliþiei de frontierã la punctul de frontierã
Halmeu-Deakovo. Scopul acestei deplasãri a fost
de a se constata la faþa locului cã sunt condiþii create, fãrã a se face investiþii suplimentare, în vederea deschiderii punctului de trecere internaþionalã a
frontierei pentru autoturisme ºi persoane, þinând
cont cã acest punct a funcþionat ºi pânã atunci pentru transportul de mãrfuri auto ºi mãrfuri CFR.
În urma prezentãrii condiþiilor la faþa locului
s-a constatat cã lipseºte doar interesul ºi preocuparea pentru a se îndeplini aceastã doleanþã a sãtmãrenilor ºi a judeþelor limitrofe. Astfel, s-au
demarat demersurile comune româno-ucrainene în
urma cãrora proiectul a prins viaþã. Aceastã realizare a devenit un mare ajutor pentru toatã zona nu
numai pentru sãtmãreni, care pânã la acea datã
puteau trece numai prin punctul de frontierã din
Siret sau prin Ungaria.
L-am informat, în acelaºi timp, pe domnul
Viorel Kotyk, despre buna colaborare între filiala
Satu Mare a UUR ºi autoritãþile locale, despre ajutorul de care a beneficiat UUR, filiala Satu Mare
din partea acestora, dând mai multe exemple prin tre care recensãmântul populaþiei din 2011 ce va
avea loc în curând pentru care am solicitat ºi am
primit asigurarea cã în localitãþile cu populaþie
ucraineanã vor fi numiþi recenzori reprezentanþi ai
filialei noastre. În felul acesta, va fi eliminatã suspiciunea cã numãrul ucrainenilor nu a fost evidenþiat corect.
În acest sens, s-a dat exemplul de încãlcare a
legislaþiei petrecut la recensãmântul din 2002. În
comuna Tarna Mare, s-au declarat de etnie ucraineanã doar 27 de persoane, deºi numai membri ai
UUR pe bazã de adeziuni sunt în Tarna Mare 79 de
persoane. Am aflat cã atât recenzorii, cât ºi populaþia ucraineanã fac confuzie între cetãþenie ºi
naþionalitate. De aceea, l-am rugat pe domnul prefect sã se atragã atenþia recenzorilor asupra acestui
lucru.
Aº face apel, prin acest articol, la toþi ucrainenii,
îndeosebi la cei din Satu Mare, sã nu le fie fricã ºi
nici ruºine sã se declare ceea ce sunt, sã fie atenþi
ca înainte de semnarea declaraþiei sã verifice
corectitudinea celor declarate de ei.
O altã temã dezbãtutã, la insistenþa prefectului,
a fost înfrãþirea comunelor din Transcarpatia ºi
Satu Mare. În acest scop, s-au efectuat douã depla sãri în Ucraina ºi s-a iniþiat aceastã acþiune atât în
Transcarpatia, cât ºi în judeþul Satu Mare, evidenþiatã în presa localã sãtmãreanã.
Iar cu ocazia zilelor oraºului Negreºti Oaº s-au
întâlnit o parte dintre primarii din Transcarpatia cu
Roman PETRaªUC primarii din judeþul Satu Mare.

Recent, în cadrul celui de-al VI-lea
Congres al ucrainenilor din România,
care l-a ales ca preºedinte al Uniunii
Ucrainenilor din România (UUR) pe
dl ªtefan Buciuta, dna Iaroslava
Harteányi, preºedintã a Congresului
European al Ucrainenilor, participând
ca invitat special la lucrãri, a afirmat
cã Evhen Cholij, preºedintele Congresului Mondial al Ucrainenilor
(SKU), în urma unei vizite de lucru
efectuate în România, în cuvântul sãu
a dat ca model þara noastrã celorlalte
state europene, afirmând cã preºedinþii organizaþiilor minoritare din
România sunt ºi deputaþi în Parlamentul României.
În ceea ce priveºte învãþãmântul,
persoanele aparþinând minoritãþilor
naþionale au dreptul sã studieze ºi sã
se instruiascã în limba maternã la
toate nivelurile, în condiþiile legii.
Învãþãmântul se organizeazã pe
grupe, clase sau unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar cu predare în limba
ucraineanã, la cererea pãrinþilor.
Aceastã cerere depinde, pe de o parte,
de conºtiinþa fiecãrui pãrinte care se
considerã etnic ucrainean ºi doreºte ca
membrii familiei (copiii) sã înveþe
limba maternã în ºcoalã, iar pe de altã
parte de atitudinea pozitivã a reprezentanþilor Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
(MECTS), inspectoratului ºcolar ºi a
conducerii ºcolilor.
Manualele ºcolare sunt asigurate
de MECTS ºi pot fi elaborate în limba
de predare a minoritãþilor naþionale,
traduse din limba românã sau importate cu avizul ministerului de resort
din þara noastrã. Datoritã costurilor
foarte mari la care se ridicã editarea
manualelor pentru minoritãþi, din
cauza tirajului redus, o idee salvatoare
pentru minoritatea ucraineanã ar fi
importul acestor manuale din Ucraina.
În cadrul organizãrii olimpiadelor
de limba ºi literatura maternã ucraineanã, cu sprijinul Departamentului
pentu Relaþii Interetnice, olimpicii
premianþi au beneficiat, în ultimii ani,
de excursii în strãinãtate (Spania,
Franþa, Italia etc.).
Aproape în totalitate, cheltuielile
UUR pentru presã, acþiuni culturale,
simpozioane etc. sunt asigurate de
Guvernul României prin DRI. Dar ne
punem întrebarea: dacã aceste finanþãri ar fi sistate, am putea supravieþui?
Dupã pãrerea noastrã, în stadiul actual în care ne aflãm, nu vom rezista. În
acest sens, considerãm cã noua conducere aleasã ar trebui sã elaboreze,
într-un final, o strategie pe termen
lung sau scurt, în care sã fie inclusã ºi
autofinanþarea, aspect pe care alte
minoritãþi l-au luat în calcul ºi, chiar,
au fãcut primii paºi în aceastã direcþie.
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O dovadã evidentã a preocupãrilor în ceea ce
priveºte extinderea relaþiilor de colaboare cu
Ucraina îl constituie proiectul de modernizare a
vãmii Halmeu în colaborare cu autoritatea vamalã
din þara vecinã, vizitele reciproce ºi corespondenþa
purtatã ducând la armonizarea proiectului care ar
urma sã se depunã în vederea evaluãrii ºi finanþãrii
pânã la 1 noiembrie 2011. Domnul Kotyk a fost
rugat ca ºi partea ucraineanã sã depunã partea sa de
proiect în timpul stabilit pentru a nu se pierde
fondurile europene.
Viorel Kotyk susþine colaborarea cu
autoritãþile sãtmãrene
Dl Viorel Kotyk, dupã ce a mulþumit prefectului
Giurcã pentru cã l-a primit la dialog, a subliniat
faptul cã închegarea unor relaþii de colaborare dintre sate ºi comune situate pe o parte ºi alta a
graniþei de stat, vor sta la baza constituirii relaþiilor
interstatale. A fost apreciatã ºi buna colaborare a
organismelor judeþene cu UUR, filiala Satu Mare.
Oaspetele ºi-a precizat ºi scopul vizitei în acest
nord de þarã. Ministrul consilier Kotyk face parte
dintr-o comisie interministerialã româno-ucraineanã care evalueazã frontiera de stat, în special
cea de pe apã, care se impune a fi pusã la punct.
Adesea cursurile de apã îºi modificã traseul, debi tele º.a., aspecte care pot conduce la anumite
probleme. S-a vorbit apoi despre un plan de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe din
România ºi cel din Ucraina, fiind în pregãtire o
vizitã a preºedintelui Traian Bãsescu la Kiev. A
fost apoi evidenþiat aspectul ce dovedeºte creºterea
în ultimii ani a nivelului relaþiilor economice-co merciale dintre cele douã þãri. Pânã la sfârºitul
acestui an se estimeazã schimburi comerciale în
valoare de douã miliarde de dolari, ceea ce înseamnã o dublare faþã de nivelul din anul precedent 2010 ºi triplare faþã de anul 2009. Viorel Kotyk
ºi-a manifestat optimismul privind intrarea cât de
curând a Ucrainei în UE, fiind finalizat Acordul de
asociere. Ucraina participã deja la o serie de activitãþi ale NATO.
S-a mai spus cã în Ucraina sunt aproximativ
100 de ºcoli în care se predã limba românã în
satele cu populaþie minoritarã românã. S-a solicitat
sprijin pentru susþinerea ºi la noi în judeþ a
învãþãmântului în limba ucraineanã. Adus în discuþie punctul de trecere a frontierei de la Tarna
Mare, nu s-a gãsit soluþia convenabilã pentru a
putea avea o comunicare directã spre Ucraina întrun viitor apropiat. Unele puncte vamale mai mici
au fost închise vremelnic la graniþa cu România.
Este necesarã alinierea acestora la exigenþele în
materie formulate de UE. Vor rãmâne funcþionale
doar punctele care prezintã un interes de facturã
internaþionalã.
Un alt aspect discutat a fost lipsa în judeþul Satu
Mare a posibilitãþilor de recepþionare a emisiunilor
radio-tv în limba ucraineanã. Subiectul a rãmas
deschis. Se cuvine subliniat faptul cã discuþiile
s-au purtat exclusiv în limba românã, oaspetele
fiind bun vorbitor al acestei limbi pe care a învãþato încã din copilãrie, fiind nãscut în zona Cernãuþi.
ªi-a perfecþionat cunoºtinþele de limba românã
vreme de mai mulþi ani lucrând în România.
Mihai MaCIOCa
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Agapå aniversarå

Sfârºit de varã toridã ºi început
de toamnã bogatã pe plaiurile
binecuvântate de Dumnezeu ale
Bucovinei.
Covorul policrom al florilor încã
neatinse de sãrutul rece al brumelor
timpurii, te-ndeamnã ºi te cheamã parcã la un
popas pe o bãncuþã umbritã dintr-un pãrculeþ
scãldat în verdeaþã, unde poþi depãna în liniºte,
cu prietenii, nostalgice aduceri aminte despre
anii tinereþii mult prea grãbiþi ºi repede trecãtori. Dând parcã glas acestor tainice chemãri ale
firii, absolvenþii promoþiei 1956 ai ªcolii
Pedagogice cu limba de predare
ucraineanã din Siret ºi ai promoþiei
1961 ai Liceului Teoretic, ºi-au dat
întâlnire spre a serba, la acest
început de septembrie, 55 ºi respectiv 50 de ani de la absolvirea
studiilor.
Adunarea participanþilor a
început chiar pe aleile liniºtitului
pãrculeþ din strãvechea urbe rãdãuþeanã.
Am descins apoi la cochetul
restaurant hotel Gerald's într-o salã
modernã ºi frumos aranjatã. A
început forfota îmbrãþiºãrilor tandre, a strângerilor de mânã ºi a cascadelor de întrebãri legate de sãnãtate, familie, copii etc.
Pe ici, pe colo au fost ºi ceva
lacrimi stoarse în colþul ochilor, marcând parcã
nostalgia tinereþelor trecute.
Dupã ce s-a mai potolit forfota dintre mese,
a intrat în acþiune ºi lichidul dezlegãtor de
limbã, cãci unii am avut grijã sã nu venim de
acasã cu mâna goalã.
Colegul nostru Gheorghi Mihai ºi-a aranjat
de la sine putere rolul de maestru de ceremonii,
a adus cãlduroase mulþumiri colegelor Grosaru
Ana ºi ªteiner Ioana de la pedagogic ºi ªoflãu
Domnica-Oltea de la liceu care s-au ocupat de
mobilizare. S-a putut constata faptul cã la ceremonia întâlnirii au rãspuns „prezent“ un numãr
de 17 colegi de la cele douã clase de la pedagogic ºi 13 de la clasa de liceu. Au trecut într-o

La Bãlcãuþi

altã dimensiune a timpului 14 de la pedagogic
ºi 13 de la clasa de liceu. Pentru aceºtia cât ºi
pentru toþi profesorii trecuþi ºi ei în lumea celor
drepþi, s-a þinut un moment de reculegere. Din
binecunoscute pricini au lipsit destul de mulþi
dintre noi, neputând lua parte la bucuria revederii. S-a trecut apoi la servitul prânzului alcã-

tuit mai mult din alimentaþie vegetarianã.
Colegul nostru mai sus-amintit a dat citire unui
omagiu dedicat tuturor dascãlilor care ºi-au
adus contribuþia pe mãnosul ogor al ºcolii
româneºti semãnând neîncetat pulberi de aur, la
lumina secerei ascuþite a lunii peste seminþele
ce urmau sã încolþeascã ºi sã dea rod bogat,
pentru cã fiecare dascãl este fãclia ce se stinge
încet luminându-i pe alþii.
Actualii senatori ºi deputaþi, precum ºi toþi
aceia care ne conduc ar trebui sã aibã mereu în
vedere faptul cã au ajuns acolo unde sunt ºi
datoritã strãdaniei depuse de anonimul învãþãtor care adeseori este uitat în cabinetul lor de
audienþe ca un obiect decorativ atunci când îºi

cere drepturile ºi numai roua amarã
ce-i acoperã ochelarii picurã apoi
pe obrajii brãzdaþi de ridurile
adunate de-a lungul atâtor generaþii
de copii, care s-au adãpat la izvorul
nesecat al cunoaºterii. Cãci ce este
în fond dascãlul? O fiinþã ce se aseamãnã cu
sfinþii. Ei au dãruit, dãruiesc ºi pentru aceasta
Cel de Sus i-a hãrãzit loc înalt la „Izvorul
Luminii“, loc plin de verdeaþã.
Înscriindu-se pe aceste coordonate, ºcoala
de la Siret a dat absolvenþi dedicaþi trup ºi suflet
meseriei de dascãl. Mulþi dintre ei dobândind
înalte cunoºtinþe, au ajuns oameni
de vazã în peisajul cultural românesc de expresie ucraineanã, printre
care putem cita numai pe câþiva
cum ar fi rãposatul Gicã Lucan scriitor ºi Eugen Mihaiciuc - publicist, pe actualii profesori universitari Ion Robciuc ºi Ioan Rebuºapcã,
pe Mihai Mihailiuc - poet ºi publicist, Corneliu Irod - scriitor ºi mulþi
alþii care au fãcut sau fac cinste
ºcolii care i-a propulsat pe orbita
recunoaºterii naþionale.
Au rãsunat apoi cântece din anii
tinereþii, romanþe din timpuri
demult apuse, glume ºi amintiri
depãnate nostalgic.
Domnul Ion Robciuc care, alãturi de soþia sa, a participat la
aceastã agapã aniversarã a mulþumit cãlduros
pentru momentele emoþionante trãite alãturi de
noi ºi ca prim-vicepreºedinte al Uniunii
Ucrainenilor din România, a îndemnat participanþii sã colaboreze mai activ la publicaþiile
ucrainene pe care le editeazã UUR.
S-au fãcut multe poze în grup ºi în grupuleþe
mai mici, dupã care ne-am rãspândit care
încotro, spre casele noastre, nu înainte de a ne
hotãrî sã ne întâlnim la anul din nou, de data
aceasta la Siret, spre a ne reîncãrca astfel bateriile cu bunã dispoziþie ºi confort sufletesc.
Mihai GHEORGHI

Sårbåtoare în satul meu

Acþiunea a ajuns la cea de-a III-a
ediþie. A debutat în 2010, mai exact
la 1 octombrie 2010, de hramul saNu-l putem uita pe dl Viorel Chalapco, cel
tului Bãlcãuþi, judeþul Suceava.
care
a fost un factotum.
Enumerãm organizatorii: prof. Petru ªoi„Sãrbãtoare
în satul meu“ s-a desfãºurat de-a
man, prezentator Chalapco Jeanina, membrii
lungul
a
douã
zile,
1-2 octombrie 2011. Iatã ºi
formaþiei „Kozaciok“ ºi pãrinþii lor.
formaþiile participante: „Kozaciok“ Bãlcãuþi, „Negostineanca“ - Negostina,
„Ciutura“ - Brãieºti,
Câmpulung, „Bundiþa“ - ªcoala din
Brãieºti, „Plaiurile
Soloneþului“ - Soloneþ, „Cetina“ Vama, „Kolomyika“

Botoºani, „Stejãrelul“ - Cajvana,
„Arcanul“ - Universitatea „ªtefan
cel Mare“ din Suceava, Formaþia
Liceului Sportiv din Suceava.
Artiºtii au fost aplaudaþi la scenã

deschisã.
Dacã mãcar în fiecare comunã, nu în fiecare
sat în care trãiesc ucraineni, am avea un OM,
precum profesorul Petru ªoiman, un primar
precum dl Vasile Ursachi, elevi ºi pãrinþi minunaþi, precum cei din Bãlcãuþi, am putea fi cu
fruntea sus. Cinste lor!
Mai adaug cã toate formaþiile au stat la masã, fiind primiþi ca niºte hrãmari dragi, cã doar
era hram la Bãlcãuþi: Acoperãmântul Maicii
Domnului (Pokrova).
A consemnat Kolea Kureliuk, cel care,
împreunã cu dl Dimitrie ªveduneac, s-a deplasat la Bãlcãuþi special pentru acest eveniment.
Kolea KURELIUK

Formaþia„Kozaciok“dinBãlcãuþi
Iatã ºi finanþatorii: Consiliul Local Bãlcãuþi
(primar dl Vasile Ursachi), Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Suceava (prof. Ioan
Bodnar), Fundaþia „Alcedo“, Centrul Cultural
Bucovina.
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- Siret, „Florile Bucovinei“ - Rãdãuþi, „Þânþãroiul“ - Iaslovãþ, Formaþia de la Palatul
Copiilor din Dorohoi -
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Stelian Gruia IaÆentiuc comemorat
la „Ziua culturii arborene“

Acþiunea s-a desfãºurat la
Arbore în cadrul Universitãþii
Populare a Societãþii pentru
Cultura ºi Literatura Românã
în Bucovina.
S-au implicat în organizarea ei dl primar Ionel Hrinþescu, profesorii Petru Bejenariu ºi
Gheorghe Dolinschi, precum ºi deputatul Mircea Irimescu, preºedintele
SCLRB.
Înainte de a relata despre acest important eveniment, aº dori sã prezint
câteva date din biografia lui Stelian
Gruia Iaþentiuc.
S-a nãscut la data de 16.04.1933 în
satul Clit, comuna Arbore, judeþul Suceava. Urmeazã ºcoala primarã ºi gimnaziul la Arbore. În anul 1982, a
absolvit Liceul Comercial din Suceava,
iar în anul 1955, Facultatea de Filologie
a Universitãþii din Bucureºti.
Între 1955 ºi 1959, este bursier al
Universitãþii „Taras ªevcenko“ din
Kiev, unde se specializeazã în ucraineanã.
Profeseazã apoi ca lector ºi profesor
de literatura ucraineanã la Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Slave a Universitãþii din Bucureºti.
În 1950, a debutat cu articole în ziarul „Zori
noi“ din Suceava.

ExpoziþiedecarteStelianGruiaIaþentiuc

Dl prof. Gheorghe Dolinschi a povestit
despre prietenia lui Stelian Gruia Iaþentiuc cu
Grigore Vieru, ºi cã a avut fericirea ºi onoarea
sã-i aibã oaspeþi acasã la el ºi la o acþiune organizatã cu elevii în 23 iulie 1993. A vorbit apoi
despre Stelian Gruia Iaþentiuc ca traducãtor, arãtând
participanþilor cã Stelian
Gruia Iaþentiuc a tradus poezii ale poeþilor de 17 naþionalitãþi din fosta Uniune
Sovieticã în volumul „Nebãnuitul vers al lumii“.
Despre copilãria lui Stelian Gruia Iaþentiuc, a vorbit
dl Bogdan Ciobâcã de 85 de
ani, care l-a cunoscut foarte
bine.
De departe cea mai bunã
prezentare a lui Stelian Gruia
Iaþentiuc a fãcut-o preotulprofesor Bereholschi Cãtãlin, sub titlul „Stelian Gruia
Iaþentiuc, cântãreþ al plaiuriProf.GheorgheDolinschi,despreStelianGruiaIaþentiuc
lor natale“. Iatã ce a spus el:
A scris în limba ucraineanã „Eminescu
„Chiar de la începutul activitãþii sale profeukrainskoiu movoiu“ (1964), „Koleso“ (1964), sionale, cadru didactic al Universitãþii din
„Pastuch i dyka cereºnea“ (1973), „Nadra“ Bucureºti, Stelian Gruia Iaþentiuc s-a mândrit
(1971), „Molytva i prokleattea“ (1995).
cu faptul cã s-a nãscut pe plaiurile binecuvânDe asemenea, a scris prefeþe la cãrþile tate ale Bucovinei. „Întâi sunt bucovinean, ºi„Kobzar“ ºi „Opovidannea“ (O.
Kobyleanska).
A tradus din limba ucraineanã
„Au trecut în goanã caii“, „Antologie ucraineanã de prozã scurtã“,
„Dumy“, Taras ªevcenko - „Poeme“,
„Nebãnuitul vers din umbra lunii“,
„Balada locului“.
În limba românã au vãzut lumina
tiparului „Sâmbãta morþilor“ (1964),
„Baladele Arborei“ (1977), „Nord“
(1977), „Calul negru“ (1983), „Prin þul Constantin“ (1966), „Poet pe
Golgota Basarabiei“ (1995), „Mãgãruºul nãzdravan“ (1991). Postmortem, i-a apãrut, în 2001, „Taras
ªevcenko“.
Sã trecem la cele spuse despre
Stelian Gruia Iaþentiuc de cãtre o
BogdanCiobâcã,prietendincopilãrie
parte dintre participanþi, nu înainte
de a nota faptul cã la aceastã acþiune a participat ºi o delegaþie din comuna Dãrmãneºti, alcã- apoi român, iar de restul vom mai vedea“, erau
tuitã din Dimitrie ªveduneac, Victor Cozariuc, cuvintele pe care le-am auzit de mai multe ori
din gura sa. Tot atunci a renunþat la numele de
Ion Chiriliuc ºi Nicolai Cureliuc.
Dl prof. Petru Bejenariu a subliniat faptul cã familie Iaþentiuc, fiind apoi cunoscut numai sub
Stelian Gruia Iaþentiuc a susþinut de fiecare datã numele de Stelian Gruia, aºa semnând apoi
cã este cetãþean român de etnie ucraineanã ºi se operele sale. Dar sã ºtiþi cã niciun moment nu
ºi-a negat apartenenþa la etnia ucraineanã“.
mândrea de acest lucru.
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Ori de câte ori venea la
Arbore, fie în concediu sau
chiar numai în trecere, stãtea
îndelung de vorbã cu þãranii
din sat, spunând mereu cã
este de-al lor. În tinereþea sa a
fost la foarte multe clãci ºi
baluri, fiind recunoscut ca un mare
petrecãreþ ºi, ce este mai important,
acolo unde era el, era ºi multã veselie.
Deºi soþia sa, Lidia, era originarã din
Ucraina, s-a încadrat perfect în societatea româneascã alãturi de distinsul
sãu soþ. Iubea nespus graiul bucovinean. Eroii cãrþilor sale sunt tovarãºi
de-ai lui de joacã, foºti colegi de cla sã, vecini sau, pur ºi simplu, cunoºtinþe din sat.
La 15 august 1993, l-am vizitat
acasã cu o echipã de la TVR Iaºi în
vederea realizãrii unui interviu, care
sã fie prezentat pe postul de televiziune. Dar am fost refuzaþi. „Lumea
mã ºtie ca un adevãrat urs ºi, uitaþi-vã
acum la mine, cã am ajuns, din cauza
bolii, ca un par de clãi.“
Spre sfârºitul lui august, când a
plecat la Bucureºti pentru ultima datã, a trecut
ºi pe la noi. L-am petrecut pânã la staþia de
autobuz. N-a putut veni cu maºina pentru cã nu
era în stare sã conducã, boala fiind agravatã. La
despãrþire ne-a spus cu tristeþe: „Mãi, bãieþi, eu
mã duc“. Pe moment, n-am dat atenþie.
Iatã cã la 16.10.1996, Stelian Gruia Iaþentiuc
a plecat în lumea celor drepþi.
Fie-i þãrâna uºoarã!
Kolea KURELIUK

Mådålina Slusarec
Mãdãlina, fiica lui Slusarec Petru ºi Elena,
oameni gospodari ºi de omenie, ºi-a descoperit
încã de copilã vocaþia cântecului popular ucrainean ºi bucovinean. Primele clase de gimnaziu
de la ºcoala sat Izvoarele Sucevei îi devin antren pentru pasiune mai ales la serbãrile sfârºitului de an ºcolar.
Auzisem nu demult despre ea prin „gura
lumii“, însã pentru o dovadã certã a talentului
ei am abordat-o recent sã mi se prezinte. Fata
aceasta trecutã ceva de 16 ani este acum elevã
în clasa a XI-a la Liceul de Artã „Ciprian
Porumbescu“ din Suceava.
Din clasa a VI-a, s-a înscris la clubul copiilor din Câmpulung Moldovenesc unde îndrumãtorul cultural Liviu Boºneag a însoþit-o cu
un grup de eleve din oraº sã cânte la anumite
serbãri ºi alte manifestãri la ºcoli ºi licee din
Capitalã. Debutul ºi-l face în 2010 cu melodii
poulare la posturile TV ETNO ºi OTV, iar în
2011, apare sãptãmânal în zilele de luni la emisiunea TV FAVORIT între orele 19-21 cu piesa
FLORICEA DE PÃPÃDIE înregistratã de
Constantin Atodiresei, profesorul ei de canto.
În studioul aceluiaºi profesor din Suceava va
mai înregistra cântecele: DRAG MI-E MIE
CÂNTECUL, PLÂNGEÞI OCHI ªI LÃCRIMAÞI, CU GÃINA LA NÃNAª.
- Ce planuri de viitor mai are Mãdãlina?
- Vreau sã-mi înregistrez cântecele pe CDuri. Doresc sã-mi termin liceul apoi sã urmez
Conservatorul de Muzicã din Cluj.
- Frumos, Mãdãlina, n-am ce zice. Tu ºi cu
Ioanina Vovciuc, despre care cititorii au aflat
deja din ziar, sunteþi tinere talente nãscute pe
aceste plaiuri, în anii trecuþi „uitate parcã de
lume!“ Cinste vouã ºi succes!
Decebal alexandru SEUL
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Festivalul Interetnic al
Euroregiunii „Dunårea de Jos“
asemenea, au fost prezenþi comunitatea cehilor
(ansamblul „Perliciki“) ºi cea a bulgarilor - Sadveiceata - din raionul Cahul - Republica Moldova
ºi comunitatea bulgarilor - ansamblul „Izvorce“
din raionul Cantemir - Republica Moldova.
La festival, au participat ºi reprezentanþi ai
etniilor din judeþul Galaþi: de la comunitatea rromilor „Procultura“,
comunitatea
turcã ºi ansamblul
Olympos al
comunitãþii
elene. Judeþul Brãila a
fost reprezentat de ansamblul folcloric „Dunãrea liniºtitã“, iar din
Tulcea ºi au
DlEugenChebacînmâneazãcomunitãþiiucrainenedinGalaþi f o s t
prezente
DiplomadeParticiparelafestival
ansamblul
„Kaynanalar“,
ansamblul
tãtarilor
de Istorie. Consiliul Judeþean Galaþi a impus un turc
nou ritm culturii gãlãþene. Numãrul manifestã- „Yildizlar“ ºi ucrainenii din celebrul ansamblu
rilor culturale de prestigiu internaþional a crescut, „Zadunaiska Sici“ însoþit de dl preºedinte al acesiar Galaþiul începe sã se remarce ca un centru cul- tei comunitãþi Dumitru Cernencu. Participanþii
tural important al Euroregiunii „Dunãrea de Jos“. s-au deplasat în judeþul Galaþi unde a debutat
Numeroasele parteneriate internaþionale ale Festivalul Interetnic „Dunãrea de Jos“. Formaþiile
Consiliului Judeþean au adus la Galaþi, de-a lun- din Ucraina au plecat în oraºul Tecuci, cele din
gul timpului, artiºti de valoare, iar instituþiile cul- Cahul - în oraºul Târgu-Bujor, cele din raionul
turale pe care le patroneazã au intrat în cercul Cantemir au dat un spectacol de calitate în comuselect al organizatorilor de festivaluri de renume na Schele, iar formaþiile din Tulcea au prezentat
naþional ºi internaþional. Preºedinþia Euroregiunii un spectacol reuºit în localitatea Slobozia
„Dunãrea de Jos“ ºi cea a Asociaþiei de Cooperare Conache. Organizatorii festivalului ºi-au propus
Transfrontalierã, a fost acordatã, în cadrul lucrã- foarte multe activitãþi. Programul de debut a avut
rilor Consiliului la Odesa, preºedintelui Consi - loc la Complexul Muzeal de ªtiinþele Naturii cu o
liului Judeþean, Eugen Chebac. Au optat pentru expoziþie de carte ºi obiecte tradiþionale, precum
aceasta reprezentanþii celorlalte regiuni: raioanele ºi organizarea unei sesiuni de comunicãri ºtiinþiCahul ºi Cantemir din Republica Moldova, fice. Complexul Muzeal de ªtiinþele Naturii
regiunea Odesa din Ucraina, iar din România, Galaþi a luat fiinþã în anul 1990 ºi reprezintã una
dintre marile instituþii muzeale ale României
consiliile judeþelor Brãila ºi Tulcea.
Pentru urmãtorii doi ani, misiunea Euro - având ca obiective cercetarea ºi conservarea bioregiunii „Dunãrea de Jos“ este una importantã ºi
destul de dificilã având în vedere cã va trebui sã
În miez de Brumãrel
se menþinã ºi chiar sã se depãºeascã nivelul de (12 octombrie) pe tereperformanþã la care a ajuns Euroregiunea în tim- nul de sport al ªcolii pul mandatului regiunii Odesa, sub conducerea sat Izvoarele Sucevei, în
domnului preºedinte Mykola Skoryk. În acest prezenþa dlui primar Misens, în ce priveºte primele acþiuni culturale de hail Mechno ºi a altor
amploare, Consiliul Judeþean Galaþi a organizat, funcþionari de la Consiliul Local, a cadrelor diîn luna august a.c., Festivalul Interetnic al Euro- dactice ºi a pãrinþilor a avut loc cea de a II-a
regiunii „Dunãrea de Jos“ inclus în programul ediþie a Târgului de toamnã al fructelor de
„Promovarea culturalã comunã - mijloc de dezvol- pãdure.
tare a cooperãrii euroregionale la Dunãrea de Jos“.
În deschiderea acestei manifestãri a vorbit dl
Acest festival are tradiþie, debutul lui fiind Ion Aflorei, directorul coordonator al ºcolilor
chiar la Galaþi, în anul 1999.
din comunã, care printre altele a arãtat cã: „pãPentru gãlãþeni, luna august a fost o perioadã durea - aurul verde prin fructele ei ascunde un
bogatã în festivaluri - cinci la numãr. Festivalul tezaur nebãnuit de vitamine, minerale care cu
Interetnic al Euroregiunii ºi Festivalul Interna- generozitate se pot culege ºi valorifica. Gospoþional de Folclor „Doina Covurluiului“ au adus la dinele ºtiu sã le conserve, sunt produse ecolo Galaþi peste 700 de invitaþi. Sute de gãlãþeni au gice care iatã cã, în aceastã zi, se pot cumpãra
umplut esplanada Casei de Culturã a Sindicatelor. la preþuri destul de convenabile care parcã sfiA fost o expoziþie de culoare, cântec, joc ºi voie
deazã criza...
bunã adusã de artiºti de pe meleagurile strãine.
Sã dorim acestui târg, prin izvorul lui de
Ansamblurile invitate au dãruit publicului
sãnãtate,
perenitate ºi viaþã lungã“ a conchis
spectacole impresionante, pline de sensibilitate
domnia
sa.
Tot dl director a anunþat programul
artisticã ºi culoare ºi au cucerit ºi uimit publicul
manifestãrii.
Pentru început au evoluat, folocu graþie, energie ºi talentul lor.
sind
ca
scenã
covorul de iarbã al terenului, gruGãlãþenii au avut posibilitatea sã admire an purile
folclorice:
„Brãduleþ“ (ªcoala Breaza)
samblurile minoritãþilor din regiunea Odesa,
„Colþ
de
munte“
(ªcoala Moldova-Suliþa),
Ucraina, „Juravuºka“ (Comunitatea ruºilor),
„Izvoraºul“
(ªcoala
Izvoarele Sucevei) care în
„Cernomor“ (comunitatea cazacilor), „Þãrãncuaplauzele
participanþilor
au prezentat cântece ºi
þa“ (comunitatea moldovenilor), „Ciali cusu“ ºi
„Sendachiului“ (comunitatea gãgãuzilor). De
Consiliul Judeþean Galaþi este autoritatea
administraþiei publice care, consecventã principiului sãu de susþinere a dezvoltãrii judeþului, a
sprijinit în mod constant promovarea valorilor
culturale autentice la Dunãrea de Jos - Complexul
Muzeal de ªtiinþele Naturii, Muzeul de Artã
Vizualã, Biblioteca „V.A. Urechia“ sau Muzeul

diversitãþii ecosistemelor naturale, îmbogãþirea
patrimoniului ºtiinþific, dar ºi educaþia ecologicã
pentru conservarea naturii. În cadrul sesiunii de
comunicãri ºtiinþifice, dna Iaroslava Oresea
Colotelo, consilier principal la Ministerul Culturii
ºi Patrimoniului Naþional, a prezentat o expunere
documentatã ºi interesantã despre renaºtere ºi
despre cultura ucrainenilor din România, iar din
partea Ucrainei a luat cuvântul dl profesor universitar, decanul Facultãþii de Istorie din Odesa,
Veaceslav Kuºnir.
La parterul Complexului Muzeal de ªtiinþele
Naturii au fost organizate douã expoziþii de fotografii ºi expoziþii de carte, reviste ºi ziare apãrute

în România, în limbile ucraineanã ºi românã ale
scriitorilor ºi jurnaliºtilor ucraineni. Amintim
doar câteva nume de scriitori ºi publiciºti ucraineni din România ale cãror opere au fost expuse
în cadrul expoziþiei: Ion Robciuc, Mihai
Mihailiuc, Mihai Traista, Ivan Ardelean, Ivan
Covaci, Nicolae Corsiuc etc. Pentru participare
activã la Festivalul Interetnic al Euroregiunii
„Dunãrea de Jos“ dl Eugen Chebac, preºedintele
Consiliului Judeþean Galaþi ºi preºedintele
Euroregiunii, a acordat comunitãþii ucrainene din
localitate o Diplomã de Participare ºi dlui Alexandru Gherbãnescu pentru expoziþii de fotografii. Toate ansamblurile participante la festival
au fost invitate pe scena de la esplanada Centrului
Cultural al Sindicatelor unde a avut loc premierea
ºi au fost rãsplãtiþi toþi cei care au contribuit la
buna desfãºurare a festivalului interetnic.
Vichentie nICOLaICIUC-KOnTUª

Târgul de toamnå al
fructelor de pådure, ediÆia a II-a
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dansuri din zonele de unde provin. Mai apoi
participanþii au fost invitaþi sã viziteze ºi sã
cumpere din diversitatea produselor expuse în
borcãnaºele de pe mãsuþele ordonat aranjate în
spaþiul amintit. Marinata de pipinci, siropurile
de zmeurã, meriºoare, afine, fragi, trandafiri,
zacuscã de pipinci, de fasole-pãstãi, gemurile
de afine, meriºoare, fragi, zmeurã au fost doar
câteva dintre preparatele delicioase cele mai
degustate, apreciate ºi cumpãrate. Au cules
aplauze pentru buna pregãtire a târgului toþi
elevii ªcolii cu clasele I-VIII Izvoarele Sucevei
dintre care enumerãm câteva nume: Andreea
Zinici, Georgiana Mechno, Georgian Moþco,
Alin Bouhar (clasa a II-a), Graþiela Irimie,
Andreea Gorban (clasa a V-a), Maria Severin,
Constantin Serediuc, Robert Moºulea (clasa a
VI-a), Paula Alexander, Geanina ªtefan (clasa a
VII-a), Adriana Mehno, Ioanina Vovciuc,
Marinela Serediuc (clasa a VIII-a). La reuºita
târgului din acest an au contribuit sponsorii:
Anica ºi Ionicã Zinici, Florin ºi Adela Irimie.
Decebal alexandru SEUL
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S-a încheiat Congresul al VI-lea al UUR
Comisia de validare a mandatelor, aprobatã de cel de-al VI-lea
Congres al UUR, aduce la cunoºtinþã cã din totalul de 120 de delegaþi aleºi de conferinþele filialelor
UUR, ºi-au exprimat votul 108
delegaþi.
În organele de conducere statutare ale UUR au fost aleºi urmãtorii:

4. Hleba Gheorghe
5. Macioca Mihai
Secretar general
1. Horvat Liuba

Preºedinte
1. Buciuta ªtefan

Vicepreºedinþi
1. Ardelean Ioan
2. Cernencu Dumitru
3. Colotelo Iaroslava
4. Liber Ivan
5. Micolaiciuc Gavrilã
6. Semciuc Victor

Prim-vicepreºedinþi
1. Robciuc Ion
2. Petreþchi Miroslav
3. Bodnar Ioan

Consiliu (Rada)
1. Buciuta ªtefan
2. Petreþchi Miroslav
3. Bodnar Ioan

Rezoluþia
adoptatã de Congresul al VI-lea al UUR

4. Hleba Gheorghe
5. Robciuc Ion
6. Macioca Mihai
7. Ardelean Ioan
8. Cernencu Dumitru
9. Colotelo Iaroslava
10. Liber Ivan
11. Micolaiciuc Gavrilã
12. Semciuc Victor
13. Horvat Liuba
14. ªendroiu Terezia
15. Hrihorciuc Victor
16. Nicolaiciuc Vichentie
17. Pasemciuc Vasile
Prezidiu Executiv
1. Buciuta ªtefan
2. Robciuc Ion

Comisia de cenzori
1. Moisei Bogdan
2. Bilocopetiuc Paul
3. Semeniuc Vasile
Comisia de eticã ºi litigii
1. Marocico Ion
2. Sauciuc Ilie
3. Spivaliuc Ledia

Mesaje ºi felicitãri
ambasadorul Ucrainei în România

14 septembrie 2011
În zilele de 30 septembrie - 1 octombrie 2011, la Timiºoara, s-au
Stimatedomnulepreºedinte,
desfãºurat lucrãrile celui de-al VI-lea Congres al Uniunii
Ucrainenilor din România (UUR). Pe baza documentelor prezentate
Vã mulþumesc sincer pentru inviºi în urma dezbaterilor s-a adoptat Rezoluþia celui de-al VI-lea
taþiadeaparticipalacelde-alVI-lea
Congres al UUR care stabileºte urmãtoarele obiective strategice ºi
Congres al Uniunii Ucrainenilor din
direcþii de acþiune ale organizaþiei pentru perioada 2011-2015:
Româniacarevaavealocînperioada
1. Pãstrarea ºi dezvoltarea, în continuare, a identitãþii ucrainene 30 septembrie - 1 octombrie 2011, la
prin amplificarea ºi diversificarea activitãþilor culturale ºi educative, Timiºoara.
Dinpãcate,înperioadamenþionatã,
prin cunoaºterea mai bunã a istoriei ucrainenilor.
mã
voi afla în afara graniþelor Ro2. Organizarea de manifestãri ºtiinþifice cu tematicã ucraineanã
mânieicuproblemedeserviciudinainte
(simpozioane, conferinþe) ºi participarea specialiºtilor noºtri la astprogramateºinuvoiputeafiprezentla
fel de acþiuni.
3. Popularizarea într-o mãsurã mai mare a lucrãrilor cultural- aceastã acþiune importantã pentru
ºtiinþifice, realizate de autori ucraineni din România, pe plan intern comunitatea ucraineanã din România.
Ca urmare, Ambasada Ucrainei va fi
ºi internaþional.
4. Sprijinirea programelor de educaþie a elevilor pentru ca ei sã reprezentatã la Congres de ministrul
trãiascã într-un spirit ucrainean; trezirea în ei a sentimentului consilier V. Kotyk ºi de consilierul V.
Timiº.
dragostei faþã de limba maternã ºi cultura ucraineanã.
5. Acordarea unei atenþii speciale tineretului; atragerea ºi proCongresul Mondial al Ucrainenilor
movarea tinerilor în funcþii de conducere a organizaþiilor UUR.
6. Mediatizarea largã prin presa editatã de UUR, site-ul UUR ºi
6 octombrie 2011
prin mass-media româneascã a informaþiilor referitoare la activitãþile desfãºurate în cadrul UUR ºi în comunitãþile ucrainene.
StimatedomnuleBuciuta,
7. Dezvoltarea ºi adâncirea, în continuare, a bunelor relaþii cu
Vãmulþumescsincerpentruinvitaþia
populaþia majoritarã, cu autoritãþile statului român, la cel mai înalt la cel de-al VI-lea Congres al Uniunii
nivel, cu autoritãþile locale ºi cu celelalte minoritãþi naþionale din Ucrainenilor din România care a avut
România.
loclaTimiºoara,la30septembrie2011,
8. Dezvoltarea, în continuare, a relaþiilor cu Ambasada Ucrainei precum ºi pentru posibilitatea pe care
în România, cu Ucraina ºi cu diaspora ucraineanã pe baza principi- mi-aþi oferit-o de a rosti cuvântul de
ilor de solidaritate, frãþietate ºi sprijin reciproc.
salut în faþa participanþilor la acest
9. Întãrirea legãturilor UUR cu marile organizaþii ucrainene eveniment ºi pentru ospitalitatea cu
europene (Congresul European al Ucrainenilor) ºi mondiale care am fost primit în timpul ºederii
(Congresul Mondial al Ucrainenilor, Consiliul Ucrainean Mondial meleînRomânia.
de Coordonare).
În numele Congresului Mondial al
10. Finalizarea Statutului de cãtre Consiliul UUR prin introduce - Ucrainenilor, vã felicit sincer pentru
rea tuturor modificãrilor aprobate de Congresul al VI-lea al UUR.
11. Apãrarea unitãþii membrilor în cadrul UUR ºi în afara ei.
Consulatul General a Ucrainei la
Gândirea poate fi diversã, dar acþiunea trebuie sã fie unitarã.
Suceava
12. Democratizarea, în continuare, a vieþii interne de organizaþie.
Accentul trebuie pus pe respectarea principiilor democraþiei ºi trans3 octombrie 2011
parenþei în conducerea UUR.
13. Atragerea comunitãþilor ucrainene neafiliate Uniunii Ucrai Preºedintelui Uniunii Ucrainenilor
nenilor din România care au dorinþa de a-ºi pãstra identitatea din România, deputatului ªtefan
Buciuta
ucraineanã.
14. Pregãtirea ucrainenilor din România pentru recensãmântul
Multstimatedomnulepreºedinte,
populaþiei din octombrie 2011. Este de dorit ca populaþia ucraineanã
Vã rog sã-mi permiteþi sã vã felicit
sã-ºi asume într-un numãr cât mai mare identitatea naþionalã.
15. Pãstrarea, întreþinerea ºi punerea în valoare a bunurilor UUR sincerºicordialcuprilejulalegeriiDvs.
în înalta ºi responsabila funcþie de
(sedii comunitare, muzee administrate de UUR, biblioteci etc.).
16. Asigurarea unei politici bugetare echilibrate între venituri ºi preºedinte al Uniunii Ucrainenilor din
cheltuieli; gestionarea cât mai eficientã a resurselor financiare ale România.
VãdorescdintoatãinimaputerecreUUR. Concomitent vor fi atrase fonduri interne ºi externe pe bazã de
atoare în activitatea Dvs. publicã
proiecte.
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3. Petreþchi Miroslav
4. Bodnar Ioan
5. Hleba Gheorghe
6. Macioca Mihai
7. Horvat Liuba

Folosesc acest prilej pentru a vã
felicitapeDvs.ºipetoþiucraineniidin
România cu prilejul Congresului ordinar al UUR, sã urez activitate fructuoasãdelegaþilor,sã-miexprimsperanþa
cãhotãrârilecevorfiadoptatevorcontribuilapãstrareaidentitãþiinaþionalea
comunitãþii ucrainene din România, la
sporireapatrimoniuluiculturalºispiritualalucrainenilordepretutindeniºia
poporuluiucraineanînansamblu.
Vã asigur pe Dvs. ºi pe toþi participanþii la Congres de profunda mea
stimã ºi reconfirm disponibilitatea
Ambasadei de a continua colaborarea
activã cu întreaga comunitate ucraineanã care numãrã multe mii de persoane.
Custimã,
Markian KULYK
realegereaDvs.înfuncþiadepreºedinte
alUniuniiUcrainenilordinRomâniaºi
vã doresc o activitate rodnicã în dezvoltarea vieþii publice ucrainene în
România.Vãcunosccapeunadevãrat
patriotucraineanºicredcãlungaDvs.
experinenþã în activitatea publicã va
constituiºipeviitorogaranþieaactivitãþiiprodigioaseaUniuniiUcrainenilor
dinRomâniasprebineleîntregiicomunitãþiucraineneºiaStatuluiUcrainean
independent.
Cuprofundãstimã,
CongresulMondialalUcrainenilor
Preºedinte,
Evhen CHOLIj
ucraineanã, fericire, sãnãtate ºi numai
bine.
Sunt convins cã talentul Dvs. în
organizareavieþiipublicevaservituturor ucrainenilor din România, dezvoltãriiidentitãþiilorcultural-naþionaleºi
atradiþiilorpopularelocaleucrainene.
Sper cã colaborarea în planul dezvoltãrii comunitãþii ucrainene din Româniavacontinua.
Primiþi încã o datã asigurarea profunduluimeurespect.
Consulul general,
Vasyl BOIECIKO
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Cuvântul preçedintelui Çtefan Buciuta Çtefan Buciuta
la deschiderea Congresului
la 67 de ani

Stimatedoamneºistimaþidomni,delegaþiºiinvitaþi, UniuniiDemocrateMaghiareTimiº,dlFranciscHalas,
pe reprezentantul Prefecturii Judeþului Timiº, dl subBineaþivenitlacelde-alVI-leaCongresalUniunii prefectZoltanMaroºi,pepreºedinteleUniuniiCehilor
UcrainenilordinRomânia.Acestaesteunuldintrecele -filialaTimiº,CuscoKarol.
Totodatã,avemonoareadea-isalutapeprimariiºi
maiimportanteevenimentealeorganizaþieinoastre.
În deschidere, îl invitãm pe Înalt Preacucernicul consilierii din satele ucrainene din România ºi pe
pãrinteIlieAlbiciuc,protopopulBisericiiUcrainenea reprezentanþiimass-mediei.
TrebuiesãmenþionãmcãlucrãrileCongresuluinosBanatului pentru a binecuvânta  lucrãrile celui de-al
tru au loc dupã ce,  cu puþin timp în urmã, la Kiev VI-leaCongresalUUR.
AºacumvãestecunoscutdinStatutulUUR,scopul Ucraina,aavutloccelde-al5-leaForumMondialal
de bazã al organizaþiei noastre este apãrarea drep- Ucrainenilor urmat de aniversarea a 20 de ani de
turilor oamenilor care aparþin minoritãþii ucrainene, Independenþã a Ucrainei, unde, împreunã cu alþi
pãstrareaidentitãþiietnice,alimbiimaterne,aculturii ucrainenidindiaspora,aufostinvitaþiºireprezentanþii
UniuniiUcrainenilordinRomânia.
ºireligiei,renaºtereaconºtiinþeinaþionale.
Cu aceastã ocazie, preºedintele Uniunii UcraiUniuneaUcraineniloresteoorganizaþiereprezentativã din România. Are reprezentant în Parlament, nenilor din România, dl Buciuta ªtefan, a fost ales
estemembrãaCongresuluiMondialalUcrainenilor,a membru în Consiliul Ucrainean Mondial de CoordoCongresului European al Ucrainenilor, a Consiliului nare.
Trebuiesãprecizãmcãînanul2009,laLondraUcraineanMondialdeCoordonareºiaAsociaþieiprivind relaþiile cu ucrainenii din diaspora („Ucraina - Anglia,aavutlocCongresulEuropeanalUcrainenilor
undepreºedinteleUniuniiUcrainenilordinRomâniaa
Lumea“).
fostalesmembruînConsiliu.
Stimaþiparticipanþi,
Stimaþidelegaþiºiinvitaþi,
Stimaþiprieteni,
Lalucrãrileceluide-alVI-leaCongresalUURparticipã120dedelegaþiºiînjurde50deinvitaþi.
Permiteþi-mi sã vã prezint oaspeþii de onoare care
participãlacelde-alVI-leaCongres.
Avem onoarea sã-l salutãm pe preºedintele
CongresuluiMondialalUcrainenilor,dlEvhenCholij,
careînlunaiunieafãcutovizitãdelucruînRomânia,
pepreºedinteleCongresuluiEuropeanalUcrainenilor,
dna Iaroslava Harteányi, pe ministrul consilier al
Ambasadei Ucrainei în România, dl Viorel Kotyk, pe
consilierul Ambasadei Ucrainei în România, dlVitali
Timiº, pe preºedintele Consiliului Regional Rachiv,
RegiuneaTranscarpatia-Ucraina,dlMykolaBerkela,
ºi pe preºedintele Consiliului Orãºenesc Rachiv, dl
Iaroslav Dumen, cu care în ultimul timp s-au semnat
acorduridecolaborarebilateralã,pedeputatulUniuniiDemocrateaSlovacilorºiCehilordinRomânia,dl
Adrian Meroslav Merka, pe deputatul Uniunii Croaþilor din România, dl Mihai Radan, pe preºedintele

Declaraþie politicã
Cel de-al VI-lea Congres al Uniunii
UcrainenilordinRomânia(UUR),desfãºuratîn
perioada 30 septembrie - 1 octombrie 2011, în
frumoasa salã a Casei de Culturã a UcrainenilordinTimiºoara,ademonstratîncãodatã,
dacãeranecesar,cãUUResteoorganizaþiede
prestigiuaetnicilorucrainenidinRomânia.Este
oorganizaþiereprezentativãparlamentarã,care
face parte din Consiliul pentru Minoritãþi
Naþionale din România, iar prin publicaþiile
sale, din Asociaþia Presei Minoritãþilor NaþionaledinRomânia.
Potrivitart.62dinConstituþiaRomânieiºia
prevederilor legilor electorale ale României,
UUResteoorganizaþiesimilarãcupartideleºi
organizaþiilepolitice.
Uniunea Ucrainenilor din România este
membrãaCongresuluiMondialalUcrainenilor
(SKU),aCongresuluiEuropeanalUcrainenilor
(EKU), iar preºedintele UUR este membru în
PrezidiulExecutiv.
Recent, la Adunarea Consiliului Ucrainean
Mondial de Coordonare, preºedintele Uniunii
Ucrainenilor din România, deputatul ªtefan
Buciuta, a fost ales membru în Prezidiul Executivalacestuiforum(UVKR).
Uniunea Ucrainenilor din România face
parte din Asociaþia pentru legãturile cu ucrainenii de peste hotarele Ucrainei (Asociaþia
„Ucraina-Lumea“).
LaCongresulUUR,auparticipat170dede-
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Cupãrerederãutrebuiesãamintimcã,înperioadadintreceledouãcongrese,comunitateaucraineanã
dinRomâniaasuferitpierderimari-trecereaînnefiinþãapreºedinteluiexecutivalUUR,IlieFraseniuc,a
vicepreºedintelui filialei UUR Suceava, Bodnariuc
Ioan,ascriitorilorVasileClem,OlexaBeuca,Homiuc
Gheorghe. Propunem un moment de reculegere în
memoriacelordispãruþi.Mulþumesc.
Pentru buna desfãºurare a lucrãrilor Congresului,
trebuie sã alegem un Prezidiu. Propun ca Prezidiul
celuide-alVI-leaCongresalUURsãfiealcãtuitdin9
persoane(Sesupunelavot).
Permiteþi-mi sã-i propun pe membrii Prezidiului
UUR: ªtefan Buciuta, Ion Robciuc, Gheorghe Hleba,
Miroslav Petreþchi, Ioan Bodnar, Iaroslava Colotelo.
Totodatã, am onoarea sã-i invit sã facã parte din
Prezidiu pe oaspeþii de onoare: dl Evhen Cholij, dna
IaroslavaHarteányi,dlViorelKotyk(Sesupunelavot).

UNIUNEA UCRAINENILOR DIN
ROMÂNIA, ORGANIZAÞIE
REPREZENTATIVÃ A ETNICILOR
UCRAINENI DIN ROMÂNIA
legaþiºiinvitaþi,cãrorale-aufostprezentaterapoarte asupra activitãþii Uniunii de cãtre
preºedinte, de cãtre preºedinþii celor 12 filiale
judeþene,precumºidecãtrepreºedinþiiComisiilordespecialitate:Comisiadecenzori,Comisia
de culturã ºi mass-media, Comisia de învãþãmânt, Comisia de presã ºi tipãrirea cãrþilor,
Comisiapentrutineretºisport,Comisiapentru
problemesociale,defamilieºifemeiº.a.
În cadrul discuþiilor purtate pe marginea
rapoartelorprezentate,s-asubliniatnecesitatea
adoptãrii Legii Minoritãþilor Naþionale din
România,caresãcontribuielaelaborareaprincipiilorºiabazeijuridiceclareprivindstatutul
minoritãþilor etnice din România. Aceastã lege
trebuie sã fie susþinutã de toþi deputaþii din
cadrul Parlamentului, indiferent de culoare
politicã.
Atâtpreºedinteleorganizaþiei,câtºialþivorbitori au apreciat în faþa delegaþilor ºi a invitaþilorinterniºistrãini,modulpragmaticîncare
statul român a rezolvat problema minoritãþilor
naþionaleºiaportulbugetaralacestuialaactivitateaacestororganizaþii.
Totodatã, au arãtat cã mai este necesar de
rezolvat unele probleme specifice etniilor mai
mici în ceea ce priveºte reprezentarea lor în

Cu prilejul
aniversãrii zilei
dumneavoastrã
de naºtere, 23
octombrie, colectivul redacþional al revistei „Curierul
ucrainean“ are
bucuria de a vã adresa cãlduroase
urãri de sãnãtate, de bucurii ºi
viaþã îndelungatã împreunã cu cei
dragi. Sunteþi unul dintre cei nu
foarte mulþi ucraineni care s-au
apropiat de comunitate pentru a-i fi
de folos cu toate puterile dumneavoastrã.
Cu majoritate de voturi aþi fost
ales de cãtre delegaþii celui de-al
VI-lea Congres al UUR pentru un
al doilea mandat de patru ani. Fie
ca bunul Dumnezeu sã vã dea tot ce
vã doriþi pentru a aduce la îndeplinire misiunea dumneavoastrã de
cea mai înaltã onoare ºi de maximã
responsabilitate.
Din toatã inima, vã dorim putere
de muncã astfel încât comunitatea
ucrainenilor din România sã poatã
beneficia de toate acþiunile pe care
o sã le întreprindeþi.
na mnohaia lita!
Curierul ucrainean

cadrul administraþiilor publice locale, bilingvismul, încurajarea ºi susþinerea ºcolilor cu
predareînlimbamaternãprinnumireacadrelor
cunoscãtoare de limba maternã, respectând
legile þãrii, stimularea elevilor ºi a cadrelor
didacticecuperformanþebuneîncadrulprocesului instructiv-educativ, acordarea unor burse
pentru elevii cu probleme sociale precare, precumºipentruceicuperformanþelaînvãþãturã.
ActivitateaConsiliuluideConducerealUUR,
a fost apreciatã ca fiind bunã, fapt ce a contribuit la confirmarea, în noua conducere a
Uniunii, a mai multor membri din vechea conducere.
Alegerea preºedintelui s-a exercitat prin vot
democratic,fiindtreicandidaþi,iarcumajoritatedevoturiexprimateindividual,înmodsecret,
afostreales,pentrualdoileamandatdeputatul
ªtefanBuciuta.
Cel de-alVI-lea Congres al UUR s-a desfãºurat în prezenþa invitaþilor din partea AdministraþieiJudeþeneTimiº,aunorcolegideputaþi,
a reprezentanþilor Ambasadei Ucrainei în
România,precumºiapreºedinþilorCongresului
MondialalUcrainenilor,EvhenCholij,ºiCongresului European al Ucrainenilor, Iaroslava
Harteányi.
PrinRezoluþiaadoptatãlaCongress-austabilituneleobiectivestrategiceºidirecþiideacþiune ale organizaþiei pentru perioada 20112015.
deputat ªtefan BUCIUTa,
preºedinte al UUR
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Discursul preçedintelui Ucrainei,
Viktor Ianukovyci, rostit la reuniunea
Consiliului Regiunilor (Extrase)
Ne-am reunit astãzi în prima ºedinþã a Consiliului Regiunilor în noul sezon politic. Se cuvine
deci sã vorbim despre rezultatele activitãþii noastre,
despre starea lucrurilor, despre situaþia social-economicã a fiecãrei regiuni a Ucrainei.
Parcurgem în prezent cea mai complexã etapã a
reformelor ºi aceastã problemã este definitorie pentru noi. Am trecut de la primele iniþiative ºi proiecte
la aplicarea reformelor.
Este, fãrã îndoialã, o muncã grea, de rutinã dacã
þinem seama de faptul cã în societate încã mai persistã o atitudine destul de prudentã, chiar o neîncredere
în reforme. Noi am mai vorbit despre acest lucru.
De aceea, tergiversarea sau mãsurile necorespunzãtoare sunt primite aspru ºi critic. Opozanþii noºtri
politici folosesc orice prilej pentru a discredita însãºi
filosofia reformelor chiar dacã înþeleg bine ºi, cu
ocazia campaniilor electorale, au repetat deseori cã
aºa nu se mai poate trãi, cã sunt necesare schimbãri.
Iar când noi am început, pentru prima datã în istoria
Ucrainei independente, sã ne ocupãm sistemic de
reforme, a apãrut problema cum sã fie oprite ele,
deoarece vechile obiceiuri urmãreau sã foloseascã
fondurile bugetare pentru propria îmbogãþire, sã se
adapteze pentru a trãi, pe baza diferitelor scheme,
mai bine decât trãieºte societatea ºi noi ºtim acest
lucru. Noi nu cãutãm duºmani în þara noastrã, dar
vrem sã trãim în aºa fel, încât fiecare om sã aibã un
loc de muncã, sã le asigurãm bãtrânilor ºi acelora
care nu sunt capabili sã munceascã un trai liniºtit ºi
omenesc. Acesta este scopul nostru principal.
De aceea, Consiliul Regiunilor este unul dintre
mecanismele sau instrumentele de pregãtire pentru
adoptarea de cãtre putere a unor decizii concrete.
Noi ne-am mai reunit de multe ori în aceastã componenþã, ne-am împãrtãºit experienþa ºi am luat
hotãrâri în comun. Avem obligaþia sã îmbinãm iniþiativele preºedintelui, ale Guvernului ºi ale Radei
Supreme cu activitatea practicã a puterilor locale.
Pentru cã oamenii trãiesc în regiuni ºi puterea localã
este aceea care pune în aplicare toate hotãrârile care
se iau la centru. Aº vrea sã subliniez importanþa ºi
rolul hotãrâtor pe care îl are puterea regionalã în procesul de reformare a þãrii.
Stimaþi colegi,
Trebuie sã discutãm astãzi rezultatele curente ale
dezvoltãrii regionale, mersul reformelor la nivel
local ºi, totodatã, sã stabilim care sunt sarcinile de
perspectivã.
Situaþia economicã din Ucraina în 2011 este relativ stabilã ºi prognozatã.
Creºterea economicã se bazeazã pe realizarea
reformelor importante în toate sferele. De asemenea,
urmãrim prognoza pe 2012 ºi dinamica existentã
astãzi în economia mondialã ºi pe pieþele mondiale
ca þarã care are o economie orientatã spre export.
Vreau sã prezint câteva date sintetizate. Creºterea
produsului intern brut real este de aproape 5%.
Volumul producþiei industriale pe perioada ianuarieiulie a crescut cu aproape 9%. Producþia industrialã
pe primele ºapte luni ale anului în curs a crescut în
22 regiuni, iar cea agricolã în 23 regiuni.
Organele puterii locale acordã o atenþie prioritarã
sectorului real al economiei. Rezultatele concrete ale
dezvoltãrii regiunilor sunt cele care pot caracteriza
eficienþa participãrii puterii locale la rezolvarea
sarcinilor complexe cu care se confruntã þara.
Între prioritãþile activitãþii puterii locale trebuie
evidenþiatã menþinerea stabilitãþii veniturilor populaþiei ºi combaterea sãrãciei în rândul populaþiei
active care presupune crearea unor locuri de muncã
noi ºi creºterea salariului real. Este necesar în plan

local sã se desfãºoare o muncã continuã de legalizare
a salariului, de eliminare a practicii de acordare a
salariului mai mic decât acel minim de subzistenþã.
ªtim foarte bine cã acolo unde se plãteºte un salariu
mic, o parte din el se oferã „în plic“. De aceea,
organele de ordine trebuie sã reacþioneze la acest
aspect. Cãci, imediat ce va începe reforma în domeniul pensiilor, viitorii pensionari vor avea de suferit.
Pe de altã parte, la buget nu intrã impozitele aferente, iar cetãþenii au nevoie mare de servicii medicale ºi de finanþare a educaþiei.
O astfel de situaþie este inadmisibilã, iar puterea
localã este aceea care trebuie sã rãspundã pentru ea.
Aºtept de la dumneavoastrã rezolvarea acestei probleme. Trebuie sã terminãm odatã pentru totdeauna
cu acest fenomen ruºinos cum este creºterea datoriilor salariale.
Acest aspect ºi multe altele ale situaþiei socialeconomice a regiunilor noastre scot din nou în evidenþã o serie de probleme de sistem.
Prima dintre ele este necesitatea depãºirii inerþiei
de supravieþuire de la un buget la altul pe baza ajutorului primit, creºterea rãspunderii pentru rezultatul
obþinut.
Într-adevãr, în lumea actualã cuprinsã de crizã
creºte rolul statului ca regulator eficient al proceselor economice. Noi vedem cã rolul statului a crescut
pe mãsurã ce criza economicã a cuprins toate regiunile din lume. Totuºi, nu trebuie sã identificãm acest
proces cu creºterea volumului subvenþiilor bugetare.
Principala rãspundere pentru gãsirea resurselor
de dezvoltare ºi de creare a condiþiilor instituþionale
pentru creºtere economicã în regiuni revine conducãtorilor acestora.
Desigur, regiunile nu au toate acelaºi potenþial
economic. Totuºi, baza de venituri sau starea depresivã nu pot constitui o scuzã permanentã pentru lipsã
de iniþiativã economicã a puterii locale.
Reforma fiscalã ºi bugetarã a consolidat în mod
substanþial independenþa financiarã a puterii regionale ºi a autoritãþilor locale.
În curând, Parlamentul va începe sã lucreze la
proiectul bugetului de stat pe 2012. Deocamdatã, eu
am o serie de observaþii la acest proiect. Împreunã cu
primul ministru abordãm foarte principial aceastã
problemã. Dar, cu ocazia discutãrii proiectului cu
Parlamentul ºi apoi cu Guvernul am îmbunãtãþit o
serie de prevederi ºi parametri. De aceea, Ministerul
Finanþelor trebuie sã lucreze în continuare la acest
buget, chiar dacã el a fost înaintat Parlamentului.
Aºa am procedat întotdeauna. Se spune cã perfecþiunea nu are limite, dar eu sunt, totuºi, convins cã acest
proces ne va permite sã ajungem la parametri bugetari cât mai optimi.
Apreciez cã între sarcinile-cheie ale bugetului pe
2012, ºi vreau sã subliniez acest lucru, se înscrie
necesitatea de a se influenþa egalizarea proporþiilor
macroeconomice de dezvoltare regionalã, de a se
acorda regiunilor un impuls financiar real ºi de a se
crea stimuli pentru creºtere prin diversificarea
surselor de resurse financiare.
Prioritarã trebuie sã fie ºi reducerea deficitului
bugetar, asigurarea echilibrului bugetelor locale,
realizarea politicii de cheltuieli pe baza programelor
de stat ºi regionale speciale ºi bugetare optimizate.
A doua problemã. Predominã tactica cârpirii gãurilor de cãtre puterile regionale în detrimentul politicii de dezvoltare a regiunii pe termen lung. Noi am
convenit cã vom finaliza construcþia obiectivelor de
infrastructurã începute, iar mai departe ne vom
miºca numai în mod planificat. Privim cu 2-3 ani
înainte ºi întocmim bugetul de dezvoltare.

ªtiu din proprie experienþã cã nu se poate realiza
o dezvoltare regionalã de calitate fãrã o conducere
regionalã eficientã.
Reforma cere fiecãrui conducãtor regional sã
aibã o viziune strategicã asupra dezvoltãrii regiunii,
o cunoaºtere profundã a problemelor ei interne ºi sã
aprecieze obiectiv resurse existente.
Cea de-a treia problemã o constituie nivelul ridicat al corupþiei la nivel regional.
De corupþie este strâns legat nivelul nesatisfãcãtor de dezvoltare a liberei iniþiative ºi a pieþelor
regionale.
Vreau sã vã avertizez cã nivelul controalelor va fi
întãrit, iar responsabilitatea pentru situaþia legatã de
corupþie va reveni personal conducãtorilor regiunilor. Cãci în voi îºi pun toate speranþele locuitorii
regiunilor ce v-au fost încredinþate.
Cetãþenii activi, întreprinzãtorii aºteaptã de la
voi, de la puterea localã, transparenþã, puritate moralã ºi accesibilitate.
Sunt convins cã conducãtorii regiunilor ºi ai
comunitãþilor locale sunt capabili sã facã ordine în
acordarea serviciilor administrative, în realizarea
activitãþilor de control ºi supraveghere ºi în eliminarea birocraþiei excesive. Munca în acest sens se
intensificã, participaþi la ea, luaþi o poziþie activã.
Orice activitate de control ºi supraveghere trebuie
sã fie reglementatã clar ºi subordonatã necesitãþii de
a sprijini libera iniþiativã ºi nu de a fi o sursã de îmbogãþire a unor persoane care fac afaceri cu statul.
Din pãcate, trebuie sã constat cã lipseºte iniþiativa în ceea ce priveºte combaterea corupþiei în regiuni, cã se aºteaptã indicaþii de sus.
Dupã cum reiese din analiza noastrã, în ultimii
ani, a înflorit corupþia în structurile statului care au
atribuþii în rezolvarea problemelor legate de drepturile cetãþenilor, în special ale întreprinzãtorilor.
Au fost trimise în instanþã aproape 4.000 de
dosare penale care au ca obiect delicte sãvârºite în
exercitarea anumitor funcþii. Este vorba de mitã, care
se ridicã uneori la cifre cu multe zerouri. Ei încalcã
astfel drepturile cetãþenilor, aduc prejudicii intereselor statului ºi ale cetãþenilor.
Pierderile suferite de buget se ridicã la miliarde
de hrivne.
La ºedinþa din iunie a Consiliului Regiunilor, s-a
constatat lipsa de cadre calificate ºi s-a aprobat concepþia privind politica de cadre. „Strategia politicii
de stat de cadre a Ucrainei pe 2011-2020“ trebuie sã
rezolve ºi problema onestitãþii.
Pentru cei ce nu au înþeles încã, reamintesc faptul
cã Ucraina a început o amplã campanie anticorupþie.
ªi cã a început sã funcþioneze Comitetul Naþional
Anticorupþie.
În viitorul apropiat, va fi semnat decretul prezidenþial de aprobare a Stategiei naþionale anticorupþie
care urmeazã sã fie realizatã atât la nivel central, cât
ºi la cel regional.
Puterea localã trebuie, la rândul sãu, sã elimine
toate barierele administrative ºi corupþia care frâneazã activitatea economicã pe plan local, sã asigure
transparenþa hotãrârilor luate, sã restabileascã încrederea oamenilor în autoritãþi.
Numai rezolvând cu consecvenþã problemele arãtate poate ridica activitatea economicã ºi încuraja
libera iniþiativã.
Oamenii vor crede în reforme numai atunci când
vor simþi schimbãri în mai bine în viaþa lor de zi cu
zi, în oraºul sau satul lor natal, la serviciu, în spital
sau în instituþia de învãþãmânt.

Paginã realizatã de Ion ROBCIUC
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Filiala Iaçi a UUR çi-a câçtigat un loc de frunte
în rândul minoritåÆilor din Iaçi
partea vizitatorilor (un
merit în acest sens revine ºi domnului director
Sauciuc, din Paltinu,
preºedintele organizaþiei
locale a UUR care a
rãspuns invitaþiei noastre venind cu o echipã de
încondeietori de ouã ºi
cu costume populare,
ºtergare ºi alte obiecte).
ªi de data aceasta am
avut surpriza sã descoperim cã în Iaºi existã
mulþi oameni care sunt
alãturi de noi având
rãdãcini comune cu
etnia ucraineanã. Unii
dintre ei s-au scuzat cã
nu mai pot comunica în
limba ucraineanã sau cã
DlVictorHrihorciucalãturideparticipanþilaacþiune
au uitat-o neavând cu
cine conversa, alþii s-au
A devenit deja o tradiþie pentru Municipiul strãduit ºi chiar au reuºit sã poarte o discuþie în
Iaºi, ca în fiecare an, în perioada de vacanþã, stu- limba ucraineanã. Mulþi din cei ce ne-au vizitat
denþii ieºeni sã se mobilizeze, sã-ºi rupã din tim- standul au plecat cu ziare ºi reviste, alþii s-au
pul lor liber, pentru a organiza o acþiune mult interesat de activitãþile viitoare ale filialei, iar
aºteptatã de publicul ieºean.
alþii ºi-au exprimat dorinþa de a deveni membri
Sub genericul „Iashington 2011 - Ocolul sau membri simpatizanþi ai UUR. Ne-au mai viPãmântului în 8 ore“, acþiunea din acest an, ajun- zitat ºi alte persoane care s-au interesat de posisã la cea de-a ºasea ediþie, s-a desfãºurat într-un bilitatea efectuãrii unor excursii în Ucraina sau
cadru propice, Parcul Expoziþiei de pe dealul chiar de a demara unele afaceri cu parteneri din
Copou, în ziua de 14 august 2011.
Ucraina. Mulþi dintre cei ce ne-au trecut „praFiliala Iaºi a UUR a fost solicitatã sã participe gul“ au solicitat sã organizãm mai multe activiºi sã prezinte ºi un program artistic ºi putem tãþi de acest gen, fiind un mijloc de cunoaºtere a
spune cã am fost favorizaþi într-un fel faþã de culturii, a obiceiurilor etniilor din Iaºi.
ceilalþi participanþi, fiind singurii care am beneUn alt moment mult aºteptat ºi îndelung
ficiat de un cort amenajat unde am putut prezen- aplaudat a fost prezentarea programelor de coreta postere cu aspecte din viaþa ºi activitatea grafie, muzicã ºi dans de cãtre majoritatea etniucrainenilor, o expoziþie de carte ºi de publicaþii ilor participante la aceastã ativitate.
ale UUR, o expoziþie cu ouã încondeiate precum
Cu toate greutãþile cu care ne confruntãm în
ºi o demonstraþie în direct privind tehnica încon- prezent, programul pregãtit ºi prezentat s-a bucudeierii ouãlor.
rat de un real succes, fiind aplaudat de sute de
Începând cu orele 10:00, într-un cadru deose- spectatori, care se aflau la acea orã în Parcul
bit, cu o vreme minunatã pentru astfel de mani- Expoziþiei. Desigur programul putea fi mult mai
festãri, cu o afluenþã de public peste aºteptãri, bogat, dar ca urmare a lipsei de costume ºi
s-a
desfãºurat
instrumenTârgul Multiculte (de fietural, la care au
care datã
venit peste 12
fiind necomunitãþi etnice
voiþi
sã
sau reprezentanþi
împrumu ai
studenþilor
tãm de la
care învaþã în
alte orgaIaºi, printre care:
nizaþii) a
arabi,
armeni,
trebuit sã
brazilieni, evrei,
ne rezugreci,
italieni,
mãm la un
indieni, japonezi,
program
letoni, pakistamai scurt,
nezi, polonezi,
dar bine
ucraineni ºi alþii.
primit de
Fiecare etnie a
public.
avut repartizat
Pe scurt,
câte un stand,
efortul fãunde avea posicut a meribilitatea sã pre tat, rezulzinte cele mai
tatele s-au
r e p r e z e n t a t ive
ParticipanþilaTârgulMulticultural
ma te riali obiecte, care sã
zat în desreprezinte etnia respectivã. Fiecare etnie s-a coperirea de posibili noi membrii ai organizaþiei,
strãduit sã prezinte ceea ce-i reprezintã, cu mulþumirile din partea organizatorilor, care
începând de la standuri cu cãrþi ºi ziare la obiecte au oferit diplome pentru participanþi. Vizitatorii
de artã, costume populare ºi obiecte de artizanat au rãsplãtit efortul organizatorilor ºi particiºi pânã la produse alimentare ºi bãuturi speci- panþilor, dansatorilor ºi cântãreþilor participanþi
fice. Filiala Iaºi a UUR ºi de data aceasta s-a la aceastã acþiune prin aplauze ºi mulþumiri
ridicat la un nivel corespunzãtor realizând un adresate direct în timpul spectacolului sau perstand care s-a bucurat de aprecieri unanime din sonal unora dintre cei implicaþi în program.
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Ne-am convins încã odatã cã astfel de activitãþi
trebuie continuate pentru a ne face cunoscuþi ºi a
realiza colaborãri cu celelalte etnii din Municipiul Iaºi. Avem certitudinea cã studenþii de
etnie ucraineanã, care au venit în ultimii ani la
studii la Iaºi, ºi poate ºi printr-o colaborare mai
bunã cu studenþii din Ucraina, care învaþã în Iaºi,
putem sã ne facem cunoscuþi ºi auziþi nu numai
în Iaºi, ci ºi în afara judeþului ºi de ce nu chiar
a graniþelor þãrii. În acest sens, am fost deja contactaþi de organizaþii similare din Ucraina pentru
o posibilã colaborare în viitor ºi chiar participare
la diferite festivaluri cu etnicii ucraineni din
diasporã, dar pentru aceasta avem nevoie de o
susþinere ºi de un sprijin moral ºi material din
partea UUR, a Ambasadei Ucrainei din Bucureºti, a Consulatului de la Suceava, a
Ministerului Culturii.
Victor HRIHORCIUC

Multiculturalismul poartå
aura dreptåÆii între oameni
Este o vorbã veche ºi frumoasã „Prieten îmi
este Socrate, prieten ºi Platon, dar mai prieten
îmi este adevãrul“. Din aceastã spusã, deducem cã Adevãrul izvorãºte din Dreptate. Unde
este duhul dreptãþii, acolo, printre multe altele,
se dã preþul corect diversitãþilor culturale de
limbã maternã ºi se rãsplãtesc fãrã pãrtinire
valorile, potrivit meritelor.
A trecut un an ºi ceva de când Adunarea
Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite a proclamat anul 2010 ca fiind Anul internaþional al
apropierii între culturi. În tot acest rãstimp
Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) a
promovat proiecte ºi a tradus în practicã ac þiuni noi vizând promovarea multiculturalismului, a conlucrãrii dintre comunitãþile etnice
la nivel loco-regional ºi în relaþiile internaþionale.
Judeþul Suceava reprezintã un tãrâm mirific,
pe cuprinsul cãruia, alãturi de populaþia majoritarã româneascã convieþuiesc - într-un rai de
sublimã înþelegere - ucraineni, polonezi, ruºilipoveni, germani, rromi, italieni º.a. Anual,
capul de afiº îl deþin în aceastã privinþã douã
evenimente majore, care atestã în mod public
adevãrul cã dreptatea exprimãrii prin culturi
diferite este singura modalitate de exprimare a
spiritului ce poate face noi descoperiri de talente, insuflã respect cãtre legile comunitãþii ºi
bunele orânduieli pe temelia cea neclintitã a
respectului faþã de aproapele nostru.
Astfel, prin Dreptate, cultura ºi educaþia
ajung a fi un bun obºtesc, pentru familii mai
întâi, apoi pentru toate stãrile sociale, în sfârºit
pentru neam. Dreptatea este mai dulce decât
mierea limbii prin care ea se exprimã. Drept
aceea se cuvine ca Festivalul interetnic „Convieþuiri“ ºi Tabãra Internaþionalã de Picturã
„Bucovina - trecut, prezent ºi viitor“ sã le
menþionãm ca pe niºte dovezi viabile, cã
izvorul darurilor celor bune este Dreptatea,
pentru cã, dupã cum zice prorocul David:
„norodul care va urma pe calea dreptãþii, va
merge din putere în putere, adicã din virtute în
virtute“.
dr. Mihai MaTEICIUC
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AÆi auzit, pânå acum, de
Cazac-chioi? Nici eu...

Nu e uºor sã scrii, într-un
articol de gazetã, despre locul în
care te-ai nãscut, chiar dacã þi-ai
propus sã te referi la un eveniment precis, lesne de rezolvat
prin tehnica dialogului - sã
zicem. Vrei sã te referi la una
dar, pe negândite, te împresoarã
amintiri ºi realitãþi care-ºi cer, ºi
ele, dreptul la viaþã prin cuvânt, ºtiindu-se mult
mai importante ca loc în destin, fie cã se numesc
gard de stuf bãtut de vreme ºi de ploi, bãlþi ºi
lacuri feerice odinioarã, între timp rãpuse de
furia desecãrilor, casã pãrinteascã din care au
plecat aproape toþi în veºnicie, lãsând-o risipirii,
stingerii, pieirii, fie cã poartã numele neputinþei
închise în sine ºi retrase, discret, în tainice
chemãri salvatoare...
Dar exerciþiul de o viaþã într-ale gazetãriei
transferã artei poetice „luxul“ melancoliei, îºi
suflecã mânecile ºi trece la treabã. Dupã cum
urmeazã:
În ultima zi a lunii august a.c., în comuna
Chilia Veche, judeþul Tulcea a avut loc sãrbãtorirea „Zilei Chiliei“, sãrbãtoare instituitã de
dna primar Georgeta Ciupitu (pe numele sãu de
fatã - Petrencu), încã din primul an al primului
sãu mandat - acum, domnia sa fiind la al doilea.
Festivitatea a avut loc pe platoul de pe faleza
Dunãrii, la care a participat un numeros public în
faþa cãruia au evoluat: formaþia de mandoline a
ªcolii Generale din comunã instruitã de dl
învãþãtor Paul Naumov, grupul de dans modern
al ºcolii, soliºti ºi recitatori elevi - secþiunea
„tineret“ fiind prezentatã de graþioasa Bianca
Zosima, acum liceanã la Tulcea, dar solidarã cu
foºtii colegi mai mici, alãturi de care a cântat ºi
ea în orchestra de mandoline. Oaspeþi din afara
comunei, au fost: o formaþie de muzicã uºoarã
din Sulina ºi cunoscuta solistã de muzicã popularã Maricica de la Iaºi (acesta fiindu-i numele
de afiº). (Anul trecut fusese invitatã Irina Loghin
care i-a vrãjit pe chilieni cu repertoriul sãu
româno-ucraineano-rus, ocazie cu care ºi-a
destãinuit originile slave - prin tatãl sãu). Punctul culminant al serbãrii l-a constituit intrarea în
scenã a grupului vocal ucrainean „Bila makovka“ („Nufãrul alb“), condus de preºedintele filialei ucrainene din Chilia Veche, dl Florea Lisavencu (care este ºi acordeonistul formaþiei).
Doamna primar, în cuvântul rostit la deschiderea festivitãþii, a salutat publicul ºi l-a felicitat
pentru aceastã zi a petrecerii ºi a bucuriei, a acordat diplome tuturor elevilor care s-au evidenþiat
la olimpiadele de peste an, precum ºi câºtigãtoarei concursului gastronomic judeþean, a
mulþumit sponsorilor SC Delta-Rom Agricultura
ºi Gip Est - Piscicultura care au agrementat
seara muzical-dansantã cu mici la grãtar ºi bere
la discreþie (nu, nu s-a îmbulzit nimeni. Aºezaþi
pe scaunele dispuse rânduri-rânduri în semicerc,
costumaþi elegant, chilienii au fost serviþi - care
a dorit, desigur - de doamnele din personalul
Primãriei. În timpul acesta, hora mare încinsã pe
platoul larg din faþa modernei clãdiri a Gãrii fluviale a cuprins, lãrgindu-se, pe toatã lumea (care
a dorit sã joace!) - de la primar, profesori,
pescari, tractoriºti, interpreþi ºi interprete, pânã
la bãbuþe gãtite, marinari, adolescenþi, funcþionari, studenþi ºi elevi sosiþi în vacanþã ºi cine
va mai fi fost...
Seara s-a încheiat (târziu, în noapte) cu focuri
de artificii la ale cãror lumini multicolore s-a
putut vedea cum, pe malul celãlalt al Dunãrii,
câteva pâlcuri de locuitori ai oraºului Chilia
Nouã au participat ºi ei, ca spectatori, la sãrbã toarea fraþilor de peste ape. ªi, cu aceasta, punct.
... De fapt, încã nu „punct“, pentru cã, a doua
zi, vizitând-o pe doamna primar la biroul sãu de
la Primãrie (construcþie modernã, etajatã, ridicatã tot în mandatul sãu) am rugat-o sã numeas cã, pentru cititorii revistei noastre, câteva din
multele realizãri înfãptuite în cele douã mandate
ale domniei sale, în folosul obºtii chilienilor majoritar ucraineanã în convieþuire armonioasã
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cu românii, ruºii-lipoveni º.a. Nu i-am ascuns
mirarea cã, în cuvântul sãu rostit pe scenã, nu a
încercat mãcar o schiþã de bilanþ. Dar, mai întâi
de toate, de unde ideea aceasta, cu „Ziua
Chiliei“?

DnaGeorgetaCiupitu,
primarulcomuneiChiliaVeche
- În anul 2003, o delegaþie din comuna noastrã, în frunte cu primarul de atunci, dl Ilie
Horobeþ, a fost invitatã sã participe la „Ziua
oraºului Chilia Nouã“ din Ucraina. Mã incluseserã ºi pe mine în delegaþie, iar la masa festivã,
pe mine m-au desemnat sã rostesc salutul-toast
în limba ucraineanã. Nu vã spun ce emoþii am
avut! Îmi tremura paharul în mânã, mai-mai sã-l
vãrs. Cineva a glumit zicând cã pe mine nu mã
lasã soþul sã beau, de aceea, în loc sã-l duc la
gurã, am pus paharul pe masã... Ei nu puteau
bãnui în ce stare eram, ºi câte emoþii m-au copleºit în acea atmosferã de prietenie, omenie ºi
drag de oaspeþi. Mi-a plãcut atât de mult ºi ideea
ºi organizarea „zilei“ lor cã, în anul urmãtor,
când am fost aleasã primar, am hotãrât ca, în
fiecare ultimã duminicã a lunii august, sã facem
ºi noi la fel. Mã întrebaþi de bilanþ - e sãrbãtoarea
satului, nu un moment de propagandã electoralã.
Eu zic cã omul care are de vãzut, vede ºi fãrã sã-i

aduc eu aminte.
- Dar mãcar nouã ne puteþi spune ce „vede
omul?“
- Am reparat strada principalã, am reabilitat
uzina de apã, iluminatul public - la care încã mai
lucrãm - am extins reþeaua de canalizare, am
construit Primãria nouã, am reabilitat-o pe cea
veche.
- Sunteþi la al doilea mandat. Veþi mai candida?
- Da. Pânã nu voi avea apã în toatã localitatea,
24 din 24 de ore, n-o sã mã liniºtesc. Am depus
un proiect la Fondul de Mediu (AFM) pentru
canalizare, staþie de epurare ºi conducte de apã
potabilã. Într-o lunã, sperãm sã se aprobe. Ar trebui ºi cei de „sus“ sã se gândeascã la faptul cã
Dunãrea, pânã sã ajungã la noi, adunã de toate
din toate þãrile prin care trece (O întrerupe un
telefon. Ceva legat de materiale de construcþie).
- Alte realizãri, doamnã primar?
- Am reabilitat ªcoala nr. 2 (Iar sunã telefonul. Se poartã, din nou, un dialog tehnic despre
materialul pentru acoperiºul fostului cãmin cultural unde e ºantier de reparaþii, renovare. Dna
primar insistã sã fie „lindab cãrãmiziu“ precum
cel (nou) al ªcolii nr. 1 de alãturi. Nici o nuanþã
altfel!) Iar reabilitarea cãminului cultural o
facem din bugetul local - taxe ºi impozite.
- Biserica... e toatã în „corset“ de schele...
- Tocmai am schimbat acoperiºul, crucile,
urmeazã consolidarea ºi abia dupã consolidare
trecem la refacerea zidãriei.
- Aþi fost vãzutã pe acoperiºul bisericii în tim-

pul lucrãrilor, la înãlþimea de
54 de metri, sã controlaþi calitatea execuþiei.
- Avem o echipã de meºteri
foarte buni, în frunte cu un
maistru priceput, lucrarea e
perfectã. Dar ce am vãzut
acolo! Tabla fostului acoperiº
fiind ruginitã, o cârpiserã
oamenii, de-a lungul anilor, care cu ce a avut.
Printre crãpãturi, porumbeii au contribuit, ºi ei,
cu un strat de ..., numai bun sã încolþeascã seminþele purtate de vânt. Biserica este un monument
istoric, aºteptãm, pânã la sfârºitul anului, certificatul de clasificare ca monument istoric.
- Când voi redacta, acasã, la Bucureºti, dialogul pe care-l purtãm acasã, la Chilia, voi introduce, cu voia dumneavoastrã, chiar în acest
punct, unele date foarte interesante despre biserica noastrã, date care conþin ºi o surprizã referitoare la încã un nume, în turceºte, al Chiliei
Vechi: „În timpul dominaþiei otomane, credincioºii din Chilia Veche, simþind nevoia de a avea
bisericã ºi preotul lor permanent, cãci le venea
greu ca, pentru orice serviciu divin, sã treacã
Dunãrea la Chilia Nouã, au cerut prin mijlocirea
guvernatorului din Sulina ºi au dobâdit învoirea
(firmanul) din 1858 ca sã-ºi construiascã biserica. În baza acestei aprobãri, biserica a fost construitã din bârne de lemn ºi cãptuºitã cu scânduri
între anii 1858-1860. Serviciul divin ºi cântãrile
de la stranã se executau în limba slavonã ºi mai
puþin în limba românã. Sporind numãrul populaþiei, iar biserica devenind neîncãpãtoare,
oamenii au pus temelie unui alt locaº de
închinare de proporþii mult mai mari în jurul
vechii bisericuþe rãmase în interiorul celei noi.
Noua construcþie are formã de cruce ºi acelaºi
hram: „Sfinþii voievozi“. În anul 1935, bisericuþa
veche, rãmasã în interior a fost demolatã.
Clãdirea bisericii, de dimensiuni puþin obiºnuite,
(a doua, din þarã, dupã Biserica Neagrã din
Braºov), e o operã arhitectonicã în care distingem caracteristicile unui amestec de stiluri gotico-slav la care, ulterior, s-a adãugat ºi stilul
românesc vizibil în faþadã ºi turla Pantocratorului. Întrucât inscripþia de pe clopote indicã
oraºul Harkov, se înþelege cã ºi celelalte obiecte
cu inscripþie slavonã au acelaºi loc de obârºie“.
FIRMANUL SULTANULUI
„Decret Imperial: Sultan Ibni sultan, Abdul
Mejit Han, prin graþia lui Dumnezeu ºi voinþa
mea, Împãratul Turciei, la toþi de faþã ºi viitori,
sãnãtate. Având în vedere raportul Excelenþei
Sale Raºid Bei, subguvernatorul Sulinei ºi
Preºedintele Consiliului ªeri ºi membrilor acelui
Consiliu ªeri, care raport cuprinde urmãtoarele:
Populaþia creºtinã din comuna Cazac-chioi, care
comunã este compusã din una sutã de case ºi mai
bine, ºi situatã în apropierea locului destinat pentru restabilirea unor musulmani, adicã lângã
Chilia Veche, sus-zisa populaþie fãcând plângere
cãtre sus-numitul guvernator prin maslatu, cum
cã dânºii neavând nici popi, nici biserica lor, sunt
nevoiþi a trece dincolo de Dunãre spre a merge la
biserica lor ºi din aceastã cauzã, sãrmanii creºtini întâmpinã cele mai mari greutãþi pentru a trece
mai totdeauna dincolo de Dunãre, cerând cu
umilinþã sã li se dea teren vomfal spre a-ºi putea
construi o bisericã în zisa comunã, vãzând cererea supuºilor mei pentru care ordon prin acest
decret al meu spre a se da de cãtre cei în drept un
loc vomfal de 21 arºini lungime, doisprezece
lãrgime ºi patru arºini înãlþimea scãrilor acelei
biserici, dându-li-se totodatã ºi un venit de 600
pânã la 700 lei anual, pentru întreþinerea vorbitei
biserici din veniturile mele, de care venit nimeni
nu va fi în drept a se atinge ci numai epitropii
care vor fi ai acelei biserici, precum nici zisa
bisericã nu va fi atinsã de nimeni, fiind cu voia
mea.
(Continuareînpagina15)
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Sesiunea internaÆionalå de slavisticå
„Studiile slave în context european“
În zilele de 7-8 octombrie a.c.,
Catedra de limbi ºi literaturi slave a
Universitãþii din Bucureºti, în
parteneriat cu Asociaþia Slaviºtilor
din România, Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional, Uniunea
Democratã a Slovacilor ºi Cehilor
din România, Uniunea Ucrainenilor din România ºi Uniunea
Polonezilor din România, a organizat a treia ediþie a sesiunii internaþionale de slavisticã sub genericul „Studiile slave în context
european“, prilej de dezbatere ºi
analizã în câteva domenii importante: studiul limbilor ºi culturilor
slave în Europa, perspective ºi
provocãri în lingvistica slavã, noi
metode ºi abordãri ale fenomenului
literar, mentalitãþi slave ºi structuri
imagologice.
Evenimentul ºtiinþific, care a
avut o tematicã bogatã ºi interesan-

tã, a fost onorat de reputaþi specialiºti din România, Ucraina, Polonia,
Serbia, Bulgaria, Cehia, Italia,
Slovacia, Ungaria º.a.
Prof. univ. dr. Constantin Geambaºu, preºedintele Comitetului de
organizare, a rostit un mesaj de
salut adresat participanþilor la
sesiune, exprimându-ºi speranþa cã
prestigioasa manifestare ºtiinþificã
va aduce un suflu nou ºi va mobiliza noi energii în cercetarea
problemelor de slavisticã.
Comunicãrile ºtiinþifice prezentate timp de douã zile au condus la
întrebãri ºi discuþii, caracterizate
prin sobrietatea ºi profunzimea
fireascã intelectualilor de bunã calitate.
În cadrul sesiunii au avut loc, de
asemenea, Colocviul internaþional
Czeslaw Milosz (1911-2004), dedicat centenarului naºterii poetului

polonez, laureat al Premiului Nobel
pentru literaturã în anul 1980, ºi
Colocviul internaþional Taras ªevcenko (1814-1861), dedicat comemorãrii a 150 de ani de la moartea
poetului ucrainean.
Memoriei poetului naþional
ucrainean i-a fost consacratã o
secþiune separatã. Comunicãrile au
debutat cu cea a prof. univ. dr.
Borys Bunciuk de la Universitatea
din Cernãuþi, intitulatã Formele
poetice ale lui Taras ªevcenko în
cadrulcreaþieiliteraretimpurii. Au
mai prezentat comunicãri: Volodymyr Antoficiuk (Cernãuþi, Ucrai na), Psalmul în creaþia literarã a
lui Taras ªevcenko ºi Mihai Eminescu: aspect comparativ, AnaMaria Tupan, «Romantic Selves Cultural Narratives», Ioan Rebuºapcã, Aspecte ale receptãrii lui
Taras ªevcenko în România, Ion
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turi un nepot, un brav cãzãcel de 5 sau 6 aniºori
care þinea biniºor ritmul cazaciocului. ªi mai era
ºi o domniºoarã... E un început!
... Dialogul nostru a continuat pe încã multe
alte subiecte: de la greutãþile vieþii oamenilor
sãraci ºi bolnavi pânã la stema, blazonul
comunei Chilia Veche, de la „-enko“ al numelui
pãrinþilor ºi strãbunilor noºtri devenit „-encu“ în
certificatele de naºtere ºi cãrþile de identitate ale
urmaºilor (modificare hotãrâtã de „sus“, de
cineva, cândva, demult), pânã la proiectul publicãrii monografiei localitãþii (una fiind deja
întocmitã de dl profesor Mihai Fediuc, acum
ieºit la pensie... „sã vedem cum îl convingem sã
o publicãm, totuºi...“).
Omul faptei care este dna primar Georgeta
Ciupitu mi-a indus energia de a scutura aceste
rânduri de melancolii, tristeþi sau nostalgie - aºa
cum scuturi un pom de fructele coapte. Unul din
fructele cãzute din pom chiar în josul paginii de
faþã, îl ofer cititorilor ºi îl dedic, cu toatã
dragostea, chilienilor mei:

Dat în Seraiul Împãrãtesc, la finele lui Regep,
anul 1275/1858. Constantinopol, Ministrul
Domeniilor (ss) Omer“ (Extrase din Arhiva
S.S.C. Topica frazelor traducerii din limba turcã,
urmând, probabil, cu fidelitate originalul, deºi ne
aduce o extraordinarã informaþie - aceea cã
aºezarea Chilia Veche mai purta ºi numele de
Cazac-chioi (în limba turcã = satul cazacilor),
prin aranjamentul cuvintelor, ar da de înþeles cã
este vorba de localitãþi distincte. Noroc cã mãrturia în piatrã a sfântului locaº spulberã orice
îndoialã! ªi încã ceva: simpatia ºi compasiunea
Sultanului faþã de creºtini invitã la o altfel de
privire asupra religiei musulmane...).
*
ªi, din nou sunã telefonul în biroul dnei primar Georgeta Ciupitu. De data aceasta, este soþul
domniei sale. Dupã ce închide, îmi spune:
- Soþul meu este oltean. „Tele-oltean“, cum îi
spun eu, fiindcã e din Teleorman. E foarte legat
de Deltã. Acu' m-a sunat cã pleacã, totuºi, în delegaþie. Greu s-a hotãrât! Delta, Chilia Veche
este adevãrata lui „acasã“.
- Dacã am opri aici lista cu realizãrile în folosul chilienilor de când sunteþi primar, ºi tot ar fi
impresionantã. Ce ar mai fi de adãugat?
- Încercãm sã facem multe, cu bani puþini.
Am pus gãrduþ din fier forjat pe toatã lungimea
falezei din faþa pontonului, era foarte necesar.
Vreau sã extindem amenajarea falezei, avem în
ºantier baza sportivã de la malul Dunãrii - cam în
douã luni sper sã facem inaugurarea. Am amenajat 3 pãrculeþe pentru copii cu dotãrile necesare,
am construit o piaþã modernã acoperitã, în
curând ºi aceasta va fi datã în folosinþã. Am adus
bacul cu butelii, am fãcut tot posibilul sã rãmânã
la Chilia. Acum e non-stop la dispoziþia localnicilor. Am transformat drumul Tulcea-Chilia în
drum judeþean ºi avem speranþe sã-l reabilitãm...
- Sunteþi nãscutã într-o zodie fericitã: iniþiativã-acþiune-succes.
- Când fetele mele erau mici ºi nu aveau
astâmpãr, le spuneam cã au „zgândãrici“. O
exista ºi o zodie a „zgândãriciului“?
- Doamnã primar, în mod sigur existã ºi ne mulþumiri. Care din ele vã doare cel mai mult?
- Cã nu avem locuri de muncã. Parþial, am
rezolvat problema angajãrilor prin colaborare cu

Robciuc, Taras ªevcenko ºi România, Iaroslava Colotelo, Creaþia
lui Taras ªevcenko în lumina
exponatelor muzeistice din Ucraina, Mihai Traista, Femeiledinviaþa
MareluiCobzar, Ion Cozmei, Taras
ªevcenko-unuldintreceimaimari
romantici slavi, Ioan Chideºciuc,
Simplitateaºicomplexitateapastelului „Livada cu viºini de lângã
casã“aluiTarasªevcenkoº.a.
Toate comunicãrile au fost
urmãrite cu interes, suscitând discuþiideînaltãþinutã.
Se poate afirma, cu certitudine,
cã Sesiunea internaþionalã de slavisticã,desfãºuratãlaBucureºti,a
fost un real succes. La succesul ei
au contribuit, deopotrivã, organizatoriiºiparticipanþii.

Chipul pierdut
BisericadinChiliaVeche
-monumentistoric
cele douã firme amintite mai devreme; din
pãcate, doar parþial.
- La sãrbãtoarea „Zilei Chiliei“ grupul vocal
„Bila makovka“ a încântat auditoriul cu un program de cântece ucrainene pe care le ºtiu ºi eu
(în parte), încã din copilãrie când, la toate sãrbãtorile, ele rãsunau în toate casele, cântate de
gazde ºi musafiri pe 2,3 voci. Componenþii formaþiei „Nufãrul alb“, acum aproape toþi la vârsta
pensionãrii, sunt foºtii copii ºi tineri care au
învãþat acele cântece de la bãtrânii de atunci.
Dupã pãrerea mea, cu toatã admiraþia pentru
prestaþia lor artisticã, cred cã fiecare corist sau
coristã ar trebui sã aibã alãturi, pe scenã, 1,2,3
tineri, astfel ca, ºtafeta comorilor de cântece
moºtenite sã meargã mai departe. Toate corurile
ucrainenilor din þarã au în componenþã tineri.
Chilia Veche are multe fete frumoase ºi bãieþi
frumoºi - cu toþii talentaþi - ar avea ce arãta lumii.
(Deºi este ºtiut faptul cã un caracter frumos face
chipul frumos la orice vârstã. ªi invers...). De altfel, am vãzut cã dl Florea Lisavencu ºi-a luat alã-

Rãzbeºteiarbaneagrãprintrespãrturide
gard
S-asmulsdinjar,lamaluri,ultimulfum,
subþire,
însfredel,pesubnouri.Plauriiîncãard
pebãlþilesecatelaultimasmintire.
ªiiatãcã,-nnodate,cãrãrilesezbat
când,reîntorºiacasã,timpu-nturnãmcu
pasul...
Oglindaînghiþitã-npereþiaîngropat
Chipulpierdutce-lcaut,râsulde-atunciºi
glasul.
Foºninddinoseminte,nãluca,giulgisubþire
Pecreºtetîmiaºazãcavãluldemireasã.
Subpãmânteanulºuier,îmbietorulmire
mãtragecuodgonuldeceaþã-nrecea-i
casã...
Coborcuîmpãcarepetrepteledelut
Tãcerilesculpteazãînaerbolþideschise.
Înrãdãcini,separe,perând,mis-aupierdut
Nãdejdile,rãbdarea,trupulfuratdevise.

Silvia ZaBaRCEnCU
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