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La 18 decembrie 1992, Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite a adoptat „Declaraþia cu privire la drepturile persoanelor aparþinând minoritãþilor
naþionale, etnice, lingvistice ºi religioase“, primul document internaþional care oferã o garanþie a drepturilor
minoritãþilor în general, astfel încât mai multe state iau recunoscut importanþa, promovând ziua de 18 decembrie ca Ziua Minoritãþilor Naþionale. România s-a
raliat acestui context internaþional oficializând Ziua
Minoritãþilor Naþionale la noi prin aprobarea Hotãrârii
Guvernului nr. 881/1998.
Fenomenul minoritar este o realitate obiectivã ºi caracterizeazã cea mai mare parte a statelor lumii, în care
preponderent grupurile minoritare sunt tratate democratic, cu recunoaºterea ºi protejarea identitãþii lor.
Aflatã într-un spaþiu geografic de confluenþã,
România a devenit ºi ea locul de întâlnire a mai multor
tradiþii culturale ºi religioase. Favorizaþi de caracterul
tolerant, pacifist ºi deschis al românilor, reprezentanþii
diverselor culturi, etnii ºi religii s-au putut manifesta
aici în libertate, contribuind la deschiderea culturii
române cãtre valorile universale ºi la construirea ºi
modelarea caracterului european al acesteia. De aceea,

fãºoarã, conform unui plan dinainte stabilit, multiple
acþiuni ºi proiecte culturale. Scopul acestora este de a
garanta pãstrarea, exprimarea ºi dezvoltarea identitãþii
ucrainene pe plan cultural, lingvistic ºi religios. Cu
acelaºi interes rãspundem invitaþiilor ºi participãm la
acþiunile organizate de populaþia majoritarã româneascã sau de celelalte minoritãþi etnice.
Din punct de vedere instituþional, începând din
1997, minoritãþile etnice au, în cadrul Secretariatului
General al Guvernului, ºi un organism propriu care se
ocupã de problemele lor. Este vorba despre Departamentul pentru Relaþii Interetnice (DRI) care sprijinã
activitatea organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, membre ale Consiliului Minoritãþilor
Naþionale.
Toate aceste drepturi ale minoritãþilor din þara noastrã sunt consfinþite de tratatele, declaraþiile sau recomandãrile internaþionale, la care România este parte, ºi
de iniþiativele legislative proprii. Cadrul legislativ ºi
instituþional aflat la îndemâna persoanelor aparþinând
minoritãþilor naþionale este funcþional, permiþând
oricãrei persoane sã se exprime, sã se dezvolte, sã se
afirme. Faptul cã nu se iau la nivelul Guvernului Româ-
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Ziua MinoritåÆilor NaÆionale
cultura românã oferã un exemplu concret de realizare
a „unitãþii în diversitate“, prin modul în care a ºtiut sã
asimileze valorile culturale europene ºi noneuropene,
pãstrând, în acelaºi timp, propriile valori ºi identitatea
specificã. În zilele noastre, diversitatea capãtã noi
dimensiuni prin integrarea þãrii în Uniunea Europeanã.
Aceste aspecte fac din spaþiul românesc o zonã de
dialog intercultural, un mediu privilegiat de dezbateri ºi
acþiuni menite sã cultive reconcilierea între culturi. Mai
mult decât atât, dupã evoluþiile democratice care au
avut loc în ultimele douã decenii, putem afirma cã
România este un spaþiu în care toate comunitãþile colaboreazã, sunt creatoare de noi valori ºi contribuie la
progresul societãþii româneºti actuale.
România înþelege importanþa dialogului intercultu ral, mai ales în actuala conjuncturã, ºi îºi propune sã
foloseascã experienþa acumulatã în gestionarea demo craticã a diversitãþii culturale din interiorul graniþelor
sale pentru a contribui la rezolvarea problemelor de
aceastã naturã la nivel global.
Cu 19 minoritãþi etnice recunoscute oficial la nivel
naþional, cu reprezentanþi în Parlamentul României,
minoritãþile etnice din þara noastrã beneficiazã de un
sprijin deosebit din partea statului. În afara ajutorului
financiar, minoritãþile etnice au parte ºi de o permanentã susþinere moralã în ceea ce priveºte promovarea valorilor culturale proprii, a tradiþiilor specifice fiecãrei
etnii, politica adoptatã dupã 1989 de statul român fiind,
în acest domeniu, una bazatã pe multiculturalitate.
Multiculturalitatea este o realitate trãitã în România; ea
presupune recunoaºterea pluralismului ºi a varietãþii
culturale, a identitãþii culturale a oricãrei minoritãþi. Pe
parcursul unui an întreg, ucrainenii din România des-

niei decizii importante ce privesc minoritãþile fãrã consultarea Consiliului Minoritãþilor Naþionale este o
dovadã cã democraþia funcþioneazã ºi pe acest segment.
Ziua Minoritãþilor Naþionale reprezintã un prilej de
a reflecta ce înseamnã sã trãim alãturi de persoane care
aparþin unor etnii diferite. Multiculturalitatea este frumoasã ºi trebuie sã o preþuim, deoarece convieþuirea
alãturi de alte etnii constituie o bogãþie inestimabilã.
Marcarea acestei zile în România printr-o serie de
evenimente interculturale, organizate de Departamentul pentru Relaþii Interetnice, a devenit o tradiþie pe
care suntem datori sã o pãstrãm ºi sã o îmbogãþim.
Anul acesta, manifestãrile dedicate Zilei Minoritãþilor Naþionale, în organizarea DRI, se vor desfãºura
în zilele de 12 ºi 13 decembrie. În program figureazã
prezentarea de proiecte interetnice iniþiate de ONG-uri
ºi finanþate de DRI în 2011 - obiective, desfãºurare,
rezultate, impact; masã rotundã cu iniþiatorii proiectelor prezentate privind rezultatele ºi impactul programelor interetnice realizate în anul 2011, propuneri de
teme ºi proiecte pentru anul 2012; lansarea filmului
MALLtilingvism - voci ºi culoare, realizat cu prilejul
Zilei Europene a Limbilor, Bucureºti, 2011; lansarea în
România a volumului „Practica protecþiei minoritãþilor
în Europa Centralã“, Germania, 2011; intervenþia dlui
Markó Attila, secretar de stat, ºeful DRI, cu prilejul
Zilei Minoritãþilor Naþionale din România; moment
muzical cu soprana Irina Ionescu de la Opera din
Constanþa; concert de colinde ºi cântece în diferite
limbi cu „Acapella“.
Ion ROBCIUC

Iatã cã a sosit Crãciunul ºi
Noul An 2012! Ni se oferã, astfel,
prilejul sã adresãm tuturor cititorilor noºtri cele mai bune urãri
de bine, de sãnãtate ºi, în mãsura
posibilitãþilor, de prosperitate.
Curierul ucrainean
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1 Decembrie 1918, ziua
unirii tuturor românilor

1 Decembrie a fost adoptatã ca zi
naþionalã a României în 1990, reprezentând sãrbãtorirea marii adunãri din inima
Transilvaniei, de la Alba Iulia care simbolizeazã unirea tuturor românilor întrun singur stat naþional.
În fiecare an, la 1 decembrie, cetãþenii
români sãrbãtoresc ziua în care a fost
realizatã Marea Unire din 1918. Ziua naþionalã
este aniversatã prin diferite evenimente ºi
paradã militarã specialã.
Unirea românilor trebuie consideratã o
urmare fireascã a evoluþiei istorice de sute de
ani. Statul român, întregit în forma lui de astãzi,
trebuie preþuit ca unul dintre cele mai statornice, avându-ºi trãinicia în acelaºi grai, aceeaºi
conºtiinþã naþionalã, aceeaºi credinþã ºi obiceiuri fãrã de care nu ar fi fost posibil. Aceste
temeiuri îi garanteazã trãinicia.
Dupã izbucnirea rãzboiului din anul 1914
românii erau îngroziþi de faptul cã vor fi nevoiþi
sã lupte sub steaguri strãine împotriva fraþilor
de sânge. Marea Adunare Naþionalã de la 1
decembrie 1918 este un simbol al voinþei decisive a poporului român de a-ºi hotãrî soarta
„din ceasul acesta, oricum ar decide puterile
lumii, este hotãrâtã a pieri mai bine, decât a
suferi mai departe sclavia ºi atârnarea“.
Prãbuºirea societãþii tiranice a adus bucurii
incredibile, mult aºteptate.
Este esenþial de reþinut cã „Desãvârºirea
unitãþii naþionale nu este opera nici a unui om
politic, nici a unui guvern, nici a unui partid;
este fapta istoricã a întregii naþiuni române,
realizatã într-un elan þâºnit cu putere din strãfundurile conºtiinþei unitãþii neamului“. Aºadar,
nu a fost nevoie de nicio victorie pentru
realizarea unirii acestui popor. România simboliza aspiraþiile întregului popor român.

România era un cuvânt-simbol al unitãþii ºi
independenþei naþionale, care sintetiza aspiraþiile poporului român, cultivarea patriotismului.
Titlul poeziei lui Vasile Alecsandri „Deºteptarea României“ exprimã afirmarea conºtiinþei naþionale prin luptã socialã ºi naþionalã
„Fericit acel ce calcã tirania sub picioare!
Care vede-n a lui þarã libertatea re-nviind,
Fericit, mãreþ acela care sub un falnic soare
Pentru Patria sa moare,
Nemurire moºtenind.“

Demersuri pentru încheierea
parteneriatului între comuna
Micula - România çi
comuna Cerna - Ucraina
În vederea încheierii
parteneriatului între
comuna Micula, judeþul Satu Mare, România ºi comuna Cerna,
regiunea Transcarpatia,
Ucraina, o delegaþie
formatã din reprezentanþi ai UUR, filiala
Satu Mare Mihai Macioca, Liuba Horvat,
Mihai Gava ºi repre zentanþi ai autoritãþii
publice din comuna
Micula în persoana primarului, Doboº ªtefan,
a consilierilor locali,
Buciuta Vasile, care
este ºi preºedintele
UUR al organizaþiei
Micula, Mike Robert ºi Mihai Bãrbuþã s-a
întâlnit, în ziua de 9 noiembrie 2011, la Primãria comunei Cerna din Ucraina, cu primarul acesteia, Ivaºko Vasile, cu vicepreºedintele ºi cu câþiva consilieri locali.
De comun acord s-au întocmit primele acte
care vor fi înaintate organelor competente
pentru aprobare, dupã care cele douã delegaþii
urmeazã sã se întâlneascã la Primãria din Micula pentru a parafa actul de înfrãþire.
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Ziua de 1 decembrie 1918 a fost decisivã
pentru destinul românilor ºi pentru evoluþia, ca
stat unitar, a României de dupã Primul Rãzboi
Mondial. Deºi a fost proclamatã prin lege ca zi
naþionalã abia dupã Revoluþia din decembrie
1989, 1 Decembrie 1918 este o datã istoricã a
înfãptuirii unirii tuturor românilor. Actul Unirii
a fost citit de Vasile Goldiº la Alba Iulia:
„Adunarea naþionalã a tuturor românilor din
Transilvania, Banat ºi Tara Ungureascã, adunaþi
prin reprezentanþii lor îndreptãþiþi la Alba Iulia
în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918,
decreteazã unirea acelor români ºi a tuturor
teritoriilor locuite de dânºii cu România. Adunarea proclamã îndeosebi dreptul inalienabil al
naþiunii române la întreg Banatul, cuprins între
Mureº, Tisa ºi Dunãre.”
Defilãrile militare ºi festivitãþile artistice au
reprezentat, de-a lungul timpului, principalul
mod de cinstire a Zilei Naþionale, indiferent de
data la care era sãrbãtoritã. Însã românii au
þinut pasul cu vremurile ºi au învãþat sã se
bucure de Ziua Naþionalã în chipuri diferite, de
la manifestãri cu cântece ºi dansuri populare
pânã la mese întinse. Ecoul sãrbãtorii se aude ºi
dincolo de graniþele þãrii. Comunitãþile româneºti din întreaga lume sãrbãtoresc ºi transmit
din generaþie în generaþie sentimentul de mândrie naþionalã.
ªtefania GANCIU
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Între timp, partea ucraineanã va face
demersurile necesare la Consulatul României
din Cernãuþi pentru obþinerea vizelor de
intrare în România. Totodatã se vor studia de
cãtre ambele pãrþi obiectivele ºi aspectele
economice ºi culturale pentru care urmeazã a
se face proiecte necesare.
Mihai MACIOCA
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Târgul InternaÆional „Gaudeamus“ - carte de învåÆåturå

În perioada 23-27 noiembrie
2011, la ROMEXPO din Bucureºti, s-a desfãºurat cea de-a
XVIII-a ediþie a Târgului Internaþional „Gaudeamus“ - carte de
învãþãturã. Oricine a trecut pragul
Târgului n-a putut sã nu fie impresionat de bogãþia producþiei de
carte. Târgul a fost o uriaºã piaþã a
cãrþii, unde s-au þinut lanþ un record de evenimente culturale: peste
650 de lansãri de carte, conferinþe,
seminarii, dezbateri, ºedinþe de
autografe, expoziþii, spectacole de
muzicã º.a. Mai mult, Italia, þarã
invitatã de onoare anul acesta la
Târg, a fost prezentã cu 34 de edituri, cea mai amplã ºi mai completã panoramã editorialã italianã
prezentatã vreodatã în România.

În a treia zi a Târgului, cãtre esenþiale din ea. A mai luat
searã, la standul Editurii Meteor cuvântul istoricul Adrian CioPress, s-a desfãºurat, în prezenþa roianu, fost ministru de exunui public numeros, o importantã terne, care a evidenþiat valoarea
lansare de carte. La loc de cinste cãrþii de naturã sã stârneascã
era expusã, proaspãt ieºitã din tipo- interes politicienilor, jurnaliºgrafie, cartea Executaþi prin înfo- tilor ºi publicului larg. Prezent
metare. Holocaustul ascuns de Mi- la eveniment, ºi ministrul conron Dolot (traducere din limba en- silier al Ambasadei Ucrainei în
glezã de Dan Criste). Este cea de-a România, dl Iuri Verbyþkyi, a
doua carte apãrutã la noi (dupã spus, printre altele, cã ExecuStanislav Kulciþkyi, De ce urmãrea taþi prin înfometare este o carte
sã ne distrugã? Stalin ºi Holodo- de referinþã tragicã, dar citimorul ucrainean, 2008, traducere torul român are cunoºtinþã, în
de Tiberius Puiu), dedicatã în tota- mod sigur, ºi de cãrþi ucrainene,
litate foametei provocate inten- cu o tematicã mult mai plãcutã,
þionat de sovietici în Ucraina anilor demnã de atenþie. Cartea a avut
1932-1933, în cursul cãreia se es- mulþi cumpãrãtori la preþul de 20
timeazã cã au murit pânã la ºapte de lei.
milioane
de
oa meni.
Cartea
a fost pre zentatã de
per so na li tãþi
de
pres tigiu.
Scrii torul
Bedros
Ho ra san gian a arãtat cã apariþia acestei cãrþi
valo roase
în limba
românã se
Personalitãþi care au luat cuvântul
da toreºte,
în mare parte, traducãtorului ei,
În cadrul standului DRI la
Dan Criste, ºi a expus aspecte „Gaudeamus“, Uniunea Ucraine-

nilor din România a expus cãrþi
mai ales în limba ucraineanã (dar
ºi în limba românã, inclusiv traduceri), capabile sã satisfacã diverse
gusturi: prozã, poezie, literaturã
pentru copii, criticã literarã, folclor, lingvisticã, istorie, muzicã, un
album de o rarã frumuseþe - Myroslava ªandro, Huþulski vyºyvky
[= Cusãturi huþule], Suceava Cernãuþi, 2010 º.a.
De mult interes s-au bucurat
cele cinci reviste pe care le editeazã UUR.
Timp de cinci zile, de miercuri
23 noiembrie ºi pânã duminicã 27
noiembrie, cea de-a XVIII-a ediþie
a Târgului Internaþional „Gaudeamus“ - carte de învãþãturã a
oferit publicului, în special celui
bucureºtean, cãrþi de calitate ºi
evenimente culturale, menite sã
satisfacã gusturile ºi interesele cele
mai variate.
Ion ROBCIUC

Simpozion Traian Chelariu

La data de 4 noiembrie
zariuc a vorbit despre
2011, s-au împlinit 45 de ani
viaþa ºi opera scriitorului
de la trecerea în nefiinþã a
Traian Chelariu, prezencelui care a fost Traian Chetând fotografii ºi materiale
lariu.
inedite. Un grup de cinci
Traian Chelariu s-a nãscut în Dãrmãneºti la mult ºi poate cã din cauza faptului cã a avut de eleve de la colegiul amintit, a susþinut un recital
20 iulie 1906, a fãcut primele douã clase la tras de pe urma regimului comunist a procedat de poezie scrisã de poet, cãci Traian Chelariu a
Mãriþei, iar pânã la vârsta de 13 ani a vorbit astfel. Noi nu putem sã-l judecãm.
fost scriitor, poet, dramaturg ºi eseist.
Aºadar, la 45 de ani de la treLa sfârºit, V.N. Cozariuc le-a dãruit tuturor
cerea în nefiinþã, în cadrul Bibliote- participanþilor câte un exemplar din ultimul
cii „I.G. Sbiera“ din Suceava, în numãr al publicaþiei Societãþii „Traian Chefaþa cãreia se aflã amplasat bustul lariu“ - „Exod“, precum ºi câte un pliant comescriitorului, dupã tot felul de peri- morativ Traian Chelariu.
peþii, s-au comemorat cei 45 de ani
S-au depus flori la bustul scriitorului.
scurºi. Cel care s-a ocupat de pregãFie-i þãrâna uºoarã!
tirea ºi desfãºurarea evenimentului
Kolea KURELIUK
a fost Victor-Nicolae
Cozariuc, preºedintele
Societãþii „Traian Chelariu“ din Dãrmãneºtii
Sucevei.
La comemorare au
participat personalitãþi
care l-au cunoscut, dar ºi
oameni care au aflat despre Traian Chelariu mult
Recital de poezie din lirica lui Traian Chelariu
mai târziu. La eveniment
a
mai
luat
parte
ºi un numeros grup
numai limba ucraineanã. Regretatul Stepan
de
elevi
de
la
Colegiul
Naþional de
Tcaciuc a spus cã, atunci când l-a întâlnit mai
In
dus
trie
Alimentarã
din
Suceava,
târziu, pe Traian Chelariu-Mamciuc, a vrut sã
sub
îndrumarea
dnei
prof.
Corina
vorbeascã cu el în ucraineanã, dar acesta l-ar fi
Sta
matin.
refuzat. Acum de la cine mai putem afla adeA deschis seria dezbaterilor dl
vãrul?
prof.
Gabriel Cãrãbuº, directorul
I-am fost ºi student ºi deºi m-a întrebat de
Bibliotecii
„I.G. Sbiera“ din Suunde sunt, nu mi-a spus cã s-ar trage ºi el de pe
Depunere de flori la bustul lui Traian Chelariu
ceava.
Dl
prof.
Victor-Nicolae Coaceleaºi meleaguri. Dar a scris mult, a suferit
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Gânduri despre sårbåtorirea a
20 de ani de la înfiinÆarea
ansamblului artistic „Z a d u n a is ka S i c i“
Numele meu este Mãdãlina Ftomenco ºi am
avut ºansa sã fac parte din generaþia anilor '75 '78, chiar dacã atmosfera generalã de atunci era
una plinã de rigiditate ºi frustrãri specifice comunismului.
De ce spun ºansa? În primul rând, pentru cã
lectura era una dintre cele mai întâlnite modalitãþi de a petrece timpul liber; apoi, pentru cã
cercurile pedagogice aveau o diversitate impresionantã ºi erau accesibile tuturor elevilor, cãci
pãrinþii nu-ºi permiteau sã plãteascã pentru ca
fiii sau fiicele lor sã-ºi urmeze diverse hobbyuri ºi pasiuni. În al doilea rând, atunci când a
venit perioada libertãþii sociale, deci ºi culturale, ºi când graniþele României s-au deschis cu
adevãrat, noi pãºeam pe drumul incitant al adolescenþei.
Mai spun ºansa, cãci câþiva intelectuali de
suflet din judeþul Tulcea - dna Carabin, dl Covaci Ioan (care, din pãcate, nu mai este printre
noi), dl Riþco, dl Terente, mai apoi dl Damianov
- au reuºit, dupã mulþi ani de reprimare a
identitãþii etnice, sã revitalizeze comunitatea ucraineanã, sã identifice câteva adolescente ºi sã le susþinã moral în a deveni
elevele Liceului Pedagogic.
Aºa cã în toamna anului 1991, cinci
fete cu origini ucrainene, au pãºit, timid,
alãturi de alte peste 20 din comunitatea
ruºilor-lipoveni, în clasa care, peste timp,
a dat o generaþie serioasã de învãþãtori.
Cele cinci fete erau: Daniela Conþolencu, Magda Grigore, Simona Maxim,
Mirabela Terente ºi eu.
Câteva dintre noi ºtiau deja limba
ucraineanã, uneori dialectal, aºa cum au
vorbit-o în familie, ceea ce nu se întâmplase ºi în cazul meu sau al Simonei.
Vãzând cât de greu ne este sã asimilãm limba,
iar colegele celelate sã se adapteze formelor ei
literare, cei din conducerea Uniunii Ucrainenilor din Tulcea, prin vocea dnei Carabin ºi a
dnei Efimov, au decis sã formeze un cor în care
sã fim principalele soliste. Treptat totul a prins
contur, iar noi am devenit învãþãcei, cãci
ansamblul artistic care a primit numele simbolic „Zadunaiska Sici“ se mãrea de la o repetiþie
la alta.
Din acel moment ºi pânã în prezent m-am
întrebat deseori, oare ce am fãcut noi remarcabil pentru corul „Zadunaiska Sici“ sau pentru
Uniunea Ucrainenilor din România? Nu ºtiu sã
dau un rãspuns clar ºi argumentat. Dar, cu certitudine, pot oricând enumera multele beneficii
pe care acest ansamblu artistic ºi Uniunea, în
sine, le-au adus în viaþa noastrã.
Odatã cu primele întâlniri în modestul sediu
de atunci, am învãþat ºi prima lecþie, anume cã
mult disputatul conflict între generaþii este o
utopie. Am înþeles, în primul rând, cã graniþele
comunicãrii eficiente nu þin nici de vârstã, nici
de dihotomia masculin/feminin ºi nici chiar de
gradul de culturã. Am învãþat cã sufletele vorbesc înaintea vocilor, ºi asta ne unea pe toþi!
Cântecele, dansurile ºi primele concerte neau fãcut sã ne învingem timiditãþile, sã urcãm
pe scenã ºi sã ne simþim speciali, cãci reuºeam
sã ajungem la sufletele celor din public. Cãci
dacã la început cântam pentru a surprinde mai
bine secretele limbii ucrainene, la un moment
dat am simþit cã ne regãsim pe noi înºine, fie în
linia melodicã, fie în mesajele versurilor.
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Treptat au apãrut cãlãtoriile în judeþ, în þarã
ºi chiar în Ucraina. Valoarea acestor cãlãtorii în
dezvoltarea noastrã ca tineri este inestimabilã.
Cum puteam acumula - altfel - mult mai repede
decât cei din generaþia noastrã, valori precum
prietenia, altruismul, înþelepciunea? Cum am fi
reuºit sã transformãm oboseala în bucurie sau
micile conflicte în prilejuri de amuzament?
Sincer, consider cã dacã în prezent tinerii din
România, din Ucraina sau de oriunde - ºi mã
refer aici la cei cu posibilitãþi materiale reduse
- ar avea ºansa sã formeze un grup omogen prin
etnie sau pasiuni comune ºi sã cãlãtoreascã
împreunã pentru a-ºi promova valorile, cu siguranþã ºi-ar identifica mult mai uºor reperele, iar
modelele ºi evoluþia lor spiritualã ºi profesionalã ar fi una superioarã.
Voluntar sau nu, activitãþile culturale realizate într-o comunitate aduc multe satisfacþii
comparativ cu cele individuale, sunt adevãrate
lecþii de viaþã. Îmi amintesc cã într-un autobuz

cu care membrii ansamblului nostru au cãlãtorit
de la Odesa la Kiev, câþiva localnici au început
sã plângã de emoþie atunci când au auzit cântecele ºi o limbã ucraineanã purã, conservatã
mult mai bine decât în Ucraina rusificatã. Sau
cã într-un context în care ni se furaserã biletele
de tren spre un festival al tineretului minoritar
la Chiºinãu, am reuºit sã convingem un controlor sã ne cedeze douã cuºete din patru, aºa
cum aveam nevoie, am stat câte doi în pat ºi am
început sã creãm un basm, fiecare continuându-l

când îi venea rândul. Nu mai spun de mesele
ad-hoc, de comunicarea deschisã, indiferent de
vârstã, sau de faptul cã ne eram alãturi ºi în
afara repetiþiilor sau festivalurilor, în momentele fericite, dar ºi în cele în care necazurile nu
ne ocoleau…
Pentru un adolescent este foarte important sã
simtã cã nu este singur… aºa cã, dragi tineri,
nu ezitaþi sã vã identificaþi originile etnice sau
pasiunile ºi sã luptaþi pentru promovarea lor!
Revenind la cele 5 fete timide… Vom rãmâne veºnic recunoscãtoare profesoarelor noastre,
doamnele Maria Carabin, Alexandrina Petre ºi
Uliana Samovski, cãci deseori ne-au fost alãturi. Demersul nostru emoþional, dar ºi profesional li se datoreazã în mare parte. Toate am
rãmas fidele familiei mici, personale, familiei
mari, ucrainenii din România, ºi… învãþãmântului, într-o vreme în care dascãlii nu mai sunt
valorizaþi.
Le mulþumim ºi pentru inimoasa lor implicare în reîntâlnirea noastrã dupã 20 de ani. Sunt
mândrã de toþi cei care ne-au îndrumat într-un

fel sau altul, ºi de evoluþia colegelor mele, de
modul cum am relaþionat dupã atâta vreme.
Cântecele au spart imediat graniþele memoriei,
chipurile fiind, ºi ele, tinere, iar sufletele neschimbate.
Dar ce m-a impresionat pânã la lacrimi a fost
cã, deºi eu nu am trãit bucuria maternitãþii, am
vãzut în atitudinea ºi pe chipurile copiilor fostelor mele colege, acelaºi bun-simþ ºi bunã-cuviinþã, aceeaºi sociabiliate ºi, mai ales, aceeaºi
pasiune pentru cântec ºi dans. Pânã ºi discursurile adulþilor pãreau sã-i impresioneze!
Spre finalul acestui scurt periplu vreau sã
remarc, cu bucurie, cã tradiþia nu s-a pierdut.
„Zadunaiska Sici“ existã în continuare ºi a
cunoscut o evoluþie spectaculoasã. Tinerii par
mult mai energici decât noi la vârsta lor, stãpânesc tehnica dansului cu nuanþe slave ºi a cântecului ucrainean. Au costume originale ºi încãlþãri de invidiat, specifice tradiþiei ucrainene.
Ceea ce ne-a surprins neplãcut a fost scindarea grupului în aripa tânãrã, respectiv în cea a veteranilor (ceea ce noi nu
am gândit sã facem nici mãcar o clipã)
ºi faptul cã pentru a expune ºi noi câteva gânduri, nu a mai fost timp. Apoi
am observat cu durere o monopolizare
a sediului, unde am simþit nevoia ca, în
dupã-amiaza sãrbãtoririi ansamblului
„Zadunaiska Sici“, sã ne retragem
câteva ore ºi sã depãnãm amintiri.
Aproape cã am fost daþi afarã, ceea ce
ne-a durut, iar bunul nostru simþ ne-a
împiedicat sã ne impunem dorinþa.
Apoi, oamenii cãrora Uniunea
Ucrainenilor din Tulcea le datoreazã
înfiinþarea ºi dãinuirea ei consecventã
pânã în prezent, fie nu mai au nicio
funcþie, fie funcþia lor a devenit una pur decorativã ºi nu din cauze care li se datoreazã.
Asta este, în vremuri noi, oameni noi ºi
metode de conducere noi...
Nu vreau sã creãm impresia cã noi eram
modele, dar cert este cã fãceam totul cu pasiune
ºi ne respectam între noi, indiferent de funcþie,
de profesie sau de vârstã. Nu o datã am împãrþit
aceeaºi pâine sau acelaºi pahar cu apã. Totul
venea de la sine, nu regizam nimic ºi rezolvam
problemele inerente cu duhul blândeþii.
ªi totuºi, finalul acestor gânduri nu este unul
pesimist. Mai sunt oameni inteligenþi, cu bunsimþ ºi fineþe în ansamblul artistic „Zadunaiska
Sici“ ºi în Uniunea Ucrainenilor din Tulcea:
unii vechi, alþii noi ºi foarte noi.
Vreau în primul rând sã îi apreciez pe tinerii,
care se vede cã muncesc mult pentru performanþele lor artistice. Sunt frumoºi, sunt ai vremii lor ºi ne vor urma. Le dorim din tot sufletul
un demers profesional ascendent ºi mulþumitor
pentru ei, o viaþã afectivã împlinitã ºi sãnãtate!
De altfel, sãnãtate le dorim tuturor. Sunt convinsã cã ceea ce fac aceºti tineri pentru ucrainenii din România, îi va ajuta în primul rând pe
ei... Viaþa reprezintã un cumul de evenimente
de toate tipurile.
Sfatul nostru este: Nu vã uitaþi niciodatã
rãdãcinile, respectaþi-i pe cei care vã dau sfaturi sincere ºi nu uitaþi dictonul conform
cãruia: „Dacã nu ai bãtrâni, sã-i cumperi!“
Mãdãlina FtOMENCO
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Urãri pentru la anu' ºi la mulþi ani!
Mai cu crize, mai fãrã de bani,
Iaca, române, mai trece un an.
Dar în anul care o sã vinã
Sã aud cã trãiþi foarte bine.
Sã vã dãruiascã Domnul
Tot ce îºi doreºte omul.
Vile falnice, mãreþe
Cu douãzeci de turnuleþe,
Mari, late cât un depozit
ªi scutite de impozit.
Sã reînvie ºi sã capete iar
importanþã
Stimulentele ºi primele de
vacanþã,
Cu excursii în Bahamas ºi New
York,
Cu prime de miel ºi porc.
Încã ºi încã Domnul sã vã dea
Pe posturi zilnic câte o manea,
Cu dedicaþie obedientã
La ora de maximã audienþã.
Sã se adauge la compensate
Atât la oraºe, cât ºi la sate,
Extinderi ºi mãriri de balcoane
ªi alte asemenea „silicoane“,
Sã se înfiinþeze în fiecare oraº ºi
sat
Bordel în regim de economat.
Mai adã, Doamne, ºi încã mai pune
Recoltã bogatã de mere ºi prune.

Pruncii sã ne fie fericiþi sadea
Sã creascã în jeep micuþul
beizadea.
Sã curgã în valuri þuica, horinca,
Poºirca, jinarsu', crampa, pãlinca.
Sã creascã, sã nu se distrugã
Nici vinul de buturugã,
S-ajungã pe podium cu falã
ªi-n seiful de la Banca Naþionalã.
Mai dã, Doamne, celor din
parlament
Încã câteva zile de agrement.
Sã disparã aritmetica incertã
Promovatã de doamna Roberta,
Zâzania, ura, grotescul
Promovate de domnul Bãsescu.
Sã vinã degrabã isteþul Pãcalã
Sã ajute echipa naþionalã
Sã se termine odatã beleaua
Sã mai câºtige ceva ºi Steaua.
Fã, Doamne, ca vest-europenii
sã se-mbuneze
ªi acasã la noi sã ne viziteze.
Sã-ºi facã cu prisosinþã pomanã
Sã nu mai cerºim prin Paris ºi
Milano.
Mai dã, Doamne, cã tare ne place

Povestea lui
ªtyleak Petro
Cu mulþi ani în urmã, pe vremea împãratului
Iosif al II-lea, în Bistra trãiau huþulii ucraineni ºi
evreii care împreunã se ocupau cu topirea pietrei
de var pe care apoi îl vindeau în satele din Maramureº, dar ºi în regiuni mai îndepãrtate din
Ungaria.
Dincolo de râul Viºeu, pe Valea Neagrã, trãia
ªtyleak Petro, gospodar destul de înstãrit, proprietar peste multe fâneþe ºi pãºuni unde avea ºi
o casã.
În mijlocul satului Bistra, trãia evreul Men del, om bogat care conducea afacerea cu varul ºi
era proprietar a doisprezece cai care de obicei
pãºunau pe Mociri unde au ros toatã iarba de
aceea, deseori, noaptea caii treceau apa Viºeului
prin vad spre Valea Neagrã intrând pe pãºunile ºi
fâneþele lui ªtyleak ºi provocându-i pagube
mari. Acesta din urmã îºi apãra proprietatea mânând caii înapoi peste râu ºi-l ameninþa pe evreu
cu legea ºi tribunalul, dar acestuia nu-i pãsa pentru cã avea scaun la Tribunalul din Rachiv
(asesor).
Într-o noapte întunecoasã ºi ploioasã, caii au
intrat din nou pe proprietãþile lui ªtyleak, iar
acesta a slobozit câinii ºi împreunã au mânat caii
peste râu fãrã sã-ºi dea seama cã între timp râul
s-a umflat din cauza unei ruperi de nori în munþi,
iar ºase cai n-au mai putut trece apa ºi s-au înecat.
Evreul Mendel l-a dat în judecatã pe huþul,
iar tribunalul a hotãrãt ca acesta sã-l despãgubeascã pe evreu cu cele mai bune pãºuni ºi
fãneþe inclusiv casa. Au venit evreii împreunã cu
executorii, l-au alungat pe ªtyleak într-o colibã

Sã ne îmbrãcãm la patru ace,
De la Armani ºi Versace.
Dã-ne conserve, mezeluri, pateuri
Cu cât mai puþine E-uri
Mai miluieºte-ne ºi ne adapã
Pe fiecare cu doi litri de apã
Din izvoare minune din Munþii
Carpaþi
Fãrã cianurã ºi fãrã nitraþi.
Mai iartã-ne, Doamne, pentru
deranj...
Am vrea carneþel pedele în oranj,
Sã ne faci patronaºi get-beget
Cu comenzi grase de la buget
Sã mulgem la sânge aceastã
vãcuþã
Sã umplem cu conturi a noastrã
punguþã
Sã ajungem cu averile în top.
Sã cumetrim cu câte-un interlop.
În Roºia Montanã sã turnãm
lingouri
Apoi sã petrecem în cluburi ºi
cazinouri

pe un vârf de deal, iar casa au demolat-o ºi i-au
dat foc.
A plâns bietul huþul ºi s-a plâns autoritãþilor,
dar nu a reuºit sã-ºi afle dreptatea. Oamenii din
sat l-au sfãtuit sã meargã cu plângerea direct la
împãratul de la Viena pentru cã au auzit cã împãratul este om drept ºi îi iubeºte pe huþuli.
Astfel sfãtuit a pus în desagã cinci pâini de
mãlai, douã darabe de slãninã, douã perechi de
obiele ºi opinci, luã în mânã toporeºu ºi porni
spre drumul împãrãtesc care trecea prin satul
vecin Poleana dincolo de Tisa. Merse vreo douã
sãptãmâni ºi în sfârºit ajunse la porþile Vienei.
Împãratul prin spionii sãi aflã povestea întâmplãrilor lui ªtyleak ºi dãdu ordin sã-l gãzduiascã la palat pânã la întrunirea parlamentului.
Împãratul îl aduse pe huþul în faþa parlamentului unde acesta îºi povesti amarul ºi nedreptatea fãcutã de evreu ºi tribunal, spunându-i:
„Du-te liniºtit acasã aºa cum ai venit“, i-a dat
bani de drum ºi un permis special de liberã trecere, iar prin poºta rapidã a trimis un ordin
împãrãtesc cãtre Tribunalul din Rachiv cã dacã
pânã la sosirea lui ªtyleak casa nu va fi refãcutã
ºi proprietatea restituitã, sã-l spânzure pe evreul
Mendel.
Când a aflat evreul s-a speriat de moarte, a
adunat toþi meºterii din satele învecinate ºi într-o

sãptãmânã au construit casã nouã, trainicã din
lemn de stejar, casã care existã ºi astãzi, ce-i
drept, într-o stare jalnicã.
Pãþania evreului Mendel a rãmas în amintirea
locuitorilor sub forma unui proverb „Ai câºtigat
ca Mendel cu salata“ pentru a explica o afacere
ratatã.
Se pare cã Mendel dupã ce a distrus casa pe
locul respectiv a semãnat salatã cu scopul de a o
comercializa.
Poveste culeasã de la Onujec Ivan
din Bistra, în vârstã de 76 ani

* *
*
Pentru acestea, Doamne, drept
recompensã
Vom þine câteva zile de penitenþã
Vom umple biserici de Crãciun
ºi Paºte,
Vom lungi ºi lãþi cozile la moaºte.
Vom da contribuþii creºtineºti,
loiale
În campanii electorale.
Iar preacucernicul nostru cler
Se va întoarce de la cele
pãmânteºti la cer.
Guvernanþii vor reduce cu 25 la
sutã
Hoþia, minciuna, sterila disputã.
Iar eu, Doamne, dacã vorbesc cu
pãcat
Mã lepãd ºi mã spãl ca Pilat
Cititorilor, de la mine ºi alor mei
fani,
Urez numai bine, sãnãtate ºi
La mulþi ani!

Legenda despre
ªerban
Se zice cã în vremurile de demult când prin
pãduri ºi munþi umblau haiducii ºi lotrii, într-o
noapte întunecoasã un cioban bãtrân a rãmas
singur la stânã, pe ciobanii cei tineri învoindu-i
pentru o noapte acasã.
Înainte de ivirea zorilor moºul s-a trezit, a
înteþit oleacã focul, apoi a început sã-ºi încalþe
obielele ºi opincile. În acest timp, o bandã de
zece lotri condusã de unul zis ªerban s-a apropiat de stânã cu gândul sã fure oi ºi sã prade.
Pentru aceasta a ales pe unul dintre lotri ºi l-a
trimis iscoadã la stânã pentru a afla cât de bine
este pãzitã stâna, iar acesta s-a furiºat pânã sub
colibã ºi a început sã asculte.
Moºul înfãºurând obielele în jurul picioarelor
vorbea cu sine cu glas tare: deja pe cinci i-am
legat, încã cinci oi mai lega, apoi l-oi lua pe ºerban ºi l-oi pune cu curu' gol pe jar (ºerban =
ceaun ºtirbit). Iscoada auzind acestea s-a speriat
foarte tare, a alergat spre ªerban ºi i-a spus: „hai
sã fugim de aici cã acolo în colibã este un uriaº
care deja i-a legat pe cinci, pe alþi cinci i-ar mai
lega, iar pe tine a zis cã te va pune cu curu' gol
pe jar.
Astfel, moºul ºi-a salvat stâna, iar în amintirea lui ºerban ºi a lui ªerban a botezat acel
munte cu numele lor, nume pe care muntele îl
poartã ºi astãzi.
Legendã culeasã de tatãl meu,
Coreniuc Ivan Dosen, nãscut în 1912

Paginã realizatã de Dumitru CORENIUC
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Un vis frumos la Gottlob

Doream demult ºi mai
doresc ºi acum sã întâlnesc un primar ºi oameni
mulþumiþi de modul în
care aratã localitatea lor.
„De multe ori nu suntem
mulþumiþi nici de aspectul
propriei case, ori al biroului de la locul de muncã. Viteza cu care se desfãºoarã viaþa în aceste vremuri ne poate face sã
neglijãm unele aspecte estetice ale locurilor
unde trãim“. Aceste cuvinte sunt ale primarului pe care l-am întâlnit în comuna Gottlob,

neficiazã de toate condiþiile
necesare desfãºurãrii unor
acþiuni cultural-distractive ºi
evenimente sociale precum
nunþi, botezuri, cãsãtorii.
Toate acestea s-au realizat în
ultimii doi ani. Trebuie
amintit cã echipa de fotbal
„Spartak Gottlob“ are un teren de talie naþionalã, iar în ultimii ani a fost amenajat ºi grupul
sanitar cu apã curentã. În clasamentul de fotbal
al Ligii a III-a din judeþul Timiº „AS FC
Spartak Gottlob“ se aflã pe locul cinci. Aº dori
sã mai menþionez cã ªcoala din Gottlob participã la un proiect-pilot privind evaluarea de
cãtre Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii
Învãþãmântului Preuniversitar (ARACIP) care
realizeazã evaluarea externã a calitãþii educaþiei oferite de instituþiile de învãþãmânt preuniversitar ºi de alte organizaþii, furnizarea de
educaþie, cât ºi autorizarea, acreditarea ºi evaluarea periodicã a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar. Luminiþa Lezen, directoarea ªcolii
cu clasele I-VIII din Gottlob afirmã cã „Noi
am obþinut, în urma evaluãrii, 13 calificative de
«foarte bine», 10 de «bine», ºi unul «suficient», deci reprezentanþii comisiei de evaluare
au apreciat cã aceste calificative sunt foarte
bune, aproape de maximum, având în vedere
cã suntem o ºcoalã din mediul rural“.
În cuvântul meu de la deschiderea celei de-a
III-a ediþii a Festivalului Culturii Ucrainene
din Gottlob, am arãtat cã vin cu drag în aceastã
localitate unde administraþia localã îºi dã tot
concursul pentru a sprijini acþiunile noastre,

Gheorghe Nastor, venit pe aceste meleaguri cu
decenii în urmã din Bihor, aºezându-se în satul
locuit în totalitate, nu în timpul îndepãrtat, de
etnici germani. Ca ºi neamurile actualului primar, ºi alþi oameni din alte regiuni ale
României s-au stabilit pe aceste meleaguri ale
Banatului cu pãmânt roditor care trebuia sã fie
lucrat, întrucât locuitorii de origine germanã
emigrau.
Nu am vizitat aceastã localitate decât de
douã ori, dar de prima datã de când l-am cunoscut pe primar prin intermediul colaboratorului meu, preºedintele filialei Uniunii Ucrai nenilor din Timiº, Gheorghe Hleba, am avut
scurte discuþii la Primãria din localitate.
Probabil cã nu aº fi vizitat aceastã localitate
dacã familia Corneºtean Nicolae cu soþia ºi cei
doi fii nu s-ar fi mutat din Dudeºtii Vechi la
Gottlob. De fapt, al treilea fiu al familiei
Corneºtean, învãþãtorul de limba ucraineanã,
talentatul scriitor Nicolae Corneº tean junior s-a stabilit în comuna
Variaº unde este profesor de limba
ucraineanã, cãsãtorit cu o colegã
de breaslã de origine sârbã.
Cu familia Corneºtean îmi face
o deosebitã plãcere sã mã întâlnesc, întrucât ea provine din Maramureº, iar Nicolae Corneºtean
senior mi-a fost coleg de liceu la
Sighetu Marmaþiei.
Dar nu numai despre familia
Corneºtean doresc sã vorbesc, deºi
colegul meu în prezent este bolnav
ºi am vrut sã-l încurajez, dar el îºi
va reveni cã doar este încã tânãr.
În continuare doresc sã relatez
despre plãcuta mea întâlnire cu
domnul Gheorghe Nastor, nume pe
care, pentru a-l reþine, îl asociam
cu numele de Nistor, un fost ºef de
tren de cale îngustã care circula,
pânã în anii 1970, de la Leordina la
Poienile de sub Munte, în Mara mureº ºi cu care mã „cãruþam“ de
câte ori mergeam la Sighet ºi reve-

lor eu nu consider cã
este suficient ºi acest
lucru mi l-a demonstrat primarul Gottlobului care numai în
doi ani de la prima
noastrã întâlnire a
ridicat localitatea la
un nivel superior.
Fosta scenã în aer
liber unde acum doi
ani ucrainenii din
Gottlob au organizat
un program artistic,
acum a fost inclusã
într-un spaþiu acoperit, transformat într-o
salã polivalentã de
peste 800 de locuri unde se desfãºoarã diferite deºi etnicii ucraineni sunt într-o proporþie mult
acþiuni cultural-artistice ºi sociale. Tinerii be- mai micã decât ceilalþi locuitori ai comunei.
Am evidenþiat aportul deosebit al
primarului Gheorghe Nastor ºi al
viceprimarului Cristian Cerbu care
s-au strãduit sã asigure toate condiþiile, inclusiv sonorizarea, pentru
desfãºurarea acþiunii culturale a
ucrainenilor. Existã situaþii în unele
localitãþi cu populaþie majoritar
ucraineanã, în care, deºi primarii ºi
viceprimarii sunt de etnie ucraineanã, întrucât aparþin politic de
unele partide, de multe ori nici nu
participã la acþiunile noastre culturale, darãmite sã se mai implice în
organizarea lor.
Eu consider cã un om politic ºi
cu atât mai mult un edil al unei
localitãþi ar avea ceva de învãþat din
exemplul stimatului domn bihorean, primar al comunei Gottlob din
judeþul Timiº, Gheorghe Nastor.
Toatã stima ºi respectul pentru
un asemenea om!

neam în vacanþã de la ºcoalã. Acest Nistor, deºi
nu avea o staturã impresionantã, era bine fãcut,
despre care se vorbea cã la o masã mânca o
pâine de douã kg cu un kg de slãninã ºi bea o
jumãtate de ºliboviþã, iar în cazul în care un
vagon deraia, chiar dacã era încãrcat cu
buºteni, el îl ridica,
repunându-l pe ºine.
Revenind la dl Nastor,
primarul Gottlobului,
vreau sã spun cã domnia sa mi-a fãcut o
impresie deosebitã la
sediul primãriei, dar
apoi când am vizitat
localitatea, mi-am dat
seama cã am întâlnit
un om deosebit potrivindu-i-se
zicala
„Omul potrivit la locul
potrivit“. Poþi sã fii
omul potrivit ºi sã execuþi tot ce þi se cere de
cãtre localnici ºi consilierii pe care îi ai ca
sfãtuitori, dar sã gândeºti numai la nivelul
Dl ªtefan Buciuta, dl Gheorghe Nastor ºi dl Gheorghe Hleba
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Un spectacol care a ridicat sala în picioare
În perioada 10-20 noiembrie 2011, la
Teatrul Naþional de Operetã „Ion Dacian“ din
Bucureºti, s-a desfãºurat ediþia a IV-a a
Festivalului Internaþional al Artelor Spectacolului Muzical „Viaþa e frumoasã“. Festivalul
a cunoscut pe parcursul precedentelor trei
ediþii o dezvoltare notabilã, reuºind sã reuneascã, în fiecare an, spectacole muzicale ale unor
prestigioase instituþii culturale din Federaþia
Rusã, Ungaria, Ucraina, Slovacia sau Franþa.
La ediþia din acest an a festivalului, a fost
prezent, al treilea an consecutiv, Teatrul Naþional Academic de Operetã din Kiev, care a oferit publicului, la 19 noiembrie 2011, opereta în
douã acte „Bal la Savoy“ de Paul Abraham.
Regia a fost semnatã de Bohdan Stratynskyi,
director artistic al teatrului.
„Bal la Savoy“ prezintã aventurile cuplului
Aristide-Madeleine ºi urzeala de minciuni ºi
(Urmare din pagina 4)
Manifestarea jubiliarã din centrul oraºului
s-a mutat apoi la Muzeul Etnografic orãºenesc un adevãrat centru de culturã ucraineanã, de
data aceasta, care îºi aºtepta iubitorii cu nu mai
puþin de 3 sãli de expoziþie, mari, demne de
admiraþie continuã. În sala 1 exista expoziþia
foto „Olha Kobyleanska (1863-1942) - viaþa ºi
opera“ cu exponate donate din partea Muzeului
„Olha Kobyleanska“ din Cernãuþi de cãtre
directorul acestuia, poetul Volodymyr Vozniuk,
prezent la manifestare, ºi o miniexpoziþie de
carte ucraineanã despre scriitoarea omagiatã ºi
alte noutãþi editoriale. Sala 2
conþinea o expoziþie de picturã
permanentã în care se regãseau ºi
câteva lucrãri de la plain-air-ul
„Bucovina - prezent, trecut,
viitor“ din custodia UUR - filiala
Suceava ºi sala nr. 3 cu expoziþia
de icoane creºtine (goblenuri),
realizatã de cãtre doamna Nadia
Boieciko, soþia Excelenþei Sale
Vasyl Boieciko, consulul general
al Ucrainei la Suceava - o minune
a minunilor, care nu mai lãsa vizitatorii sã se desprindã de chipurile
sfinte.
Cum era ºi normal, publicul
prezent a asistat întâi la dezbaterile academice dedicate marii scriitoare, la care au participat specialiºtii din Ucraina ºi România,
de la Universitatea Naþionalã „Iuri
Fedkovyci“ din Cernãuþi - prof. univ. dr. Boh dan Melnyciuk, prof. univ. dr. Volodymyr
Antoficiuk, de la Muzeul „Olha Kobyleanska“ poetul V. Vozniuk, directorul acestuia, de la
Societatea Culturalã „Ucraina - România“ cineastul ºi dramaturgul Vasyl Dovhyi, de la
Teatrul Naþional „Olha Kobyleanska“, din
Cernãuþi - actriþa Dina Anepska, precum ºi scriitori, jurnaliºti ºi artiºti din Suceava.
Prof. univ. dr. Bohdan Melnyciuk a preluat
ºtafeta pãrþii a doua mulþumind organizatorilor
care l-au invitat în ultima vreme în mod repetat
la manifestãrile ucrainenilor din România, apoi
a prezentat noutãþile editoriale din Cernãuþi,
dãruind câteva exemplare muzeului gazdã pentru îmbogãþirea fondului de carte ucraineanã.
Amintim, aºadar, o ediþie specialã a „Curierului
Bucovinei“, dedicatã în exclusivitate Olhãi
Kobyleanska, editat la Universitatea din Cernãuþi, sub directa sa îngrijire ºi a profesorului V.
Antoficiuk; o carte despre O. Kobyleanska „La
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înºelãtorii care îi leagã, într-o structurã clasicã,
dar acompaniatã de muzicã cu influenþe moderne.
Publicul, care a umplut sala teatrului pânã
la refuz, a aplaudat cu generozitate calitatea
vocii ºi a interpretãrii, de asemenea, costumele
superbe ale artiºtilor, admiraþi ºi iubiþi în
Ucraina ºi în Europa.
Dupã terminarea spectacolului, în foaierul
teatrului a avut loc „o searã ucraineanã“ în cadrul cãreia tot artiºtii Teatrului Naþional
Academic de Operetã din Kiev au interpretat
melodii tradiþionale ucrainene ºi dans modern.
Manifestarea artisticã a entuziasmat un public
eterogen ca vârstã ºi preocupãri. Secretul?
Talentul interpreþilor, exuberanta forþã a melodiilor ce i-a purtat pe cei prezenþi pe malurile
Niprului.
Ion ROBCIUC
orizontul înserãrii“ a Iaroslavei Melnyciuk,
care demonstreazã cã seria de 40 de articole cu
slãvirea puterii sovietelor, atribuite eronat, cu
doi ani înainte de moartea „Prinþesei Bucovinei“, sunt false; o carte de „Poezii“ româno ucrainene a lui Mircea Liutik în traducerea lui
Vitali Kolodi, autorul traducerii exemplare a
„Luceafãrului“ lui Mihai Eminescu ºi o carte de
poezii proprii, din care generosul profesor,
poet, prozator, critic ºi istoric literar a citit în
faþa publicului.
Prof. univ. dr. V. Antoficiuk, invitat la
cuvânt, a prezentat expunerea „Olha Kobyleanska - conºtiinþa contemporanilor sãi ºi a

Organizatori ºi invitaþi lângã bustul scriitoarei
contemporanilor noºtri“, demonstrând cã
prozatoarea ucraineanã rãmâne mereu vie în
conºtiinþa iubitorilor de literaturã ucraineanã ºi
universalã, iar cãrþile de criticã ºi istorie literarã, albume ºi almanahuri stau mãrturie
personalitãþii sale de excepþie de mare clasic
ucrainean, un analist temperamental ºi un promotor al modernismului în proza ucraineanã, ca
romancier (apropiat de Liviu Rebreanu) ºi autor
de poeme în prozã.
Directorul muzeului cernãuþean, poetul V.
Vozniuk, s-a declarat de-a dreptul fericit cã prin
asemenea întâlniri Bucovina se simte unitã
spiritual, iar atmosfera de preþuire a Olhãi Kobyleanska s-a prelungit, chiar în aceastã zi, de
la Cernãuþi la Gura Humorului, generând un
suflu spiritual nestins dintre ucraineni ºi
români, deschis la început de an de Mihai
Eminescu la Suceava ºi Cernãuþi, ºi continuat
în martie de Taras ªevcenko, apoi în noiembrie
de Olha Kobyleanska în ambele regiuni trans-

frontaliere - evenimente generatoare de prietenie ºi bucurie reciprocã între cele douã popoare.
În acelaºi ton, a intervenit Vasyl Dovhyi,
preºedintele Societãþii „Ucraina - România“,
care a motivat atribuirea premiului Olhãi Kobyleanska doamnei Iaroslava Colotelo, subliniind
cã în judeþul Suceava sunt multe personalitãþi
ce meritã asemenea preþuire ºi a solicitat sã se
facã de pe acum propuneri în acest sens pentru
anul viitor.
O prezenþã de-a dreptul cuceritoare a avut-o
actriþa Dina Anepska de la Teatrul din Cernãuþi
în postura Olhãi Kobyleanska, care a elogiat
proza poeticã a „Prinþesei Bucovinei“ ºi a interpretat textul „Impromptu phantasie“ în care autoarea mãrturiseºte
dragostea sa faþã de muzicã ºi lacrimile ce-i stârnea permanent
interpretarea sonatei cu acelaºi titlu
a lui Chopin.
Înainte de finalul celei de-a doua
pãrþi a jubileului prof. V. Antoficiuk
a prezentat cartea „Chemarea
înãlþimilor“ ( poezie, criticã ºi publicisticã) a lui Ioan Chideºciuc,
editatã sub îngrijirea sa la Universitatea din Cernãuþi, evidenþiind cã
în Bucovina sudicã, azi, continuã sã
se scrie literaturã ucraineanã.
Auditoriul s-a mutat în sala 3,
unde-i aºtepta „Expoziþia de icoane
creºtine (goblenuri)“, 21 de exponate sosite recent dintr-o expoziþie
de la Kiev a doamnei Nadia
Boieciko, dedicatã marelui post al
Crãciunului nostru, reprezentându-l pe Mântuitorul Isus Hristos, Maica Domnului, Familia
Sfântã, Sfântul Petru, Sfântul Nicolae etc.,
despre care a vorbit jurnalistul Romeo Istrate,
mãrturisind cã la vârsta lui niciodatã ºi nicãieri
în lume nu i-a fost dat sã vadã o asemenea minune, fãcutã de mâna omului, probabil, „mãsura tuturor lucrurilor“, cum afirma filosoful
Protagoras.
Excelenþa Sa, ca artist, s-a jertfit lucrând 8
ani zi de zi (cu excepþia sãrbãtorilor, dupã propria-i mãrturie) cu acul blagoslovit ca unealtã a
Domnului ca sã scoatã la ivealã miraculoasele
lucrãri ce ne înalþã spiritual ºi ne întãresc credinþa ºi dragostea în Dumnezeu, punându-ne,
cu adevãrat, în faþa unui altar creºtin, iar aniversarea Olhãi Kobyleanska s-a desfãºurat azi între
o veritabilã academie a alocuþiunilor ºi altarul
icoanelor creºtine - a încheiat vorbitorul.
Ioan ChIDEªCIUC
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Primãria Oraºului
Gura
Humorului,
Uniunea Ucrainenilor
din România - filiala
Suceava ºi Consulatul
General al Ucrainei la
Suceava au organizat
duminicã, 27 noiem-

Aniversarea a 148 de ani de la naçterea
scriitoarei ucrainene olha Kobyleanska

ma scriitoarei ucrainene, ea a susþinut un
monolog bazat pe textele autoarei. Momentul artistic a fost completat cu un moment
muzical prezentat de

Olha Kobyleanska (27 noiembrie
1863, Gura Humorului - 21 martie 1942, Cernãuþi).
Depunere de coroane de flori,
discursuri, comunicãri, lansãri
de carte
Organizatorii ºi invitaþii au
depus jerbe ºi coroane de flori la
monumentul Olhãi Kobyleanska
din parcul din imediata apropiere
a Casei de Culturã din Gura
Humorului, dupã care au participat la simpozionul omagial care
s-a desfãºurat la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina.
Alãturi de primarul Marius
Ursaciuc, de Excelenþele Sale
consulul general al Ucrainei la Suceava,
Vasyl Boieciko, ºi consulul Vasyl Nerovnyi, precum ºi de Ioan Bodnar,
Organizatori ºi invitaþi lângã bustul scriitoarei
preºedintele UUR - filiala Suceava, s-au
aflat invitaþi de la Cernãuþi ºi numeroºi
etnici ucraineni din Bucovina.
S-au susþinut discursuri, au fost prezentate
comunicãri ºi au fost lansate cãrþile „Olha Kobyleanska în ultima perioadã de creaþie“
(autoare Iaroslava Melnyciuk), „Curierul bucovinean“ despre viaþa ºi
activitatea literarã a Olhãi
Kobyleanska“ (autor Boh dan Melnyciuk) ºi „Chemarea înãlþimilor“ (autor
Ioan Chideºciuc).

Actriþa Anepska Dina Serhievna
ºi primarul Marius Ursaciuc
grupul vocal „Maidancik“ din Cacica (coordonator preotul Nicolaie Nicolaieºen).
A fost vernisatã totodatã expoziþia de
icoane-goblen a Nadiei Boieciko, soþia Excelenþei Sale consulul general al Ucrainei la
Suceava, Vasyl Boieciko, expoziþie care, aºa
cum a remarcat prof. Roman Istrati, a transformat salonul muzeului într-un altar.
tiberiu COSOVAN

Moment artistic ºi
vernisajul expoziþiei de
icoane-goblen a
Nadiei Boieciko
Actriþa Anepska Dina
Serhievna, de la Teatrul
Naþional „Olha KobyleansIcoana - goblen realizatã de Nadia Boieciko ka“ din Cernãuþi, le-a oferit
participanþilor surpriza de
brie a.c., o manifestare dedicatã aniversãrii a a se întâlni cu... Olha Ko 148 de ani de la naºterea scriitoarei ucrainene byleanska. Îmbrãcatã aido-

Grupul vocal „Maidancik“ din Cacica

olha Kobyleanska între academia
alocuÆiunilor çi altarul icoanelor creçtine
„27 noiembrie 1863 - cum noteazã clasicul
literaturii ucrainene O. Kobyleanska însãºi în
jurnalul sãu - este ziua când m-am nãscut în
micul oraº Gura Humorului“ din Bucovina.
În duminica aceasta, la 27 noiembrie, la Gura
Humorului, în faþa bustului marii scriitoare din
„Parcul Olhãi Kobyleanska“ a avut loc serbarea
dedicatã aniversãrii a 148 de ani de la naºterea
„Prinþesei Bucovinei“ - personalitate marcantã a
literaturii ucrainene ºi universale, evocatã de primarul oraºului Gura Humorului, dl Marius
Ursaciuc, Excelenþa Sa Vasyl Boieciko, consulul
general al Ucrainei la Suceava, Arkadie Moisei,
vicepreºedintele Departamentului Culturii din
Cernãuþi ºi de alte personalitãþi.
Dupã aceste alocuþiuni s-a oficiat parastasul
în memoria Olhãi Kobyleanska de cãtre preotul
Bisericii Greco-Catolice, Voloºciuc Ioan, preotvicar al acestei biserici, ºi preotul bisericilor din

4

Cacica ºi Maidan, Necolaiºen Nicolaie, acompaniaþi de vocile micilor creºtini din Maidan.
Consilierul Ministerului Culturii, Iaroslava
Colotelo, din Bucureºti, care tocmai se întorsese
de la Cernãuþi, unde a fost încununatã cu premiul internaþional „Olha Kobyleanska“, ºi-a exprimat gratitudinea faþã de gazdele oraºului natal al
marelui clasic ucrainean, Consulatul General al
Ucrainei la Suceava ºi UUR - filiala Suceava,
care anual organizeazã la Gura Humorului
manifestãri comemorative „Olha Kobyleanska“,
constituind aici, în ultima vreme, un adevãrat
centru de culturã ucraineanã.
Poetul ucrainean al Maramureºului, Iuri
Pavliº, a prezentat cu însufleþire o dedicaþie bilingvã marii scriitoare ºi a citit sonetul sãu în
limba ucraineanã „Mãicuþã Olha“ impresionând
auditoriul.
La intonarea imnurilor de stat ale celor douã

þãri, Ucraina ºi România, s-au depus coroane de
flori din partea delegaþiilor prezente la ceremonie.
Reþinem din cuvântãrile audiate cã la apropiata aniversare a 150 de ani de la naºterea Olhãi
Kobyleanska, se vor depune toate eforturile din
partea Ucrainei, a asigurat Excelenþa Sa Vasyl
Boieciko, consulul general al Ucrainei la
Suceava, iar din partea României s-au dat asigurãri de cãtre primarul oraºului Gura Humorului,
M. Ursaciuc, ºi dl Ioan Bodnar, preºedintele filialei Suceava a UUR ºi consilier al Prefecturii
Suceava, cã acest parc va fi lãrgit, dându-i-se un
aspect artistic deosebit, cu alee centralã împodobitã cu sculpturi în lemn, specific bucovinene.
(Continuare în pagina 5)
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ªi a venit ziua Balului toamnei la
Rona de Sus.
Vineri, 25 noiembrie 2011, dupã
lecþii, elevii claselor V-VIII, însoþiþi
de cadre didactice s-au adunat în sala
de sport a ºcolii. Pe pereþii sãlii de
sport a fost aranjatã expozitia de
afiºe, desene, picturi, colaje ºi planºe
cu tematicã autumnalã, realizate de
elevii care participau la concurs. În
partea din faþã a sãlii a fost amenajatã expoziþia de sculpturi în fructe ºi
legume, toate realizate sub îndrumarea coordonatorilor de proiect. Au venit ºi
pãrinþii copiilor dornici sã vadã realizãrile,
aptitudinile ºi creativitatea lor.
Balul toamnei a constat în concursuri de
creaþie (eseuri, poezii) ºi de recitare în limbile
românã, ucraineanã, englezã, francezã ºi
maghiarã, de cântece dedicate toamnei; concurs
de dans ºi de culturã generalã, parade ale costumelor specifice toamnei, alegerea prinþesei ºi
a prinþului toamnei; aprecierea lucrãrilor
expuse ºi focul de tabãrã. Pentru aceasta a fost
format un juriu din director prof. Luscan
Loredana Mihaiela - preºedinte, primarul
Romaniuc Ioan, prof. Lazãr Ioan Iustinian,
prof. Herea Dorina, înv. Dan Ileana ºi pãrinþii
Mateciuc Mariana ºi Albiciuc Nicolae.
Prezentatorii concursului au fost elevii
Fetico Mãdãlina ºi Grijac Sebastian, îndrumaþi
de prof. Anuþa Batin.Toatã acþiunea a fost imortalizatã pe peliculã de prof. Dorina Ulici.
La recitarea poeziilor în limba românã s-au
prezentat 21 de elevi pregãtiþi de prof. Dobra
Adriana Mirela, Batin Anuþa, ºi din Coºtiui,
prof. Gafia Maris. La limba ucraineanã s-au
prezentat 4 elevi pregãtiþi de prof. Dubec Maria
ºi la limba maghiarã un elev din Coºtiui. Între
aceste recitãri au rãsunat cântece despre toamnã în limbile românã ºi ucraineanã pregãtite ºi
dirijate de prof. Geta Petreþchi. Poeziile în
limba francezã ºi englezã au fost recitate de 12
elevi, pregãtiþi de prof. Dubec Alexandrina ºi

Balul toamnei
la Çcoala cu clasele I-VIII
din Rona de Sus

Organizatorii balului

Prezidiul concursului
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La încheierea primei pãrþi elevii au fost
serviþi cu dulciuri ºi suc, oferite de sponsorii
acestei acþiuni (ca ºi ai obiectelor din premii) dl
Albiciuc Nicolae, dl primar Romaniuc Ioan ºi
dr. Luscan Mihai. A urmat partea a doua, focul
de tabãrã, amenajat în curtea ºcolii. Aici, copiii
mai destinºi, au cântat sub acompaniamentul
acordeonului mânuit de prof. ºi poetul Romaniuc Paul.
Sãptãmâna aceasta elevii îndrumaþi de profesoare pregãtesc spectacolul dedicat Zilei
Naþionale a României - 1 Decembrie. Felicitãri
elevilor, profesoarelor (profesorilor) ºi inimoasei directoare pentru munca depusã în plus celei
de pregãtire pentru lecþii.
Ileana DAN

SfinÆenie
Prinþul ºi prinþesa balului
Bianca Baksay. În timp ce juriul delibera
locurile la concursul de poezie, elevii clasei a
V-a B au prezentat un frumos dans ucrainean,
pregãtit de prof. Petreþchi Geta. A urmat concursul de dans, apoi parada costumelor. La alegerea „Prinþului“ ºi
a „Prinþesei“ toamnei a fost nevoie
de întrebãri de culturã generalã
pentru a-i departaja pe concurenþi.
Surpriza Balului toamnei au fost
câþiva preºcolari îmbrãcaþi în costume de toamnã. Au fost desemnaþi Prinþiºorul ºi Printesa copiii:
Lauruc Andrei Iulian ºi Dobra
Daria, dar ºi perechea Dubec
Alexandru ºi Lauruc Mãlina. Toatã acþiunea s-a desfãºurat într-o
atmosferã entuziastã. Poeziile au
fost recitate în cinci limbi. Este
lãudabil faptul cã la ciclul gimnazial copiii învaþã 4 limbi.
Un moment foarte plãcut a fost
premierea celor mai buni recitatori de poezie, celor mai bune
creaþii literare (poezie, eseu, compunere) despre toamnã, celui mai
bun costum, celui (celei) mai bun
dansator (dansatoare), celei mai
frumoase planºe, celui mai frumos
colaj (desen), celei mai reuºite
sculpturi în fructe sau legume, ultimele sub îndrumarea prof.
Bencic Rita Anrieta.
Diplomele ºi premiile constând
în obiecte au fost înmânate de
preºedinta juriului, dir. prof. Luscan Loredana Mihaiela, ºi de dl
primar Romaniuc Ioan. Cel mai
emoþionant moment a fost încoronarea Prinþesei ºi a Prinþului toamnei, a elevilor Lauruc Lavinia
(Rona de Sus) ºi Chiliciuc Fedor
Marian (ªcoala din Coºtiui).

(pentru tata ºi mama la împlinirea
a 50 de ani de la cãsãtorie)
Albiþi de dor ºi împliniri,
De ani ºi de dorinþi apuse,
De trudã, vreri ºi amintiri
ªi de cuvinte nicicând spuse.
Vã aplecaþi peste Cuvânt
Cerându-I început, se pare,
ªi naºteþi viitor plãpând
Cu gând cã va ajunge mare.
Întemeiaþi sortiri cu har
ªi le udaþi din temelie,
Ca zei, ce din al lor pahar,
Mai scapã un pic de ambrozie.
Le sprijiniþi ºi le cruþaþi
Cu lacrimi ºi sudoare sfântã,
Iar mai târziu vã bucuraþi
Cã nu v-a fost rãsplata cruntã.
Cãci un buchet cu nouã flori
Îl mirosiþi la ceas de aur,
ªtiind cã toate sunt comori
Înmiresmate ºi tezaur
Le aºteptaþi sfios în prag
ªi vã-mbãtaþi de-nmiresmare,
Scrutaþi ºi zãri ºi timp cu drag
ªi aºteptaþi o alinare.
Venitã peste-al vostru gând
Din cele patru zãri curate
ªi Îl rugaþi pe Domnul Sfânt
Buchet sã stea ºi peste moarte.
Când te-mplineºti prin fii tãi
În viaþa asta ºi-n cea dupã,
Când ºti cã sunt curaþi nu rãi,
Te simþi un sfânt, te simþi o sfântã...
Valentin ARDELEAN
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Festivalul-concurs InternaÆional de Folclor
„În grådina cu flori multe“ - un aport important la
promovarea çi tezaurizarea tradiÆiei româneçti
Un merit deosebit pentru conservarea ºi promovarea muzicii populare româneºti îl are
Centrul Bucovinean de Artã pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Româneºti
din Cernãuþi, care în perioada 8-10 septembrie
2011 a organizat în parteneriat cu Consiliul
Judeþean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina ºi cu spijinul Primãriei oraºului Cernãuþi,
cea de-a VII-a ediþie a Festivalului-concurs
Internaþional de Folclor „În grãdina cu flori
multe“.
Evenimentul este o frumoasã tradiþie a
românilor din nordul Bucovinei, prin care
este conservat ºi promovat cântecul românesc. Dintre obiectivele acestui festival
menþionãm: stimularea interpreþilor autentici ºi talentaþi, promotori ai cântecului ºi
dansului popular românesc; conservarea ºi
valorificarea tezaurului muzical-folcloric
românesc, popularizarea valorilor spirituale
ºi culturale române, propagarea culturii
muzicale româneºti; cultivarea dragostei în
rândul tinerelor generaþii pentru valorile
folclorului bucovinean; încurajarea creãrii
unei reþele de cooperare culturalã durabilã
în zona transfrontalierã prin dezvoltarea
legãturilor între interpreþi ºi colectivele folclorice din regiunea Cernãuþi ºi judeþul
Suceava.
În prima zi a festivalului, juriul a evaluat un
numãr de 27 de concurenþi, copii ºi tineri între 6
ºi 25 de ani din Ucraina, România ºi Republica
Moldova, care ºi-au demonstrat talentul în
secþiunile: soliºti vocali ºi soliºti instrumentiºti,
pe patru categorii de vârstã: 6-10 ani, 11-13 ani,
14-16 ani ºi 17-25 de ani. Printre criteriile de
apreciere s-au numãrat capacitatea vocalã, tehnica interpre tãrii, þinuta scenicã ºi costumul.
Menþionãm cã preselecþia pentru aceºti minunaþi tineri s-a
desfãºurat între lunile mai ºi
septembrie 2011.
Spectacolul de galã, desfãºurat în cea de-a doua zi a
festivalului la Palatul Academic din Cernãuþi, a fost un
regal pentru publicul cernãuþean, care a avut ocazia sã-i
aplaude live pe laureaþii prezentei ediþii, precum ºi nume
importante ale folclorului
românesc. În deschiderea spec tacolului, Ansamblul „Plai“,
condus de Nicolae Hacman,
artist emerit la Ucrainei, a creat o adevãratã
emoþie în sufletele celor prezenþi, emoþie care a
crescut ulterior prin admiraþia pentru Ansamblul
vocal-folcloric „Perla“ din Cernãuþi, care a
interpretat imnul festivalului, iar apoi pentru
glasurile tinere ale participanþilor la festival:
Valachi Emilia, Lucanu Iulian, Calancea AnaMaria, Garabajiv Cristina, Curcudel Mariana,
Morar Cristina, Tatar Mihaela, Fortuna Maria,
Pascar Carina, Glizan Teodor, Placinta
Gheorghe, Costaº Maria, Mazãre Simona,
Ivaºcu Daiana, Bârsan Teodora, Mãdãlina Lupu
Popi. Momente de excepþie au fost create de
recitalurile interpreþilor Adriana Bucevschi din
Rãdãuþi, Mircea Coca - deþinãtorul Premiului I
la ediþia anterioarã a festivalului, Natalia
Andrieº din Cernãuþi, Alexandru Dumbravã ºi
Viorica Galan - Dumbravã din Suceava, Ionuþ
Urdeº din Iaºi, Grupul vocal „Aura“, satul
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Tãrãsãuþi, raionul Noua Suliþa, Ansamblul de
dansuri „Ghiocelul“, deþinãtorul trofeului
ediþiei a V-a a Festivalului Internaþional „În grãdina cu flori multe“.
Din folclorul popular, a fost aleasã ca motto
al acestei ediþii poezia Frunzã verde semnatã de
poetul popular Sergiu Bespalco, iar ca fundal
muzical melodia cântecului popular „Bucovina
mea“, interpretat de ansamblul de instrumente
populare „Plai“, conducãtor artistic maestrul
Nicolae Hacman.

Româneºti din Cernãuþi; Alexandru Dumbravã interpret rapsod, solist al Ansamblului „Ciprian
Porumbescu“, Suceava; Costel Ovidiu Foca director al Casei de Culturã din Rãdãuþi, directorul Festivalului Internaþional „Arcanul“;
Maria Dovghei - interpretã, profesoarã la
Colegiul de Arte „Isydor Vorobkevyci“,
Cernãuþi; Carmen Veronica Steiciuc - consultant
artistic în cadrul Centrului Cultural „Bucovina“,
Suceava; Gheorghe Stratulat - folclorist, profesor
de canto popular.

În urma jurizãrii s-a hotãrât acordarea urmãtoarelor premii:
Premiu I - Ansamblul artistic „Mugurelul“ din Dorohoi, Botoºani, ºi tinerii interpreþi Placinta Gheorghe,
Costaº Maria, Ivaºcu Daiana, Bârsan
Teodora, Mazãre Simona ºi Racu
Oana.
Premiul al II-lea: Valachi Emilia,
Lucanu Iulian, Pascar Carina, Calancea Ana - Maria, Garabajiv Cristina,
Curcudel Mariana ºi Dupu LorenaElena.
Premiul al III-lea: Morar Cristina,
Tatar Mihaela, Fortuna Maria, Glizan
Teodor ºi Atomei Roxana.
Trofeul Festivalului-concurs Inter Dintre oficialitãþi au fost prezenþi în salã naþional de Folclor „În grãdina cu flori multe“
domnul Ivan Petruseac - ºeful Direcþiei de a fost obþinut de Mãdãlina Lupu Popi din Molid,
Culturã din cadrul Administraþiei Regionale de Vama, judeþul Suceava.
Toþi instructorii participanþi au primit
Stat Cernãuþi; Aleksandr Grigoryºyn - specialist
principal, secþia minoritãþi nationale; Olga diplome de excelenþã pentru pregãtirea copiilor
Ostafi - specialist principal, Direcþia Învãþãmânt ºi pentru promovarea cântecului românesc.
Sponsorii celei de-a VII-a ediþii a Festiºi ªtiinþã din cadrul Administraþiei Regionale de
valului-concurs Internaþional de Folclor „În grãStat Cernãuþi.
dina cu flori multe“ au fost:
Administraþia Regionalã de
Stat Cernãuþi, Primãria Cernãuþi, Primãria Botoºani, Primãria Poiana Stampei, judeþul
Suceava, Semeniuc Ion Întreprinderea „Rodniciok“,
comuna Boian, Semeniuc Ion
- Întreprinderea „Boianivka Impex“, Ciubrei Gheorghe Noua Suliþã, Salagor Gheorghe ºi Laura, Administraþia
Raionalã de Stat Storojineþ Fedorovici Franþ, Administraþia Raionalã de Stat Herþa Victor Crâþmaru, Administraþia Raionalã de Stat Hliboca
- Gheorghe Zagariuk, Administraþia Raionalã de Stat
Spectacolul a fost prezentat de tinerii Ala Noua Suliþa - Gheorghe Parpauþ.
Partenerii media ai festivalului au fost în
Castelean din Cernãuþi ºi Bogdan Ivan din
acest an: Compania de teleradiodifuziune „CerPoiana Stampei, judeþul Suceava.
Juriul din acest an a fost format din: Nicolae nãuþi“, Ziarul „Libertatea cuvântului“ - redactorHacman - preºedintele juriului, artist emerit al ºef Dumitru Verbiþchi, Ziarul „Gazeta de Herþa“
Ucrainei, conducãtorul ansamblului „Plai“; - redactor- ºef Vasile Bâcu, Ziarul „Monitorul
Ionuþ Urdeº - lector universitar doctor, profesor de Hliboca“ - redactor-ºef Nicolae ªapcã, Ziarul
de canto în cadrul Universitãþii de Arte „George „Concordia“ - redactor-ºef Tudor Andrieº,
Enescu“ Iaºi, Facultatea de Interpretare Mu- Redacþia emisiuni în limba românã a postului de
zicalã; Ciprian Chiþu - lector universitar doctor, radio „Ucraina - internaþional“- redactor-ºef
profesor de teorie muzicalã ºi folclor în cadrul Vitalie Zâgrea, Postul teritorial de televiziune
Universitãþii de Arte „George Enescu“ Iaºi, TVR - Iaºi, director Vasile Arhire, Postul de
Facultatea de Interpretare Muzicalã; Maria Ma - radio „România - internaþional“ - secretar genercovei - interpretã de folclor, preºedintele Aso- al Eugen Cojocariu, Redacþia Emisiuni în limba
ciaþiei „Dor de la Humor“; Maria Toacã - jurna- românã din cadrul Companiei de teleradiolist, redactor-ºef adjunct al ziarului „Zorile difuziune „Tisa 1“, Ujhorod, Transcarpatia.
Bucovinei“; Natalia Andrieº - interpretã, vice Carmen Veronica StEICIUC,
preºedinta Centrului Bucovinean de Artã pentru
consultant artistic CCPCt
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Centrul Cultural Bucovina
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Caraorman în sårbåtoare
Cu mult timp în urmã, într-o discuþie purtatã
cu preºedinta organizaþiei locale Caraorman,
Gabriela Artimov, am trecut în revistã situaþia
socio-economicã a satului, tezaurul folcloric
care se mai gãseºte în sat, modalitãþile de cule-

Primirea oaspeþilor
gere ºi transmitere a acestui tezaur, precum ºi
implicarea tineretului atât cât se mai gãseºte la
nivel local în aceste activitãþi.
Dupã aceastã discuþie, pe parcusul anului
2011, acþiunile s-au desfãºurat conform programului, iar la sfârºitul lunii octombrie Gabriela
Artimov m-a anunþat cã intenþioneazã sã punã
bazele unui grup vocal-instrumental constituit
din tinerii satului Caraorman, membrii organizaþiei locale, iniþiativã pe care am apreciat-o ca
fiind foarte normalã ºi ca o consecinþã a unor
nevoi ºi aspiraþii ce se doreau puse în practicã.
ªi astfel, la 8 noiembrie, de ziua Sf. Dimitrie
cel Nou, am ajuns în satul Caraorman, la invitaþia organizaþiei locale, pentru a lua parte la manifestãrile prilejuite de aceastã mare sãrbãtoare
a satului, hramul bisericii Sf. Dimitrie cel Nou.
Acþiunea a început prin participarea la slujbã
religioasã în care pãrintele Angelo-Florin
Dumitrescu, parohul bisericii satului, ajutat de
pãrintele Codris Aurel, parohul bisericii din
Criºan, au impresionat enoriaºii prin profunzi mea ºi acurateþea serviciului religios, iar interiorul bisericii a cãrei catapeteasmã ºi colecþia
de icoane vechi de peste 200 de ani au contribuit din plin la crearea unui moment solemn
unic care se petrece o datã pe an în sat, ºi
anume atunci când se sãrbãtoreºte hramul bisericii din localitate. De remarcat este faptul cã
deºi slujba religioasã s-a sãvârºit în limba
românã, corul bisericii, în intervenþiile sale
muzicale, a folosit alternativ atât limba românã,
cât ºi limba ucraineanã.
Dupã încheierea slujbei religioase, cu mic
cu mare ne-am îndreptat cãtre Cãminul Cultural
din sat unde era o animaþie deosebitã datoritã
faptului cã urmau sã se desfãºoare evenimente
importante, ºi anume inaugurarea sediului organizaþiei locale a UUR ºi un program artistic
inedit.
Activitatea a continuat printr-o slujbã religioasã sãvârºitã de preoþii Angelo-Florin Dumitrescu ºi Codris Aurel, apoi cu câteva scurte
alocuþiuni rostite de preºedintele filialei Tulcea
a UUR, Dumitru Cernencu, primarul comunei
Criºan, Vaniuºa Artimov, ºi alþii în care s-a arãtat, printre altele, importanþa inaugurãrii sediului organizaþiei locale, precum ºi rolul acestuia
în viaþa social-culturalã a localitãþii.
Dupã încheierea activitãþilor la sediul organizaþiei locale, ne-am mutat la Cãminul Cultural al satului unde urma sã înceapã un program
artistic dedicat momentelor festive, iar ceea ce
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a urmat a fost o mare surprizã pentru participanþi.
Astfel a urcat pe scenã grupul vocal-instrumental „Veselka“ din Caraorman, aparþinând
organizaþiei locale a UUR sub coordonarea
Gabrielei Artimov, constituit din Valentina
Macarencu, Daniela Aldea, Florentina Denisov,
Florina Platon, Tudoriþa
Platon, Monica Solomon, Monica Maxim,
Iuliana Maxim, Mariana
Conþolencu, Irina Platon, ªtefania Danilov,
Mihaela Savencu, Florin Platon, pãrintele
Angelo-Florin Dumitrescu, acompaniaþi la
orgã de dl primar Vaniuºa Artimov.
În aplauzele publicului spectator, care nu

interpretare s-au regãsit melodiile „Ceas rikoiu pleve“, „Vynovata ne ia“ etc.
La reuºita întregului program artistic ºi-au mai adus
contribuþia o parte dintre membrii grupului vocal „Ciorne
more“ din Sf. Gheorghe, sub coordonarea
Mariei Hordei ºi acompaniamentul la armonicã
al lui Nicolae Paimschi, iar la final am urcat pe
scenã cu câþiva membri ai grupului vocal
„Zadunaiska Sici“, cu rãdãcini adânci în satul
Caraorman, iar programul prezentat de aceºtia a
contribuit la întregirea unui cadru emoþional
special care se regãseºte numai în locuri ºi
momente speciale.
Deºi programul artistic luase sfârºit, publicul spectator numeros a rechemat pe scenã
Ansamblul „Veselka“ din Caraorman pentru a
mai interpreta câteva cântece, fapt ce a demonstrat cã acþiunea culturalã pregãtitã de organizaþia localã Caraorman, de un colectiv de tineri
inimoºi sub bagheta familiei Gabriela ºi Vaniuºa Artimov, ºi-a atins scopul propus, ºi anume de a arãta atât localnicilor, cât ºi vizitatorilor cã în Caraorman tradiþia este pãstratã în
bune condiþii ºi are viitorul asigurat dacã sunt ºi
oameni de calitate implicaþi în aceste proiecte.
Nu pot încheia acest articol înainte de a le
mulþumi membrilor grupului vocal-instrumen-

conteneau, impresia
produsã de artiºtii
noºtri a fost deosebitã prin aceea cã
au interpretat cu mult
aplomb cântecele:
„Cervona roja“, „Horila sosna“, „Vaniuºa“, „Zelene lystea“, demonstrând
încã o data cã debutul lor pe scenã, deºi
plin de emoþie din
partea fiecãruia, a
venit ca ceva caracteristic etniei ucraineAnsamblul „Zadunaiska Sici“
ne, unde cântecul ºi
dansul tradiþional sunt la ele acasã.
„Veselka“ din Criºan, pãrintelui AngeloDe remarcat este faptul cã eleganþa ºi esteti- tal
Florin
Dumitrescu, celorlalte grupuri vocale
ca costumelor pe care fetele noastre ºi le-au care s-au
implicat în acest proiect, din Criºan,
confecþionat din proprie initiativã, fãrã nici un Sf. Gheorghe
ºi Tulcea, tuturor locuitorilor din
ajutor ºi într-un timp record (cca zece zile) au Caraorman, vizitatorilor
nu în ultimul rând,
contribuit din plin la reuºita programului artis- sponsorilor (atâþia câþi auºi,
fost),
care au fãcut la
tic prezentat pe scena Cãminului Cultural. rândul lor eforturi pecuniare deosebite.
Programul artistic a continuat cu grupul vocalinstrumental „Rybalka“ din Criºan sub coorDumitru CERNENCU
donarea dnei Tudosia Opriºan, grup în a cãrui
culturalã. Pare o reinscripþie a procedeului byronian, urmãtoarele versuri rezumând lauda
anarhistului aristocrat la
adresa propriei puteri asupra oamenilor sãi:
Sau poate între timp mã voi întoarce
La mica mea ceatã de haiduci,
Iar dupã ce-o voi fi condus la þintã,
M-oi odihni.
Ca ºi Puºkin, totuºi, poetul reînscrie motivul
doar pentru a-l transforma. Face acest lucru
modulându-l într-o specie medievalã: romanul
cavaleresc, în care regele Arthur, la masa lui
rotundã, este primus inter pares (primul între
egali). Fiul de ºerbi a abandonat discursul
politic nemijlocit, alegând pentru conaþionali o
figurã a ceremonialului ºi virtuþilor cavalereºti.
Citindu-l pe Taras ªevcenko, parcurgem,
aºadar, întreaga paradigmã a reprezentãrilor
romantice ale individualitãþii. Simþim, totuºi, cã
reziduurile lecturilor sunt un contrapunct inferior omului viu, întrupat în istorie, pentru care
scrisul este destin.
Maria-Ana tUPAN

NaraÆiuni culturale: euri romantice
(Urmare din numãrul 203/204)
Din pãcate, tânãra generaþie este hipnotizatã
de modele strãine ºi ambiþii de promovare.
Vãduva Ucrainã se poate considera ºi lipsitã de
prunci.
În „Haidamacii“, îl vedem pe ªevcenko
atent la reorientarea cognitivã a epocii sale. El
îºi îndeamnã compatrioþii sã se dedice cunoaºterii, sã studieze limba de la care porneºte
naºterea unei civilizaþii, deoarece identitatea
popoarelor nu poate fi separatã de narativitate.
În interiorul poemului, aflãm pasaje metaliterare, cum ar fi interpelarea cititorului sau
autoironia apologeticã, o strategie retoricã
întrebuinþatã ºi de Byron în „Don Juan“ ºi
„Beppo“. Poetul se scuzã pentru faptul cã
foloseºte o sursã modestã, adicã o poveste a
bunicului. Autoironia apologeticã semnalizeazã, de obicei, o schimbare în sensibilitatea
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Profesorul din çcoalå,

Roadele apar repede,
iar începând cu anul
ºcolar 2009/2010, odatã
cu venirea, la propu nerea domnului profesor, în ºcoala noastrã a
doamnei ªtefan Georgeta, profesoarã de limba
ucraineanã, studierea
acestei limbi ia o mare
amploare.
Mãrturie stau activitãþile sãptãmânale efectuate cu un numãr considerabil de elevi, obþi nerea de rezultate deosebite la faza naþionalã a
Olimpiadei de limba ucraineanã, parte neriatele dintre noi ºi ªcoala, nr. 4 Cernãuþi ºi
Liceul nr. 2 din aceeaºi localitate, schimburile
de experienþã transfrontalierã cu mijloace
audio-video ale cabinetului intercultural.
Pe aceastã cale, aducem mulþumiri acestui
OM cu suflet mare ºi sperãm într-o colaborare
deosebit de fructuoasã ºi pe viitor.
Cu respect ºi consideraþie,

OMUL de dupå

Prin aceastã scrisoare deschisã, ªcoala cu clasele I-VIII nr. 5
„Bogdan Vodã“ din Rãdãuþi doreºte sã aprecieze atât întreaga activitate didacticã pe care
a desfãºurat-o aici, timp de peste 35 ani, domnul profesor Bodnar Ioan, cât ºi colaborarea
ulterioarã cu domnia sa în calitate de preºedinte al filialei Suceava a UUR, respectiv, consilier I pe probleme de minoritãþi din cadrul
Prefecturii judeþului Suceava.
În calitate de cadru didactic, considerãm cã
domnul prof. Bodnar Ioan a fost ºi este cu adevãrat un om dãruit profesiei sale. Numeroºi
copii poartã în inimile lor numele ºi amintirea
unui profesor cu mare har ºi tact pedagogic.
Aceastã ºcoalã ºi-a înscris în cartea de onoare

numele ºi vibraþia unui mare om, care a trãit ºi
trãieºte pentru ºcoalã.
Dintre momentele reprezentative, ar fi de
menþionat „povestea buldozerului“, „povestea
porþilor“, „echipa, de ºoc“, care se gãsesc în
STUDIUL MONOGRAFIC pe adresa
www.ºcoala5radauti.ro, activitãþi care au culminat cu amenajarea bazei sportive ce astãzi îi
poartã numele. De asemenea, domnul profesor
a contribuit la amenajarea primului cabinet intercultural din judeþul Suceava, în anul 2003.
Începând cu anul 2006, când domnul profesor este numit consilier 1 pe probleme de
minoritãþi în cdrul Prefecturii ºi ales prim-vicepreºedinte al UUR, începe o nouã etapã a
activitãþii acestuia.

Petru NICUÞÃ,
director

Lupta pentru libertate, identitate ºi
i n d e p e n d e n þ ã a R e p u b l i c i i Po p u l a re
Ucrainene în perioada 1917-1921
(Urmare din numãrul 193/194)
Formarea statului ucrainean
condus de Pavlo Skoropadskyi
(29 aprilie - 14 decembrie 1918)
În condiþiile ocupãrii Ucrainei
de cãtre trupele germane, adevãratul stãpân al Ucrainei era feldmareºalul von Eichorn care decretase
cele mai drastice mãsuri de rechiziþionare a produselor agricole,
transformând Ucraina într-un ieftin ºi comod magazin de aprovizionare pentru Puterile Centrale.
Iar când Rada Centralã ºi Guvernul Golubowicz - Petliura au protestat împotriva acestor mãsuri,
von Eichorn a ordonat dezarmarea
diviziilor ucrainene, arestarea unor
membri ai Radei Centrale ºi ai Guvernului. Congresul proprietarilor
agricoli, convocat ad-hoc, a proclamat ca hatman al Ucrainei pe
generalul þarist de origine etnicã
ucraineanã, Pavlo Skoropadskyi,
mare latifundiar, a cãrui germanofilie oferea garanþii sigure ocupanþilor germani.
Acesta s-a supus cererilor pãrþii
germane de ocupaþie ºi a decretat:
- desfiinþarea Radei Centrale
Ucrainene ºi a Guvernului acesteia;
- alegerea organelor guvernamentale sã fie fãcutã cu acordul
germanilor;
- interzicerea manifestãrilor
antigermane;
- restabilirea proprietãþii private
asupra pãmântului;
- înlãturarea de la putere a
membrilor Guvernului Republicii
Populare Ucrainene.
Tot la Congresul Zemstvelor
Proprietarilor din Ucraina, genera-
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lul Pavlo Sko ropadskyi,
hatmanul
Ucrainei,
a
emis o De claraþie (Hramota) cãtre
poporul ucrainean prin care
au fost aprobate
legile
Symon Petliura privind sistemul de gu vernare în Ucraina, potrivit cãrora
hatmanul deþine întreaga putere
executivã ºi legislativã. El a
devenit ºi comandantul suprem al
armatei ºi flotei ucrainene, rãmânând ca numai controlul asupra
puterii judecãtoreºti sã fie executat
de cãtre Tribunalul Suprem.
A fost schimbatã ºi denumirea
statului: Republica Popularã
Ucraineanã a devenit Statul Ucrainean (Ukrainska Derjava). A fost
desfiinþatã ºi autonomia localã.
La 3 mai 1918, a fost format un
nou guvern provizoriu în frunte cu
M. Vasylenko, cu 11 miniºtri, din
care numai doi erau ucraineni, restul fiind reprezentanþi ai partidelor
proruse.
Acest guvern era susþinut de
marii industriaºi, moºieri, partidele proruse ºi de puterea de ocupaþie germanã. Aceasta din urmã
îºi aroga dreptul de a se amesteca
tot mai mult în treburile interne ale
Statului Ucrainean.
Nemulþumiþi de aceastã situaþie, când aproape toatã Ucraina era
ocupatã de germani ºi austrieci
(numãrul militarilor germani ºi
austrieci în partea de sud a Ucrainei a ajuns la 800.000), opoziþia a
desfãºurat la Kiev ºi în alte loca-

litãþi, în perioada 8-16 mai 1918, o
serie de manifestãri (congrese,
conferinþe) ale þãranilor, muncitorilor ºi ale altor partide socialiste ºi
social-democrate ucrainene, cu
care prilej s-au adoptat rezoluþii
privind nerecunoaºterea regimului
instaurat de Pavlo Skoropadskyi,
care a anulat toate cuceririle democrat-republicane, adoptate la al
III-lea ºi al IV-lea Universal al
Radei Centrale a Republicii Populare Ucrainene.
Hatmanul P. Skoropadskyi a
format, la mijlocul lunii mai 1918,
un nou guvern în frunte cu F. Lyzohub, în componenþa cãruia au
intrat 14 miniºtri; o parte dintre ei
au fãcut parte din vechiul guvern
provizoriu condus de M. Vasylenko.
De remarcat cã împotriva acþiunilor promovate de guvernul Skoropadskyi ºi de armata germanã de
ocupaþie, locuitorii din comuna
Kanej (Elisavethrad) s-au rãsculat,
în perioada 20 mai - 3 iunie 1918.
Rãzmeriþa lor a fost înãbuºitã în
sânge, fiind spânzuraþi ºi împuºcaþi 117 oameni de cãtre forþele
represive hatmaniste ºi germane.
Pentru apãrarea drepturilor democratice Uniunea partidelor ºi
organizaþiilor antihatmaniste s-a
întrunit în ilegalitate la Kiev la 22
mai 1918 unde s-a adoptat un memorandum cu doleanþele ucrainenilor ce a fost trimis hatmanului P.
Skoropadskyi semnat de A. Nikolski, preºedintele Uniunii respective.
De asemenea, la Ekaterinoslav,
la 22 mai 1918, s-a desfãºurat o
grevã generalã a tuturor întreprinderilor ºi instituþiilor locale îndreptate împotriva puterii hatmaniste.

Preºedintele
Uniunii Zem stvelor Ucraine ne, Symon Pet liura, a trimis, la
28 mai 1918, un
protest lui Mu mma, ambasadorul Germaniei
în Ucraina, soli citându-i oprirea
arestãrilor
în
Pavlo
masã, de cãtre
Skoropadskyi
forþele militare
germane, a persoanelor implicate
în acþiunile antihatmaniste ºi
antigermane.
La 30 mai 1918, Skoropadskyi
a emis o lege prin care militarii
ucraineni sunt obligaþi sã depunã
jurãmântul de credinþã faþã de
Statul Ucrainean. Cei care au avut
alte vederi politice au fost scoºi
din armata Statului Ucrainean.
Germania ºi Austro-Ungaria au
recunoscut juridic Statul Ucrainean, condus de hatmanul Pavlo
Skoropadskyi, abia la 2 iunie
1918.
Pentru a opri ostilitãþile militare
între statul Ucraina ºi Rusia Sovieticã, la 12 iunie 1918, s-a semnat
la Kiev, un tratat preliminar.
Un alt memorandum al Uniunii
Zemstvelor, conduse de Symon
Petliura, a fost la 16 iunie 1918 trimis lui Skoropadskyi prin care se
cerea libertatea de a se autoadministra zemstevele, demisia guvernului ºi convocarea Radei a
Statului Ucrainean.
(Continuare în numãrul urmãtor)
Mihai POCORSChI
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Discursul preçedintelui Ucrainei,
Viktor Ianukovyci, la întâlnirea cu
reprezentanÆii cercurilor de afaceri din Brazilia
Preºedintele Ucrainei, Viktor Ianukovyci, a efectuat, în luna octombrie, o vizitã de stat în Brazilia. ªeful
statului ucrainean a avut întâlniri cu omologul sãu
brazilian, Dilma Rousseff, cu preºedintele Senatului
Congresului Naþional al Braziliei ºi cu unii ºefi ai
organelor puterii locale. Viktor Ianukovyci s-a întâlnit, de asemenea, cu reprezentanþi ai comunitãþii
ucrainene din Brazilia ºi ai cercurilor de afaceri
braziliene.
Cu prilejul vizitei ºefului statului ucrainean în
Brazilia au fost semnate ºase documente bilaterale
menite sã contribuie la aprofundarea colaborãrii dintre cele douã þãri în diverse domenii. Este vorba de
Acordul între Consiliul de Miniºtri al Ucrainei ºi
Guvernul Braziliei privind colaborarea tehnico-militarã, Memorandum privind înþelegerea reciprocã
între Consiliul de Miniºtri al Ucrainei ºi Guvernul
Braziliei asupra colaborãrii în domeniul ocrotirii
sãnãtãþii ºi al ºtiinþelor medicale, Memorandum privind crearea Comitetului consultativ ucraineanobrazilian în vederea dezvoltãrii colaborãrii în sectorul agroindustrial, Memorandum privind înþelegerea reciprocã între Academia Naþionalã de ªtiinþe
Agricole a Ucrainei ºi Corporaþia de Cercetãri
Agricole „EMBRALA“ din Brazilia, Înþelegerea reciprocã între Agenþia Naþionalã pentru Investiþii ºi
Administrarea Proiectelor Naþionale a Ucrainei ºi
Agenþia pentru Investiþii ºi Comerþ „Apex Brasil“ din
Brazilia, Memorandum privind înþelegerea reciprocã
între Ministerul Energeticii ºi Industriei Carbonifere
al Ucrainei ºi Ministerul Industriei Miniere al Braziliei în domeniul producþiei de bioenergie.
La întâlnirea cu reprezentanþii oamenilor de afaceri ai Braziliei, preºedintele Ucrainei, Viktor Ianukovyci, a rostit urmãtorul discurs:
Stimate doamne ºi stimaþi domni,
Obiectivul acþiunii de astãzi este impulsionarea
aprofundãrii colaborãrii economice dintre þãrile noastre.
Aº vrea sã subliniez faptul cã puterea din þara
noastrã este deschisã dialogului cu reprezentanþii cercurilor de afaceri ºi interesatã sã creeze un mediu
favorabil pentru agenþii economici din Ucraina. Sper
cu tãrie cã interesul oamenilor de afaceri brazilieni
faþã de Ucraina va creºte substanþial în viitor. Cãci în
momentul de faþã Ucraina pãºeºte ferm pe drumul
reformelor. O parte din acest drum a fost deja parcursã ºi avem rezultate concrete ale acþiunilor noastre.
În Ucraina a fost stopat declinul economic provocat
de criza economico-financiarã, þara noastrã înscriindu-se pe calea dezvoltãrii economice stabile.
În prezent, este în curs modernizarea sectoarelor
economice ºi a infrastructurii de bazã.
Se aplicã reforma administrativã ºi politica statului în sfera combaterii corupþiei strâns legatã de aceasta. Am trecut la schimbãri fundamentale în sistemul
judiciar, am realizat reforma fiscalã ºi cea în domeniul
pensiilor cu scopul principal de a contribui la dezvoltarea liberei iniþiative.
Am obþinut succese însemnate în ceea ce priveºte
perfecþionarea mecanismelor politicii de reglementare, în simplificarea ºi perfecþionarea procedurilor de
aprobare. Au fost, în felul acesta, reduse substanþial
tipurile de activitãþi licenþiate, s-a redus, de asemenea,
numãrul organelor de control, s-a stabilit lista completã a documentelor cu caracter de aprobare ºi s-a
introdus „principiul declarativ“ al emiterii lor, s-au
simplificat simþitor procedurile în construcþii.
Activitatea stabilã a tuturor verigilor puterii ne-a
permis sã restabilim tendinþe pozitive pe ansamblul
economiei.
Adresându-mã întreprinzãtorilor brazilieni aº vrea
sã menþionez faptul cã, în ultimul timp, a crescut
simþitor interesul faþã de Ucraina al partenerilor de

afaceri strãini. În prezent, lucrãm intens la perfecþionarea mecanismelor de stat care vizeazã îmbunãtãþirea climatului investiþional din Ucraina.
Pentru instaurarea unui dialog direct între putere ºi
business a fost creat Consiliul investitorilor autohtoni
ºi strãini de pe lângã preºedintele Ucrainei care
reprezintã o pârghie în plus în procesul de creºtere a
potenþialului investiþional ºi a atractivitãþii statului
nostru. Din acest consiliu fac parte conducãtori ai
celor mai mari întreprinderi ucrainene ºi reprezentanþi
ai investitorilor strãini importanþi. Ne va face o deosebitã plãcere dacã ºi reprezentanþii marelui business
brazilian îºi vor manifesta dorinþa ºi interesul de a
lucra în cadrul acestui mecanism de colaborare a puterii cu întreprinzãtorii, devenind membri ai
Consiliului. Activitatea acestuia are ca scop, între
altele, facilitatea atragerii ºi valorificãrii eficiente a
investiþiilor autohtone ºi strãine, asigurarea drepturilor constituþionale la proprietate privatã ºi la libera
iniþiativã.
În vederea stimulãrii atragerii investiþiilor strãine,
Programul guvernului prevede ca investitorii sã primeascã un ajutor complex pentru iniþierea ºi
realizarea proiectelor investiþionale prioritare pentru
dezvoltarea economicã a þãrii în domeniul transporturilor, energetic ºi telecomunicaþii, în cel al ecologiei, al dezvoltãrii infrastructurii municipale, al întreprinderilor mici ºi mijlocii.
A fost creatã Agenþia de Stat pentru Investiþii ºi
Administrarea Proiectelor Naþionale ale Ucrainei care
se ocupã de investiþii în regim de „ghiºeu unic“.
Vreau sã subliniez faptul cã proiectele naþionale
considerate prioritare trebuie sã devinã o locomotivã
a creºterii economice.
Toate proiectele naþionale ale Ucrainei care sunt,
practic, similare Programului de dezvoltare acceleratã
a Braziliei, sunt deschise pentru investitorii strãini.
Ca atare, aº vrea, astãzi, sã atrag atenþia dumneavoastrã asupra Proiectului naþional „Energie nouã“ ºi
Proiectului naþional al terminalului maritim pentru
gazul natural lichefiat.
Proiectul naþional „Energie nouã“ prevede luarea
unor mãsuri pentru creºterea randamentului energetic
ºi dezvoltarea energeticii alternative în Ucraina.
Ucraina doreºte ca posibilitãþile energeticii regenerative sã fie folosite cât mai complet, lucru demonstrat ºi de faptul cã în 2009 în Ucraina a fost introdus
„tariful verde“, unul dintre cele mai ridicate din Europa, iar în anul urmãtor þara noastrã s-a afiliat la
Comunitatea Energeticã Europeanã.
ªtim cã companiile din Brazilia au o vastã experienþã în realizarea proiectelor similare cu Proiectul
naþional „Energie nouã“ ºi ca atare le invit la colaborare activã.
Proiectul naþional al terminalului maritim de gaze
naturale lichefiate prevede construcþia, în cursul
urmãtorilor trei ani, a acestui obiectiv cu o capacitate
de 10 miliarde metri cubi pe an. Importanþa acestui
proiect constã în faptul cã el asigurã o sursã alternativã de achiziþionare a gazelor naturale. De asemenea,
proiectul permite lãrgirea canalelor alternative de
livrare a gazelor în Europa prin sistemul de transport
al gazelor existent în Ucraina. Proiectul este important ºi pentru construcþia sistemului european de securitate.
Câºtigãtorul licitaþiei pentru elaborarea fundamentãrii tehnico-economice a construcþiei terminalului
este compania spaniolã „Socoin“ care urmeazã sã
pregãteascã documentul necesar pânã la sfârºitul lunii
ianuarie 2012.
În continuare, la începutul anului viitor, investitorii vor putea primi calculele economice concrete la
acest proiect. Acesta va fi primul proiect de anvergurã
ce se va realiza prin parteneriat public-privat.
ªtiu cã în Brazilia funcþioneazã cu succes douã

terminale de regazificare similare, Golful Guanabara
(oraºul Rio de Janeiro) ºi Port Pecen (statul Ceara).
Aº vrea sã subliniez faptul cã participarea companiilor braziliene la acest proiect are pentru noi o
mare importanþã. De aceea, vã învit sã deveniþi investitori strategici.
Sunt bucuros sã confirm faptul cã Brazilia este
partenerul economic ºi comercial cheie al Ucrainei în
America Latinã. Pe de altã parte, parteneriatul nostru
trebuie sã capete noi valenþe.
Doresc sã remarc rezultatele bune ale celei de-a V-a
ºedinþe a Comisiei interguvernamentale ucraineanobraziliene pe probleme de colaborare economicocomercialã care a avut loc la Kiev, la sfârºitul lunii
septembrie.
Îndeplinirea înþelegerilor la care s-a ajuns, îndeosebi a celor ce privesc colaborarea în sfera energeticã,
va avea ca rezultat dezvoltarea în continuare a
colaborãrii între þãrile noastre.
Îmi face plãcere cã remarc faptul cã, în primele
nouã luni ale anului 2011, volumul comerþului bilateral de mãrfuri cu Brazilia a crescut cu o treime,
comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut.
Pe de altã parte, sunt ferm convins cã volumul
actual al comerþului nu reflectã adevãratele posibilitãþi ale pãrþilor. Apreciez cã diversificarea comerþului
bilateral cu accent pe segmentul tehnologiilor de vârf
este în interesul oamenilor de afaceri atât din Ucraina,
cât ºi din Brazilia.
Întreprinderile ucrainene produc o gamã largã de
produse chimice ºi metalurgice, din domeniul construcþiilor de avioane ºi nave, precum ºi echipamente
pentru construcþii de maºini ºi energeticã.
Aº vrea sã subliniez faptul cã, în problema cola borãrii tehnologice, întrerpinderile ucrainene sunt mai
flexibile, decât companiile europene ºi nord-americane.
Legat de aceasta, existã perspective importante
pentru iniþierea, în Brazilia, a unor proiecte comune
pe bazã de tehnologii ucrainene ºi investiþii braziliene. În favoarea lor pledeazã experienþa de colaborare deja existentã.
Este vorba, în primul rând, de proiectul strategic
„Ciclon-4-Alcantara“ din domeniul aerospaþial care
se realizeazã pe bazã bilateralã, proiect ce a trecut
deja în faza de realizare practicã.
Cum am putea sã nu amintim ºi de pregãtirile pentru organizarea în Ucraina a unui eveniment sportiv
grandios ºi anume a finalei Campionatului european
de fotbal, în 2012.
Apoi, în Ucraina se realizeazã proiecte mari de
infrastructurã, atractive pentru investitori. Am în
vedere construcþia de hoteluri, de drumuri, de obiective sportive etc.
Vom saluta cu plãcere participarea businessului
brazilian la realizarea tuturor acestor proiecte de perspectivã.
În afarã de aceasta, în momentul de faþã, agricultura, industria prelucrãtoare, construcþiile de locuinþe,
domeniul comunicaþiilor capãtã tot mai multã importanþã ºi atractivitate investiþionalã. ªi aceste sectoare
sunt deschise pentru investitorii din Brazilia.
În fine, vã rog sã-mi permiteþi sã subliniez faptul
cã Ucraina este deschisã dialogului cu oamenii de
afaceri brazilieni la toate nivelurile, începând cu întreprinderile mici ºi mijlocii pânã la cele mai mari corporaþii.
Vã invitãm sã descoperiþi ºi dumneavoastrã Ucraina cu potenþialul ei nelimitat cumulat cu hãrnicia ºi
bunãvoinþa tradiþionalã a poporului ucrainean.
Vã invit sã vizitaþi Ucraina pentru a stabili contacte de parteneriat cu companiile ucrainene, pentru a
discuta posibilitãþile ºi a identifica cãile de dezvoltare
a colaborãrii reciproc avantajoase,
Vã mulþumesc pentru atenþie.

Paginã realizatã de Ion ROBCIUC
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(Urmare din numãrul 203/204)
În acest „dialog“ nerostit, cu autorul monografiei, se impun, de asemenea, uºoare „retuºãri“ în tratarea de cãtre domnia sa a problemei haiduciei, spre
exemplu. Domnul Ion Aflorei afirmã cã „în secolul
al XVIII-lea istoria huþulilor moldoveni este plinã
de hoþii ºi prãdãciuni“ ºi cã
„pe la 1742 tulbura liniºtea
munþilor celebrul haiduc
Olexa Doboºciuc“, „refugiat în Moldova“ ºi „cãutat
de starostele polon Kriwokowski“, care „cere extrãdarea de la Constantin
Vodã Mavrocordat“, ºi „starostele de Cernãuþi primi
ordin sã sileascã pe localnici sã descopere ascunziºul haiducului“, ce „se mistuie la Rãstoace“ (p.77).
Cum reiese din cea mai interesantã lucrare
despre predecesorii ºi urmaºii lui Olexa Doboº,
aceea a lui Julian Þelevyci (D-r }l$an Weleviq,
Oprikci. Pro Olecsu Dovbuyuca ta ego poperednic$v $ nastupnic$v, „Rus"ca $storiqna b$bl$oteca“, tom XIX, Lv$v, 1897), scrisã pe baza
depoziþiilor judiciare aflate în arhivele oraºului
Stanislav, depoziþii fãcute între anii 1703-1723 ºi
1738-1751 de cãtre haiducii prinºi ºi judecaþi, cum
reiese, de asemenea, ºi din lucrãrile cunoscuþilor
cercetãtori ai haiduciei din Carpaþi, precum V.
Hraboveþkyi, E. M. Kosacevskaia º.a., Olexa Doboº
(nãscut în anul 1719, în satul Pecenijyn din comitatul Kolomyia, în familia munteanului sãrac, Vasyl
Doboº - mort în 1745) acþiona cu ceata sa cu
precãdere în „epicentrul“ Huþuliei, zonã numitã, în
ucraineanã, Huþulºcina, cu renumitul vârf Ciornohora, izvoarele istorice neatestând faptul prezenþei
sale în zona Moldovei. Este consemnatã, în schimb,
„coborârea“ cetelor de haiduci ucraineni carpatici
pânã la Câmpulungul Moldovenesc, Dragomirna ºi
chiar Neamþ. Însã legendele ºi cântecele despre
Olexa Doboº s-au pãstrat chiar pânã în zilele noastre, afarã de zona carpaticã ucraineanã, ºi în toate
aºezãrile cu populaþie huþulã sau huþulo-bucovineanã din România (Bucovina, Maramureº, Banat).
În al doilea rând, Olexa Doboº nu cã doar „tulbura liniºtea munþilor“, ci, la vremea sa, a devenit
cel mai renumit ºi de temut exponent al luptei
antifeudale, dobândind, cum remarca ºi Kaindl,
cunoscuta aureolã de haiduc ideal care „lua de la
bogaþi ºi dãdea sãracilor“, luându-le apãrarea ºi
fiind necruþãtor cu aceia care îl urmãreau. Din aceste ultime douã motive i s-a tras ºi moartea.
Asemenea eroilor mitici, cei mai de seamã haiduci, în tradiþiile populare, erau investiþi cu o neasemuitã calitate, ºi anume invulnerabilitatea. Pentru
curmarea firului vieþii lor, cineva era pus (sau obligat) sã afle secretul vulnerabilitãþii ºi prin ce pot fi
ei omorâþi. Ca iscoditori ºi trãdãtori, în legende ºi
cântece populare, apar fie iubita haiducului, fie unul
dintre fârtaþi (în cazul lui Pintea Viteazul), aceasta
fiind o abordare tipologicã ºi aureolatã, pentru a
conferi legendei sau cântecului o puternicã
„vibraþie“ emoþionalã.
Prin aceastã prismã tipologicã aureolatã este
zugrãvitã ºi moartea lui Olexa Doboº, ce are ca
„suport“ o realitate crudã care „alimenteazã“, totuºi,
admirabil schema tipologicã: deºi sfãtuit de cãtre
fârtaþi sã renunþe la hotãrârea sa, Olexa Doboº,
împreunã cu trei haiduci, în seara zilei de 23 august
1745, vine la casa vechilului ªtefan Dzvinka
(nicidecum în „vizitã“ nocturnã la soþia acestuia,
consideratã, în folclor, drept iubitã a haiducului) s-o
rãzbune pe fosta soacrã a vechilului, care, întâlnindu-l pe Doboº, i s-a plâns cã fiica ei, mãritatã dupã
vechil, a murit, urmaºi nu existã, iar Dzvinka refuzã
sã-i restituie zestrea fiicei, dar totodatã ºi sã-l
pedepseascã pe vechil, deoarece auzise cã acesta îl
urmãreºte ºi vrea sã-l lichideze. În timp ce încearcã
sã scoatã uºa din balamale (acest element ºi celelalte, ale întâmplãrii tragice, se regãsesc în legende
ºi cântece populare), vechilul îl rãneºte grav, prin
împuºcare, în umãrul drept. Supãrat peste mãsurã,
Doboº ordonã sã fie incendiatã casa, însã haiducii
însoþitori îl înduplecã, îl despovãreazã de arme ºi-l
duc de subsuori în pãdure, ascunzându-l sub o grã-

madã de crengi.
Acestea sunt datele depoziþiei, fãcute de unul
dintre haiducii însoþitori, Vasyl Baiurak, la judecarea sa la tribunalul din Stanislav, depoziþie ce
coincide în întregime cu aceea fãcutã de vechil la
acelaºi tribunal, la cinci zile dupã rãnirea mortalã a
haiducului. Corpul neîsufleþit al lui Doboº a fost
expus la Kolomyia, apoi tãiat în bucãþi ºi pus în þepe
înalte la rãspântii de drumuri - drept mãrturie cã,
totuºi, invulnerabilul erou a murit ºi pentru a semãna fricã în eventualii sãi continuatori. ªtefan
Dzvinka a fost recompensat substanþial ºi scutit, el
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subiecte pentru schiþe literare á la Mihai Traista, cu
inconfundabilul sãu „unchi“, Feriºciac. Ce-i drept,
la p. 273-278 este dat textul scenetei dramatizate,
„La ºezãtoare“, în care acþioneazã personajele
Ivanko, Teo, Frasena, Iurko, Musafirii, D1 - 5, R1 5, cu dialogul în limba românã, presãrat cu cântece
huþule (cu destule greºeli de transcriere), scenetã
culeasã, chipurile, în Brodina de Sus, dar care, de
fapt, este o încercare facilã de reeditare a ºezãtorii,
foarte departe însã de „savoarea“ ei popularã.
Apartenenþa localnicilor la populaþia ucraineano-huþulã este confirmatã ºi de onomastica localitãþii, cele mai frecvente nume atingând cifra de 244,
iar printre ele ºi unele purtate de personalitãþi cu
renume în cultura Ucrainei, cum ar fi Velyciko,
autorul uneia dintre cele trei cronici cãzãceºti
medievale, sau Andruchovyci, unul dintre cei mai
valoroºi prozatori ucraineni contemporani, foarte

cu asupra de måsurå

ºi urmaºii sãi, de toate dãrile faþã de
coroana
polonã
(V.V.
Grabovew"ci<, Antifeodal"na
borot"ba carpats"cogo oprikc$vstva HUI-HUIII stol$t", Vid-vo
L"v$vs"cogo un$versitetu, 1966, s. 58; 120).
În legãturã cu un exponent mai recent al
haiduciei huþule, Lukian Kobylyþea, despre care
istoricul bucovinean Theodor Balan îmi spunea cã
„era un bãrbat atât de frumos cum numai Hristos
putea sã fie“, s-ar fi putut oferi câteva informaþii de
„trezire“ a curiozitãþii cititorilor în special din zonele Sucevei, Rãdãuþilor: printre deputaþii bucovineni
din parlamentul vienez, alãturi de Kobylyþea, unul,
Ion Dolenciuc, era din Dãrmãneºti; tradiþii, cântece
populare ºi relatãri despre Kobylyþea au fost culese
de la urmaºii acestuia, în Nisipit.
În ciuda multitudinii pãrerilor înºirate privind
apartenenþa etnicã a huþulilor ºi a neîmpãrtãºirii vreuneia dintre ele, domnul Ion Aflorei, prin expresiile
folosite ºi remarcile fãcute aratã cã, de fapt, aceastã
grupã etnicã aparþine seminþiei ucrainene, etichetând-o ca populaþie huþulo-ucraineanã (p. 271), din
limba cãreia, afarã de cuvinte huþule, citeazã ºi alte
lexeme ce sunt deopotrivã comune ºi limbii ucrainene general vorbite (cnik, zaterca, pampukci,
pastuhi, w$dilo, corito, zubr$vca; Miha<lo,
Petriha, }rco, Ivanco º.a.), iar despre una dintre
bunele pãstrãtoare ale datinelor ºi cântecelor huþule,
Reveca Danilaºciuc, afirmã cã „ºtie sã scrie ºi sã
citeascã (ºi în limba ucraineanã)“, „îþi vorbeºte în
versuri ºi-þi cântã în limba lui ªevcenko“. Reproducerea, în traducere româneascã, a improvizaþiilor
cântate privind „viaþa grea“, din pãcate, nu poate da
mãsura limbii lui ªevcenko“. Despre o altã localnicã, Petreha (= ucr. Petriha), afirmã cã „are mult
haz. Le zice ca la carte“. Despre unul Marinicã
spune cã „ºtie multe vorbe cu tâlc“, iar „baciul de la
stânã (…) îþi poate povesti ore-n ºir fãrã sã se
opreascã“. Cea mai edificatoare observaþie se referã
la „vecina de peste apã“, despre care, „cu amar în
glas“, vecinul profesorului „se destãinuie“: „Baba
asta are douã minþi: cu una sã împrumute ºi cu alta
sã… uite“, „numai cã, - noteazã profesorul cu referire la «estompata» echivalare, în româneºte, a celor
spuse de bãtrânã, - în graiul locului sunã mai armonios“ (subl.n. - I.R.). Edificatoare este aceastã
ultimã observaþie, fiindcã ea demonstreazã cã domnul profesor Ion Aflorei a deprins într-atât de bine
vorbirea huþulo-ucraineanã, încât sesizeazã pânã ºi
subtilitãþile valenþelor ei expresive, funcþiile stilistice ale interferenþei lingvistice româno-ucrainene
în vorbirea adulþilor ºi a elevilor, mai ales („La
muncã - mai pomalo“ = rom. mai + ucr. pomalo ;
cutare „mãnâncã pâinea… singur“ = ucr. sami<, în
loc de „pâinea goalã“; „Pan (= ucr. pan) ºef, mai
iute“; calul îngropat de câteva zile „s-aude“ = ucr.
quti, adicã rãspândeºte un miros urât). Deprinderea
vorbirii huþule de cãtre autorul monografiei este
atribuitã, chipurile, vecinului, care, „Venit dintr-un
þinut încãrcat de istorie ºi legendã (= Neamþ, zona
natalã a domnului Ion Aflorei - I.R.), proaspãt
absolvent de cele înalte ºcoli, înarmat cu dorinþa de
a face lucruri mari, s-a obiºnuit repede cu satul
aºezat în cãuºul de munte. Nu prea cunoºtea graiul
localnicilor, dar l-a învãþat uºor“ (p.316). Aºa stând
lucrurile, cum a procedat cu mult timp înaintea sa
R.F. Kaindl, ºi domnul Ion Aflorei ar fi putut oferi
„în graiul armonios“ huþul ºi în traducere româneascã capitolul „Vorbe cu tâlc“, o adevãratã „minã“ de
spiritualitate, umor suculent ºi enorm de multe

cunoscut ºi tradus în multe limbi ale lumii, anul trecut ºi în românã - romanele „Douãsprezece inele“ ºi
„Moscoviada“.
Printr-o abordare ºtiinþificã se remarcã capitolele
Populaþia aºezãrii Izvoarele Sucevei (Evoluþia
numericã a populaþiei; Miºcarea naturalã a populaþiei; Mobilitatea teritorialã a populaþiei; Structura
populaþiei - pe sexe ºi grupe de vârste, confesionalã
(98,2% = ortodocºi pe stil vechi), Aºezãrile omeneºti (Vechimea, evoluþia ºi tipologia aºezãrilor - cu
risipire liniarã, areolarã, cu tendinþe de grupare în
perimetrul construit, fizionomia, mãrimea ºi funcþiile satelor; aspecte edilitar-gospodãreºti), Consideraþii economice (modul de folosinþã a terenului;
agricultura; creºterea animalelor; economia forestierã; fondul cinegetic; cãile de comunicaþie ºi transporturile; comerþul ºi activitãþile meºteºugãreºti ºi
industriale), Consideraþii etnografice (Meºteºugu rile þãrãneºti - prelucrarea lemnului, torsul, þesutul;
gospodãria þãrãneascã; portul popular; pãstoritul;
tradiþii, obiceiuri, superstiþii; mâncãrurile tradiþionale), Viaþa spiritualã (Biserica, capelele). O parte
distinctã a acestui capitol o reprezintã ªcoala, ce are
o istorie îndelungatã. La ªipotele Sucevei (Ucraina), din care fãcea parte satul Izvoarele Sucevei
pânã în 1940 (cu denumirea de Izvor), prin strãdania lui Iraclie Porumbescu, a funcþionat o ºcoalã
parohialã din anul ºcolar 1851/1852.
La Izvoarele Sucevei, prima ºcoalã a fost înfiinþatã în anul 1908, aceastã instituþie cunoscând,
treptat, o evoluþie ascendentã, în anul ºcolar
1960/61 generalizându-se învãþãmântul de ºapte
clase, în 1964/65 - cel de opt clase, iar în 1975/76 cel de zece clase. Interesante ºi utile sunt „paletele“
din capitolul „Dascãli de ieri“.
Partea a doua a monografiei începe cu un capitol-document, „Catalogul ºcolii“, în care, începând
cu anul ºcolar 1945/46 ºi pânã la 2008/2009, sunt
trecuþi nominal toþi elevii claselor respective, împreunã cu învãþãtorii ºi profesorii lor.
Venit dintr-un þinut încãrcat de istorie ºi stabilit
într-unul mirific, pe care l-a îndrãgit, domnul Ion
Aflorei nu putea sã nu includã în monografia sa ºi
un capitol formulat la modul poetic, „La obârºiile
sufletului“, ce cuprinde poezii ºi scurte „pastele“ în
prozã, aparþinând diverºilor autori, multe aparþinând
autorului, unul intitulat fiind „Dascãlul“, din care,
chiar ºi printr-o sumarã spicuire, transpare chipul
sãu luminos de dascãl dãruit total multiplelor sale
preocupãri ºi, înainte de toate, îndeplinirii celei mai
nobile îndeletniciri omeneºti: „Olarul modeleazã un
boþ de lut. Fochistul dã cãldurã. Apa iute a munþilor
aduce luminã în case (…). Dascãlul modeleazã suflete fragede ºi gingaºe. ªi nu-i deloc uºor (…).
Picãturã, micã, micã, din dascãl se regãseºte în
fiecare dintre noi. Ce-ar fi lumea fãrã dascãl? (…).
Fãrã sã ne dãm seama, dascãlul ocupã prima …pãrticicã a sufletului nostru (…). El, dascãlul, are viaþa
lui, universul lui. Mintea-l rãscoleºte continuu.
Cautã. Cerceteazã. Nãscoceºte. ªi a gãsi soluþii pentru cei ce mâine vor zidi o lume nouã, nu-i uºor
deloc, ºi puþini s-ar încumeta s-o facã“.
Un asemenea dascãl este ºi stimatul domn Ion
Aflorei.
Ioan REBUªAPCÃ
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15 ani de activitate a Ansamblului de cântec
çi dans ucrainean „Zorea“ din Bucureçti
Bazele viitorului Ansamblu de cântec ºi ucrainene“ în Banat - la Caransebeº (anul ucrainene“ la Palatul „Ucraina“ din Kiev (în
dans ucrainean „Zorea“ au fost puse în 1996, 2000), în Dobrogea - la Letea (1998) ºi la anul 2001); „Sãrbãtoarea culturii ucrainene“ în
când Organizaþia de Tineret Ucrainean din Chilia Veche (2000); Sãrbãtorirea poetului Slovacia (oraºul Svydnik), 2002; „Festivalul
cadrul Uniunii Ucrainenilor din Bucureºti, ucrainean Havrylo Clempuº la Valea Viºeului internaþional al folclorului ucrainean“ la Luþk condusã de studentul Ostap Lupºac, a avut (în 2006 ºi 2010 - la centenar); Comemorarea Ucraina (2007); „Lemkivska vatra“ din Polonia
iniþiativa de a înfiinþa un grup vocal ucrainean hatmanului Mazepa de UUR - filiala Galaþi în (2009).
care sã promoveze muzica popularã ucraineanã 2009; Aniversarea a 140 de ani de la naºterea
La 25 februarie 2006, Ansamblul „Zorea“,
autenticã ºi care sã aibã menirea de a atrage cât poetei Lesea Ukrainka (2011) ºi multe altele.
care a împlinit un deceniu de activitate, a orgamai mulþi tineri cãtre organizaþie. Iniþial, din
Ansamblul „Zorea“ a participat ºi la diverse nizat la Clubul Inginerilor din Bucureºti, cu
acest grup vocal, au fãcut parte foºti membri ai
Grupului vocal de copii „Clopoþeii veseli“ care festivaluri interetnice, precum „Proetnica“ de sprijinul UUR ºi al Ministerului Culturii ºi
Cultelor, un reuºit concert aniverau activat în Bucureºti aproape 5 ani,
sar. La acest eveniment au fost invila aceºtia adãugându-se, apoi, tineri
taþi foºti membri ai ansamblului ºi
studenþi ºi elevi sosiþi sã studieze în
câþiva artiºti din Ucraina - Cernãuþi
Capitalã. Prima conducãtoare a grupuºi Ivano-Frankivsk.
lui „Zorea“ era profesoara de ucraiAnsamblul „Zorea“ a continuat
neanã Iaroslava Colotelo cu care grusã „strãluceascã“ ºi în ultimii 5 ani
pul a cântat cântece ucrainene pe douã
atât pe plan local, cât ºi pe cel
voci.
naþional ºi internaþional.
Dupã ce, în anul 1997, a primit ca
donaþie din Cernãuþi (Ucraina) 10 cosLa 20 noiembrie 2011, în sala
tume populare de femei ºi câteva
„Ioan I. Dalles“ din Bucureºti a
cãmãºi pentru bãrbaþi, la conducerea
avut loc un concert aniversar al Angrupului, a venit profesoara de muzicã
samblului „Zorea“, susþinut de
Tatiana Fedurþea, soþia unui diplomat
Uniunea Ucrainenilor din Rode la Ambasada Ucrainei în Bucureºti,
mânia.
care a cãutat sã transforme grupul
Ca oaspeþi în program, au sosit:
vocal într-un veritabil cor pe patru
Grupul vocal „Ciubcik“ al comuvoci, crescându-l numeric si calitativ.
nitãþii ruºilor-lipoveni din BucuÎncepând din anul 1999, corul
În prim-plan, dl Ion Robciuc, prim-vicepreºedinte al UUR
reºti ºi naistul ucrainean Nicolae
„Zorea“ ºi-a diversificat repertoriul ºi
activitatea, formând, totodatã, ºi un grup de la Sighiºoara, „Prietenia“ din Odorheiu-Se- Hrin din Remetea Micã, judeþul Timiº, din
dans popular ucrainean. Uniunea Ucrainenilor cuiesc, „Serbãrile Deltei“ din Sulina la care, în partea UUR - filiala Timiº.
Concertul bogat ºi diversificat a durat
din Bucureºti, pe lângã care funcþioneazã an- 2007, a obþinut marele trofeu în domeniul cânaproape
2 ore ºi a fost salutat de la început de
samblul, a reuºit sã procure tinerilor dansatori - tecului, precum ºi la alte acþiuni interculturale
bãieþi ºi fete - câteva costume populare de dans organizate la Bucureºti de alte comunitãþi cãtre Iuri Verbyþkyi, ministrul consilier al
etnice, precum comunitatea maghiarã - „Fun- Ambasadei Ucrainei, dna Rodica Precupeþu,
deosebite.
Cu ocazia Zilei Minoritãþilor Naþionale, în daþia Egyut“, comunitatea elenã, comunitatea din partea Guvernului României, Departamentul pentru Relaþii Interetnice, prof. Ion
decembrie 1999, la Sala ARCUB din Bucu- ruºilor-lipoveni º.a.
Robciuc, prim-vicepreºedinte al UUR ºi dna
reºti, ansamblul s-a prezentat cu un concert
În acest an formaþia noastrã a participat doar Magdolna Grosu, din partea MCPN.
aniversar (familia Fedurþea urma sã se retragã
Cu un cuvânt de salut s-a prezentat actriþa
din þarã), iar ansamblul a impresionat publicul, la câteva acþiuni organizate în Bucureºti sau în
pentru prima datã, cu douã minunate dansuri apropierea lui: „Festivalul Internaþional de Doina Ghiþescu, prietena ansamblului, care a
compus pe loc ºi a recitat câteva
populare ucrainene, „Verchovynka“
reuºite cuplete.
ºi nemuritorul „Hopak“ ucrainean.
Concertul, alcãtuit din cântece
În toamna anului 2000, Ansamcorale, duete de fete ºi bãieþi, douã
blul „Zorea“ a reuºit sã-ºi împlidansuri populare ucrainene, s-a
neascã un vechi deziderat: cu sprijibucurat de mult succes, fiind
nul UUR, al artistului Mihai Pocorîndelung aplaudat de publicul cald.
schi, un prieten al ucrainenilor, la
Conducãtorul artistic a fost Hrisstudioul acestuia s-a realizat o
tina-Larisa Clempuº. Pe scenã a
casetã audio ºi un CD profesional cu
urcat, la sfârºitul programului, ºi
muzicã ucraineanã.
cel mai mic membru al grupului Dupã plecarea dnei T. Fedurþea
Nicuºor Pancec de 4 ani care a
din þarã, conducerea corului a fost
cântat, susþinut de public, un frupreluatã de tânãra Hristina-Larisa
mos cântecel ucrainean. Probabil
Colotelo (azi Clempuº), sprijinitã de
cã acest gest reprezintã un simbol
dra Lucica Bocicor (azi Perojuc), la
al perpetuãrii tineretului ucrainean
dans, în timp ce în fruntea Organizaîn Bucureºti, dornic sã continue
þiei de Tineret Ucrainean se afla
drumul început de predecesorii
Mihai Colotelo care a þinut „cu dinAnsamblul „Zorea“
sãi.
þii“ ca formaþia sã nu se destrame
La sfârºit, pe scenã au fost invitaþi sã urce
(aºa cum ne-a cerut-o ºi dna Fedurþea la des- Folclor“ din Parcul Ciºmigiu, „Zilele Bucureºtiului“ din Herãstrãu, „Zilele oraºului foºti membri ai Ansamblului „Zorea“, prezenþi
pãrþire).
Otopeni“, la deschiderea Podului Basarab, la în salã. Tururor li s-au acordat diplome aniversare ºi câte un tricou pe care era imprimatã
Ansambul ucrainean „Zorea“ a evoluat, în „Ziua multilingvismului“ din Bãneasa etc.
denumirea ansamblului, iar UUR le-a dãruit un
decursul celor 15 ani de existenþã, pe diverse
Dintre acþiunile culturale din strãinãtate, la superb coº de flori. Împreunã, ei au interpretat,
scene din þarã ºi de peste hotare. Dintre evenimentele din þarã amintim câteva organizate de care a participat cu cinste Ansamblul „Zorea“, cu emoþie, douã cântece populare ucrainene.
UUR: „Zilele Taras ªevcenko“ la Bucureºti, ar fi de amintit: „Festivalul internaþional al cânIaroslava COLOtELO,
Tulcea (în anii 1995, 1999, 2004), la Timiºoara tecului ucrainean - HORYÞVIT“ la Lviv
preºedintã a filialei Bucureºti a UUR
ºi Caransebeº - în anul 2003; „Zilele culturii (Ucraina), în anul 2000; „Festivalul diasporei
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Vitrina literarã Pavlo Zaiþev
ViaÆa lui Taras Çevcenko
vor ridica monografia la nivelul dobândirilor de azi
ale ºevcenkologiei, iar acum fie ca ea sã iasã în
lume aºa cum e, ca un preþios monument al
înþelegerii vieþii ºi creaþiei poetului de cãtre unul
dintre cei mai înflãcãraþi ºi mai devotaþi apostoliadmiratori ai sãi. Fãrã aceastã carte, universul culturii ucrainene nu poate fi înþeles în deplinãtatea sa.
Valeri ªevciuk

(Urmare din numãrul 203/204)
Pe de altã parte, portretizãrile pe care le face
unor oameni întâlniþi de poet (sã zicem, a lui Karl
Briullov sau a unor ofiþeri din perioada surghiunului) sunt destul de exacte ºi au caracterul unei
descrieri artistice. Una peste alta, literaturizarea
expunerii este o trãsãturã caracteristicã a lui P.
Zaiþev. El înadins nu oferã un aparat ºtiinþific, adicã
fãrã trimiteri la bibliografia de care s-a folosit ºi pe
care o cunoaºte perfect, din care cauzã redactorul
ediþiei (New-York - Paris - München, 1955) M.
Hlobenko a fost nevoit el însuºi sã ataºeze o
Bibliografie la finele cãrþii - încã o datã, autorul a
fãcut aceasta absolut conºtient, cu scopul de a-i
uºura cititorului lectura; iar aceasta decurgea din
misiunea lui apostolicã faþã de ªevcenko: era preocupat în primul rând de a recrea chipul poetului,
precum ºi chipul epocii, ºi chipurile oamenilor din
preajma poetului - sarcinã pur artisticã. Nici materialul faptic al cãrþii nu se suprapune întotdeauna cu
cercetãrile ºevcenkologilor sovietici; astfel, P.
Zaiþev scrie pe larg despre lucruri pe care aceia,
pudici, le treceau sub tãcere sau despre care scriau
cu precauþii ºi reverenþe (de exemplu, despre rãutãcioasa nereceptare a lui T. ªevcenko de cãtre
Belinski) sau despre avalanºa de recenzii negative
ale Cobzarului fãcute de cãtre ucrainofobi, sau
despre Societatea Chiril ºi Metodiu, pe care P.
Zaiþev, firesc, o priveºte ca pe o etapã a luptei de
eliberare naþionalã a ucrainenilor ºi tocmai de aceea
îi recunoaºte importanþa internaþionalã, cãci, distrugând-o, þarismul rus a înãbuºit nu numai separatismul ucrainean, dar a dat o loviturã de moarte
slavofilismului, care atunci avea deja caracterul
expansiunii ruseºti. În general, paginile despre
Societatea Chiril ºi Metodiu ºi despre ecoul internaþional al acesteia sunt dintre cele mai bune ale
cãrþii. La fel de liber scrie el ºi despre aºa-zisul
naþionalism al lui Taras ªevcenko, despre care, de
asemenea, se tãcea în ediþiile sovietice ºi a cãrui
sãmânþã i-a fost hãrãzit tocmai lui ªevcenko s-o
semene în vremea sa.
Se întâlnesc în carte ºi anumite inexactitãþi ºi
necunoaºteri. Astfel, P. Zaiþev n-a putut sã stabileascã cronologia ºi succesiunea ºederii lui Taras
ªevcenko în diverse localitãþi - aceasta s-a fãcut
abia în zilele noastre de cãtre ºevcenkologii din
Ucraina. Tatãl lui Mykola Kostomarov n-a fost un
„moºier-tiran“, cum scrie P. Zaiþev, ci a murit în
timpul unui obiºnuit jaf banditesc, iar ca orientare
era un mare liberal. De asemenea, autorul ia de bunã
fantezia poeticã a lui T. ªevcenko despre Oksana
Kovalenko, pe care, chipurile, ar fi pãcãlit-o un
muscal; faptele dovedesc cã totul fusese mult mai
prozaic: fata s-a mãritat de bunãvoie cu iobagul K.
Soroka din satul Pedynivka. Autorul nu ºtie cã
Nazar Stodolea fusese pus în scenã de un grup de
amatori de la Academia medico-chirurgicalã din
Peterburg (1844-1845). Mai pot fi gãsite ºi alte astfel de observaþii, deºi nu foarte multe. Cred cã în
curând va sosi timpul când academicii noºtri ºevcenkologi vor edita foarte valoroasa lucrare,
însoþind-o de cel mai documentat comentariu, adicã
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Spre marginile stepei strãvechiului pãmânt kievean - în sudul princiarei Zvynohorodºcina - printre
înalte dealuri rãsfirate, printre vãi înverzite de crânguri dese, ascunzându-ºi între mãnoase livezi albele
cãsuþe, se tolãneºte larg marele ºi pitorescul sat
Kerelivka3. Nu se ºtie exact când a apãrut aceastã
localitate din marginea prestepei, dar deja în 1741,
130 de gospodãrii din Kerelivka erau doar ale
þãranilor - supuºi ai prinþesei Iablonovska, soþia
viitorului mare hatman imperial. Apoi Kerelivka a
intrat în posesia altui mare hatman - contele Xaveri
Braniþki, iar la sfârºitul secolului al XVIII-lea a
devenit proprietatea magnatului rus Vasili
Engelhardt. Obþinând câteva sate în acea regiune ca
moºtenire în urma morþii unchiului sãu Grigori
Potiomkin - mare dregãtor ºi favorit al împãrãtesei
Ecaterina a II-a - „cel mai luminat cneaz al Tavriei“,
Engelhardt, rotunjindu-ºi noile sale posesiuni, a
cumpãrat, împreunã cu alte sate, ºi Kerelivka.
Urmaº al baronilor liflandezi, „general en chef“ al
armatei ruse ºi „cavaler a numeroase ordine“, iar
apoi „adevãratul sfetnic de tainã“ ºi senator, boierul
Vasili Engelhardt, în anii 20-30 ai secolului trecut
(adicã al XIX-lea, n. mea, C. Ir.) deþinea numai în
Zvynohorodºcina un întreg orãºel ºi 12 sate cu
8.500 de iobagi ucraineni, dar aceastã întinsã
suprafaþã a posesiunilor lui reprezenta doar un
minuscul clin în imensul teritoriu, care era proprietatea surorii lui, contesa Aleksandra Braniþka.
Teritoriul aºa-numitei Branicina ocupa însemnate
suprafeþe din þinuturile Bila Þerkva, Kaniv, Uman,
Cehyryn ºi însuma 300.000 de deseatine4.
Majoritatea acestor latifundii contesa le-a obþinut
fie ca moºtenire, fie ca dotã de la „prealuminatul“
sãu unchi, în calitate de cea mai dragã nepoatã, când
Potiomkin, cu acordul împãrãtesei Ecaterina a II-a,
a mãritat-o cu hatmanul guvernamental polonez,
bãtrâiorul conte Xaveri Braniþki, unul dintre creatorii Confederaþiei Comerciale. Fratele ei, senatorul Vasili Engelhardt, pãrãsindu-ºi serviciul, s-a
aºezat în anii 20 ai secolului al XIX-lea în orãºelul
Vilºana, centru administrativ al „micii“ sale moºii
din þinutul Zvynohorodului: ducându-ºi aici zilele,
avea posibilitatea sã administreze mai bine întinsele sale latifundii din þinutul Katerynoslav ºi Herson
(pãmânturi cãzãceºti, acaparate cândva de
Potiomkin), cãci pânã la ele era cea mai micã distanþã; alte posesiuni ale lui Engelhardt erau în
guberniile Iaroslav, Smolensk ºi Cernihiv5. De la
reºedinþa stãpânului „sufletelor“ de iobagi ucraineni
pânã la Kerelivka sa era o distanþã de doar 6 verste6.
La 25 februarie stil vechi (10 martie stil nou)
1814, unuia dintre iobagii lui Engelhardt, Hryþko
Hruºivskyi7-ªevcenko, ºi soþiei sale Kateryna li s-a
nãscut fiul Taras, viitorul mare poet al Ucrainei. El
se nãscuse în satul vecin Morynþi, de unde provenea
mama lui, ºi ea iobagã a lui Engelhardt, dar în anul
1816, Hryþko ªevcenko a revenit cu familia în
Kerelivka lui natalã, unde trãia tatãl sãu ºi bunicul
lui Taras - Ivan. În aceastã Kerelivka ºi-a petrecut
copilãria poetul nostru ºi de ea au fost legate
primele lui impresii de viaþã.
Casa ªevcenkilor era sãrãcãcioasã ºi strâmtã,
cum sãracã ºi strâmtoratã era ºi viaþa acestei familii,
ca de altfel a marii majoritãþi a consãtenilor lor ºi, în
general, aproape a tuturor supuºilor lui Engelhardt.
Deja în anul 1795, o parte însemnatã a kerelivcenilor era lipsitã de pãmânt ºi se compunea din
„argaþi“, „meºteºugari“, „vecini“8 ºi „zilieri“ ºi cu

fiecare an procesul de sãrãcire a lor era tot mai
rapid. Ca în toatã Ucraina, dar mai ales în acest þinut
dens populat, creºtea necontenit numãrul iobagilor
„pedeºtri“, adicã al acelora care nu aveau nici boi,
nici cai ºi deveneau lucrãtori fãrã platã, muncind pe
ogoarele boiereºti, în distilerii, în fierãrii ºi mori
doar pe mâncare. Întreg „neamul“ mamei lui Taras boiky9 din Morynþi - se compunea numai din sãrãntoci „pedeºtri“ ºi pãlmaºi „zilieri“. Dacã totuºi tatãl
lui Taras n-a nimerit încã în cea mai sãracã tagmã de
nevoiaºi, s-a datorat minþii sale ascuþite, hãrniciei ºi
priceperii de a se descurca: era ºtiutor de carte ºi,
cum spun þãranii, „trecut prin ºcoala vieþii“.
Învãþând rotãria, îºi câºtiga pâinea cu acest
meºteºug, iar în perioadele prielnice ale anului se
mai ocupa ºi cu birjãria sau cãrãuºia, transportând
tot felul de mãrfuri ba la Kiev, ba în stepã la
Elysavethorod, ba chiar pânã la mare, la îndepãrtata
Odesã. Numai trudind din greu ºi neîncetat, au putut
Hryþko ºi Kateryna ªevcenko sã se întreþinã pe sine
ºi pe copii - în anul 1818 aveau de-acum ºase. În
ºirul lor, Taras a venit pe lume al treilea - înaintea
lui fuseserã fratele Mykyta ºi sora Kateryna, iar
dupã el, Iosyp, Iaryna ºi micuþa Maria, cea oarbã.
Când amintindu-ºi mai târziu viaþa familiei sale,
poetul scria:
ªi braþe ce de trudã cad
ªi n-au rãgaz de rugãciune.
(Trad. Victor Tulbure, 1990)
nu exagera cu nimic: în lumina datelor din documente istorice, viaþa de atunci a þãranilor din
Kerelivka ne apare ca un adevãrat iad, cum îi apãrea
ºi lui ªevcenko:
Mã prinde jalea, mã cutremur
Când mi-amintesc de-acele vremuri!
......................................................
... Maica mea
Cântând, acolo mã-nfãþa
ªi-n crângul verde, liniºtit
Necazul mi l-a dãruit
În cântec. Nu e rai. E iad...
(Trad. Victor Tulbure, 1990)

3 Aºa pronunþa ºi aºa scria acest cuvînt ªevcenko, aºa îl pronunþau ºi oamenii locului.
Denumirea oficialã este Kyrylivka (Nota lui P.
Zaiþev). Ediþia din 1994 pãstreazã limba primei
surse (Red.).
4 Deseatina - veche unitate de suprafaþã, egalã cu
1,092 ha (C. Ir.).
5 Toate moºiile lui însumau 160.000 de deseatine
cu 50.000 de „suflete de ambe sexe“ (P. Z.).
6 Verstã - 1,068 km (C: Ir.).
7 Bunicul patern al poetului se numea Ivan
Hruºivskyi, de meserie cizmar (kvew"), de unde
descendenþilor li s-a spus ªevcenko, adicã aprox.
fiul cizmarului, Cizmãrescu (C. Ir.).
8 Vecini - þãrani fãrã pãmânt, proveniþi din alte
localitãþi decât cea a feudalului pentru care
munceau (C. Ir.).
9 Boiky - ucraineni din Carpaþi care, ca ºi huþulii
ºi lemky, ºi-au pãstrat multe trãsãturi gentilice.
Având înclinaþii negustoreºti, boiky îºi pãrãseau
locurile de baºtinã ºi se aºezau în diverse pãrþi ale
Ucrainei. În ultima vreme, cercetãtorii istoriei
Boikivºcinei au confirmat rãspândirea unor nume ca
Boiko, Boiciuk, Boicenko în aproape toatã Ucraina.
Numele de familie al mamei lui ªevcenko denotã
faptul cã poetul avea ºi sânge de plãieº din Carpaþi.
(P. Z.). Numele de fatã al mamei poetului era Boiko;
era fiica lui Iakym Boiko din Morynþi (C. Ir.).

(Continuare în numãrul urmãtor)
traducere de Corneliu IROD
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