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Consiliul Uniunii Europene ºi Parlamentul
European au declarat anul 2012 drept „Anul
european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii
între generaþii“.
El are drept scop sensibilizarea publicului cu
privire la contribuþia persoanelor în vârstã la dezvoltarea societãþii noastre ºi a diverselor moduri
de a favoriza aceastã contribuþie. Iniþiativa îºi
propune sã încurajeze factorii de decizie (de la
orice nivel) ºi pãrþile implicate sã se mobilizeze
ºi sã ia mãsuri pentru favorizarea îmbãtrânirii
active ºi consolidarea solidaritãþii între generaþii.
Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii marcheazã aniversarea a
10 ani de când a fost adoptat Planul internaþional
de acþiune împotriva îmbãtrânirii, semnat în
aprilie 2002 de toate statele membre ale Uniunii
Europene. Prin acest plan, statele s-au angajat sã
promoveze ºi sã susþinã îmbãtrânirea activã, prin
includerea în politicile sociale ºi în programele

rarea între persoane de vârste diferite, astfel încât
fiecare sã-ºi îndeplineascã rolul în cadrul progresului social ºi al dezvoltãrii economice, în conformitate cu nevoile ºi posibilitãþile sale. Întrucât
vârstnicii reprezintã o categorie tot mai numeroasã a populaþiei europene, necesitatea
revizuirii politicilor sociale nu mai poate fi
negatã.
În acest sens, unele dintre propunerile concrete ale Uniunii Europene pentru anul 2012 prevãd o serie de mãsuri pentru menþinerea sãnãtãþii
pânã la vârste înaintate, precum dezvoltarea unor
strategii proactive în domeniul sãnãtãþii sau
demararea unor programe de educaþie sanitarã
care sã se adreseze tuturor categoriilor de vârstã,
de la cei mai mici pânã la cei mai vârstnici. De
asemenea, se propune promovarea unui stil de
viaþã independent, prin creºterea gradului de
accesibilitate a vârstnicilor la servicii publice sau
mijloace de transport în comun sau prin asigu-

Hristos a înviat!

Anul european al îmbåtrânirii active
çi al solidaritåÆii între generaÆii
economice naþionale a nevoilor ºi drepturilor
vârstnicilor ºi prin promovarea unei societãþi
pentru toate vârstele.
Persoanele în vârstã constituie o resursã valoroasã pentru societate. Potrivit celui mai recent
Eurostat, creºterea speranþei de viaþã la nivelul
Uniunii Europene, corelatã cu scãderea ratei fertilitãþii, a condus în ultimii ani la îmbãtrânirea
progresivã a populaþiei, proces care va continua
sã se amplifice în urmãtorii 50 de ani. De exemplu, la 1 ianuarie 2010, la nivelul statelor membre existau mai bine de 87 de milioane de persoane cu vârste de peste 65 de ani, reprezentând
un procent de 17,4% din totalul populaþiei.
Aceste schimbãri demografice genereazã modificãri profunde ºi în structura socialã, cu
implicaþii importante la nivelul bugetelor de stat,
a sistemului de pensii ºi a politicilor publice. Îmbãtrânirea populaþiei atrage, inevitabil, ºi îmbãtrânirea forþei de muncã, ceea ce presupune o
adaptare a economiei, a pieþei muncii ºi a
condiþiilor de la locul de muncã la aceste schimbãri.
În acest context, obiectivele stabilite de reprezentanþii UE pentru marcarea anului 2012 le vor
permite vârstnicilor sã rãmânã în câmpul muncii
ºi sã-ºi împãrtãºeascã experienþa îndelungatã, sã
joace în continuare un rol activ în societate ºi sã
ducã o viaþã cât mai sãnãtoasã ºi împlinitã.
Aceste obiective pot fi atinse prin solidaritatea
dintre generaþii, prin sprijinul reciproc ºi coope-

rarea unor servicii de calitate pentru îngrijirea la
domiciliu.
România, la fel ca alte þãri europene, traverseazã un proces de îmbãtrânire semnificativã
a populaþiei. În anul 2050, se aºteaptã ca piramida demograficã a vârstelor sã aibã o bazã considerabil redusã, datoritã creºterii accelerate a
numãrului de pensionari. Principala provocare a
viitorului o vor constitui cheltuielile publice în
domeniul pensiilor ºi sãnãtãþii ca urmare a procesului de îmbãtrânire a populaþiei. În prezent,
din numãrul total de angajaþi activi din þara noastrã, adicã 4,9 milioane, o bunã parte o constituie
reprezentanþii vârstei a treia. Peste 37.000 de
angajaþi au împlinit deja 65 de ani ºi lucreazã cu
normã întreagã de 8 ore pe zi. Societatea
româneascã apreciazã din ce în ce mai mult contribuþia pe care o pot aduce persoanele vârstnice.
ªi la UUR, pentru un numãr semnificativ de
oameni, vârsta nu reprezintã o piedicã în a-ºi
face meseria de care s-au îndrãgostit încã în
tinereþe. Iubirea de muncã, dragostea faþã de
semeni, disponibilitatea pentru dialog sunt trãsãturi care îi caracterizeazã.
„Înþelepþii noºtri“ sprijinã activitatea comunitãþii, muncesc cu plãcere ºi cu suflet, fiind un
model pentru colegii lor mai tineri. Acest lucru le
menþine vigoarea spiritualã ºi fizicã, dându-le
putere sã se menþinã, sã reziste mai bine.
Ion ROBCIUC

Cu prilejul Sãrbãtorilor de
Paºte, adresãm cititorilor ºi prietenilor noºtri cele mai calde urãri de
bine, sãnãtate ºi de fericire.
Suntem alãturi de Dvs. în celebrarea tradiþionalã a speranþei,
bucuriei, înnoirii ºi a luminii
sfinte.
Curierul ucrainean

Drept la replicã

HoÆul murdar strigå hoÆii!
Motto: „Sã nu te iei la trântã cu porcul, vã
murdãriþi amândoi ºi lui îi place” (proverb
american)
Activitatea Uniunii Ucrainenilor din România este infestatã ºi perturbatã de un infractor pe
numele Morhan Dumitru, specializat în înºelãciuni, care a reuºit sã se infiltreze ºi sã cãpuºeascã, fãrã ruºine, aceastã organizaþie, profitând de
faptul cã este, la origine, ucrainean.
Acest þepar a reuºit sã dea mai multe lovituri,
prin care a câºtigat sume importante de bani.
Justiþia a avut grijã sã-l rãsplãteascã pe infractor
aºa cum se cuvine.
Prin Decizia penalã nr. 31/19.03.2012 a
Curþii de Apel Suceava, datã în dosarul penal nr.
6733/86/2009*, Morhan Dumitru a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru
fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, tentativã
la înºelãciune a fostului preºedinte al UUR ºi
tentativã la înºelãciune împotriva Uniunii
Ucrainenilor din România. Pentru a pronunþa
aceastã condamnare, instanþa de judecatã a
reþinut cã Morhan Dumitru a ticluit acte false
prin care a încercat sã o înºele pe vãduva Virginia Tcaciuc ºi Uniunea Ucrainenilor din România cu suma de 97.643 de euro ºi respectiv
220.000 de lei.
Infractorul are un exerciþiu îndelungat în arta
înºelãciunii. Aceeaºi instanþã îl judecã pe þepar

pentru infracþiunea de înºelãciune, complicitate
la participaþie improprie la evaziune fiscalã ºi
instigare la fals sub semnãturã privatã deoarece
împreunã cu Nicuºor Luca au pãcãlit firma
Select 95 SRL Bucureºti cu suma de 3,5 miliarde de lei vechi. Fapta infractorului este cu atât
mai odioasã, cu cât a încercat sã-l inculpe pentru
faptele comise de el pe Constantin Ion Ciobanu,
un tânãr de 20 de ani, cu serioase probleme psihice.
Pentru a scãpa de rãspunderea penalã ºi de
rãspunderea civilã faþã de Uniunea Ucrainenilor
din România ºi faþã de vãduva Virginia Tcaciuc,
Morhan Dumitru a imaginat un scenariu pervers,
prin care urmãrea sã acapareze conducerea
Uniunii Ucrainenilor din România cu ajutorul
unor documente ºi manopere frauduloase. Dupã
ce a fost exclus din Uniunea Ucrainenilor din
România, acest intrigant a reuºit sã preia, prin
fraudã, conducerea Uniunii Democrate a
Ucrainenilor din România înfiinþatã în Sighetu
Marmaþiei, pe care a transferat-o la Suceava, str.
Mãrãºeºti, nr. 44, bl. 3D, parter. În ziua de 10
februarie 2012, l-a contact telefonic pe Bodnar
Ioan ºi l-a invitat la o întâlnire, într-un restaurant
din apropierea localitãþii Miliºãuþi, judeþul
Suceava. Morhan Dumitru a venit la întâlnire
înconjurat de 6 ciraci, propunându-i lui Bodnar
Ioan fuziunea prin absorbþie a Uniunii Ucrainenilor din România cu Uniunea Democratã a
Ucrainenilor din România. Unul dintre cei
prezenþi, Grijac Gheorghe Alexa, a scos mai
multe înscrisuri ºi l-a pus pe Bodnar Ioan sã le
semneze, inducându-l în eroare cã este vorba de
un proiect al viitoarei uniuni. Bodnar Ioan a
semnat aceste înscrisuri în nume personal.

Morhan Dumitru ºi complicii lui au falsificat
ºtampila oficialã a Uniunii Ucrainenilor din
România pe care au aplicat-o pe mai multe documente preconstituite în fals: convocatorul
Congresului de unificare, Procesul verbal al
Congresului de unificare, din 28.01.2012, ºi
noul Statut al Uniunii Ucrainenilor din România, din 28.01.2012. Potrivit acestor documente,
la Congresul de unificare ar fi participat 400 de
delegaþi, printre care toatã conducerea legalã a
Uniunii Ucrainenilor din România. În realitate, a
fost vorba de o ºuetã la care au participat 6 persoane într-un restaurant.
Cu ajutorul acestor acte false, Morhan
Dumitru a încercat sã ocupe prin forþã sediul
Uniunii Ucrainenilor din România aflat în
Bucureºti, str. Radu Popescu, fiind necesarã
intervenþia Poliþei pentru evacuarea turbulenþilor. Uniunea Ucrainenilor din România a depus
plângere împotriva acestui grup de infractori.
Pentru a se rãzbuna pe conducerea legalã a
Uniunii Ucrainenilor din România ºi în special
pe domnul deputat ªtefan Buciuta, Morhan
Dumitru ºi-a continuat abjecþiile ºi a depus plângeri calomnioase la diferite organe ºi instituþii
de stat. Faptele reclamate nu existã decât în imaginaþia bolnãvicioasã a lui Morhan Dumitru,
toate cheltuielile efectuate de cãtre Uniune sunt
legale ºi au fost verificate de cãtre organele
abilitate.
Pânã la urmã, astfel de indivizi puºi pe cãpãtuialã cu orice preþ, care nu respectã nicio normã
moralã sau legalã, trebuie izolaþi pentru a nu
infesta viaþa socialã.
ªtefan BUCIUta,
preºedintele UUR

Declaraþie de protest
La 21 aprilie a.c., la sediul filialei Maramureº a UUR din Sighetu
Marmaþiei, s-a desfãºurat reuniunea Consiliului UUR. Cu aceastã
ocazie a fost adoptatã, printre altele, o declaraþie de protest pe care o
redãm mai jos. Menþionãm cã declaraþii asemãnãtoare au fost adoptate
ºi de principalele filiale ale UUR.
„Noi, membrii Consiliului (Radei) Uniunii Ucrainenilor din
România cu sediul în Calea Victoriei, nr. 216, Bucureºti, întruniþi în
ºedinþã de consiliu la Sighetu Marmaþiei, str. Plevnei, nr.18, judeþul
Maramureº, protestãm împotriva atitudinii neprincipiale ºi calomnioase a numitului Morhan Dumitru, preºedinte al Uniunii Democrate
a Ucrainenilor din România la adresa Uniunii Ucrainenilor din
România ºi a preºedintelui sãu, Buciuta ªtefan, difuzate prin massmedia ºi la diferite organe ale Statului.
De asemenea, ne dezicem de aºa-numita fuziune a Uniunii
Ucrainenilor din România cu Uniunea Democratã a Ucrainenilor din
România susþinutã de Morhan Dumitru ºi adepþii sãi, care ar fi avut loc
în localitatea Miliºãuþi, judeþul Suceava la data de 28.01.2012, întrucât
niciunul dintre noi nu am luat la cunoºtinþã, nu am fost convocaþi ºi nici
nu am participat la o asemenea acþiune, deºi suntem foºti delegaþi la cel
de-al VI-lea Congres ordinar al Uniunii Ucrainenilor din România care
a avut loc la Timiºoara în perioada 30.09. - 01.10.2011.
Protestãm împotriva acuzaþiilor calomnioase din presã, pagini de
socializare ºi televiziune, aduse Uniunii Ucrainenilor din România ºi
preºedintelui sãu, Buciuta ªtefan.
Considerãm cã aceste acuzaþii nefondate, aberante ºi lipsite de orice
suport sunt o sfidare la adresa valorilor democratice, culturale ºi etnice.
În consecinþã, nu recunoaºtem aºa-numitul Congres extraordinar,
fuziunea Uniunii Ucrainenilor din România cu Uniunea Democratã a
Ucrainenilor din România ºi solicitãm retragerea acestor acuzaþii
calomnioase la adresa Uniunii Ucrainenilor din România ºi a preºedintelui sãu Buciuta ªtefan.
Drept pentru care semnãm prezenta declaraþie de protest.“
Membrii Consiliului Uniunii Ucrainenilor din România:
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OrganizaÆie de Femei çi OrganizaÆie de Tineret
la filiala Satu Mare a UUR
În cadrul Conferinþei Judeþene a
UUR, Satu Mare, a avut loc constituirea Organizaþiei de Femei ºi a
Organizaþiei de Tineret, alegerea
conducerii acestora.
Cei 57 de delegaþi la Conferinþa
de femei din partea organizaþiilor
locale ºi-au ales un comitet format
din 5 persoane, ºi anume: Horvat

Tcaci Nicoleta - vicepreºedinte,
Holdiº Petru - membru, Oncea
Slavca Maria - membru, Laver
Rodica - membru, Grijac Ancuþa membru, Miculaiciuc Iuliana membru.
Convocarea conferinþei pentru
data de 9 martie a avut un dublu
scop: constituirea Organizaþiei de

Comitetul de femei
Irina Liuba - preºedinte, Buciuta
Veronica - vicepreºedinte, Semeniuc Irina - membru, Ciorcas Ana membru, Masniþa Ileana - membru.
Iar delegaþii la Conferinþa de
tineret, în numãr de 37, ºi-au ales
un comitet format din 7 persoane:
Boiciuc Vera Ileana - preºedinte,

Femei ºi a organizaþiei de Tineret,
alegerea conducerii acestora ºi sãrbãtorirea Zilei Internaþionale a
Femeii.
În cadrul conferinþei, s-a prezentat importanþa ºi necesitatea unor
asemenea organizaþii în cadrul
UUR, rolul ºi sarcinile ce stau în

faþa lor. Au fost prezentate succint Micula existã cel mai mare numãr
rezultatele obþinute la nivelul UUR de etnici ucraineni din judeþ, astfel
ºi directivele stabilite de Congresul cã aceastã comunitate meritã sã
al VI-lea al UUR pentru perioada aibã reprezentanþii sãi în Consiliul
urmãtoare, ºi anume activitatea ce Local. Reuºita lor depinde de dumurmeazã sã se desfãºoare în cadrul neavoastrã, locuitori ai comunei
filialei noastre. S-a fãcut, de aseme- Micula, de modul cum vã veþi
nea, o scurtã analizã a rezultatelor mobiliza ºi participa cu toþii la vot.
Toate femeile participante la
obþinute în cadrul acþiunii de recenconferinþã au fost felicitate ºi au
sãmânt al populaþiei din 2011.
De asemenea, s-a subliniat cã în primit flori cu ocazia Zilei
luna iunie 2012, vor avea loc ale- Internaþionale a Femeii, dupã care
geri locale la care fiecare cetãþean toþi delegaþii au fost invitaþi la
român de etnie ucraineanã are dato- restaurant pentru continuarea acesria civicã de a participa ºi de a-ºi tei sãrbãtori.
exprima votul pentru candidaþii
Mihai MaCIOCa
UUR.
UUR Satu Mare va depune candidatura pentru primar ºi
pentru consilier în Micula.
Ucrainenii
din aceastã localitate
au
obligaþia de a
susþine aceste
candidaturi
prin participarea ºi votul
lor.
În aceastã
acþiune trebuie sã obþinem rezultatul
scontat pentru
Comitetul de tineret
cã în comuna

UUR se implicã în rezolvarea problemelor
la Liceul Ucrainean „Taras ªevcenko“
În urma mai multor sesizãri fãcute de Uniunea
Ucrainenilor din România, în data de 20 februarie
a.c., la Liceul Ucrainean „Taras ªevcenko“ din
Sighetu Marmaþiei, judeþul Maramureº, a avut loc
o întâlnire, la care au participat prefectul Sandu
Pocol, deputatul ªtefan Buciuta, preºedintele UUR,
Miroslav Petreþchi, primvicepreºedinte
al UUR, Elvira
Codrea - consilier pentru
limba ucraineanã
al
MECTS, Malearciuc Simona - inspector
de limba ucraineanã, reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Maramureº, dna Buda
Crina ºi dna Cramaric Elisabeta, directorul liceului, profesorul Mihai Cucicea, reprezentanþi ai
autoritãþii publice locale, dar ºi cadre didactice
din Consiliul de Administraþie al liceului.
Scopul acestei întâlniri a fost rezolvarea problemelor cu care se confruntã conducerea liceului
în ultimul an, printre ele numãrându-se deblocarea unui post de muncitor, angajarea unui fochist, predarea spaþiilor de la parter în care a funcþionat Clubul Sportiv ªcolar, precum ºi asigurarea
deplasãrii cadrelor didactice la instituþiile din teritoriu pentru efectuarea practicii pedagogice.
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Pentru principala problemã, ºi anume angajarea unui fochist, au fost propuse mai multe variante. Întrucât era vorba de o problemã extrem de
urgentã, preºedintele UUR, dl ªtefan Buciuta, a
prezentat o serie de soluþii, cu care au fost de
acord toþi participanþii
la
întâlnire.
Prefectul
Sandu Pocol
s-a arãtat interesat de rezolvarea problemelor apãrute
ºi a declarat
ur mãtoarele:
„Suntem interesaþi sã asigurãm condiþii
pentru activitãþile desfãºurate de cãtre minoritãþile naþionale
din judeþul nostru în toate domeniile de activitate... Legea nu permite angajarea de personal
bugetar, decât în anumite situaþii speciale, însã,
þinând cont cã este vorba de o situaþie de excepþie,
voi iniþia demersurile necesare la ministerul de
resort pentru a putea debloca acest post“.
În decursul mai multor ore de dezbateri ºi discuþii, s-a reuºit rezolvarea problemelor apãrute
în cadrul liceului, datoritã bunei colaborãri,
implicãrii ºi profesionalismului tuturor celor
prezenþi la aceastã întâlnire.
Nicolae Miroslav PetReþChI
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Trupuri çi suflete
scåldate în luminå
Primãvara este anotimpul care revarsã peste
pãmânt un surplus de luminã, necesarã trezirii la
viaþã a vegetaþiei ºi vieþuitoarelor care au hibernat în timpul anotimpului alb.
Credinþa cã fiecare primãvarã aduce odatã cu
ea un incomensurabil spor de fotoni peste o
bunã parte a planetei noastre, numitã Pãmânt,
pãleºte în faþa celei mai pozitive ºtiinþe care este
credinþa curatã cã mirajul mirific al adevãratei
lumini este direct legat de învierea Domnului
din moarte la viaþã. Aceastã ºtiinþã a sufletelor
noastre vine din dragoste ºi pentru dragoste, din
dragoste ºi entuziasm, iar nu, nicidecum, din
vreo îndoialã. Existã o seamã de fapte obiºnuite
în decorul habitatului nostru, a locului în care ne
odihnim trupurile împovãrate de modul defectuos în care ne ducem zilele. Faþã de asemenea
fapte uzuale, de rutinã, nimeni nu ne poate acuza
de patimã. De pildã, apãsãm într-un mod
aproape mecanic întrerupãtorul electric într-o
camerã cufundatã în semiîntuneric sau întuneric,
ºi dintr-o datã s-a fãcut luminã. S-a petrecut de
fapt un lucru pe care îl considerãm a fi normal,
cele cinci simþuri se bucurã ºi încep sã acþioneze
într-un regim de confort sporit, trupesc ºi
sufletesc. Am acþionat asupra întrerupãtorului cu
toatã încrederea ºi s-a fãcut luminã.
Încrederea valoreazã mai mult decât capitalul, spun marii economiºti ai lumii contemporane. Asemãnãtoare cu gândirea acestora, se
manifestã activitatea marinarilor. Navigatorul,
aflat pe mare, susþine cã încrederea în steaua
polarã valoreazã mai mult decât cunoaºterea cãii
de plutire spre o destinaþie dinainte propusã. În
fond, dacã nutreºti încredere, nu ai cum sã te
manifeºti ca spirit contestatar ºi sã întrebi: Cum
una ca asta? Cum a înviat Isus?
Crede cã, aºa cum la începutul facerii lumii
s-a arãtat lumina în întunericul de obºte a universului, tot aºa a înviat Hristos. Totul s-a petrecut pe tãcute ºi într-o clipã. ªi în clipa aceea a zis
Dumnezeu: „Sã fie luminã“; ºi a fost luminã.
Aceastã minune s-a petrecut fãrã ca, în prealabil,
sã fie rostit un cuvânt care sã se audã, ºi a fost
doar gândit. O luminã cosmicã universalã avea
sã descopere din momentul acela tuturor ochilor
lumea în care trãim.
Lumea calculatoarelor face astãzi operaþii
geniale cu o uºurinþã tãcutã ºi cu o repeziciune
de moment uluitoare. Cu atât mai multe a fãcut
Dãtãtorul tuturor darurilor, Fãcãtorul ºi al lumii
consonant cibernetice actuale. Apoi dacã facem
o regresie în timp, oare nu ne revin în minte
momentele de uºurinþã ºi repeziciune cu care
Domnul a înviat pe fiica lui Iair ºi pe fiul vãduvei din Nain? Dar pe Lazãr din Betania, dupã
patru zile!... A zis cuvinte - ºi s-a fãcut, având
putere de la Tatãl peste tot ce spune, chiar ºi ce
gândeºte.
„Dacã întreaga luminã din univers - spune
sfântul Velimirovici - s-ar strânge într-un soare,
acesta tot n-ar putea sã lumineze taina unui mormânt. Deoarece, cu cât avem mai multã luminã
în jurul nostru, cu atât ne nãpãdesc mai multe
plãceri ºi pentru trup ºi pentru minte; ºi cu cât ne
înconjoarã mai mult râs ºi flori, cu atât mai
întunecos ni se pare mormântul.“
Dar pânã la adevãratul mormânt din cimitir,
prin ferestrele casei noastre pãmânteºti se
revarsã lumina soarelui. E acea luminã a naturii,
despre a cãrei bogãþie vorbeam mai la începutul
acestui eseu. Deocamdatã astea-s condiþiile pe
care ni le oferã viaþa aceasta, pânã la cealaltã
vreme a vieþii noastre în care vom locui în Casa
Sufletului. În prezent, printr-o deschizãturã cât
de micã se revarsã asupra noastrã strãlucirea
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naturii, în schimb - de cealaltã parte - pe sub uºi
bate vântul rece al trecerii noastre pe acest
pãmânt. „A fost oare vreodatã cineva, care sã
poatã intra în mormânt cu o luminã în mânã, fãrã
sã-ºi fi pierdut zâmbetul vieþii? - se întreabã acelaºi Sfânt Pãrinte“. Cu alte cuvinte, existã oare
cineva, care sã poatã sãvârºi ceea ce nu poate
sãvârºi universal? Ei bine, o asemenea întrebare
cât ºi celelalte întrebãri asemãnãtoare se strâng
în acest nod gordian.
***
Iatã-ne acum la Ierusalim.
Pe acest cel mai mare câmp de bãtãlie din
istoria neamului omenesc s-au dat cele mai
aprige bãtãlii între oºtile împãrãþiei cerurilor ºi
oºtirile împãrãþiei firii omeneºti.
Mai nevãzute sau ignorate, oºtirile cerurilor
au pãrut întodeauna a fi mai slabe ºi destinate a
pierde luptele înainte de o biruinþã finalã.
Marele Stat Major al oastei împãrãþiei cerurilor
avea însã în fruntea sa, la un moment dat al istoriei neamului omenesc, pe Cãpetenia celui ce
potrivit profeþiilor fãcute avea sã dea, prin chinuri, spre biruinþa finalã a Vieþii, propria-I biruinþã cheie. De aceea, anual, cele câteva zeci de
mii de pelerini sosiþi sã trãiascã pãtimirile Domnului în Sâmbãta Mare, strãbat toate etapele
acestor bãtãlii, în chip victorios: dorm puþin,
postesc mai mult, stau cu ceasurile nemãsurate
la slujbe, fac deplasãri de pe o colinã pe altã colinã, prin Sfânta Cetate.
Între timp, în chipul cel mai tainic posibil,
Mormântul Domnului s-a prefãcut în Rai pilduitor…
Aproape toþi reprezentanþii semenþiilor Pãmântului trãiesc în aceastã atmosferã de bucurie
duhovniceascã deosebit de înaltã. Sufletele lor
trãdeazã în parte faptul cã întregul univers în
întreaga lui frumuseþe ia parte la aceastã petrecere: toþi þin lumânãri în mâini, dar sufletele lor
sunt mai luminoase decât lumânãrile.
Aceastã atmosferã de fiestã supremã pe
pãmânt reprezintã o minune pe care numai Hristos Cel Înviat poate sã o facã.
Lumina ºi bucuria învierii preface totul.
Schimbã la faþã totul. Glasurile, feþele ºi chiar
lucrurile stau sub însemnul unicului temei al
frãþietãþii între oameni: toþi sunt deosebit de frumoºi ºi buni. Dacã ai timp pentru reflecþii, stai ºi
te gândeºti cã totul e regulã - ca în ceruri: bãrbaþi
ºi femei sunt la fel de frumoºi ca ºi îngerii. Eu
unul n-am decât un prilej potrivit, care mã face
sã-mi amintesc de ceea ce spune Edgar A. Poe
[în Elena…] „Zãmisliþi în acele þinuturi care
sunt pãmânt sfânt.“
Câtã dreptate are poetul! Nici vorbã de etnie;
nici pomenire de interculturalism interetnic
º.a.m.d. Excepþie poate cã face momentul dinainte de cântatul troparului învierii pe toate
limbile, cel care va pune în miºcare mai apoi
procesiunea în jurul mormântului Domnului.
Dar toate - canonul ºi liturghia - ºi toate cântãrile
sunt acoperite de biruitoarea cântare a Luminii
venite din ceruri: „Hristos a înviat din morþi!“
În zorii zilei de Înviere, slujba s-a terminat în
bisericã, ea însã continuã în sufletele oamenilor.
În tradiþia Bisericii noastre strãmoºeºti se
cinsteºte biruinþa Luminii Învierii prin celebrarea a ceea ce se cheamã Sãptãmâna Luminatã. Se vor întreba acum unii de ce, în unele
locuri, femeile merg la cimitir dupã proslãvirea
de opt zile a Învierii lui Hristos, mai precis, în
prima luni de dupã Sãptãmâna Luminatã. Merg
la mormintele rudeniilor lor. Le pomenesc în
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Dragi concetãþeni,
Vã felicit din toatã inima cu prilejul
Învierii Domnului!
Paºtele a fost ºi va rãmâne întotdeauna o
sãrbãtoare deosebitã pentru ucrainenii din
întreaga lume cãci el adevereºte forþa atotbiruitoare a Adevãrului, Credinþei ºi a Binelui.
Chiar ºi pe vremea ateismului agresiv ºi a
subjugãrii, noi am ºtiut cã „Hristos a înviat!“
ºi cã „Va învia Ucraina!“. ªi astãzi, adunaþi în
jurul meselor pascale în familie, de la Kamceatka la Edmonton, de la Kiev pânã în
Australia ne vom simþi o parte a marii lumi
creºtine ucrainene, o parte a „familiei ucrainene unice“.
Fie ca apartenenþa noastrã la aceastã comunitate împrãºtiatã pretutindeni în lume sã ne
umple sufletele de mândrie pentru poporul
ucrainean care, în ciuda tuturor vitregiilor cu
care s-a confruntat în trecut, a ºtiut sã-ºi pãstreze tradiþiile creºtine ºi demnitatea naþionalã.
În aceste zile ale Sãrbãtorilor Pascale sã ne
amintim de ucrainenii cãrora le este astãzi cel
mai greu, ai cãror copii nu au posibilitatea sã
înveþe limba maternã în ºcoalã, sã întâmpine
Învierea lui Hristos în bisericile lor: de ucrainenii din Rusia.
Sã ne amintim, în aceste zile, de miile de
concetãþeni ai noºtri care, în dorinþa de a gãsi
un salariu demn pentru a-ºi întreþine familiile,
au fost obligaþi sã migreze în alte þãri.
Sã ne amintim de toþi aceia care prin viaþa
ºi munca lor au fãcut posibilã sãrbãtorirea
Învierii lui Hristos în Ucraina liberã.
Hristos a înviat! Adevãrat a înviat!
Cu stimã,
Preºedintele Consiliului
Mondial Ucrainean de Coordonare
Mychailo Ratuºnyi
rugãciuni, ca sã le vesteascã ºi acestora cele
întâmplate. ªi cele întâmplate se tot întâmplã, an
de an, „precum este scris“. E acest obicei numit
de popor Paºtile Blajinilor. Un obicei dispreþuitor faþã de moarte, în general, iar în particular, un sens de încredere cã ºi pentru cei morþi
va rãsãri ziua învierii lor din mormite. Cu acest
prilej, curãþatul mormântului de resturi de buruieni ºi sãdirea de verdeaþã nouã peste mormânt,
traduc în fapt încrederea cã la o zi - Ziua de apoi
- trupurile celor putreziþi se vor preschimba la
„bursa“ acelei zile în trupuri noi, trupuri cereºti.
Dragostea, credinþa, nãdejdea - ºi iarãºi
Dragostea - acesta este tâlcul acestui obicei plin
de frumuseþe.
Iatã câte sensuri poate avea lumina naturalã
la nivelul unei zile din viaþa noastrã ºi adevãrata
Luminã! Nimic nu se vede de lumina strãlucitoare a Învierii.
Mã simt iar trimis cu gândul sã reflectez:
Hristos n-ar mai fi Hristos dacã n-ar putea merge liniºtit ºi sigur pe o mare înfuriatã ºi întunecatã beznã, dacã el n-ar fi Lumina, ci un copil
care s-ar putea plimba cu o luntre pe suprafaþa
liniºtitã a unui lac, imaginat de sinapsele unui
creier surmenat, aflat într-o fazã de „recuperare“
ce ºi-a propus sã-ºi procure o clipã de duioºie…
juvenilã.
Când îmi revin cu gândul, mã redresez rapid.
Îmi amintesc de „cele ce s-au scris“…
Au fost scrise cu un scop precis: „Sã nu se
înspãimânte inimile voastre“.
Acum totul îmi pare perfect, justificativ, mã
simt trupeºte ºi sufleteºte un om împlinit, scãldat întru lumina nouã - adevãrat a Înviat Hristos!
Mihai MateICIUC
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Paºtele este socotit sãrbãtoarea sãrbãtorilor. El
aminteºte de învierea lui Mesia - cea mai mare
minune ce s-a petrecut pe Pãmânt. Într-un anotimp
ce presupune renaºterea naturii, el reprezintã sãrbãtoarea bucuriei, a reînvierii întregii vieþi.
Cuvântul „Paºte“ îºi are originea în limba
ebraicã, de la cuvântul „pesah“, ce înseamnã trecerea de la moarte la viaþã.
Pregãtirea pentru aceste sãrbãtori dureazã ºapte
sãptãmâni cât þine Postul Mare, aducãtor de sãnãtate fizicã ºi spiritualã, anticipând Învierea
Domnului.
Ca orice sãrbãtoare creºtinã pãstreazã multe
obiceiuri. Pânã în seara lãsatului de sec - duminicã, gospodinele îºi strâng toate lucrurile împrumutate prin vecini. Animalele sunt adunate în
grajduri, existând credinþa cã altfel, toate vor
rãmâne împrãºtiate prin poianã. În timpul mesei
pregãtite de gospodinã, aceasta nu se mai ridicã de
pe scaun pânã la terminarea cinei pentru ca sã stea
cloºtile pe ouã.
Prima sâmbãtã a Postului Mare adunã gospodinele la bisericã, unde aduc colaci, colivã, miere
pentru parastasul celor dragi, dispãruþi dintre noi.
Duminica ce urmeazã, se numeºte „Duminica
strângerii“. Acum încep sã se topeascã zãpezile,
ce-i dã ºi numele: Duminica strângerii - curge apa
din munþi.
În a doua duminicã, dacã natura este liniºtitã,
cerul senin, exact aºa va fi primãvara în acel an.
A patra sãptãmânã de post este „mijlocul
crucii“. În miercurea din aceastã sãptãmânã este
Sãrbãtoarea Crucii. Acum, gospodinele coc
„cruci“ cu mac ºi le ung cu miere. O parte dintre
ele se pãstreazã pânã la semãnat. Este ºi sãrbãtoarea ouãlor. În aceastã sãptãmânã se seamãnã
macul, rãsadul de varzã ºi roºii. Plantele semãnate
acum nu se vor teme de ger, vor rezista.
A cincea sãptãmânã este cunoscutã sub numele
de „lãudatã“. În sâmbãta acestei sãptãmâni este
sãrbãtoarea lãudãrii Preasfintei Fecioare Maria.
A ºasea sãptãmânã este cea a Floriilor, sãrbãtoare a copiilor.
Cea de a ºaptea sãptãmânã, ultima dinaintea
Primãvara este anotimpul renaºterii..., a înviat Hristos în firul ierbii,
în pajiºtile pe care zburdã mieii, în
ramurile-nmugurite ºi-n sufletele primenite. Creºtinii Îl cântã cu bucurie
în aceste zile pe Cel care l-a scãpat pe
om ºi omenirea de moartea sufleteascã, prin moartea Sa pe cruce. A dat
pildã omenirii jertfindu-Se pe Sine,
deschizând astfel calea mântuirii prin
învierea vieþii în faptele de bine.
Primãvara aduce ziua Învierii.
Pacea cuprinde Cerul ºi Pãmântul.
Se-aude al clopotelor cânt, care-i
cheamã pe creºtini sã ia Luminã din
Lumina cereascã coborâtã pe pãmânt
în Noaptea Sfântã a Învierii. Spre
dimineaþã, biserica e-nlãnþuitã în cercul de luminã al coºurilor pline cu
pascã ºi bucate. Apoi, creºtinii pornesc spre casã cu sufletul înãlþat,
salutându-se cu „Hristos a Înviat!“ „Adevãrat a Înviat!“. Aºa o fac din
moºi-strãmoºi...
Tot conform tradiþiei, ar fi trebuit
sã se întâlneascã la horã. Din pãcate,
horile de altãdatã nu se mai organizeazã. Trãim alte vremuri ºi totuºi...
În a treia zi de Paºti, bãlcãuþenii s-au
bucurat de un spectacol de muzicã ºi
dans intitulat „La braþul Primãverii...“, organizat de Asociaþia Culturalã „Kozaciok“ din Bãlcãuþi ºi de
Primãria Bãlcãuþi.
Pe scena Cãminului Cultural din
localitate au urcat: Ansamblul „Stejãrelul“ din Cajvana, Ansamblul „Negostineanca“ din Negostina, Ansamblul „Kozaciok“ din Bãlcãuþi, interpreþii de muzicã popularã Maria ªtirbu ºi Alexandru Nuþescu.
Un cuvânt de bun venit a fost rostit de cãtre primarul comunei Bãlcãuþi, domnul Vasile Ursachi, ºi de

TradiÆii creçtine ale sårbåtorilor pascale
la ucrainenii din Dobrogea
Paºtelui, se numeºte Sãptãmâna Curatã, Albã sau
Mare. Se continuã postul, credincioºii se spovedesc ºi se împãrtãºesc, pentru iertarea pãcatelor.
Þãranii îºi continuã activitatea. Se seamãnã culturile timpurii ºi mazãrea - acestea vor creºte mari
ºi fãrã buruieni. În aceastã perioadã nu se scuturã,
nu se ºterge praful. Dacã nu pãstrezi aceastã datinã, se crede cã laptele ºi brânza vor face viermi.
Nu se toarce lânã pentru cã puii vor ieºi cu
picioare strâmbe.
În aceastã sãptãmânã nu se consumã ulei ºi
oþet. Lui Isus i se dãdea oþet în timpul torturii, iar
cu ulei l-au uns înainte de a fi bãgat în mormânt.
Nu se consumã urzici pentru cã Hristos a fost bãtut
cu urzici ºi spini.
Joia Curatã (Mare) este ziua trãdãrii lui Iuda.
Atunci slugile arhiereºti au aprins un foc ca sã se
încãlzeascã. Se spune cã acesta este benefic
sufletelor moarte care se încãlzesc. Este ziua
curãþeniei de primãvarã. Gospodarii se trezesc
devreme, dereticã în cãmãri, grajduri, curte ºi casã.
Totul trebuie sã fie în perfectã ordine. În grãdini ºi
livezi se strâng în grãmezi frunzele, lujerii, buruienile uscate. Li se dã foc „ca sã se cureþe pãmântul
de ger, de iarnã, de moarte ºi de tot felul de necuraþi“. Cândva, în aceastã zi, erau înjunghiaþi porcii,
pentru cã pe masa de Paºti trebuia sã se gãseascã
ºuncã, cârnaþi, purcel la tavã cu hreanul în gurã, iar
acum cu mãrul în gurã. Existã zicala cã „dacã tai
porcul în aceastã zi, slãnina va fi curatã“. În ultima
jumãtate de veac sau chiar mai mult, ucrainenii nu
mai sacrificã porci, ci miei.
În Vinerea Mare e bine sã nu se munceascã.
Femeile vopsesc sau încondeiazã ouãle. Dupã consumul lor, cojile se pãstreazã. Cu ele se afumã cei

bolnavi. Se crede cã fumul lor vindecã diferite
boli. (friguri, boli ale urechii ºi ochilor). Bãrbaþii,
în aceastã zi, îºi întrerup activitatea. Dacã eventual ar semãna, totul s-ar usca. Existã obiceiul de a
înconjura casa în zori de trei ori, afumând-o cu
tãmâie, pentru ca sãlbãticiunile (insecte, fiare) sã
nu se apropie de locuinþã sau de livadã. În aceastã
zi credincioºi þin post negru sau mãcar pânã la
scoaterea din altar a Sfântului Aer în mijlocul bisericii. Nu se coase. Nu se toarce, nu se taie lemne.
Unele gospodine coc cozonaci. În Vinerea Mare
nu se cântã. Cine va cânta, va plânge de Paºti.
Sâmbãta Paºtelui este zi de împãrtãºanie.
Se vopsesc ouã pentru cã se vor pãstra bine în
toate zilele de sãrbãtoare. Obiceiul vopsirii ouãlor
se pãstreazã încã din timpul pãgânismului. Oul în
trecut reprezenta simbolul vieþii, începutul acesteia. Grecii susþineau cã dintr-o jumãtate de ou s-a
fãcut Pãmântul, din cealaltã cerul, din gãlbenuºe
soarele, din resturi stelele. În China, în timpul sãrbãtorilor de primãvarã, se vopseau ouã în culori
variate. Strãmoºii noºtri considerau oul ca o tainã
a naºterii vieþii, de aceea a apãrut obiceiul pictãrii
sau încondeierii a diferitelor imagini. Asemenea
ouã erau dãruite iubitului de cãtre logodnicã,
dându-i sã înþeleagã cã „dacã mã iei pe mine - îþi
voi naºte un fiu frumos ca acest ou“. Oul vopsit
este purtat pe coloana vertebralã a animalelor ca sã
fie la fel de netedã. Ouãle se duceau la câmp . Aici
erau aruncate în sus spunându-se: „sã creºti secarã,
grâule cât de sus sunt aruncate ouãle“.
Sâmbãta este consideratã o zi tristã. Isus
murise. Lumea se pregãteºte de Înviere.

La braÆul Primåverii...
cãtre directorul ªcolii cu clasele I-VII
Bãlcãuþi, domnul Iulian Petru
Chideºa.
De la domnul Iulian Ciotu am
aflat cã „Ansamblul de dansuri ºi obiceiuri „Stejãrelul“ reprezintã ramura
tânãrã a Societãþii Culturale „Stejarul“, înfiinþatã în anul 1907 care de-a
lungul timpului a dat localitãþii talentaþi dansatori ºi cântãreþi. Considerãm cã o mare atenþie trebuie acordatã tinerei generaþii de artiºti deoarece ei reprezintã viitorul oricãrei
localitãþi. Ansamblul nostru a prezentat numeroase spectacole în þarã ºi
strãinãtate, printre care menþionãm
cele de la Cernãuþi, Bucureºti, Iaºi,
Rãdãuþi, Suceviþa, Beclean, Câmpulung, Ciocãneºti. De asemenea,
ansamblul a apãrut ºi la emisiuni, la
TVR ºi Favorit. Dintre jocurile îndrãgite din repertoriu amintim: Cureaua,
Moroºanca, Cumãtriþa, Þãrãneasca,
Bãlãceanca. Instructorii ansamblului
sunt Vasile Tomuº ºi subsemnatul, iar
coregrafia este semnatã de Gelu
Constantinescu.“ Pe scena din Bãlcãuþi, Ansamblul „Stejãrelul“ a prezentat jocurile: Ciobãnaºul, Cureaua,
Hora ºi Sârba. Interpreta Eudochia
Rãcari a interpretat cântecul „Mândrã-i hora-n Bucovina“.
Ansamblul „Negostineanca“ din
Negostina a interpretat dansuri tradiþionale ucrainene. Am stat de vorbã
cu domnul director al ªcolii cu clasele I-VIII din Bãlcãuþi, Iulian Chideºa,
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care este ºi profesorul îndrumãtor al
acestui ansamblu care ne-a declarat:
„Este un ansamblu tânãr, lucrãm de
aproximativ 6 luni în aceastã formulã. Coregraful ansamblului este
domnul Valentin Vlâgea. Ansamblul
a participat la mai multe manifestãri
precum ºi la emisiuni TV, la Favorit
ºi la Naþional TV.“
Interpreþii de muzicã popularã
Maria ªtirbu ºi Alexandru Nuþescu au
interpretat piese din folclorul românesc specifice zonelor din care provin
- Cajvana ºi Frasin.
Ansamblul „Kozaciok“ din Bãlcãuþi i-a întâmpinat pe toþi cei prezenþi cu un dans de bun venit. Apoi,
parcã pentru a implora primãvara sã
vinã, membrele ansamblului, în costume florale, au dat viaþã unui dans al
florilor. A urmat un duel între generaþii, pus în scenã prin dans de membrii
ansamblului. Hohote de râs a stârnit
povestea ciuboþelelor fermecate. Deºi
ansamblul „Kozaciok“ a împlinit trei
ani în aceastã primãvarã, s-a prezentat la spectacol cu un dans pregãtit de
bobocii ansamblului, care au evoluat
pentru prima datã în faþa publicului
bãlcãuþean. De asemenea, ansamblul
„Kozaciok“ a prezentat un dans hopac în patru perechi cu care se va
prezenta în acest an la o cunoscutã
emisiune. Care? Rãmâne o surprizã...
Au încheiat programul cu un dans
tradiþional ucrainean cu care se vor
prezenta în acest an la un festival din

Virgil RIþCO
Kiev, la care au fost invitaþi de asociaþia culturalã „Ucraina - Lumea“.
Despre activitatea acestui ansamblu
am stat de vorbã cu instructorul lui,
domnul Petru-ªtefan ªoiman: „Am
început în urmã cu trei ani timid, dar
cu multã pasiune, muncã ºi dragoste
pentru frumos. Acum putem cita din
palmaresul nostru urmãtoarele evenimente la care am participat: Zilele
satului Bãlcãuþi, Zilele oraºului Siret,
Zilele Municipiului Rãdãuþi, Ziua
Ucrainei la Suceava, Festivalul Verzei
- Miliºãuþi, Festivalul Interetnic
„Convieþuiri“, Festivalul Multicolor
ºi Festivalul Iashington din Iaºi,
Festivalul Internaþional „Arcanul“ Rãdãuþi, Festivalul Internaþional de
Folclor Ucrainean - Tulcea, Festivalul
„Pfingstfest“ - Bistriþa-Nãsãud, Festivalul Mondial al Tinerilor - Italia.
Am înregistrat emisiuni la televiziuni
locale, dar ºi naþionale. Mulþumim
tuturor celor care ne-au ajutat sã
evoluãm atât de frumos ºi-i aºteptãm
ºi la alte întâlniri frumoase cum a fost
cea de azi.“
Pe scenã a evoluat ºi micuþa
Anamaria Brechler din Rãdãuþi, dar
ale cãrei rãdãcini sunt tot în Bãlcãuþi.
Ea a interpretat douã cântecele în
limba ucraineanã: «D$ti $ l$toÍ» ºi
«Solove<co».
Prezentarea spectacolului a fost
asiguratã de Lãcrãmioara Grigorciuc
ºi a cuprins, printre picãturi, frânturi
din cele mai frumoase poezii de Paºti
în limba românã ºi limba ucraineanã.
Din Bãlcãuþi, gânduri înveºmântate în florile primãverii... Fie ca viaþa
sã vã fie ocrotitã de Lumina curatã a
Sãrbãtorii Învierii...
Convalia hRehORCIUC
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Continuitatea unei tradiÆii

În pitorescul oraº-staþiune Gura Humorului,
situat în mijlocul plaiurilor de legendã ale Bucovinei, a devenit o tradiþie ca în marþea premergãtoare sãrbãtoririi Floriilor din calendarul creºtinortodox sã se desfãºoare Târgul de Paºti de ouã
încondeiate (închistrite), vase din ceramicã,
obiecte din lemn, icoane pe sticlã sau sculptate în
lemn, cãmãºi brodate ºi altele. La Târg participã
cei mai renumiþi meºteri-artizani din judeþul
Suceava.
Organizat de Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Suceava, Primãria oraºului Gura Humorului ºi
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina,
anul acesta Târgul a ajuns la cea de-a XIV-a
ediþie ºi a avut loc la data de 3 aprilie, în incinta
muzeului local.
Ca ºi în anii trecuþi, numãrul mare de vizitatori, mai ales grupuri organizate de elevi din oraº,
dar ºi din alte judeþe ale þãrii, antrenaþi în programul sãptãmânii de „ªcoala altfel“ au putut admira produsele unor adevãraþi artiºti - meºteri populari printre aceºtia aflându-se, din nou, multe
dintre cunoºtinþele noastre mai vechi, de la ediþiile anterioare ca: Fercal Lucreþia, Ciuverca Aurelia, Niga Cristina, Eudeºec Silvia, Vereha Elena,
Aneci G. ºi alþii din deja renumita localitate Paltinu, unde încondeierea ouãlor este o tradiþie
foarte rãspânditã. Elocventã în acest sens este ºi

prezenþa, aproape anualã, la acest Târg a membrilor familiei Iasinovschi cu cei doi copii ºcolari, Andrei ºi Andreea. Dar au fost prezenþi ºi
meºteri din Ulma, Vama, Moldoviþa, Vatra
Moldoviþei, Poiana Stampei ºi altele. În mod surprinzãtor anul acesta au fost prezenþi în numãr
mare ºi meºteri din zona Rãdãuþi, dintre care îi
amintim pe Leuciuc Oresea, Lavric Doina,
Tomiuc Adriana, Zinici Maria. Bine prezentatã a
fost ºi zona Humorului cu ii, broderii, prosoape
þesute, bundiþe ºi lucrãri de artizanat în
lemn. Un element artistic valoros leau constituit pitoreºtile costume populare specifice zonei de unde proveneau
artizanii. Toate acestea, împreunã cu
obiectele expuse, îndeosebi ouãle
închistrite prezentate în coºuleþe împletite puse pe ºtergare þesute, au constituit punctul de atracþie al Târgului la
care, realiºti fiind, trebuie sã recunoaºtem cã au contribuit tinereþea ºi frumuseþea chipurilor majoritãþii participanþilor. Dovadã a acestui fapt au fost
aprecierile unanime ale vizitatorilor,
declanºãrile bliþurilor aparatelor de
fotografiat ºi ale camerelor video.
Unul dinte obiectivele majore ale
Târgului este promovarea valorilor culturale
tradiþionale din Bucovina. Luând în considerare
numãrul crescând de participanþi ºi de obiecte
expuse corelat cu numãrul tot mai mare de vizitatori putem afirma cã scopul Târgului este atins
la fiecare ediþie.
Nu putem sã trecem cu vederea faptul cã, de
fiecare datã, vizitatorii au ocazia de a vedea pe
viu tehnica de încondeiere a ouãlor, îndemânarea
cu care aceºti meºteri populari realizeazã adevãrate opere de artã. Renumele acestei arte a
depãºit cu mult hotarele þãrii fiind cunoscutã ºi
apreciatã chiar ºi pe continentul american. Tot cu
aceastã ocazie creatorii au împãrtãºit secretele
meºteºugului ºi au dat interviuri.
La terminarea Târgului au fost acordate premii, iar participanþii au primit diplome de exce-

Taras Çevcenko omagiat la Arad
Aniversarea a 198 de ani de la naºterea
marelui poet ucrainean Taras ªevcenko, geniu
al poeziei ucrainene, artist unic prin maniera
creaþiei, apostol al adevãrului ºi libertãþii, s-a
bucurat ºi de contribuþia elevilor ªcolii Generale din Târnova.
Manifestarea a fost deschisã de dl
Miculaiciuc Gavrilã, preºedintele filialei
Arad a UUR, care a vorbit despre importanþa celui care a fost întemeietorul literaturii ºi artei plastice moderne ucrainene,
un pictor de o frapantã originalitate,
dublat de un gânditor de anvergurã ºi de
un pilduitor militant pentru eliberare
socialã ºi naþionalã a poporului sãu, pentru înfãptuirea aspiraþiilor ºi idealurilor
sacre ale acestuia.
Despre viaþa ºi opera poetului a vorbit
dna prof. Anna Hanþig. În expunerea sa, a
evocat contextul istoric în care s-a format
ºi a trãit Taras Hryhorovyci ªevcenko,
contribuþia pe care a adus-o la afirmarea
culturii ºi limbii ucrainene.
În partea a doua a manifestãrii, elevii
claselor IV-VIII ºi grupul „Lileia“, pregãtiþi de
dna Anna Hanþig, au prezentat un program cu
poezii ºi cântece din creaþia poetului Taras ªevcenko. Programul a fost deschis de Masniþa
Ileana ºi Recalo Patricia (clasa a VIII-a), care
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au recitat un fragment din poemul „Kateryna“
urmat de cel mai îndrãgit cântec al ucrainenilor,
a cãrui mãreþie se apropie de aceea a unui imn:
„Reve ta stohne Dnipr ºyrokyi“, ºi de recitarea
poeziei „Lileia“ de cãtre Pintea Ana (clasa a

X-a) ºi Miculaiciuc Monica (clasa a IX-a), iar
mai apoi poeziile: „Iak by vy znaly panyci“ Kifa Marius (clasa a V-a); „Son“ - Miculaiciuc
Adela, Pisten Mihai (clasa a V-a); „Dumka“
Oprean Florentina, Moldovan Lavinia (clasa a
V-a); „I vyris ia na ciujyni“ - Pisten Mirela,

lenþã ºi de participare aºa cã toþi pot fi consideraþi
câºtigãtori. Acest fapt este îmbucurãtor ºi încurajator pentru ei, mai ales pentru cei tineri care, sub
îndrumarea vârstnicilor deprind încã din copilãrie arta încondeierii ouãlor pascale, continuând
din generaþie în generaþie tradiþia respectivã.
Ne bucurãm de acest lucru deoarece în zilele
noastre când „arta“ chiciului ºi a prostului gust se
extinde în toate domeniile, arta adevãratã, purã,
necontaminatã de influenþe strãine contrare

bunei-cuviinþe ºi moralitãþii poporului nostru
rãmâne moºtenitã aºa din moºi-strãmoºi, gãsindu-ºi locul ºi aprecierea în rândul celor ce ºtiu sã
o aprecieze, iar aceºtia nu sunt puþini, numãrul
lor creºte continuu, cãci ce este frumos ºi valoros
a fost ºi va rãmâne aºa întotdeauna. Totuºi, sã nu
uitãm cã gustul, atracþia pentru frumuseþe ºi culturã se educã chiar din copilãrie, iar noi toþi avem
obligaþia moralã sã contribuim la asta, educând
mai ales tineretul ºi influenþând pe cei din preajma noastrã. De aceea, considerãm binevenitã
orice acþiune culturalã, artisticã care are ca scop
susþinerea ºi promovarea valorilor autentice,
tradiþionale, iar fiecare ediþie nouã a Târgului de
Paºti contribuie la acest lucru.
Iarema ONeªCIUC

Hancik Ana (clasa a IX-a), Rasca Marinela
(clasa a VI-a); „Meni trynadþeatyi mynalo“ Petric Gheorghe (clasa a V-a); „I zolotoi i dorohoi“ - Iurcea Maria (clasa a IX-a), Hanþig
Alexandra (clasa a VI-a). Poezia „Dumy moi“,
scrisã pe tema „dorului de patrie“, departe de
patrie, a fost interpretatã de grupul „Lileia“.
S-au remarcat ºi elevii clasei a IV-a cu
poezia „Tece voda z-pid iavora“ (Berar Iasmina, Hanþig Denis), iar Irina Pintea cu poezia
„Îl iubesc pe ªevcenko“.
Eleva Berar Cornelia (clasa a VII-a) a
recitat din poezia „Zapovit“, în care poetul
îºi exprimã dorinþa ca dupã moarte sã nu
fie despãrþit de patria sa dragã - Ucraina:
„ªi când veþi fi mai fericiþi
În libera ºi noua lume,
Cu glasul bun sa v-amintiþi
De viata mea ºi de-al meu nume“.
La sfârºitul programului, grupul „Lileia“ a interpretat cântece din repertoriul
poporului ucrainean.
Dl Miculaiciuc Gavrilã, preºedintele
filialei arãdene a UUR, a mulþumit în mod
cordial tuturor celor care au depus eforturi
pentru ca aceastã activitate culturalã sã
aibã loc, solicitând sprijin din partea
pãrinþilor ºi din partea celor „în care mai
curge sânge de ucrainean“, sã participe
activ la astfel de manifestãri.
Manifestarea s-a încheiat într-o atmosferã
prieteneascã, plinã de voioºie.
prof. anna haNþIg
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Sårbåtorirea lui Çevcenko la Tulcea

Este cunoscut faptul cã, în luna martie,
întreaga noastrã activitate socio-culturalã este
concentratã pe omagierea vieþii ºi operei marelui poet naþional ucrainean, Taras H. ªevcenko,
de la a cãrui naºtere se împlinesc anul acesta
198 de ani.
Acest eveniment important nu avea cum sã
treacã neobservat mai ales la Tulcea unde, din
iunie 2011, cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor de artã tradiþionalã în care meºterii Gheorghe miºcare din zona baletului clasic, fiind gustat
din România, a fost dezvelit, în Rotonda per- Toader ºi Ion Eremia ºi-au prezentat expona- pe deplin de publicul spectator avizat.
O surprizã plãcutã a constituit-o prezenþa pe
sonalitãþilor minoritãþilor naþionale, bustul poe- tele, precum ºi o expoziþie foto ineditã care prescenã
a grupului „Rybalka“ din Criºan, coordozenta
câteva
aspecte
din
viaþa
culturalã
a
comutului Taras ªevcenko în cadrul unei ample manator
Tudosia
Opriºan, cu melodiile: „Vernys,
nitãþii
noastre.
Dar
principalul
punct
din
pronifestãri culturale în prezenþa unui public
vernys“,
„Hylea,
hylea“, „Moia myla“, melodii
gram
l-a
constituit
spectacolul
omagial
deschis
numeros ºi bucuros, în acelaºi timp.
în
care
am
remarcat
armonie, fineþe, muzicalide
seniorii
de
la
„Zadunaiska
Sici“,
coordonaÎncã de la începutul lunii martie, împreunã
tate.
tor
Maria
Carabin,
la
acordeon
Dãnuþ
Mironov,
cu Comitetul filialei ºi preºedinþii organizaþiilor
Un moment aparte l-a constituit
locale din judeþ, am stabilit un cadru
prezenþa
grupului vocal „Ciorne
organizatoric corespunzãtor în
more“
din
Sf. Gheorghe, coordonafuncþie de specificul fiecãrei organitor
Maria
Hordei, cu melodiile:
zaþii locale, menit sã ne sprijine în
„Zervala
na
more furtuna“, „Cerez
realizarea acestei acþiuni culturale.
ricenku,
cerez
bystruiu“, „Oi, za
Aceste pregãtiri s-au desfãºurat
haiom,
haiom“.
aproape întreaga luna martie finaliTineretul de la „Zadunaiska
zându-se în duminica zilei de 25
Sici“
a prezentat dansurile „Kamartie când în jurul orelor 10:30 nelyna“
ºi
„Vin flãcãii de la muncã“,
am adunat cu mic cu mare în faþa
dansuri
tematice
care s-au bucurat
bustului poetului Taras ªevcenko,
de
success
ºi
care
s-au dorit a fi un
unde cu câte o floare în mânã în
mixaj
între
tradiþia
ucraineanã ºi
semn de omagiu am întâmpinat invicâteva
miºcãri
moderne,
dar ºi acestaþii noºtri din Ucraina, o delegaþie
tea
inspirate
din
tradiþia
valoroasã
condusã de doamna Iaroslava
ucraineanã.
Reznikova, adjunct al ºefului
O altã surprizã plãcutã a fost
Departamentului culturii ºi turismudebutul
pe scena Centrului Cultural
lui din cadrul Administraþiei Regio„Jean
Bart“
a grupului vocal-instrunale Odesa, delegaþie din care au mai
mental
„Veselka“
din Caraorman,
Dansul coroniþelor ( Fata care coase) - prezentat de fetele de la
fãcut parte profesorul Veaceslav
coordonator
Gabriela
Artimov, la
„Zadunaiska Sici“ a impresionat publicul spectator
Kuºnir, decanul Facultãþii de Istorie
orgã
Vaniuºa
Artimov,
cu melodiia Universitãþii de Stat „I.I.
care
a
prezentat
melodiile:
„Mamyna
vyºnea“,
le:
„Horeat,
horeat
leampatociky“,
„Posadyla
Mecinikov“ din Odesa, Ivan Stadnikov, adjunc„Plavai,
plavai,
lebedonko“,
„Oi,
ty
j
chmeliu“.
roju
krai
vikna“,
„Þvit
iz
roji“.
tul preºedintelui Administraþiei Raionale din
În final, a urcat pe scenã grupul vocal-instruoraºul Reni, Vasyl Goncearuk, preºedintele Dupã aplauze binemeritate a urcat pe scenã
ansamblul
de
cântece
ºi
dansuri
„Zadu
nais
ka
mental
„Odeski muzyky“ din Odesa, Ucraina,
Asociaþiei Ucrainenilor din Reni, Ihor Babaian
Sici“
tineret,
coordonator
Lioara
Teo
dorov,
la
coordonator
Serhi Lytvynov, care ne-a rãsfãþat
ºi Valentyn Stroia de la Agenþia de Cooperare
acordeon
Dumitru
Cernencu
cu
urmãtoarele
cu
câteva
melodii
tradiþionale ucrainene.
Euroregiunea „Dunãrea de Jos“ din Izmail
cântece:
„Du
naiu,
Dunaiu“,
„A
kalyna,
ne
Totodatã,
am
asistat
la
momente de realã virînsoþiþi de grupul vocal-instrumental „Odeski
verba“,
„Ci
ty
ciuv
mylenkyi“,
re
per
toriu
care
tuozitate
la
fluier
ºi
vioarã
susþinute de fraþii
muzyky“. Din partea Uniunii Ucrainenilor din
împreunã
cu
fru
museþea
costu
melor
noastre
tra
Sokolov.
România ne-a onorat cu prezenþa domnul Ion
Prezentarea programului, a momentelor speRobciuc, prim-vicepreºedinte al UUR, cãruia îi diþionale a impresionat publicul spectator.
Spectacolul
a
continuat
cu
prezenþa
pe
scenã
ciale
atât în limba românã, cât ºi în limba
mulþumim pe aceastã cale pentru efortul depus
a
grupului
vocal
„Dunai“
din
Pardina,
coor
ucraineanã
a fost asiguratã de Florentina Tudor.
de a fi alãturi de noi în aceastã zi.
donator
Dumitru
Da
nilencu,
la
armonicã
Cor
În
finalul
acþiunii, am urcat pe scenã pentru
Din partea organelor administraþiei publice
nel
Timofan,
care
a
pre
zentat
cântecele:
„Oi,
a
mulþumi
din
suflet artiºtilor pentru eforturile
locale, ne-au onorat cu prezenþa domnul Vasile
susþinute
depuse în pregãtirea ºi
Gudu, prefectul judeþului Tulcea,
prezentarea
acestui spectacol
domnul Constantin Hogea, primarul
amplu,
gazdelor
noastre, echipei de
oraºului Tulcea, reprezentanþi ai
la
Centrul
Cultural
„Jean Bart“,
instituþiilor publice locale. De
invitaþilor
din
Ucraina
ºi din Româasemenea, au fost prezenþi senatorul
nia
care,
astãzi,
au
fost
alãturi de noi
Trifon Belacurencu, deputatul Horia
la
manifestarea
culturalã
dedicatã
Teodorescu ºi deputatul Corneliu
omagierii
vieþii
ºi
operei
poetului
Stroe.
ucrainean
Taras
ªevcenko.
Stând
de
Am deschis manifestarea cu un
vorbã
cu
doamna
Iaro
slava
Rez
scurt moment omagial vorbind punikova
ºi
cu
ceilalþi
invitaþi
dupã
blicului prezent despre importanþa ºi
spectacol, impresiile acestora au
anvergura operei lui Taras ªevcenko
fost mai mult decât pozitive, iar
în cultura naþionalã ºi universalã.
ceea
ce au remarcat invitaþii din
Apoi rând pe rând în cuvântul lor
Ucraina
a fost unanim recunoscut ºi
invitaþii au reiterat importanþa ºi unide
ceilalþi,
ºi anume originalitatea
versalitatea operei lui Taras ªevprogramului
nostru artistic. Cred
cenko.
Grupul „Dunai“ din Pardina
însã
cã
ceea
ce
a produs o impresie
Dupã depunerea jerbelor ºi a flodeosebitã
a
fost
faptul cã nu se
rilor, ansamblul „Zadunaiska Sici“ din Tulcea a
letila
pava“,
„Oi,
u
sad-vynohrad“,
cântece
care
aºteptau
sã
întâlneascã
aºa
ceva
în România, pe
prezentat un scurt program artistic inspirat din
au
impresionat
publicul.
malul
Dunãrii
la
Tulcea,
ºi
anume
o miºcare
versurile poetului, iar copiii Cristina Tutuianu
Tineretul
de
la
„Zadunaiska
Sici“
a
prezentat
culturalã
de
amploare
cu
specific
tradiþional
ºi Simona Terente au recitat poezii în limba
ucraineanã din bogata sa operã. Deºi timpul a în continuare o suitã de dansuri tradiþionale ucrainean.
Totodatã trebuie sã mulþumesc tuturor celor
fost scurt, momentul omagial dedicat poetului ucrainene, în care am revãzut frumuseþea
plaiurilor,
frumuseþea
fetelor
ºi
a
costumelor,
care
s-au implicat în aceastã acþiune, în organiTaras ªevcenko a fost primit cum se cuvine de
virtuozitatea
bãieþilor
care
s-au
întrecut
pe
sine.
zarea,
pregãtirea ºi desfãºurarea manifestãrii ºi,
publicul numeros, fapt demonstrat de aplauzele
Pe
scenã
a
urcat
grupul
vocal
„Bila
makovnu
în
ultimul rând, Uniunii Ucrainenilor din
îndelungi ºi calde cu care au fost rãsplãtiþi
ka“
din
Chilia
Veche,
coordonator
Florea
Lisa
România
care a fost mentorul nostru moral ºi
artiºtii noºtri.
vencu,
cu
melodiile
„Nese
Halea
vodu“,
„Tece
material.
Conform programului, partea a doua a acþiunii noastre s-a desfãºurat la Centrul Cultural voda u ierek“, „Ia j tebe jinko ne laiu“.
A urmat dansul tematic „Fata care coase“ în
Dumitru CeRNeNCU
„Jean Bart“ din Tulcea unde, cu sprijinul memcare
fetele
au
strãlucit
prin
graþie,
armonie
ºi
brilor filialei, am organizat o expoziþie de carte,
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„Noi te auzim, Cobzare, chiar ºi peste
veacuri,
ªi glasul tãu dã aripi sufletelor noastre,
Fãureºte frumuseþi noi, uitând de vremuri
zbuciumate,
Pãmântul tãu liber, Tarase“
Sub acest motto s-au desfãºurat, la Iaºi, festivitãþile dedicate celei de-a 198-a aniversãri a
naºterii marelui poet Taras Hryhorovyci ªevcenko.
În baza unei bune colaborãri existente ºi consolidate pe parcursul ultimilor ani între filiala
Iaºi a UUR ºi Colegiul Naþional de Artã „Octav
Bãncilã“, ºi prin amabilitatea doamnei directoare Dana Luise Barnea, ne-a fost pus la dispoziþie
un spaþiu generos unde am avut posibilitatea sã
organizãm o expoziþie de ouã încondeiate alãturi
de un grup de meºteri populari din localitatea Paltinu, judeþul Suceava, care cu
bucurie ºi dãruire au prezentat doritorilor
tehnica încondeierii ouãlor din zona
Sucevei. În acelaºi spaþiu (holul de la
intrarea în sala de festivitãþi), am putut
organiza ºi prezenta pentru oaspeþii
noºtrii o expoziþie de carte din opera poetului sãrbãtorit, în limba ucraineanã ºi
românã, câteva cãrþi despre ªevcenko,
precum ºi un stand cu publicaþiile (ziarele
ºi revistele) UUR din acest an. În acelaºi
cadru expoziþional au fost lansate broºura
Sãrbãtorirea Crãciunului la ucraineni, un
DVD despre biografia lui ªevcenko ºi,
respectiv, despre ªevcenko pictor, precum
ºi un DVD despre bucãtãria ucraineanã în
format bilingv.
La festivitãþi, am avut ca oaspeþi de
seamã pe domnul Ion Robciuc, prim-vicepreºedinte al UUR, dl Ioan Bodnar, prim-vicepreºedinte al UUR, domnul Vasyl Nerovnyi,
consulul Ucrainei la Suceava, reprezentanþi ai

Taras Çevcenko
sårbåtorit la Iaçi
participat doi redactori de la TVR Iaºi, redactorul de la Radio Nord Est din Iaºi, dl Meriºcã
Lucian, redactorul de la Redacþia pentru minoritãþi a postului de Radio Iaºi, care au realizat
scurte reportaje ºi interviuri pentru posturile
locale de radio ºi televiziune.

Ansamblul „Bukovynka“
Domnii Ion Robciuc ºi Vasyl Nerovnyi, au
rostit scurte alocuþiuni, subliniind importanþa
momentului aniversar ºi a celui sãrbãtorit pentru
cultura ucraineanã ºi cea universalã.

Ansamblul „Veselka“
Programul propriu-zis a început cu poeziile
„Testamentul“ ºi „Soarta“, recitate de studenta
Natalia Bârsan în limba ucraineanã ºi de elevii
Botez Alexandra ºi Maftei Dragoº, în limba
românã.
Programul a continuat cu momente de muzicã clasicã prezentate de elevii Buchholtzer
Walter la chitarã clasicã, Alexandroae Andreea
la oboi ºi Pãduraru Tudor la vioarã, de la Colegiu, ºi, respectiv, Panainte Codrin la pian, o
tânãrã speranþã a filialei
noastre.
Aºteptate ºi îndelung
aplaudate au fost ºi momentele prezentate de cele
douã ansambluri ale filialei
„Bukovynka“, îndrumãtor
prof. Ilie Gorovei ºi „Veselka“, îndrumãtor prof.
Rodica Feliºteanu, care au
apãrut pentru prima datã cu
noile costume.
Cu ropote de aplauze au
rãsplãtit spectatorii pe micuþii ºi talentaþii dansatori
ai filialei Otilia Serdenciuc, Ani Maria, Daniel
Ansamblul folcloric „Perla“ din Cernãuþi, Ucraina
Marcu ºi Diana Marcu ºi

organelor locale, profesori universitari de la
Catedra de slavisticã a Universitãþii „A.I. Cuza“
din Iaºi, reprezentanþi ai altor minoritãþi din Iaºi,
ai centrelor culturale strãine cu sediul la Iaºi,
cadre didactice de la Colegiul Naþional de Artã
„Octav Bãncilã“, reprezentanþi ai unor ONG-uri
ºi firme, membri ai filialei noastre ºi pãrinþi ai
copiilor care au evolut pe scenã, în total peste
275 de persoane, cãrora le mulþumim.
Din partea mass-mediei au fost invitaþi ºi au
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pe copiii care au interpretat un moment de pantomimã „Dansul struþilor“.
Aplaudate au fost programele prezentate de
ansamblul folcloric „Rapsodia“ din Iaºi ºi ansamblul folcloric „Perla“ din Cernãuþi, Ucraina.
De un succes deosebit s-a bucurat programul
ritmat ºi deosebit de antrenant prezentat de
ansamblul de folclor tradiþional „Adamos
Brass“, profesor îndrumãtor Liviu Adamache.
Dupã un scurt cuvânt de încheiere, preºedintele filialei Iaºi a UUR a declarat închise festivitãþile organizate cu ocazia sãrbãtoririi marelui
poet ucrainean Taras Hryhorovyci ªevcenko.
Pentru buna desfãºurare a programului au
vegheat moderatorii, studenþii Marusec Adriana
ºi Tudor Lupu, care s-au prezentat ca adevãraþi
profesioniºti.
Din discuþiile purtate cu invitaþii, a rezultat cã
eforturile organizatorilor ºi-au atins scopul;
marea majoritate a celor cu care am stat de
vorbã ar dori ca astfel de programe sã fie
prezentate de cel puþin 5-6 ori pe an, cu diferite ocazii, fie ele de comemorare a unor
scriitori ucraineni sau români, fie a unor
date importante din istoria celor douã þãri.
Aducem mulþumirile Comitetului filialei noastre celor ce s-au implicat activ în
pregãtirea ºi desfãºurarea programului, invitaþilor ºi formaþiilor care au rãspuns pozitiv la chemarea filialei noastre pentru a
sãrbãtori la un nivel artistic deosebit de
înalt cea de-a 198-a aniversare a marelui
cobzar.
Vã mulþumim ºi vã aºteptãm ºi la urmãtoarele acþiuni la care participã filiala
noastrã.
Victor hRIhORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR

Toaca
Cam totdeauna le admiram doar în pãdure,
de aceea, nu micã mi-a fost surprinderea
atunci când, strãbãtând drumul spre poºtã
(acum cu sediul în clãdirea nouã a dispensarului uman) oricum mult mai aproape de
locuinþa mea, pe lãtunoaiele gardulul din
stânga, în sensul înaintãrii, le-am auzit,
observat ºi chiar mi-am îngãduit mici popasuri pentru a le admira. Nu s-au sinchisit de
prezenþa mea continuâdu-ºi treaba. Adicã
repezindu-ºi ciocurile subþiri ºi ascuþite întrun ritm rapid ºi cu o forþã greu imaginabilã în
scoarþa lemnului. Mai rar mi-a fost dat sã particip la un asemenea „spectacol“, într-un fel
„ciudat“, bine proþãpite pe gardul din sat.
Aceste pãsãri au pãrãsit temporar codrul pentru a-ºi gãsi hrana în locurile descrise ºi
urmãrindu-le cãutarea asiduã mã gândisem
ce or fi gãsit sub scoarþa uscatã a lãtunoaielor? Viermiºori, insecte... Poate! Dar cu câtã
insistenþã aflarea sau neaflarea lor! Mi s-au
pãrut interesante deci locurile pe unde au poposit ciocãnitorile. Le-o mai fi dat cineva importanþã sau numai subsemnatul? Cine ºtie!
Adevãrul este cã acest „spectacol matinal“
mi-a retrezit în suflet dorul de a le vedea la
ele acasã, prin munþii mei dragi din Izvoarele
Sucevei, colindaþi de mine, în anii petrecuþi
aici (mai cu seamã în acei 26 ani de serviciu),
pe bune, de mii de ori!
Decebal alexandru SeUL
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Dupã o lungã aºteptare a venit ºi ziua în care
trebuia sã plecãm în Ucraina, la Lviv, la firma
„Fanel“, care a realizat costumele scenice pentru una dintre cele douã formaþii, înfiinþate, în
anul 2011, la filiala Iaºi a UUR - formaþia de
dansuri „Veselka“.
Pregãtirea în vederea deplasãrii a fost minuþioasã, ca de altfel întreaga activitate pe care au
întreprins-o membrii Comitetului în demararea
acþiunilor pentru achiziþionarea costumelor susmenþionate. Încercarea de a confecþiona aceste

costume, iniþial, pe plan local, iar apoi undeva în
þarã, s-a lovit de tot felul de probleme legate fie
de cost, fie de decontare. Ne-am propus, în prima
fazã, sã realizãm un numãr de 8 perechi de costume naþionale ucrainene complete (8 pentru
bãieþi ºi 8 pentru fete, inclusiv coroniþe, cizme ºi
cãciuli) pentru formaþia de dansuri „Veselka“.
Dupã ce am primit
acceptul preºedintelui
UUR sã facem demersurile necesare, am
gãsit susþinere din
partea
Ambasadei
Ucrainei din Bucureºti, în persoana
domnului Viorel Kotyk, ministru-consilier
însãrcinat cu afaceri al
Ucrainei în România,
care s-a oferit sã
gãseascã sponsori din
Ucraina dispuºi sã ne
sprijine în acest sens.
Dupã ce am primit
aprobarea Consiliului UUR ºi confirmarea sponsorizãrii, prin implicarea directã a primarului din
Vinnyþea, am parcurs paºii ce se impun în astfel
de situaþii, inclusiv, încheierea unui contract cu
firma furnizoare.
A mai urmat o perioadã destul de lungã de
tatonãri, de consultãri, alegerea modelelor, realizarea mãsurãtorilor...
Dar toate au trecut, au rãmas în urmã.
Venise ºi ziua mult aºteptatã. Firma „Fanel“
ne-a confirmat faptul cã comanda solicitatã a fost
realizatã. Eram bucuroºi. Aveam
costumele. Chiar dacã, între timp, trecuse ziua în care ne planificasem
iniþial sã sãrbãtorim cea de-a 198-a
aniversare a naºterii marelui poet
ucrainean Taras Hryhorovyci ªevcenko, eram deosebit de bucuroºi ºi
dornici sã facem recepþia ºi sã aducem
în þarã costumele.
Drumul, deºi lung, pânã la destinaþie l-am parcurs fãrã probleme. Mai
mult de atât, am avut ocazia sã rememorãm unele momente din istoria
Ucrainei, cãlãtorind prin locuri pline
de istorie.
Ajunºi la destinaþie, am fost aºteptaþi de reprezentantul firmei, doamna
Iryna Ganiþ, care s-a oferit sã ne conducã ºi sã ne prezinte cele mai reprezentative
monumente din oraº. Deºi cunoºteam destul de
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PerseverenÆa
aduce roade...
multe despre oraºul Lviv, în
prezenþa unui ghid dornic sã
prezinte frumuseþile ºi specificul oraºului, în special partea veche a acestuia, am avut
surprize ºi am rãmas cu
amintiri deosebite. Singurul
nostru regret, care, de altfel, a
fost subliniat ºi de „ghidul“
nostru, a fost acela cã ºederea
la Lviv era de scurtã duratã.
Dupã excursia prin oraº,
de comun acord cu dna Iryna,
am stabilit programul pentru
vizitarea firmei în vederea recepþiei ºi preluãrii costumelor confecþionate pentru noi.
Apoi am vizitat firma
„Fanel“ fiind însoþiþi de dna
director comercial. Aici ne-am întâlnit cu directorul firmei, dna Horeva Liudmyla , care a dat
dispoziþii ca sã fim conduºi prin toate secþiile de
producþie: de la proiectare, design, croialã, confecþionare ºi pânã la finisare. Peste tot am fost
întâmpinaþi de feþe zâmbitoare (98% femei) gata
sã-ºi prezinte munca. Deºi nu au un spaþiu

Ansamblul „Veselka“ în noile costume
expoziþional prea mare ºi nici nu ºi-au propus
deocamdatã lucrul acesta, având în vedere cã
producþia lor este atât de solicitatã, încât nu e
timp ca sã lucreze pentru depozitare ºi revânzare
ulterioarã, am putut constata o diversitate de costume populare ucrainene, aranjate pe cele mai reprezentative zone etnografice. Din prezentarea
fãcutã de cãtre directorul firmei, am aflat cã
aceasta confecþioneazã costume naþionale ucrainene de scenã, în primul rând pentru cele mai
reprezentative colective artistice din Ucraina, iar
de mai mulþi ani au ieºit pe piaþa internaþionalã,

pentru ucrainenii din diaspora, în special din
Canada, Australia, Brazilia, Polonia, þãrile CSI,

Italia, Franþa etc. Firma lucreazã numai pe bazã
de comenzi ferme ºi pentru colective mari. Din
discuþia purtatã cu directoarea firmei, aceasta ºi-a

manifestat dispoziþia sã colaboreze cu diaspora
ucraineanã din România, în sensul confecþionãrii
costumelor tradiþionale ucrainene, la comandã ºi
nu numai. Colectivul firmei este dispus sã colaboreze ºi în plan cultural în sensul schimburilor
de formaþii artistice ºi participarea la târguri ºi
festivaluri organizate în România ºi, respectiv, în
oraºul Lviv.
Dupã ce au fost încheiate formalitãþile de
recepþie ºi platã a produselor, ce urma sã le
aducem în þarã, ºi regretul exprimat de gazde cã
perioada de ºedere a noastrã a fost prea scurtã,
ne-am luat rãmas bun de la gazdele noastre primitoare, cu promisiunea
din partea noastrã de a
promova produsele lor
prin ansamblul nostru
„Veselka“ ºi dacã vor fi
doritori sã asigurãm intermedierea celor interesaþi
de colaborare cu aceastã
firmã în domeniile susmenþionate.
Drumul cãtre casã a
fost mai greu, între timp
revenise iarna în zona de
nord, dar am avut posibilitatea sã revedem unele
dintre frumuseþile þinutului de pe itinerariul nostru de deplasare: Lviv-Ternopil-Cernãuþi.
Am ajuns târziu acasã, dar cu satisfacþia unui
lucru dus pânã la capãt. Am realizat un prim pas
în dotarea celor douã formaþii ce activeazã pe
lângã filiala Iaºi a UUR. Urmeazã cel de-al doilea... Avem convingerea cã se va gãsi soluþia ºi
pentru ce-a de-a doua formaþie - grupul vocal instrumental „Bukovynka“.
Ne folosim de aceastã ocazie ca sã aducem
mulþumirile noastre, în numele membrilor filialei Iaºi a UUR ºi nu numai, pentru sprijinul ce
ne-a fost acordat în vederea realizãrii acestui deziderat, preºedintelui UUR, Ambasadei Ucrainei din Bucureºti, Consiliului UUR, care a aprobat solicitarea
noastrã, primarului oraºului Vinnyþea
ºi sponsorului din Ucraina care ne-a
sprijinit financiar ºi, totodatã, sã le
adresãm invitaþia de a participa la
acþiunile ce le va iniþia sau la care va
participa filiala Iaºi prin cele douã
formaþii „Veselka“ ºi „Bukovynka“,
prima dintre acestea fiind sãrbãtorirea celei de-a 198-a aniversãri a
marelui poet naþional ucrainean Taras Hryhorovyci ªevcenko, ce va
avea loc în ziua de 08.04. 2012 în
sala de festivitãþi a Colegiului
Naþional de Artã „Octav Bãncilã“
din Iaºi.
Victor hRIhORCIUC
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În actualul an ºcolar, cu o sãptãmânã înainte de vacanþa de primãvarã, s-a introdus în programa ºcolarã o activitate denumitã „ªcoala
altfel“.
Aºadar, în perioada 2-6 aprilie,
în toate unitãþile de învãþãmânt s-au
desfãºurat activitãþi în cadrul programului „ªcoala altfel“.

În ce a constat? Vizite la diferite
societãþi, muzee ºi aºezãminte culturale, concursuri pe diferite teme,
concursuri sportive, activitãþi religioase, ecologice etc.
În cele ce urmeazã, mã voi referi
la „ªcoala altfel“ în localitãþile
Mãriþei ºi Cãlineºti Enache, comuna
Dãrmãneºti, judeþul Suceava.
Participând la acþiunile întreprinse ºi studiind materialele în speþã, mi-am dat seama cã nu le pot
cuprinde pe toate, ca atare voi relata
succint.

„Çcoala altfel“
La Mãriþei, clasele I-IV, câteva
titluri de activitãþi: „Urcuº spre
înviere“, „În lumea cãrþilor“, „Micul
pieton“ (prezentarea semnelor de
circulaþie, concurs), „Pãmântul, o planetã mai
curatã“ (activitate de educaþie ecologicã ºi protecþie
a mediului). Cadrele didactice implicate: Veronica Barbir, Eugenia Iencean, Daniela Barbir,
Lenuþa Perepeliuc.
La clasele V-VIII: „Învaþã sã spui nu“, „Obstacole în calea alimentaþiei
sãnãtoase“ (dezbateri, prezentãri,
întâlnire
cu
medicul comunei), „Artiºtii noºtri“ (concursuri de interpretare vocalã, instrumentalã, dans),
„Sã ne cunoaºtem satul“ (vizitã la
ferma de animale ºi la brutãrie; de
notat faptul cã la brutãria „Cornelius“, soþia patronului Cornel
Holeiciuc, doamna Dorina Cornelius, i-a servit pe toþi vizitatorii cu
produse de patiserie). „Izbânda
minþii“ (concurs de culturã generalã), „Reporter pentru o zi“ etc.
Profesorii care au condus activitãþile
sunt: Iulia Marinela Mihai, Dragoº
Petreºeniuc, Andreea Grãmadã,

Gheorghi Iacoban, Vasile Perpeliuc
(director coordonator), Daniela
Faraon, Elena Maria Tcaciuc,
Cristina Macoveiciuc.
La ªcoala din Cãlineºti Enache:
„A fi un bun cetãþean (activitate de
educaþie rutierã, PSI ºi alte situaþii
de urgenþã), „Mari descoperiri ale
lumii“ (DVD), „Curiozitãþi matematice“, „Micii ecologiºti“ (formarea unei atitudini ecologice prin
exersarea unor deprinderi de îngrijire ºi ocrotire a mediului) „Paºtele
în alte þãri“ (dezvoltarea interesului
pentru cultura ucraineanã), „I love
England, J’aime la France“ (dezvoltarea dorinþei de
cunoaºtere a culturii ºi civilizaþiei
engleze ºi franceze),
„Drumul
crucii - urcuº spre
Înviere“, „Obiceiuri ºi tradiþii de
Florii ºi Paºti“,
„Iepuraºul la noi
în ºcoalã“ (desenarea ºi pictarea
darurilor aduse de
iepuraº).
Au
condus
activitãþile: Doina
Cuºnir, Valentina

Ciobãniþei, Laura Aroneþ, Irina
Vasilescu, Petru Ilincãi, Radu
Cazacu, Lucian Dumitriu, Vasile
Chidoveþ, Ionuþ Plecan, Georgeta
Ilincãi, Ovidiu Devisevici, Simona
Cuºnir.
A avut loc ºi o activitate comunã
a celor douã ºcoli, ºi anume o competiþie sportivã ºcolarã „Cupa primãverii“. Probele competiþiei: minifotbal clasele I-IV ºi handbal, clasele V-VIII. O zi plinã de adrenalinã.
Ostilitãþile au fost conduse de dl
prof. Vasile Lupitrec. Sponsorul
acþiunii: SC Rural Com SRL.
Printre colaboratori la toate acþiunile notãm Comitetul de pãrinþi,
medicii Veronica ªveduneac ºi
Florea Liliana, Poliþia, Primãria
comunei Dãrmãneºti.
Kolea KUReLIUK

Çtefan Hruçcå, prezent la „Çcoala altfel“ în Rona de Sus, Maramureç
Dupã douã zile de vizitã în satele româneºti de
dincolo de Tisa (Ucraina) ºi la Sighetu Marmaþiei, unde cunoscutul ºi îndrãgitul cantautor
maramureºean ªtefan Hruºcã a terminat Liceul
Pedagogic acum 35 de ani, acesta a poposit la
o fostã colegã de clasã, înv. Kopoºtiuc Otilia,
stabilitã la Rona de Sus.
Luni, 2 aprilie 2012, fosta colegã (actuala
învãþãtoare), Kopoºtiuc Otilia l-a invitat la
ªcoala cu clasele I-VIII din Rona de Sus. Întâlnirea a fost foarte emoþionantã. Atât cadrele
didactice, cât ºi elevii l-au primit pe îndrãgitul
cantautor ªtefan Hruºcã cu mare entuziasm.
Copiii l-au recunoscut imediat, ºi-au amintit de
colindele interpretate de ªtefan Hruºcã, i-au
cântat în limba românã ºi câteva colinde în
limba ucraineanã. Având pregãtirea de cadru
didactic, ªtefan Hruºcã a purtat discuþii cu elevii despre importanþa ºcolii în viaþa copiilor ºi,
în general, în viaþa omului. A fost o întâlnire
memorabilã. Prima zi din sãptãmâna „ªcolii alt-

fel“ va rãmâne vie în mintea ºi inima elevilor
ªcolii cu clasele I-VIII din Rona de Sus.
Mulþumim înv. O. Kopoºtiuc care a fãcut posibilã
o asemenea întâlnire.
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Au urmat alte zile ale „ªcolii altfel“ (2-6
aprilie 2012) în care preºcolarii, elevii, cadrele

didactice ºi pãrinþii au fost implicaþi în activitãþi
inedite atât în ºcoalã, cât ºi în afara ei. Am sã
amintesc câteva activitãþi pregãtite ºi coordonate de învãþãtoarele din centru. Activitatea de
lucru a fost coordonatã de învãþãtoarele Kopoºtiuc Otilia, Semeniuc Tanea ºi Petrovai
Liliana Dina. Marþi toate
clasele au pornit prin
comunã cu scopul de
ecologizare, acþiunea
fiind coordonatã de înv.
Semeniuc Tanea, Boiciuc Ana, Petrovai
Liliana, Traista Marinela.
Miercuri s-au desfãºurat jocuri în aer liber
ºi învãþarea de dansuri, activitãþi coordonate de Laviþa Violeta, Semeniuc
Tanea, Duciuc Lidia Cerasela, Turda
Ramona. O activitate foarte plãcutã

pentru copii s-a desfãºurat joi - încondeierea
ouãlor, coordonatã de înv. Boiciuc Ana, Leva
Simona, Brumar Olea ºi Kopoºtiuc Otilia.
Sãptãmâna de „ªcoala altfel“ s-a încheiat
vineri, 6 aprilie 2012, cu excursia copiilor la
mãnãstirea ucraineanã ºi la castelul Appadi
din Coºtiui, coordonatori fiind înv. Romaniuc Miroslava, Leva Simona ºi altele.
Clasele gimnaziale au desfãºurat activitãþi
la nivel mai înalt sub coordonarea profesorilor.
ªi preºcolarii au participat la aceastã
sãptãmânã distractivã, ieºitã din tipar. Am
sã enumãr câteva activitãþi mai deosebite
desfãºurate de educatoarea Boiciuc Mihaela: reconstituirea poveºtii dupã desene
colorate (Cenuºãreasa), concurs de ghicitori, atelier de picturã (Vine iepuraºul), concurs sportiv, construirea machetei pãdurii
din diferite obiecte, plantarea florilor ºi a legumelor în grãdiniþã sub titlul „Omul sfinþeºte
locul“ ºi excursie la Zadiloc - „Sã respirãm aer
curat“. A urmat vacanþa de primãvarã cu sãrbãtoarea Sfintelor Paºti. Urãm sãrbãtori fericite
tuturor!
Ileana DaN
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Totuºi, cea mai completã
pomenire o dau documentele din anul 1762, în
care la delimitarea proprietãþilor din zonã se
prevede existenþa în... „Rudeºti ºi Grãmeºti a
moºiilor lui Dumitru Palade vornic, dupã cum
rezultã din evidenþa proprietãþilor aflate în Tabla
Þãrii Bucovinei“ din acel an în arhivele mãnãstirii
Putna, unde s-a judecat ºi a fost hotãrâtã cauza.
Localitatea Grãmeºti, prin zona ºi poziþia
geograficã a aºezãrii, ar putea sã cunoascã o bunã
dezvoltare turisticã.
Comuna Grãmeºti pãstreazã un însemnat
monument istoric, realizat la sfârºitul secolului al
XV-lea. Monumentul architectonic de o mare valoare este însãºi biserica de curte boiereascã, ctitorie a logofãtului Tãutu.
Biserica e amplasatã la marginea moºiei sale,

„Gråmeçti - 250“
Localitatea Grãmeºti este situatã în zona
podiºului Sucevei, parte a masivului Dragomirna.
Masivul deluros Dragomirna, are cota maximã
de 528 m în vârful Teiºioara.
Comuna Grãmeºti este situatã în partea de est
a judeþului Suceava, scãldat de râul Siret, apã ce
delimiteazã teritoriul judeþului Suceava de judeþul
Botoºani.
Localitatea beneficiazã de o resursã hidrologicã însemnatã prin amenajarea barajului pe râul
Siret ºi a lacului de acumulare „Rogojeºti“ pe o
lungime de circa 4 km.
Aºezarea are în componenþã cinci sate:
Grãmeºti (reºedinþã de comunã), Bãlineºti, Botoºeniþa Micã, Rudeºti ºi Verbea, ce cuprind o
suprafaþã de 3727 ha ºi numãrând peste
3124 de locuitori la recensãmântul din 2002.
Fiind o localitate cu profil agricol, 70,2%
reprezintã teren arabil, 12,6% pãduri ºi terenuri cu vegetaþie forestierã ºi 17% pãºuni
ºi alte suprafeþe.
Populaþia activã a comunei, în cea mai
mare parte se ocupã cu agricultura, numai
255 de persoane sunt salariaþi, cea mai mare
parte în sectorul bugetar, ca de exemplu
administraþie publicã, învãþãmânt, sãnãtate,
asistenþã socialã, apoi construcþii ºi industria
de prelucrare a laptelui.
Cea mai reprezentativã unitate este S.C.
„TUDIA“ SRL care colecteazã ºi prelucreazã laptele, fabricând ºi produse de panificaþie.
Istoria comunei se pierde în negura veacurilor.
Presa vremii, din perioada interbelicã semnaleazã „Moartea de
erou“ miercuri, 23 august 1939, ce
coincidenþã cu august istoric de mai
târziu din anul 1944.
Ziarul „Semnalul“, de pildã,
consemna urmãtoarele: „A cãzut un
erou! A cãzut un erou la datorie ºi
simþim o emoþie jalnicã, pãtrunzãtoare, aºa cum ne tulburã ºi ne exaltã, în acelaºi timp, misterul stelei
care cade.
Un erou a cãzut la datorie, unul
dintre cei mai buni ostaºi ai M. S.
Regelui. Un copil din Bucovina,
þinut care a dat þãrii oameni întregi,
de înaltã distincþiune sufleteascã
animat de un cald patriotism: Teodor
Pauliuc, cercetaº în timpul rãzboiului de întregire, ºi-a pus de nenumãrate ori viaþa în primejdie, ca telefonist de front ºi observator în
tranºee. A ieºit primul din ºcoala de
ofiþeri de cavalerie. Excelent cãlãreþ,
tânãr brav ºi minte limpede e trimis
la Saumur, la celebra ºcoalã militarã
francezã, unde, înainte de toate se
învaþã eroismul. Pauliuc era destinat
prin însuºirile sale înnãscute sã
strãluceascã în aceastã ºcoalã.
El este primul din ºcoalã, aºa
cum la cursurile hipice câºtigã laurii
victoriei. Ofiþer de valoare în statul
major, se dovedeºte în toate împrejurãrile un caracter excepþional, o
excepþie.
Cariera deschide în faþa lui perspective cele mai frumoase...“
Aceste aprecieri ºi sublinieri
despre personalitatea, calificarea ºi
valoarea ostaºului român sunt un
uriaº prestigiu ce meritã întreaga
armatã românã în decursul istoriei
sale milenare.
Alt cotidian, al vremii, ziarul
„Curentul“, tot din 24 august 1939,
redã ºi istoricul originii cãpitanului

Întâlnire de suflet pentru suflet
orientatã spre intrarea în satul Bãlineºti. Construcþia are formã dreptunghiularã, iar la capete

are abside poligonale la care s-a alipit un turnclopotniþã, ce constituie ºi un pridvor de intrare în
lãcaº.
Toate pãrþile faþadelor sunt împodobite în
decoraþie de ceramicã policromã, iar ferestrele
sunt din piatrã sculptatã în stil gotic.
De mare valoare artisticã sunt ºi picturile din
interiorul bisericii, realizate de zugravul Gavril
Ieromonahul, care a introdus în opera artelor ºi
frize.
Pictorul prezintã toate personajele în mod realist, pornind de la ctitorul Tãutu alãturi de soþia ºi
fiica sa.
Biserica este bine întreþinutã ºi e în conservare
ºi restaurare, cum ne-a confirmat preotul satului
Bãlineºti în timpul vizitei noastre.
Nu pot încheia consemnãrile mele fãrã sã
adaug un frumos gest al conducerii ºcolii din
aceastã minunatã aºezare, care a permis ca în data
de 3 septembrie 2011, sã se întâlneascã
cea mai veche ºi cea mai numeroasã promoþie a ªcolii Pedagogice Ucrainene din
oraºul Siret din anul 1954. Aici a activat
pânã la pensionare ºi colegul nostru
Marianciuc Tit, care cu famila sa ºi prietenii de o viaþã a organizat ºi sponsorizat
aceastã întâlnire culminând cu o petrecere
de pominã.
Cu ocazia întâlnirii noastre, elevii ºcolii îndrumaþi de învãþãtorul Vasile Amariei
au susþinut un recital folcloric din creaþia
zonei.
Comuna Grãmeºti poate dezvolta turismul folosind actualele reþele din zonã ºi
valorificarea potenþialului conferit de localizarea aºezãrii în faþa principalelor trasee turistice ale judeþului nostru ºi ale celui vecin.

Eroii nu mor
Pauliuc, astfel: „În þãrãnimea noastrã, aºa cum sub straturile de pãmânt
dorm cetãþi mândre de comori
istorice, stãruie latent toatã naþia
eroicã, toatã naþia înfruntãtoare a
curentelor vijelii ale istoriei. Trãiesc
umili þãrani sclavi de istorie, ei
reprezintã adesea în câte un gest autenticitatea moralã a rasei, în câte un
fiu al brazdei, apare deodatã uitatul
cod eroic al datoriei, al onoarei, aºa
cum l-au avut nãprasnicii ostaºi a lui
ªtefan cel Mare.“
Dupã multe, multe sublinieri ºi
aprecieri a înaltei datorii ostãºeºti ºi
patriotice ºi a înaltelor calitãþi
morale ºi de credinþã, autorul articolului îºi pune ºi ne pune întrebarea
de unde vine aceastã nobilã fiinþã a
neamului nostru ºi consemneazã
urmãtoarele: „Te întrebi însã de
unde, din ce depãrtãri, din ce adâncuri ereditare vine acest nobil semn
al datoriei!“ ºi continuã sã explice:
„Fiu de þãran din þinutul Sucevei,
unicul cãrturar într-o familie de plugari, concentrat în voinþa afirmãrii,
harnic în nesaþiul învãþãturii,
aducând în toate actele acel spirit
serios al unei aspre concepþii asupra
vieþii. În râvna lui de izbândiri nu
era graba secãtuirii, acea sprintenealã de parvenire care nu stã sã
cântãreascã mijloacele, voia sã
ajungã fruntea sus, semeþ, aºa cum
câºtigã victoriile pe câmpul de luptã:
eroic. Fiu de þãran din pãrþile
Sucevei, mã întreb, îndepãrtate
reflexe de nobleþe vitejeascã au
trãsãturi în cãpitanul Pauliuc atunci
când fãrã sã asculte îndemnurile,
asigurãrile, unui superior care

încearcã sã împiedice ºi a aplicat,
fãrã ezitare, lucid, sancþiunea pe
care i-o dicta concepþia lui asprã
despre datorie ºi onoare“.
Nefericitul eveniment, onoarea
armatei ºi a uniformei va înclina mai
mult decât gestul dispariþiei sale
fireºti. Pilda ºi sacrificiul datoriei
îndeplinite va servi ca un caz de
onoare ºi de virtute militarã.
Domnul general adjutand Paul
Teodorescu, de la ministerul Aerului
ºi Marinei, a transmis prin ordin de
zi ofiþerilor, subofiþerilor ºi soldaþilor, ca ºi marinarilor ºi zburãtorilor, prin care vestea cã: „la 8
august 1939, la Sofia, în cursul
îndeplinirii unei delicate misiuni, s-a
stins fulgerãtor cãpitanul Pauliuc
Teodor, un fiu de plugar bucovinean,
fiind viteaz ºi conºtiincios în îndeplinirea misiunii, plin de vocaþie
pentru cariera armelor, un luptãtor
plin de abnegaþie pânã la sacrificu
suprem.“
Din presa localã, ºi anume
„Glasul Bucovinei“, din august
1939, nr. 2701 p. 3, se consemneazã
despre: „înmormântarea cãpitanului
Teodor Pauliuc“. Ziarul aratã cã la
înmormântarea cãpitanului decedat
au participat ºi domnii, generalul
Hasievici ºi Rezidentul Regal
Flondor.
De asemenea, din acelaºi ziar
aflãm cã: „D. Rezident Regal Flondor, însoþit de dnii dir. Luminãceanu, insp. de siguranþã Zaheu, Nichifor ºi Mãruntu au întâmpinat ieri în
gara Dãrmãneºti pe generalul Hasievici, însoþit de d. maior Florescu.
Era prezent ºi d. col. Bibescu, co-

Cãpitan Teodor Pauliuc
mandantul garnizoanei Suceava. Cu
maºinile s-au dus apoi la Cãlineºti,
pentru a asista la înmormântarea
cãp. T. Pauliuc. Au luat parte ºi dnii,
primpretor Ioachimescu, maiorul
Moþoc, lt. col. Pleºoianu comandant,
reg. Roºiori, delegaþii de ofiþeri, arcaºi ºi un numeros public. Serviciul
religios a fost efectuat de un sobor în
frunte cu pãr. Vãleanu. Au vorbit la
cimitir dnii |t. col. Pleºoianu ºi generalul Hasievici, elogiind pe distinsul ofiþer dispãrut dintre noi“.
ªi astfel se încheie, la nici patru
decenii, viaþa unui fiu al Bucovinei
de etnie ucraineanã, fecior ºcolit de
familia Pauliuc, erou naþional pe
timp de pace, pentru memoria urmaºilor, urmaºilor sãi.
Se cuvine ca an de an, de ziua
eroilor, noi, consãtenii ºi bucovinenii sã ne cinstim toþi eroii neamului
care de-a lungul istoriei noastre s-au
jertfit pentru binele nostru ºi al
patriei.
Veºnica pomenire!

Paginã realizatã de prof. Victor Cozariuc-Cossaris
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Ion Cozmei çi întâia ediÆie bilingvå ucraineano-românå
a „Cobzarului“ lui Taras Çevcenko
Lansare de carte la cea de-a 198-a aniversare a lui ªevcenko
În ziua de 9 martie a.c., la împlinirea a 198
de ani de la naºterea marelui romantic slav
Taras ªevcenko (1814-1861), în sala de protocol a Primãriei oraºului Siret, în faþa unui
auditoriu select, tineri ºi vârstnici din Bucovina,
locuitori ai oraºului, oaspeþi din Bucureºti, Botoºani, Maramureº, alãturi de delegaþii din Kiev
- capitala Ucrainei, Cernãuþi ºi Hmelnyþkyi
(Kamianeþ-Podilskyi) a avut loc un eveniment
cultural neaºteptat: lansarea ediþiei bilingve
ucraineano-române a „Cobzarului“ ºevcenkian
în prezenþa celui mai mare poet contemporan ºi
erou al Ucrainei, Ivan Draci, preºedintele
Societãþii „Ucraina-Lumea“, a poetului-traducãtor al lui Taras ªevcenko, Ion Cozmei, directorului Editurii „Bukrek“ din Cernãuþi, Daryna
Maksymeþ, Excelenþei Sale consulul general al
Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko, a lui
Gheorghi Halyci, prim-vicepreºedinte al
Administraþiei de Stat Regionale din Cernãuþi ºi
Vasyl Sukaci, vicepreºedinte al Consiliului
Orãºenesc Kamianeþ-Podilskyi din regiunea
Hmelnyþkyi, a lui Ion Robciuc, prim-vicepreºedinte al UUR, redactor-ºef al „Curierului
ucrainean“, a Allei Kendzera, vicepreºedinte
al Societãþii „Ucraina-Lumea“ din Kiev, a
Iaroslavei Colotelo, consilier al Ministerului
Culturii ºi Patrimoniului Naþional, a lui
Viorel Serdenciuc, viceprimar al oraºului
Suceava etc.
În faþa auditoriului atât de numeros pe
masa prezidiului stãteau expuse câteva
exemplare ale ediþiei de lux, bilingve, ucraineano-române a „Cobzarului“ lui Taras ªevcenko, volume masive din hârtie cretatã, cu
ilustraþii - copii din pictura marelui ªevcenko.
Dupã prezentarea personalitãþilor din
prezidiu Ivan Draci, Ion Cozmei, Daryna
Maksymeþ, Gheorghi Halyci, Vasyl Sukaci, primarul oraºului Siret, Adrian Popoiu îºi exprimã
bucuria de a fi gazda unui asemenea mare eveniment cultural despre opera poeticã a lui T. ªevcenko „Cobzarul“ atât de popularã între
ucraineni, dar ºi toþi ceilalþi cititori care
îndrãgesc poezia marelui romantic ucrainean.
Ca moderator, subsemnatul a motivat cã
prezenþa înalþilor oaspeþi se datoreazã, desigur,
cultului ucrainenilor faþã de „Cobzarul“ lui
Taras ªevcenko, care de la apariþia întâiului
volum, acum 172 de ani, a rãmas ca o flacãrã
nestinsã în sufletul ucrainenilor de pretutindeni
ºi nu numai al lor, întrucât marele romantic
ucrainean asemenea lui A. Mickiewicz, A.
Puºkin ºi M. Lermontov, a ºtiut, ca nimeni altul,
sã dea glas suspinului colectiv al întregului
popor malorus strivit de þarismul velicorus, idealurilor sale de dreptate ºi libertate, proslãvite în
numele adevãrului, a echitãþii sociale ºi iubirii
fraterne. ªevcenkiana de azi, cu mii de titluri,
opere ºi studii despre Taras ªevcenko, cum afirmã profesorul-poet ºi cercetãtor Bohdan
Melnyciuk de la Universitatea „Iuri Fedkovyci“
din Cernãuþi, a devenit un fenomen nemaiîntâlnit la nici un scriitor (v. „ªevcenkiana poeticã
ucraineanã“, Cernãuþi, 2010, pag. 3). De aceea,
în faþa noastrã se aflã personalitãþi care dau
viaþã ºevcenkienei nemuritoare, care sprijinã
publicarea operei lui T. ªevcenko ºi a tot ce se
referã ºi defineºte personalitatea geniului
ucrainean, supranumit ºi apostolul Ucrainei, ca
vizionar al viitorului acesteia. Ilustrul poet Ivan
Draci, cel mai mare oaspete al nostru, autor al
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prefeþei la volumul bilingv ucraineano-român al
„Cobzarului“ confirmã din titlu perenitatea
poeziei lui T. ªevcenko, ea fiind „Pentru popoare ºi generaþii“.
În ceea ce-l priveºte pe poetul-traducãtor Ion
Cozmei, trebuie semnalat cã transpunerea
„Cobzarului“ din ucraineanã în limba lui
Eminescu este un act de cutezanþã ºi mare
responsabilitate în cãutãrile sale post-Victor
Tulbure de a oferi cititorului român o traducere
mult mai fidelã a textului ºevcenkian, nu ca poet
popular, ci ca poet romantic grav, hipersensibil
ºi vizionar, apologet al libertãþii ºi dreptãþii, al
echitãþii ºi iubirii universale. De aceea, poezia
lui ªevcenko este deosebit de actualã, iar gestul
Administraþiei de Stat din Cernãuþi de a finanþa
apariþia „Cobzarului“ bilingv ºi editarea acestuia într-o ediþie de lux a Editurii „Bukrek“ de
cãtre dir. Daryna Maksymeþ, sub oblãduirea ºtiinþificã a ºevcenkologului Bohdan Melnyciuk,
constituie un gest de restituþie sacrã a tot ce are
mai frumos neamul ucrainean.
Invitat la cuvânt, domnia sa, poetul Ivan
Draci a zis cã-ºi doreºte sincer ca vizionarismul
lui ªevcenko sã se împlineascã astãzi când
popoarele europene se grupeazã în jurul UE, sã

trãiascã liber, sã circule liber, sã beneficieze de
dreptate ºi echitate, sã trãiascã în înþelegere,
iubire fraternã. În ce priveºte Ucraina ºi
România, ele sunt unite spiritual prin geniile lor,
ªevcenko ºi Eminescu, iar mesajul „Haidamacilor“ ca toate popoarele sã fie independente ºi libere în totalitate este cu atât mai actual, cu cât Ucraina îºi doreºte sã fie ºi în UE,
NATO, sã aibã biserica liberã ca ºi România,
drepturi de bazã ce se cuvin tuturor popoarelor.
Meritele poetului Ion Cozmei vor fi prezentate la Kiev pentru a i se acorda recunoºtinþa
cuvenitã. Poetul ºi traducãtorul I. Cozmei
mulþumeºte tuturor factorilor din Ucraina pentru editarea „Cobzarului“ bilingv, pentru întâia
oarã într-un asemenea format, o ediþie de lux
care-l onoreazã ºi-l obligã sã-ºi continue travaliul cu cealaltã jumãtate a poeziei ºevcenkiene.
Întâlnirea recentã de lansare a traducerilor sale
de la sediul Administraþiei de Stat Regionale din
Cernãuþi, întâlnirea de faþã cu cititorii Bucovinei sunt un imbold de a desãvârºi demersul
estetic ºevcenkian în rândul românilor de pretutindeni. Vorbind în ucraineana de acasã, din
Cãlineºtii Eminovicilor, al cãror strãnepot este
prin mamã, poetul a citit ºi a recitat spre
delectarea ascultãtorilor, în limba ucraineanã ºi
românã, fragmente din „Fata vrãjitã“ (Suspinã
Niprul larg se zbate), „Gânduri ale mele, gânduri“, „Captivul“ („Tinerele mele gânduri“) ºi
„Maria“ demonstrând cã ritmul ºi muzicalitatea
ºevcenkianã se potriveau de minune ambelor
texte, ca sã nu mai invocãm frumuseþea imaginilor poetice recreate de traducãtor.

În acelaºi ton cu Ion Cozmei a fost dna dir.
Daryna Maksymeþ, redactor-responsabil, care
s-a declarat fericitã de a fi vãzut visul „Cobzarului“ bilingv împlinit cu ajutorul Administraþiei de Stat din Cernãuþi, în format de lux
90x100/16, în 500 de exemplare care sperã sã
ajungã la biblioteci mari din Ucraina ºi
România ºi, bineînþeles, la cititori.
Designul cãrþii este remarcabil, textele originale ºi cele traduse se pot citi faþã-n faþã, iar în
interiorul lor sunt ilustraþii din pictura lui ªevcenko însuºi, unele cunoscute, iar altele mai
puþin, dar expresivitatea lor, umanismul înalt
stau mãrturie textelor poetice.
Gheorghi Halyci din partea Administraþiei de
Stat din Cernãuþi a recunoscut cã opera geniului
ucrainean T. ªevcenko este finanþatã pe cât
posibil, cum s-a întâmplat cu traducerea de faþã
a „Cobzarului“ de cãtre I. Cozmei, sau cum s-a
întâmplat recent cu publicarea „Aforismelor lui
Taras ªevcenko“, ca frumosul ºevcenkian,
gândirea sa nepreþuitã sã ajungã la cititori. Spre
final, elogiind reuºita traducerii în limba
românã, ca vorbitor al limbii române ºi cititor
asiduu al marelui poet, ºeful Administraþiei
cernãuþene i-a înmânat dlui Cozmei douã volume din opera lui Iuri Fedkovyci, poet
bucovinean foarte popular în Ucraina, ca sã
ajungã tot prin traducere la cititorii din
România cât mai curând.
Lingvistul ºi redactorul-ºef al „Curierului
ucrainean“ Ion Robciuc, de asemenea, a elogiat, ca specialist, traducerea poetului bucovinean Ion Cozmei, care este deocamdatã
cea mai fidelã traducere, ceea ce nu înseamnã cã nu trebuie amintit aportul lui Victor
Tulbure cu prefaþa marelui M. Sadoveanu la
„Cobzarul“ din 1952, el însuºi traducãtor din
ªevcenko („Livada cu viºini“...), apoi varianta definitivã a „Cobzarului“ lui V. Tulbure
(1990) cu studiul introductiv al lui Dan
Horia Mazilu, promotor al romanticului ªevcenko.
Excelenþa Sa, consulul general al Ucrainei la
Suceava, a mulþumit auditoriului pentru
preþuirea lui ªevcenko, a mulþumit oaspeþilor
din Ucraina ºi-n special Administraþiei de Stat
din Cernãuþi pentru promovarea imaginii marelui gânditor ºi poet naþional Taras ªevcenko,
poetului I. Cozmei pentru gestul sãu civic ºi
estetic de a apropia popoarele ucrainean ºi
român în spiritul ºevcenkian prin limba dulce
„ca un fagure de miere“ a lui Eminescu.
Dezbaterile care au avut loc au elogiat calitatea traducerii ºi actul în sine de promovare a
lui T. ªevcenko între popoarele român ºi ucrainean, demonstreazã preþuirea geniului ºevcenkian pe pãmânt românesc, a conchis Iaroslava
Colotelo, consilier la Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional din România.
Actul lansãrii cãrþii nepereche „Cobzar Cobzarul“ de T. ªevcenko s-a încheiat prin decernarea unor distincþii („Steaua - în iubire ºi
colaborare“) ºi diplome acordate de cãtre poetul
Ivan Draci, preºedintele Societãþii „UcrainaLumea“ ºi Alla Kendzera, vicepreºedintele
acesteia, unor personalitãþi implicate în promovarea imaginii ºevcenkiene ºi profesorilor de
limba ucraineanã maternã care poartã responsabilitatea actului educaþional în formarea copiilor ºi tineretului ºcolar aici în spaþiul
Bucovinei în numele idealurilor visate de M.
Eminescu ºi T. ªevcenko.
Ioan ChIDeªCIUC
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În spiritul unui „dialog“
cultural reciproc avantajos
În condiþii normale de convieþuire socialã, o
oarecare entitate etnicã existentã în rândul populaþiei majoritare a vreunui popor, precum
minoritatea naþionalã ucraineanã în cadrul
poporului român, în niciun caz nu se poate dezvolta din punct de vedere cultural-literar ca o
«enclavã» izolatã ºi «închisã», o atare situaþie
fiindu-i defavorabilã din toate punctele de
vedere. Invers însã, deschiderea «enclavei»
naþionale îi conferã acesteia cel puþin douã dintre cele mai importante posibilitãþi de dezvoltare ºi afirmare. Pe de o parte, deschiderea
faciliteazã întreþinerea unor multiple relaþii
benefice cu cultura patriei de origine ºi cu cultura poporului român, fiecare dintre acestea
contribuind (prima - ca o eventualã «zestre»
moºtenitã, asimilatã într-un fel sau altul, iar cea
de a doua drept «sol» fertil pentru creºterea
«altoilor») la formarea «look»-ului culturalliterar minoritar. Pe de altã parte, aceeaºi
deschidere «insularã» a minoritãþii naþionale îi
conferã acesteia posibilitatea sã-ºi releve
înfãþiºarea culturalã pe fondul naþional-cultural
românesc, particularitãþile ei distinctive, perspectivele evoluþiei ori, dimpotrivã, stagnarea
procesului evolutiv, «opacizarea» imaginii literare º.a. Cu alte cuvinte, în condiþiile normale
de convieþuire socialã a minoritãþii naþionale cu
populaþia majoritarã a poporului se poartã în
permanenþã un «dialog» cultural reciproc avantajos ambilor «interlocutori».
La o mai atentã privire a acestor chestiuni,
lesne constatãm cã nu toate componentele
esenþiale ale «dialogului» cultural al minoritãþii
naþionale ucrainene cu cultura ºi, mai ales, literatura româneascã funcþioneazã la modul satisfãcãtor, ele prezentând un evident dezechilibru.
Cultura ºi literatura româneascã au beneficiat,
beneficiazã ºi astãzi de toate «canalele»
propagãrii sale în rândul minoritãþii ucrainene,
prin intermediul limbii naþionale române, pe
care ucrainenii o cunoºteau ºi în trecut, iar
astãzi o cunosc mai bine, unii dintre ei devenind
scriitori ºi oameni de culturã graþie acestei
limbi. Afarã de aceasta, începând cu perioada
postbelicã, asimilarea de cãtre ucraineni a culturii româneºti se realiza ºi prin revista lunarã
«Cul"turni< poradnic» («Îndrumãtorul cultural»), ziarul bilunar înfiinþat în 1949, «Novi<
v$c» («Veac nou»), în care se publicau materiale informative, traduceri de piese româneºti
contemporane. Traduceri, spre exemplu, din
Eugen Barbu, Marin Preda º.a. au apãrut în
ediþii de autor. Culegerile anuale ale Editurii
Kriterion, «Obr$&» («Orizonturi», 1979-1989),
au avut o rubricã permanentã de traduceri din
literatura românã. Asemenea traduceri, apar în
mod curent ºi dupã 1989, în publicaþiile Uniunii
Ucrainenilor din România, «Nak golos»
(«Glasul nostru»), «V$l"ne slovo» («Cuvântul
liber»), «Ucra&nsci< v$snic» («Curierul
ucrainean»). Mai mult, o seamã de poeþi români
contemporani (Nichita Stãnescu, Corneliu
Vadim Tudor º.a.) au apãrut traduºi în volume
separate. O perioadã îndelungatã, în manualele
de limba ucraineanã, alãturi de scriitori din
Ucraina, au figurat ºi mulþi scriitori români, traduºi ºi prezentaþi la modul adecvat, conform
programelor ºcolare.
Nu la fel de bine sunt prezentate cititorului
român imaginea entitãþii ucrainene ºi valorile ei
cultural-literare, deºi un interes al «coparticipantului» român la «dialogul» cultural a existat
în permanenþã. Una dintre sarcinile asumate,
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spre exemplu, de înfiinþata în 1962 Asociaþie a
Slaviºtilor din România, a constituit-o studierea
limbii, istoriei ºi culturii minoritãþilor slave din
România. Aspectele cercetate referitoare la
etnia ucraineanã, cum se ºtie, s-au concretizat
în extrem de puþine invesigaþii dialectale.
Investigaþii care au cunoscut o deosebitã amploare în cadrul Sectorului de Slavisticã al
Institutului de Lingvisticã, realizate la modul
magistral ºi concretizate în publicaþii prestigioase în special de Ion Robciuc, secondat,
parþial, de Aspazia ºi Corneliu Reguº. Aceleaºi
obiective, figurau anual în planurile de cercetare ºtiinþificã ale Catedrei de limbi slave a
Universitãþii din Bucureºti. Referitor la etnia
ucraineanã, s-au întreprins ample cercetãri de
dialectologie de cãtre profesorul Nicolae Pavliuc, ºi cercetãri de literaturã popularã, realizate
de subsemnatul ºi publicate, în ucraineanã, întro serie de volume tematice, iar în traduceri româneºti (adresate «partenerului» românesc al
«dialogului» cultural), din pãcate, doar într-un
grupaj de cântece (25), realizat de subsemnatul
în colaborare cu H. Grãmescu ºi publicate în
volumul «Întrecerea florilor. Poezii din folclorul naþionalitãþilor conlocuitoare» (1971), apoi,
mai recent, în ediþia bilingvã a subsemnatului,
«Cununa anului. Poezie ritualã ucraineanã din
România» (2002).
Insuficient dar, totuºi, îmbucurãtor este faptul cã din literatura ucraineanã din România, ce
reprezintã un important element al imaginii culturale a etniei ucrainene, au apãrut traduceri
româneºti, precum volumul selectiv din creaþia
poeticã a lui Ivan Covaci, «Fruntea singurãtãþii», miniantologia «Balada locului» (Ivan Covaci, Mykola Corsiuc, Corneliu Irod, Mychailo
Mihailiuc, Mychailo Nebeleac), antologia
prozei ucrainene, «Subiect pentru o nuvelã»,
romanul lui Mychailo Nebeleac, «Iubire aproapelui», culegerea de versuri a lui Ivan Ardelean,
«Daþi cerului azur», «Antologia poeziei ucrainene din România», o culegere de nuvele de
Corneliu Reguº, «Chipiu de general» º.a.
O parte din ceea ce alcãtuieºte înfãþiºarea
culturalã a etniei ucrainene este prezentatã întro serie de lucrãri româneºti subsumative, precum lucrarea lui Marian Popa, «Dicþionar de
literaturã românã contemporanã» (ed. a 2-a,
1977), dicþionarul Laurei Temian ºi colectivul,
«Autori maramureºeni», exegeza lui Ion
Petrovai, «Multiculturalism în Þara Maramureºului. Valori culturale ucrainene».
Exponenþii cu har ai etniei ucrainene au produs mai mult, ºi cultura ei globalã este, în fond,
mult mai bogatã, dar, insuficient prezentã în
acest schimb de valori culturale, schimb care, în
ultima vreme, pare-se, traverseazã o perioadã
de atenuare, o dovadã certã fiind faptul cã în
recentul «Dicþionar general de literaturã românã» figureazã numai douã nume. Evident, vina
o poartã doar reprezentanþii etniei.
Tocmai de aceea, iniþiatã de energicul ºi talentatul prozator, dramaturg ºi traducãtor bilingv, Mihai Hafia Traista, revistã trimestrialã
de literaturã, artã ºi culturã, «Mantaua lui Gogol» (cu titlul parafrazat din F.M.Dostoievski,
«Noi toþi ne tragem din «Mantaua» lui Gogol»)
ºi editatã de el înfiinþata Asociaþie «Taras ªevcenko», s-ar pãrea cã a apãrut la momentul
oportun, menitã fiind, alãturi de publicaþiile
UUR, sã-ºi asume un rol primordial în cadrul
«dialogului» cultural ucraineano-românesc pe
fãgaºul benefic al patriei noastre comune.

Deducem din primul numãr (pe ianuariemartie 2012), dedicat lui Mychailo Nebeleac
(care anul acesta ar fi împlinit 60 de ani), faptul
cã publicaþia va deveni, sperãm, un util «instrument» de realizare a «dialogului» cultural, în
paginile sale vor fi prezenþi scriitori ucraineni
din Ucraina ºi România, confraþi români întrale scrisului, articole ºi studii de literaturã, artã,
culturã etc. Cu siguranþã, pe parcursul timpului
vor apare ºi alte rubrici, cu ajutorul cãrora niciunul dintre «interlocutorii» «dialogului» cultural sã nu fie defavorizaþi într-un fel sau altul.
Important este faptul ca aceastã nobilã iniþiativã
sã trezeascã un ecou favorabil în rândul
potenþialilor colaboratori, de care, deocamdatã,
partea ucraineanã mai are resurse. În funcþie de
împrejurãri, acestea s-ar putea sã sporeascã.
Ioan ReBUªaPCÃ

Circuit dalmaÆian
Ce-i un circuit?
E un traseu
Cel blagoslovit
De Dumnezeu!
Este un album,
Neterminat...
Tot pe drum, pe drum Cel neumblat!..
ªi un parcurs
De paºi „întinºi“,
Dar ºi un ... concurs,
Ce n-are-nvinºi!
ªi un bun prilej
Ca sã strãbaþi
Cu pas de viteji
Dorul de fraþi,
De fraþi ºi surori,
De sânge slav,
Al unui popor Harnic ºi brav!
Dubrovnik ºi Split,
„Dobar dan!“ - spun Bine v-am gãsit,
Cu suflet bun!"
„Mulþam! - zic - Hvala! Ai mei amici,
Eu nu pot uita
Vraja de-aici!"
Paul ªOUCaLIUC
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Vitrina literarã Pavlo Zaiþev
ViaÆa lui Taras Çevcenko

(Urmare din numãrul 211/212)
Copiilor le era dor de mama lor, dar, probabil, cel mai mult sensibilului Taras. N-avea cine
sã-l alinte, cine sã-i ia apãrarea când fãcea vreo
boacãnã. Cu durere în suflet îºi aducea aminte
mult mai târziu cum în seara de Crãciun a
acelui an ei „trei“ - probabil, Mykyta, el ºi
Iaryna - i-au dus, dupã strãvechiul obicei, sfânta cinã bunicului Ivan. Când au început sã zicã
formula statornicitã de veacuri: „E Ajunul! Neau trimis, bunicule, tata ºi mama...“, atunci,
înainte de cuvântul „mamã“, au tãcut ºi „toþi
trei au izbucnit în plâns“: «nu eram în stare, - îºi
aminteºte poetul, - sã rostim „ºi mama“».
Viaþa familiei ªevcenko a devenit un adevãrat iad. „Cine a vãzut chiar ºi de departe o
mamã vitregã ºi pe copiii ei, aºa-ziºii «venetici», acela înseamnã cã a vãzut iadul în triumful
sãu cel mai dezgustãtor!“, - povestea mai târziu
însuºi Taras. „Nu trecea nicio orã fãrã ceartã ºi
ocarã între tata ºi mama vitregã: mama vitregã
mã ura mai ales pe mine, probabil, pentru cã
adesea îl bãteam pe slãbãnogul ei Stepanko“.
Aºadar, cel mai rãu o ducea Taras în acel iad
familial.
În acelaºi an 1824, când în viaþa familiei
ªevcenko a avut loc tragicul eveniment, când
Taras resimþea dureros starea sa de orfan, în
ªcoala din Kyrylivka „avu loc o reformã“: consistoriul din Kiev a trimis la Kyrylivka un nou
cântãreþ de „psaltichie“. Încã din anul 1820,
Guvernul rus a reformat ºcolile teologice din
Ucraina. De atunci ca dascãli bisericeºti au
început sã fie numiþi, de regulã, fie cei care nu
erau capabili sã-ºi continue studiile, fie cei care,
din punct de vedere moral, nu erau vrednici sã
fie preoþi. Pe mãsurã ce numãrul unor astfel de
candidaþi creºtea, aceºtia îi înlocuiau treptat pe
vechii dascãli „rãtãcitori“, burlaci de teapa lui
Sovhyr-chiorul, îndrãgit de obºtea din Kyrylivka pentru vocea lui. Aceastã „reformã“ a desfiinþat dreptul obºtilor la autoguvernare, care în
Ucraina, cu toatã iobãgia, ºi-au pãstrat multe
dintre vechile drepturi consfinþite de tradiþie,
între care ºi dreptul de alegere a clerului. Noul
cântãreþ „consistorial“, numit fãrã consimþãmântul parohiei ºi pe deasupra un beþiv
„mai beþiv decât toþi beþivii din lume“, n-a fost
bine primit la Kyrylivka ºi ºcolarii au fugit de
noul dascãl „cum risipeºte lupul oile“, iar „cel
mai rãbdãtor din frãþie“, Taras Hruºivskyi,
luându-ºi „uneltele“ - tãbliþa, pana, cãlimara ºi
creta -, pãrãsi ºi el ºcoala, ca ºi alþi colegi, pentru cã, dupã cum se zice, „nu te poþi pune contra curentului“. Sovhyr nu s-a împãcat dintrodatã cu situaþia ºi la început a încercat „sã se
opunã“, dar „a trebuit sã cedeze în faþa puterii
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legii“. În ºcoalã se instalã noul dascãl Bohorskyi, iar Sovhyr, „adunându-ºi mizeria într-o
traistã, o puse în spinare, luã într-o mânã
Patericul, iar în cealaltã caietul albastru cu
psalmii lui Skovoroda sau cu versuri“, „plecã
hoinar în cãutarea altei ºcoli“ pentru care consistoriul nu avea încã un candidat calificat.
Probabil în vara aceluiaºi an - asta a fost prin
mai sau iunie -, Taras a avut prilejul unor noi
impresii interesante: a „cãrãuºit“ împreunã cu
tatãl sãu. Mai demult, tatãl îl lua în cãrãuºiile
sale pe bãiatul mai mare, pe Mykyta, iar acum,
poate tocmai pentru a-l feri pe Taras de nãpãstuirile mamei vitrege, îl luã pe el cu sine.
Locurile natale, pe care bãiatul le ºtia, nu erau
netede, ci deluroase. Kyrylivka ºi satele învecinate: Tarasivka, Pedynivka, Budyºcea erau
aºezate pe dealuri înalte, care pe alocuri atingeau înãlþimi apreciabile, ºi întreg acel þinut era
brãzdat de adânci vãgãune ºi vãi împãdurite. În
acele pãrþi nu erau orizonturi largi, ºi lumea
pãrea strâmtã ºi închisã. Acum Taras lua cunoºtinþã cu stepa - o cunoscu în toatã nemãrginirea
ei tainicã. I se descoperi ochilor lui Taras în nu
prea îndepãrtatul Huleaipole de dincolo de
îngustul Tykyci. Bãiatul, mic ºi impresionabil,
nu se uita la satul Novomyrhorod care se afla
aproape, pe malul râului, ci îºi pierdea privirea
în întinderea nemãrginitã a stepei. În drumul
prin stepã, Taras îl întreba pe tatãl sãu despre
sãlaºurile militare ale lui Arakceev, numite ciudat cu numerele companiilor militare care le
locuiau12; a vãzut taberele þigãneºti de lângã
Elisavethorod. În tânãrul suflet poetic al bãiatului de unsprezece ani, la vârsta, cum el însuþi o
numea, „a celei mai fragede tinereþi“, s-au nãscut simþãminte noi, necunoscute pânã atunci sentimentul cosmic, acea stare deosebitã a
sufletului, când „ai vrea sã cuprinzi cu ochii
sufletului lumea toatã, în timp ºi spaþiu“. „În
stepã, noaptea e seninã, noapte cu lunã, liniºtitã, o noapte magicã! În stepã nu-i niciun
foºnet, nicio miºcare - doar când treci pe lângã
vreo movilã, nãgara de pe ea pare cã se miºcã ºi
nu ºtiu de ce þi se face fricã“, - aºa îºi amintea
el impresiile din stepã. Mai apoi, a zugrãvit
nemãrginirea stepei aºa precum o vãzuse:
În jur, câmpia-i ca marea,
Largã, albastrã.
(Trad. mea, C. Ir.)
Fãrã îndoialã cã aici, în stepã, pentru întâia
oarã încolþi în sufletul lui „nevoia de a se contopi cu necuprinsul universului“. Ceea ce a trãit
el atunci în scârþâitul molcom al roþilor de car,
când luna îºi revãrsa peste nemãrginita stepã
lumina-i misterios-argintie, ºi-a gãsit ecou în
motivele cosmice din poezia lui de început.
Înainte de a le scrie, el n-a mai avut alt prilej de
a retrãi impresiile pe care le-a avut în timpul
„cãrãuºiei“ sale prin stepã. În motivele cosmice
din introducerea la Haidamacii rãsunã distinct
strunele acelor profunde trãiri ºi gânduri pe
care i le-a „ºoptit“ „bucãlata lunã“ ºi cu care „îi
plãcea sã sporovãiascã“, cum stai de vorbã „cu
un frate, cu o sorã“.
Cãlãtoriile cu tata prin stepã, cel mult douã,
erau dintre acele scurte episoade care-l scoteau
pe Taras din iadul de acasã. Mama vitregã era
rea ºi îi oropsea în tot felul pe copiii vitregi.
Chiar ºi pe micuþa Marusea care era oarbã o
dãdea afarã din casã. Cel mai mult îl ura pe
Taras ºi, ca sã scape de fiul vitreg din casã, îl

trimitea vara la pãscut porcii ºi viþeii. Cu o felie
de pâine uscatã în traistã, bãiatul strãbãtea pitoreºtile dealuri ºi vãi dintre Kyrylivka ºi Tarasivka, stând cu orele pe una dintre înaltele movile-tumul, sub albastra boltã fãrã fund a
nemãrginirii cereºti.
Între momentele luminoase din viaþa lui de
orfan, se numãrã ºi alte cãlãtorii, de data asta pe
jos, când împreunã cu sora lui Katrea, se
duceau „la cerºit“ tocmai la mãnãstirea Motronynskyi, în cimitirul cãreia fuseserã înmormântate victimele evenimentelor din timpul
Koliivºcinei. Bãiatul, ºtiutor de carte, putea citi
inscripþiile de pe pietrele mormintelor rãsculaþilor („kolii“), bucurându-i pe pelerinii mai
vârstnici, între ei fiind unii care-i cunoscuserã
pe rãposaþi. Cu acest prilej, bãtrânii îºi povesteau propriile amintiri despre participanþii la
acele triste evenimente. E de înþeles cã acele
povestiri lãsau o urmã adâncã în sufletul sensibil al bãiatului, ca o strãlucitã completare la
ceea ce auzise despre acele evenimente de la
bunicul sãu.
În acest timp, se apropia o nouã nenorocire.
În anul 1824, toamna târziu, tatãl lui s-a întors
dintr-o cãlãtorie la Kiev. În acea cãlãtorie, a
rãcit foarte tare ºi în data de 21 martie 1825, la
vârsta de 47 de ani, a murit. Cel mai mare dintre copii, Mykyta, avea atunci 15 ani. Taras tocmai împlinise 11. Mama vitregã a devenit
stãpânã deplinã în casã.
Înainte de a muri, Hryþko ªevcenko îºi
exprimã ultimele dorinþe, spunând între altele:
„Fiul Taras n-are nevoie de nimic din gospodãria mea; el nu va fi un om oarecare; din el
va ieºi ori ceva foarte bun, ori un trântor, pentru
el moºtenirea mea fie nu va însemna nimic, fie
nu-i va ajuta la nimic“. Þãran deºtept ºi cu spirit de observaþie, el ºi-a studiat desigur fiul cu
atenþie. A vãzut cât de uºor a prins Taras învãþãtura la ºcoalã, ce memorie bunã avea, cât de
interesat era de toate, voia sã ºtie totul, ce suflet
sensibil avea, dar, în acelaºi timp, a observat cã
bãiatului nu-i place munca þãranului, cã e neastâmpãrat ºi înclinat spre tot felul de „ciudãþenii“, despre care va fi vorba mai încolo ºi
pe care Taras le arãtase, probabil, ºi cât trãise
taicã-su.
Aºadar, formându-ºi o convingere clarã cã
Taras „nu va fi un om oarecare“, Hryþko ªevcenko, având ºcoala vieþii, ºi-a exprimat prorocirea în formã alternativã: „va ieºi ori ceva
foarte bun, ori un trântor“, cãci ºtia din experienþã, cum se pierd oamenii talentaþi în condiþiile iobãgiei, pentru cã nu au cale liberã; ºtia cã
numai în condiþii prielnice din astfel de oameni
iese „ceva bun“, iar cã acele condiþii prielnice
vor veni - oare putea fi sigur? În orice caz, era
convins cã Taras nu va rãmîne la plug ºi nu va
fi un om obiºnuit.
12

Organizatorul acestor aºezãri militare a fost
generalul Arakceev, favoritul þarului Alexandru I.
Toatã viaþa locuitorilor acestor aºezãri era dirijatã
de o severã disciplinã militarã. Ei executau nu
numai exerciþii militare sub supravegherea comandanþilor lor, dar ºi munca câmpului o fãceau tot sub
controlul lor ºi prin comenzi militare (P. Z.).

(Continuare în numãrul urmãtor)
traducere de Corneliu IROD
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(Urmare din numãrul anterior)
Imposibilitatea existenþei la marginea propriei conºtiinþe este tema principalã a creaþiei
lui E. Paºkovskyi, autorul romanelor Sveato
(1989), Vovcea zorea (1991), Bezodnea (1992),
Osin dlea anhela (1996), ªciodennyi jezl (1997)
ºi altele. Mâhnirea ºi disperarea sunt stãrile de
spirit obiºnuite ale eroilor din aceste romane.
Proza lui O. Uleanenko se aseamãnã cu cea
a lui Paºkovskyi, însã eroii acestuia trãiesc la
marginea socialului. El a scris romanele Zymova povist (1995), Stalinka (1995), Vohnenne

despre discursul postmodernist în literatura
ucraineanã.
O particularitate specificã dezvoltãrii procesului artistic de la sfârºitul anilor '80 - anii '90
din Ucraina este apariþia grupãrilor literare, a
diferitelor programe estetice, a manierelor
stilistice ºi a modalitãþilor de personificare expresivã a concepþiei despre lume a omului din
societatea postcolonialã.
Odatã cu apariþia asociaþiei „Nova literatura“, ai cãrei lideri au devenit prozatorul Evhen
Paºkovskyi (nãscut în 1962), poetul Volodymyr
Þybulko (nãscut în 1964), a apãrut ºi o discuþie
literarã între
generaþia
tânãrã ºi cea
mai în vârstã.
Tinerii
scriitori criticau opera au-

Postmodernismul
oko (1997) ºi altele. Motivele cele mai discutate
în proza lui Uleanenko sunt nebunia, perversiunea, drogurile, crimele, de aceea scriitorul
ucrainean este numit „autor de prozã neagrã“.
Cu totul altfel sunt textele lui B. Joldak
(Spokusy: fantastycini ta inºi istorii, 1991,
Ialovycyna (makabreska), 1991, Boh buvaie,
1999). Proza acestuia este una care parodiazã,
ironizeazã, foloseºte un lexic în afara normei,
iar obiectul parodizãrii este individul limba
cãruia este rusificatã. Proza lui Joldak defineºte
graniþa dintre diferite culturi ºi limbi ºi studiazã, uneori cu ironie, alteori cu umor negru,
mutanþii lingvistici care s-au nãscut din aceste
diferenþe culturale ºi lingvistice.
Romanele cunoscutului postmodernist
ucrainean, Iuri Andruchovyci, Rekreaþii (1992),
Moscoviada (1993), Perversia (1996), Dvanadþeat obruciv (2003) sunt etape succesive
care determinã ºi cautã ideea care ar putea
rezolva problema desãvârºirii vieþii omeneºti în
universul contemporan. În Rekreaþii este raþionalizatã situaþia bolnãvicioasã în care se aflã
omul ºi lumea, condiþia unui joc absurd care
mereu îl supune pe individ, îi dãrâmã echilibrul
interior, îl face ambivalent în lumea în care singurul lucru concret ºi real este cuvântul spus
aici ºi acum. În Moscoviada este continuatã ºi
dezvoltatã aceastã idee. Încercãrile eroului
principal de a se elibera de realitatea societãþii
postcoloniale au un final tragic. Eroul din Perversia, Stah Perfeþkyi, spre sfârºitul romanului
parcã anunþã cauza decãderii sufleteºti a omului
contemporan, dar aceste cuvinte ne lasã doar
impresia unui joc lingvistic.
Foarte interesant în proza ucraineanã postmodernã este considerat reprezentantul ºcolii
galiþiene, Iuri Izdryk. Textul romanului sãu,
Voþþek (1997), se formeazã din „cioburile“ unei
conºtiinþe bolnave a eroului principal. Personajul nici nu poate fi numit om, el este o fãpturã
complexã care poate sã se desfacã în mai multe
persoane sau sã disparã complet în propria
durere.
Un alt reprezentant foarte bun al literaturii
ucrainene contemporane este Oksana Zabujko,
autoarea volumelor de poezii Dyryhent ostannioi sviciky (1990), Apostol (1994), a povestirilor Inoplaneteanka (1992), Ia, Milena (1998),
Divceata (1999), a romanului Poliovi doslidjennea z ukrainskoho seksu (1996) ºi altele. Pânã
astãzi se discutã din ce curent face parte proza
scriitoarei, dar caracteristicile postmoderniste
sunt foarte evidente în creaþia acesteia. În
primul rând, faptul cã apare în literatura ucraineanã proza feministã, ceea ce este un lucru
nou ºi postmodern (dacã este privit din punctul
de vedere al lui Derrida). În al doilea rând,
eroina liricã din romanul Poliovi doslidjennea z
ukrainskoho seksu este un personaj autobiografic, este o reflectare a personalitãþii autoarei9.
Aceºtia sunt doar câþiva scriitori ucraineni
despre care meritã sã vorbim când discutãm
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iak, Viktor Nedostup, Semen Lybon - membrii
grupãrii literare din Kiev, „Propala hramota“. În
anul 1991, ei au publicat o culegere cu aceeaºi
denumire. În operele lor încercãrile de a gãsi în
mijlocul unei mulþimi urbaniste suflete omeneºti vii eºueazã.
Din gruparea literarã „Cervona fira“ fac
parte trei poeþi din oraºul Harki: Serhi Jadan,
Rostyslav Melnykiv, Ivan Pylypciuk. Aceºtia
s-au declarat moºtenitorii futurismului ucrainean din anii '20 ai secolului al XX-lea, luânduºi numele de neofuturiºti. Creaþia lor este de tip
postmodernist, ei propagã deconstrucþia artei,
scriu versuri de parodie ºi epataj. Dintre ei se
remarcã Serhi Jadan prin necontenitele experimente ºi cercetãri. El este autorul volumelor
Rojevyi dehenerat (1993), Heneral Iuda (1994),
Þytatnyk (1995), Balady pro viinu i vidbudovu
(2001) în care eroul liric trãieºte ca într-un
teatru de pãpuºi11.

în literatura
ucraineanå

torilor care creaserã în condiþiile
imperiului sovietic. Lãsând la o
parte dogmatismul, ei au parodiat creaþiile lor care au devenit
opere clasice ale literaturii
ucrainene. În acest fel se valida
deconstrucþia postmodernistã
care permitea sã se facã haz de credinþa oarbã în
pseudoidealuri. Aceastã polemicã a avut ºi o
parte pozitivã, în primul rând a ajutat generaþia
vârstnicã sã reevalueze trecutul ºi, în al doilea
rând, sã acorde atenþie încercãrilor artistice ale
tinerilor.
În componenþa grupãrilor literare au intrat în
special tinerii artiºti care au criticat ºi atacat
naþionalismul vulgar, realismul socialist cu
etichetele ºi regulile sale. Patosul eforturilor
artistice ale acestor tineri îl reprezintã cãutãrile
noului, orientarea cãtre cele mai bune realizãri
ale postmodernismului occidental.
Miºcãrile literare au dus la formarea unor
grupãri ca „Bu-Ba-Bu“ (Burlesk, Balahan, Bufonada), „Nova deheneraþia“, „Propala hramota“, „Zachidnyi viter“, „LuHoSad“, „Cervona fira“. Ei au creat în totalitate dupã forma discursului postmodernist, a cãrui caracteristicã
specificã, chiar de la început, a fost percepþia
lumii în mod ironic, epatarea, expresivitatea
unor contexte opuse din punct de vedere reflexiv.
Gruparea literarã „Bu-Ba-Bu“ a apãrut în
anul 1985 în oraºul Lviv. În componenþa acesteia intrã Iuri Andruchovyci, Oleksandr Irvaneþ,
Viktor Neborak. Ei sunt printre primii care au
conºtientizat nãruirea ce s-a produs în conºtiinþa oamenilor dupã destrãmarea Uniunii
Sovietice, au simþit dualitatea lumii ºi a psihicului omului colonial, însoþitã de doi factori:
depresia în masã ºi cultura râsului în masã.
Aceste lucruri au reprezentat patosul creaþiei
membrilor acestei grupãri literare. De asemenea, ei modernizeazã drama ucraineanã în versuri în stil baroc, burlescul ºi travestiul lui Ivan
Kotlearevskyi ºi creeazã o nouã variantã a
poeziei - show-ul poetic. Aici, ca ºi în eroii
nemuritori din Eneida lui Kotlearevskyi ºi în
Revizorul lui Gogol, eroul pozitiv este Râsul. În
anul 1994 ei au publicat cartea Bu-Ba-Bu.
T.v.o.[…]ry.
„Nova deheneraþia“ a apãrut în anul 1992 în
Ivano-Frankivsk. Din ea fac parte Stepan
Proþiuk, Ivan Þyperdiuk, Ivan Andruseak.
Tinerii poeþi s-au fãcut cunoscuþi prin publicarea volumului colectiv Nova deheneraþia, în
anul 1992. În manifestul grupãrii a fost explicatã denumirea acesteia: „degenerare - deoarece suntem copiii unei þãri decãzute ºi a unui
timp stricat“10. Epatajul, autoironia poeticã,
sarcasmul au reprezentat specificul cãutãrilor
reprezentanþilor acestei grupãri la începutul
anilor '90. În concepþia lor, aceastã lume nedreaptã este o lume tragicã ºi absurdã, conservativã ºi haoticã.
Într-un stil ironic, burlesc scriu Iurko Poza-

Pânã în zilele noastre, Ucraina nu a cunoscut
„secãtuirea“ culturalã, cum s-a întâmplat cu
Europa Occidentalã, ºi nici suprasaturaþia
tehnologiei care a dus la apariþia postmodernismului american, însã literatura ucraineanã
conºtientizeazã din ce în ce mai mult complexele psihologice dobândite de ucraineni în
ultimele decenii ºi de aceea nu poate sã evite
reflectãrile dureroase cu privire la renaºterea
naþionalã.
9 Lilia Lavrynovyci,
10 I. Andruseak, S.

Suceasnyi..., p. 44.
Proþiuk, I. Þyperdiuk,
Nova deheneraþia, Pereval, Ivano-Frankivsk,
1992.
11 Valentyna Sobol, Istoria ukrainskoi literatury XX - poceatku XXI st., Varºovia, 2007, p.
302-305.
Maria SZeMeNIUC

Pomenirea rãposaþilor
Aceastã tradiþie religioasã este pãstratã la noi, an
de an, ºi este sãvârºitã în a doua zi de Paºte la bisericuþa din deal, cum i se spune acestui locaº sfânt
din comuna Izvoarele Sucevei datoritã locului unde
este situat, de unde, în care parte ai privi, natura îþi
oferã un peisaj de o frumuseþe irealã ºi unde se
ajunge pe o ulicioarã sau mai de-a dreptul pe o
cãrãruie sinuoasã ce-ºi croieºte calea strãbãtând o
poianã ºi o pãdurice de molizi. Anul acesta slujba a
avut loc luni, 16 aprilie. Mai întâi însã preotul nostru paroh Valentin Ardelean împreunã cu preotul
Mihãiþã Mechno (fiu al satului) au oficiat în bisericuþã Liturghia. Prima pomenire a celor dragi,
chemaþi la Domnul, s-a fãcut chiar în cadrul sujbei,
iar în finalul ei preotul paroh a oficiat douã parastase la 40 de zile. Pomenirea morþilor din cimitirul,
care înconjoarã bisericuþa, a avut un ritual aparte.
Credincioºii cu coºurile pline cu preparate de Paºte
(ouã roºii, prãjituri, cozonaci ºi alte gustãri apetisante) au format, în curtea bisericuþei, un cerc culcând înaintea lor lumânãri aprinse. Preoþii n-au mai
contenit cu cântãrile bisericeºti de Paºte, cu agheasma micã sfinþind bucatele din coºuri care mai apoi
au fost date de pomanã la morminte pentru sufletele
celor trecuþi în eternitate. De reþinut predica preotului paroh care, printre altele, a spus „aceia care suntem în viaþã ºi ne zbatem sã-i învingem inerentele
necazuri nu trebuie sã-i uitãm pe cei dragi ai noºtri
care odihnesc în cimitir, sã le punem la cãpãtâi, de
câte ori avem prilejul, o lumânare, sã rostim o rugãciune folositoare pentru ca Dumnezeu sã le ierte
pãcatele“.
Decebal alexandru SeUL
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Discursul preçedintelui Viktor Ianukovyci la deschiderea
celei de a zecea sesiuni a Radei Supreme a Ucrainei
(Urmare din nr. 211-212)
Va continua procesul de dereglementare activitãþii întreprinzãtorilor.
Va fi combãtutã treptat, dar într-un mod hotãrât,
economia subteranã. Un rol important în aceastã
acþiune îl va juca noul Cod vamal. Sper ca
Parlamentul sã analizeze observaþiile mele la acest
document ºi sã-l adopte în cel mai scurt timp.
Pe de altã parte, înþeleg cã întreprinzãtorii se
plâng de unele acþiuni ale puterii, de presiuni administrative, de controale.
În ianuarie, am semnat o dispoziþie care va
împiedica astfel de fapte. Este limpede cã a venit
timpul sã limitãm prerogativele organelor de control. Trebuie sã punem capãt situaþiilor în care, din
dispoziþia unui funcþionar, poate fi opritã o activitate economicã. Cred cã o astfel de decizie intrã
exclusiv în competenþa tribunalului ºi numai atunci
când existã suficiente probe dovedite.
În viitorul apropiat ne vom ocupa, împreunã cu
Dvs. de schimbarea atitudinii organelor de ordine
faþã de întreprinzãtori.
O altã problemã este calitatea administraþiei de
stat, onestitatea funcþionarilor, omenia lor în relaþia
cu cetãþeanul. Anul trecut, am adoptat o nouã legislaþie care va permite combaterea corupþiei din sistemul administrativ. Chiar la începutul acestui an,
am aprobat noua strategie a politicii de stat în sfera
cadrelor pânã în anul 2020 ºi noile reguli de angajare în administraþia de stat. În 2012 va fi continuatã
reforma administrativã.
Obiectivul ei principal este reducerea substanþialã a aparatului birocratic care reprezintã
organele centrale ale puterii executive, îmbunãtãþirea disciplinei ºi a calitãþii serviciilor la nivel de
regiuni.
Vom reglementa aceste probleme prin lege. Eu
am iniþiat un proiect legislative ºi am supus dezbaterii Dvs. Legea privind serviciile administrative. În
prezent, proiectul este în curs de definitivare în
comitete, iar eu mizez pe susþinerea Dvs.
Sistemul de protecþie socialã necesitã ºi el schimbãri profunde. Modernizarea este un proces de scimbare dureros, dar necesar. Avem obligaþia sã aducem
la cunoºtinþa oamenilor faptul cã schimbãrile duc la
îmbunãtãþirea vieþii, cã ele asigurã o bunãstare realã.
ªtiu bine cã oamenii urmãresc cu mare atenþie
hotãrârile puterii în aceastã problemã.
De aceea, realizând aceste schimbãri, noi nu
avem dreptul sã înrãutãþim viaþa oamenilor. În acelaºi timp, nu avem dreptul sã ne ocupãm de
„egalizare“ care este ºi ea nedreaptã în raport cu o
persoanã sau alta.
De aceea, trebuie sã elaborãm, anul acesta, ºi sã
începem sã aplicãm un sistem viabil ºi achitabil de
ajutor social individualizat. Þara nu este o cazarmã
în care toþi primesc puþin ºi în mod egal. Fiecare
concetãþean trebuie sã simtã cã avem grijã de el ºi de
familia lui, iar ajutorul trebuie sã fie echitabil ºi bine
calculat.
În ceea ce priveºte reforma în sfera pensiilor a
fost adoptatã legea de bazã pentru efectuarea
ei.
Au fost stabilite, între altele, mãsurile ce privesc
stabilizarea fondului de pensii, mecanismul de introducere a nivelului de acumulare în sistemul de pensii cu toate acestea, pentru ca fondul de pensii sã nu
aibã defect, pentru introducerea nivelului de acumulare în sistemul de pensii ºi creºterea substanþialã a
pensiilor majoritãþii pensionarilor este necesar, ca,
încã în acest an, sã fie adoptate legi privind redistribuirea treptatã a contribuþiilor la fondul de pensii

între patron ºi lucrãtor; perfecþionarea modului de
calcul ºi de indexare a pensiilor, crearea unor
condiþii egale de indexare a pensiilor indiferent de
legea dupã care au fost stabilite acestea; eliberarea
sistemului pensiilor de solidaritate de contribuþii
nespecifice acestora (în special de finanþarea pensiilor anticipate ºi a celor speciale).
Pe de altã parte, principalul factor de stabilizare
a bugetului fondului de pensii ºi de creºtere a veniturilor populaþiei în ansamblu trebuie sã-l constituie
adoptarea de cãtre Rada Supremã a legilor privind
legalizarea muncii ºi a veniturilor.
Pregãtirea acestora depinde de adoptarea de cãtre
Parlament a Codului muncii. Acest obiectiv este prevãzut în proiectul Planului naþional de acþiune pe
2012 privind realizarea Programului de reforme economice.
Bugetul de stat pe 2012 prevede creºterea minimului de subzistenþã al persoanelor inapte pentru
muncã de la 820 hrivne în ianuarie la 884 hrivne în
decembrie.
Va creºte, de asemenea, cuantumul pensiei minime. ªtim cã acestea nu sunt nici pe departe ritmuri
care pot asigura pensionarului o viaþã lipsitã de sãrãcie. Pe de altã parte, cu prima ocazie, când creºterea
economicã o va permite, vom ridica standardele
sociale, deci ºi pensiile.
O altã direcþie importantã este reforma asistenþei
medicale. Ea a început în patru regiuni-pilot.
Cu toate acestea, lipsa suportului legislativ
frâneazã ritmul reformei.
Încã anul trecut trebuiau sã fie adoptate douã legi
care stau la baza reformãrii sistemului de asistenþã
medicalã de urgenþã ºi a construirii unei reþele
optime de instituþii medicale pentru populaþie.
Este vorba de proiectul Legii privind sistemul de
stat de asigurare a asistenþei medicale de urgenþã.
Anumite îmbunãtãþiri ale acestei asistenþe s-au
fãcut. S-au majorat fondurile pentru medicamentele
necesare asistenþei medicale de urgenþã.
Se procurã automobile pentru proiectele-pilot, a
fost demarat proiectul naþional „Primul ajutor“.
Totuºi, pentru ca cetãþenii sã simtã schimbãri
radicale în mai bine, aceste mãsuri sunt încã insuficiente. Toate prevederile de bazã referitoare la
crearea, finanþarea ºi administrarea acestui sistem
trebuie sã aibã o bazã legislativã. Numai schimbãrile
atunci vor dobândi un caracter de sistem.
Important este proiectul legii privind particularitãþile activitãþii instituþiilor de ocrotire a sãnãtãþii
care va trasa formatul ºi principiile reþelei modernizate de finanþare a instituþiilor medicale.
În afarã de aceasta, Comitetul pentru Reforme ºi
Guvernul elaboreazã programe sociale solide.
Sperãm cã aceste iniþiative vor fi susþinute la nivel
legislativ.
O atenþie specialã trebuie acordatã reformelor în
domeniul umanitar.
Reformele în diverse sfere ale acestui domeniu
nu pot fi declanºate înainte de a avea o concepþie
clarã asupra lor ºi legislaþia necesarã.
Un contraexemplu îl poate constitui reforma
învãþãmântului superior. Guvernul a început reorganizarea instituþiilor de învãþãmânt superior înainte ca
noile baze de funcþionare a acestora sã fie definite
printr-o lege adecvatã, ceea ce a dus la diverse probleme.
De aceea, adoptarea Legii învãþãmântului superior trebuie sã fie o sarcinã prioritarã. Aceastã lege nu
trebuie sã consfinþeascã starea actualã de lucruri.
Sunt necesare schimbãri radicale în direcþia
autonomiei instituþiilor de învãþãmânt superior pe
baza autoadministrãrii economice ºi administrative,

a îmbinãrii ºtiinþei cu educaþia ºi cu activitatea practicã.
Învãþãmântul trebuie sã reacþioneze flexibil, prin
mecanismul comenzilor de stat, la nevoile
economiei, în care sens trebuie prevãzutã o colaborare permanentã a instituþiilor de învãþãmânt superior cu patronatele.
Stimaþi participanþi la ºedinþã, 2012 etse anul
alegerilor în Rada Supremã a Ucrainei. ªtiu cã pentru fiecare parlamentar, pentru fiecare partid politic
reprezentat în parlament acesta este un examen
important.
Avem pentru prima datã în ultimii zece ani un
larg consens în ceea ce priveºte baza legislativã a
procesului electoral, adoptatã în toamna anului
2011. Avem, prin urmare, posibilitatea de a ne
pregãti de alegeri în liniºte, fãrã emoþii ºi conflicte.
Vreau sã mã adresez fracþiunilor de opoziþie cu
solicitarea sã revinã în Parlament. Þara nu poate fi
salvatã în piaþã, ºtim asta cu toþii. De aceea, trebuie
sã lucrãm pentru dezvoltarea þãrii, pentru ridicarea
nivelului de trai al oamenilor. Aceasta este obligaþia
aleºilor poporului indiferent de culoare politicã.
A devenit deja o tradiþie negativã ca în anul electoral sã stagneze dezvoltarea þãrii, sã predomine
show-urile politice ºi promisiunile populiste.
De aceea, consider cã, indiferent de partide ºi de
culori, trebuie sã þinem seama de particularitãþile
anului 2012 ºi sã nu ne luãm, cum se spune
„vacanþã“. Trebuie sã lucrãm împreunã, concetãþenii
noºtri sã simtã în acrst an cã reformele sunt schimbãri în mai bine, cã ele sunt condiþii noi ºi posibilitãþi noi. Iar cursa electoralã parlamentarã trebuie sã
ajute acest proces. Aºtept de la aceste alegeri o nouã
calitate a corpului parlamentar, toleranþã politicã,
discuþii serioase ºi productive despre viitorul þãrii
noastre, o muncã tenace ºi productivã.
În acest context, vreau sã atrag atenþia Dvs.
asupra hotãrârii preºedintelui privind crearea
Adunãrii constituþionale. Apreciez cã procesul constituþional este o sarcinã extrem de responsabilã pentru noi toþi.
Apreciez cã modificarea Constituþiei este o
sarcinã ce revine în primul rând specialiºtilor, oamenilor de ºtiinþã, societãþii civile ºi, evident, reprezentanþilor poporului în Parlament.
Procesul constituþional nu este o treabã pentru un
an ºi ea trebuie sã se facã în mod deschis ºi public.
În plus, aceastã muncã are ºi o mare funcþie de
instruire. Cetãþenii trebuie sã ºtie ce þarã construiesc.
De aceea, mã adresez Dvs. de la aceastã tribunã
solicitându-vã sã nu permiteþi politizarea acestui
proces, acordaþi, în sfârºit, încredere ºtiinþei ºi societãþii civile. Cãci avem cu toþii nevoie de un nou pact
social ºi nu de noi reguli banale de joc politic.
În închiere, Ucraina gãzduieºte, în 2012,
Campionatul european de fotbal. Este un eveniment
important ºi simbolic care o va prezenta într-un nou
mod Europei ºi lumii.
Acest eveniment ne convinge cã Ucraina este
parte inseparabilã a spaþiului european. Pentru noi,
drumul spre Uniunea Europeanã nu are altã alternativã. Aºtept din partea legislativului o muncã
serioasã ºi productivã pentru asigurarea legislativã a
procesului de integrare.
În 2012, vom stabili condiþiile juridice ale
colaborãrii economice cu partenerii noºtri internaþionali, bazele creãrii zonelor de comerþ liber cu
UE, cu þãrile CSI. Sper cã aceste hotãrâri vor fi
susþinute de Parlament.
Sunt convins cã în 2012 vom deveni mai puternici.
Vã mulþumesc pentru atenþie.
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