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Ziua Naþionalã a Ucrainei este una dintre
sãrbãtorile cele mai încãrcate de semnificaþii
din întreaga istorie a þãrii. Independenþa Ucrainei, adânc ºi îndelung râvnitã de poporul ucrainean, avea sã dea naºtere unui stat suveran la
24 august 1991, 90% dintre votanþii Referendumului din 1 decembrie 1991 salutând aceastã
decizie.
De
remarcat
faptul cã împlinirea
acestui deziderat
izvorât din însãºi
fiinþa naþionalã a
ucrainenilor uniþi
prin limbã, culturã
ºi istorie, a fost desãvârºitã
prin
adoptarea Actului de Independenþã care va sta
la baza Constituþiei (Constituþia Ucrainei,
Kiev, 1997), ce cuprinde prevederi democratice
care ºi-au pãstrat valoarea ºi în ziua de azi.
În cei 21 de ani, Ucraina a devenit un stat
democratic ce tinde sã semene cu cele occidentale, ajungând o putere economicã ºi politicã
importantã, care nu poate fi trecut cu vederea
pe plan internaþional. Ucraina este astãzi o þarã
în plinã modernizare, situându-se în topul mondial în domenii de vârf ca ºtiinþa ºi tehnologia
spaþialã. Explozia de creativitate ºi de muncã promite un mare viitor pentru poporul ucrainean.
În mesajul adresat poporului ucrainean cu
prilejul celei de-a 21-a aniversãri a independenþei Ucrainei, preºedintele Viktor Ianukovyci a
spus: „În pofida unor factori externi nefavorabili, în perioada 2010-2012, am reuºit, pe ansamblu, sã combatem efectele distrugãtoare ale
crizei ºi sã asigurãm o creºtere stabilã a produsului intern brut.
Succesele economice au impulsionat creºterea veniturilor reale ale ucrainenilor. Salariul
real a crescut, anul trecut, cu aproape 9%, iar în
prima jumãtate a anului 2012 cu aproape 16%.
Cursul stabil al hrivnei este un indicator
sigur pentru mediul de afaceri, un stimulent
pentru afluxul de investiþii strãine.
Se produc schimbãri calitative în structura
exporturilor, mai ales în sfera serviciilor.
Putem spune astãzi cu mândrie cã Ucraina
face parte din primii cinci cei mai mari exportatori de echipamente de programare.
Se realizeazã cu succes o serie de alte proiecte naþionale. Printre acestea se numãrã ºi
proiectul „Noua viaþã“ în cadrul cãruia au fost
deschise 6 centre perinatale în care s-au nãscut
deja opt mii de copii.
Un alt exemplu al aplicãrii proiectelor naþionale este construirea terminalului LNG în regiunea Odesa.

Un moment remarcabil în istoria Ucrainei
independente l-a constituit organizarea cu succes a etapei finale a campionatului european de
fotbal Euro-2012.
În ultimii doi ani, am reuºit sã accelerãm
substanþial construcþia unei serii întregi de proiecte importante de infrastructurã.
Este vorba de noi terminale aeroportuare, de

Desfãºurarea Euro-2012 în Ucraina a demonstrat lumii întregi cã noi suntem un partener sigur al comunitãþii internaþionale, capabili
sã realizãm sarcini complexe.
Sunt convins cã vom reconfirma acest lucru
prin organizarea la înalt nivel a campionatului
Europei la baschet în 2015 ºi cu prilejul întrecerii pentru organizarea în Ucraina a Jocurilor
Olimpice de Iarnã
în anul 2022“.
Cu ocazia Zilei
Independenþei,
Ucraina a fost îmbrãcatã în culori
galben-albastre. În
principalele ei oraºe, precum ºi în baze militare, au avut loc serbãri. Mulþi oameni
au serbat aceastã zi prin excursii ºi picnicuri.
Posturile ucrainene de radio ºi televiziune au
transmis programe speciale, iar ziarele ucrainene au publicat numere speciale dedicate sãrbãtorii.
Sã ne amintim ºi de faptul cã dialogul autoritãþilor româneºti cu cele ucrainene a evidenþiat de fiecare datã relaþiile parteneriale bune
existente între cele douã state, dorinþa reciprocã
de a le dezvolta în continuare cu atât mai mult,
cu cât în cursul acestui an am sãrbãtorit douã
decenii de relaþii diplomatice neîntrerupte. Aºadar, se poate afirma cã aceste relaþii se dezvoltã
progresiv în multe domenii, precum ºi faptul cã
ucrainenii din România, circa 55.000 de persoane declarate la ultimul recensãmânt, contribuie la dezvoltarea statului român ºi la evoluþia
pozitivã a legãturilor cu þara de origine.
În România, în cadrul manifestãrilor dedicate Zilei Independenþei a Ucrainei, Galeria
„Taras ªevcenko“ a filialei Suceava a UUR a
fost gazda expoziþiei de picturã „Artã ºi prietenie“; la vernisaj au participat numeroºi oameni
de culturã din judeþul Suceava ºi din Ucraina.
La Bucureºti, Ambasada Ucrainei în România a organizat o recepþie în sala „Constantin
Brâncuºi“ a Palatului Parlamentului. Excelenþa
Sa Teofil Bauer, ambasadorul Statului Ucrainean, a avut amabilitatea sã invite ºi sã primeascã numeroºi oaspeþi. Au þinut sã onoreze
cu prezenþa acest eveniment reprezentanþi ai
Administraþiei Prezidenþiale din România, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului
Apãrãrii Naþionale, membri ai corpului diplomatic acreditaþi în România, ºefi de instituþii,
intelectuali de marcã.
A fost de faþã, de asemenea,o parte a conducerii ºi a membrilor UUR.
Ion ROBCIUC
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drumuri ºi stadioane, de garnituri de tren modernizate, de infrastructurã hotelierã renovatã,
de puncte de control trecere a frontierei moderne, toate acestea formând o bazã solidã a creºterii economice viitoare.

Monumentul Independenþei Ucrainei
Finala campionatului european de fotbal a
arãtat lumii o Ucrainã nouã. Acest eveniment a
contribuit la abandonarea de cãtre europeni a
multor stereotipuri care le-au fost impuse de
unii politicieni de rea-credinþã.

Mesaje cåtre comunitåÆile ucrainene din Diaspora
cu prilejul Zilei Independenþei Ucrainei

Dragi prieteni,

Dragi prieteni,

Vã adresez un salut cordial cu prilejul aniversãrii a
21 de ani de la proclamarea independenþei Statului
Ucrainean!
Independenþa a devenit cea mai grandioasã realizare cu care a fost încununat drumul lung ºi complex
parcurs de poporul ucrainean spre autoafirmare, spre
obþinerea libertãþii ºi unitãþii. Ea a deschis calea spre
dezvoltarea Ucrainei pe baze care favorizeazã integrarea treptatã în familia naþiunilor europene.
Fie ca inimile voastre sã se umple de mândrie pentru cã sunteþi personal pãrtaºi la afirmarea Statului
Ucrainean independent, de dorinþã de unitate ºi înþelegere.
Preþuiesc grija voastrã sincerã ºi susþinerea voastrã
activã permanentã. Le consider o contribuþie importantã la consolidarea pe toate planurile a Ucrainei ca stat
democratic ºi prosper.
Vã urez multã sãnãtate, prosperitate ºi un destin
fericit. Vã doresc ca în cãminele voastre sã domneascã
fericirea ºi bunãstarea.
La mulþi ani!
Ministrul afacerilor externe al Ucrainei,
Konsteantyn Hryºcenko
Stimaþi ucraineni,
Vã felicit, în numele Consiliului Mondial
Ucrainean de Coordonare, cu prilejul aniversãrii Zilei proclamãrii Independenþei Ucrainei!
Multe generaþii de fii devotaþi ai Ucrainei au
luptat pentru dreptul de a fi stãpâni pe propriul
pãmânt. Din pãcate, aceastã luptã continuã ºi

SCRISOARE DESCHISÃ
Semnatarii prezentei scrisori deschise cerem
opiniei publice din Bucovina ºi membrilor comunitãþii ucrainene sã se disocieze de mascarada orchestratã de oameni care nu au nimic de a face cu comunitatea ucraineanã.
Menþionãm cã la aºa-zisul „referendum, urmat
în scurt timp de congresul extraordinar“, desfãºurat
pe 20 iulie 2012 la Suceava, nu au participat ucrainenii care au ceva de spus în legãturã cu problemele
noastre, ci doar marginalii, mânaþi de orgolii sau
interese materiale obscure, nu neapãrat de etnie
ucraineanã. Dezbinarea pe care o face în mijlocul
nostru Dumitru Morhan autointitulatul „preºedinte
al UUR“, care nu a articulat niciodatã coerent o frazã în limba ucraineanã, nu este întâmplãtoare. Dumitru Morhan ºi „elita“ lui sistematic au erodat ºi
pângãrit orice acþiune de bun augur a ucrainenilor.
Aºa-zisa „noua conducere“, NU NE REPREZINTÃ ºi este o sfidare la adresa noastrã, cetãþeni
oneºti ai României, este o sfidare la adresa autoritãþilor de stat ºi a justiþiei din þara noastrã.
Se ºtie cã în toatã aceastã perioadã falsurile au
stat la baza campaniei furibunde împotriva a tot ce
este ucrainean ºi UUR, în Suceava ºi în România.
Noi, intelectualii ucraineni din Bucovina, cerem
autoritãþilor competente sã se sesizeze în legãturã cu
falsurile grosolane, cu asumarea de competenþe necuvenite ºi lipsa celei mai elementare deontologii
de care au dat dovadã organizatorii aºa-zisului „referendum, urmat în scurt timp de congresul extraordinar“.
De asemenea, cerem conducerii Uniunii Ucrainenilor din România (UUR) ca dupã clarificarea
situaþiei din teritoriu sã iniþieze o dezbatere internã
privind prezentul ºi viitorul acestei organizaþii, ca
unic reprezentant al ucrainenilor din România, în
aºa fel încât corectitudinea, transparenþa, moralitatea ºi promovarea valorilor tradiþionale ucrainene
sã fie unicele repere ale ucrainenilor.
Semnãturi:
1. Chideºciuc Ioan - profesor, scriitor - Negos-
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Congresul Mondial al Ucrainenilor
(CMU) adreseazã sincere felicitãri tuturor
ucrainenilor din lume cu prilejul împlinirii
a 21 de ani de la adoptarea Actului istoric
al independenþei Ucrainei care a consfinþit
în plan legislativ aspiraþiile seculare ale
poporului ucrainean de a trãi într-un stat
independent ºi suveran.
Obþinerea independenþei a fost o victorie
asupra înrobirii seculare, asupra anihilãrii
oricãror încercãri de manifestare a spiritului naþional ucrainean, asupra genocidului
ºi holodomorurilor cu care duºmanii noºtri
încercau sã asimileze ºi sã menþinã Ucraina veºnic în robie.
Una dintre direcþiile activitãþii CMU de
la înfiinþarea lui cu 45 de ani în urmã ºi
pânã în anul 1991 a fost aceea de a oferi
lumii informaþii adevãrate despre acþiunile
antiucrainene ale imperiului sovietic ºi
despre statutul Ucrainei subjugate, precum
ºi de a face totul pentru ca ea sã-ºi recâºtige statalitatea. Iar odatã cu proclamarea
Actului de independenþã, CMU ºi-a con-

centrat activitatea asupra afirmãrii Statului
Ucrainean independent.
CMU face apel la toþi ucrainenii sã
apere acest dar nepreþuit care este independenþa, sã iubeascã ºi sã cinsteascã limba ºi
cultura ucraineanã ºi sã munceascã cu ºi
mai multã dãruire ºi perseverenþã pentru
renaºterea naþionalã ºi dezvoltarea Statului
Ucrainean, având mai ales în vedere încercãrile diferitelor forþe de a-l aduce din nou
în stare de colonie.
CMU este o suprastructurã internaþionalã de coordonare a comunitãþilor ucrainene din Diaspora care reprezintã interesele a peste 20 de milioane de ucraineni.
CMU reuneºte organizaþii ucrainene din 32
de þãri ºi întreþine relaþii cu ucrainenii din
alte 15 þãri. Înfiinþatã în 1967 ca organizaþie nonprofit, CMU a fost recunoscutã, în
2003, drept organizaþie nonguvernamentalã cu statut consultativ special de Consiliul
Economic ºi Social al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
Congresul Mondial al Ucrainenilor

dupã 21 de ani de independenþã. Vor mai trebui turi, iar încrederea într-un viitor mai bun sã vã
depuse multe eforturi pentru ca ucrainenii sã ajute sã atingeþi noi culmi spre gloria Patriei
aibã, în sfârºit, þara pe care o meritã - de- noastre.
mocraticã, liberã, cu un grad înalt de spirituaSlavã Ucrainei!
litate ºi stabilã din punct de vedere economic.
Aºadar, vã doresc forþã ºi entuziasm, bunãPreºedintele Consiliului Mondial
stare, pace ºi înþelegere în familiile voastre. Fie
Ucrainean de Coordonare,
ca prietenii voºtri devotaþi sã vã fie mereu alãMychailo Ratuºnyi

Intelectualii ucraineni din Bucovina se dezic
de „referendumul“ çi „congresul extraordinar“
orchestrat de Dumitru Morhan
tina; 2. Mihoc Lucia - profesor Suceava; 3. Petraºuc
Boreslaw - inginer - Suceava; 4. Plecan Ionuþ - profesor - Bãlcãuþi; 5. Perejuc Gheorghe - farmacist Siret; 6. ªtubianu Anca - profesor - Siret; 7. Grigoraº Felicia - educatoare pensionarã - Negostina;
8. Maidaniuc Nicolae - profesor - Siret; 9. Mihãescu
Mihai - profesor - Siret; 10. Huþan Mihaela - inginer - Suceava; 11. ªoiman Petru - profesor - Bãlcãuþi; 12. Iavorenciuc Atanasie - învãþãtor pensionar
- Siret; 13. Grigoraº Livia - asistent AMP - Negostina; 14. Perejuc Claudia - farmacistã - Siret; 15.
Huþan Aurora - învãþãtoare pensionarã - Suceava;
16. Huþan Vasile - inginer - Suceava; 17. Popovics
Tamara - medic - Siret; 18. Petraºuc Daniel - preot
- parohia Negostina; 19. Grigoraº Ioan - agent poºtal - Negostina; 20. Ursachi Marcela - inginer - Bãlcãuti; 21. Ursachi Diana - elev olimpic - Bãlcãuþi;
22. Petraºuc Ana - învãþãtor pensionar - Bãlcãuþi;
23. Petraºuc Vasile - învãþãtor pensionar - Bãlcãuþi;
24. Plecan Narcisa - profesor - Balcãuþi; 25. ªoucaliuc Ioan - inginer - Siret 26. Usatiuc Valeria învãþãtor pensionar - Balcãuþi; 27. Crasuleac
Cornelia - bibliotecar pensionar - Siret; 28.
Crasuleac Ilie - inginer - Siret; 29. Popovics Vasile
- preot - parohia gr. cat. Siret; 30. Grigoraº Silviu profesor - Negostina; 31. Cureliuc Nicolai - profesor, jurnalist - Mãriþei; 32. Berbeneciuc Ilie - învãþãtor pensionar - Bãlcãuþi; 33. Grigorciuc Lãcrãmioara - profesor - Bãlcãuþi; 34. Voloºciuc Mihai poet - Negostina; 35. Fraseniuc Eusebie - profesor Negostina; 36. Fraseniuc Lucreþia - profesor - Negostina; 37. Fraseniuc Diana - profesor - Negostina;
38. Fraseniuc George - maistru - Negostina; 39.

Fraseniuc Carmen - profesor - Negostina; 40. Serdenciuc Victor - profesor - Negostina; 41. Chideºa
Antoneta - profesor - Negostina; 42. Fraseniuc
Maria - profesor pensionar - Negostina; 43. ªoiman
Vasile - învãþãtor - Bãlcãuþi; 44. ªoiman Rodica profesor - Bãlcãuþi; 45. Gheorghi Mihai - învãþãtor
pensionar - Brodina; 46. Gheorghi Artemizia învãþãtor pens. - Brodina; 47. Cega Gheorghe învãþãtor pens., scriitor - Nisipitu; 48. Pascariu
Vasile - insp. I.S.U. - Milisãuþi; 49. Brechler Liliana
- profesor - Rãdãuþi; 50. Cazac Narcisa - învãþãtor Rãdãuþi; 51. Marici Mihai - preot parohia ortodoxã
Bãlcãuþi; 52. Nicolaiºãn Nicolae - preot gr. cat. parohia Cacica; 53. Ardelean Valentin - preot parohia ortodoxã - Izvoarele Sucevei; 54. Sauciuc Ilie profesor - Paltinu; 55. Sauciuc Elisabeta Elena profesor - Paltinu; 56. Negurã Viorica - profesor Paltinu; 57. Puºcã Ilaria - profesor - Ciumârna; 58.
Puºcã Traian - profesor - Ciumârna; 59. Reguº
Aspazia - conferenþiar dr. - Ipoteºti; 60. Zaharia
Mariana - asistent medical - ªcheia; 61. Mazureac
Alina - profesor - ªerbãuþi; 62. Prelipcean Zorica tehnician - Suceava; 63. Grigoraº Lidia - învãþãtor
pens. - Suceava; 64. Grigoraº ªtefan - învãþãtor
pens. - Suceava; 65. Tifiniuc Maria - profesor - Dãrmãneºti; 66. Stasiuc Veronica - educatoare - Ploºci
Izvoare; 67. Cega Valentina - educatoare - Brodina
de Sus; 68. Berla Vasilena - învãþãtoare - Brodina de
Sus; 69. Coneac Viorica - profesor - Brodina; 70.
Lesenciuc Eugenia - profesor - Brodina de Sus; 71.
Sericiuc Gheorghiþã - inginer - Suceava; 72.
Cobziuc Mihai - preot - parohia ortodoxã
Dãrmãneºti.
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Conform Recensãmântului populaþiei din
2002, în Maramureº trãiesc peste 34 de mii de
ucraineni, adicã 60% din totalul ucrainenilor
din România. Populaþia ucraineanã este majoritarã în comunele Poienile de sub Munte (10.033
loc., 96,64%), Repedea (4.761 loc., 97,67%),
Ruscova (4.854 loc., 94,31 %), Bistra (4.423
loc., 90,91 %), Rona de Sus (4.698 loc.,
86,46%), Bocicoiu Mare (4.468 loc., 59,06% ),
Remeþi (3.058 loc., 73,90%). Numeroºi ucraineni trãiesc ºi la Sighet, unde avem Vicariatul
Ortodox Ucrainean din România, Viºeu de Sus,
Baia Sprie sau Baia Mare. În Maramureº, avem
16 biserici ucrainene ortodoxe, douã mãnãstiri,
biserici greco-catolice, dar ºi lãcaºuri de cult
neoprotestante. În fiecare comunã populatã de
ucraineni, avem ºcoli în care se predã limba
maternã, iar la Sighetu Marmaþiei avem, din
1998, Liceul Ucrainean „Taras ªevcenko“. În
inima Maramureºului, la Sighetu Marmaþiei,
avem sediul filialei Maramureº a UUR. ªi în
acest an ne-am ocupat de buna organizare ºi
desfãºurare a Festivalului naþional de colinde,
datini ºi obiceiuri de iarnã la ucraineni, a
Olimpiadei de limba ºi literatura ucraineanã etapa judeþeanã; am reuºit traducerea manualelor de istorie ºi geografie pentru clasele a
VIII-a, în limba ucraineanã. Am participat cu
Euforia TV la realizarea concursului de pregãtire a mâncãrurilor tradiþionale ucrainene în
cadrul emisiunii „Sã gãtim româneºte“. În
parteneriat cu ªcoala din Valea Viºeului ºi
ªcoala cu clasele I-VIII din Vatra Moldoviþei
ne-am implicat în proiectul „Încondeierea
ouãlor de Paºti“. Ne implicãm ºi în proiectul de
parteneriat educaþional între ºcoli intitulat
„Comunicarea între instituþiile de învãþãmânt un atu în viitoarea orientare profesionalã“ alãturi de Liceul Ucrainean „Taras ªevcenko“ din
Sighetu Marmaþiei ºi ªcoala de Pregãtire a
Agenþilor Poliþiei de Frontierã Oradea. Avem ºi

Ucrainenii
din
Maramureç
un acord de parteneriat cu ªcoala nr. 4 din
Poienile de sub Munte în cadrul proiectului
educaþional „Pe drumuri de istorie ºi culturã“.
Am susþinut financiar deplasarea echipei de fotbal a ªcolii de Arte ºi Meserii din Poienile de
sub Munte, în vederea participãrii la faza
judeþeanã a campionatului de fotbal - gimnaziu
rural, organizatã la Baia Mare. Tot pentru
aceastã echipã am asigurat echipamentele
sportive. În acest an, sãrbãtorirea poetului
ucrainean Taras ªevcenko am desfãºurat-o în
localitatea Ruscova. Am asigurat transportul
pentru participarea unui grup de etnici ucraineni la târgul AGRARIA - Cluj. Am sprijinit
acþiunea culturalã de la Poienile de sub Munte „Cinstirea veteranilor de rãzboi“, dar ºi manifestarea „Obiceiuri pastorale la ucraineni - mira
la huþuli“, care s-a desfãºurat la Bistra. Sã nu
uitãm nici „Concursul de recitare a poeziei
ucrainene“ - faza judeþeanã, desfãºurat la Rona
de Sus ºi faza naþionalã de la Sighetu Marmaþiei. Am facilitat transportul pentru un grup
de persoane din Coºtiui la hramul bisericii din

Lansarea unui proiect transfrontalier
în MunÆii Maramureçului
În perioada 6-7 august 2012, în comuna
Leordina, judeþul Maramureº, a avut loc reuniunea Comitetului de Planificare Strategicã a
teritoriului transfrontalier Valea Ruscovei (România). Asociaþia pentru Dezvoltare Localã
„Ivan Krevan“ din comuna Repedea, în parteneriat cu Agenþia pentru Dezvoltarea de Iniþiative
Private din Ivano-Frankivsk, Ucraina, în calitate
de lider de proiect ºi Administraþia de Stat
Ivano-Frankivsk, Consiliul Raional Verchovyna,
Asociaþia de Turism a Regiunii Ivano-Frankivsk, precum ºi Consiliul Local Poienile de sub
Munte, cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor din
România (UUR), deruleazã, în perioada aprilie
2012 - aprilie 2014, proiectul „Dezvoltarea localã prin crearea de condiþii pentru deschiderea
unui punct de trecere a frontierei ºi construcþia
unui drum în dreptul localitãþii Poienile de sub
Munte (Maramureº, România) ºi ªybene (raionul Verchovyna, Ucraina)“, finanþat de Uniunea
Europeanã ºi Guvernul României prin Programul de Cooperare Transfrontalierã ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, 2007-2013.
La aceastã reuniune, din partea Uniunii
Ucrainenilor din România (UUR) au participat
preºedintele UUR, dl deputat ªtefan Buciuta,
prim-vicepresedintele, dl Miroslav Petreþchi, ºi
consilierul economic al UUR, dl Nicolae Miroslav Petreþchi.
Prin acest proiect se urmãreºte:
- creºterea gradului de cooperare între comunitãþile din zona transfrontalierã în planificarea
durabilã a dezvoltãrii socio-economice din zona
þintã a proiectului;
- promovarea oportunitãþilor de investiþii din
zonele de frontierã a regiunii Ivano-Frankivsk
din Ucraina ºi judeþul Maramureº din România;
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- creºterea gradului de cunoaºtere a aspectelor socio-economice, tehnice ºi de mediu pentru deschiderea unui punct de trecere a frontierei
în zona Munþilor Maramureºului ºi evaluarea
costurilor pentru construirea unui drum auto
transfrontalier;
- crearea cadrului de dialog între funcþionarii
publici din guvernele celor douã þãri privind
deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei în dreptul comunei Poienile de sub Munte;
- faciliatarea cooperãrii între comunitãþile
locale, asociaþiile de afaceri ºi agenþiile de protecþia mediului de pe ambele pãrþi ale frontierei
româno-ucrainene.
Rezultatele acestui proiect sunt urmãtoarele:
- creºterea gradului de colaborare transfrontalierã dintre cele douã regiuni þintã ºi facilitarea unificãrii eforturilor de dezvoltare localã a
comunitãþilor de graniþã;
- realizarea unei strategii comune de dezvoltare durabilã a celor douã regiuni transfrontaliere;
- promovarea oportunitãþilor de investiþii
pentru dezvoltarea afacerilor în ambele regiuni
þintã;
- realizarea unei baze de date de investiþii
pentru sectoarele prioritare de dezvoltare în
regiunile þintã;
- realizarea unor studii privind construcþia
unui drum în zona Iltsi-ªybene din Ucraina;
- realizarea unei campanii de lobby pe lângã
autoritãþile publice din cele douã þãri pentru
sprijinirea deschiderii unui punct de trecere a
frontierei în Munþii Maramureºului.
Nicolae Miroslav PetReþChI

ªumuleu Ciuc - Harghita. Am contribuit la premierea elevilor merituoºi, dar ºi la îmbogãþirea
fondului de carte la bibliotecile ºcolare. Grupurile artistice au primit instrumente muzicale.
Am fost cu un grup de elevi din Ruscova ºi
Repedea în Tabãra Internaþionalã „Artek“ din
Crimeea, care s-a desfãºurat în aceastã varã. Pe
lângã toate acestea, trebuie sã fac o precizare
deosebit de importantã. Conducerea Uniunii
Ucrainenilor din România (UUR), reprezentatã
prin preºedintele ªtefan Buciuta, deputat în
Parlamentul României, dezaprobã aºa-numitul
„referendum ºi congres extraordinar pentru
alegerea unei noi conduceri la Uniunea Ucrainenilor din România“, care a avut loc la
Suceava, în data de 20 iulie 2012, convocat de
Dumitru Morhan, care pânã nu demult se erija
în preºedinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor, iar în urma acestei întruniri se dã drept
preºedinte sau dupã mintea lui „unificator al
tuturor ucrainenilor“. Niciunul dintre susþinãtorii lui Dumitru Morhan nu este membru al
Uniunii Ucrainenilor din România. Dumitru
Morhan în niciun caz nu poate reprezenta
Uniunea Ucrainenilor din România, fiind în
litigiu cu aceasta ºi având dosare penale la
Curtea de Apel Suceava, la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Suceava ºi Judecãtoria Sectorului 1, Bucureºti. Prin convocarea referendumului ºi congresului extraordinar al Uniunii
Ucrainenilor din România, Morhan Dumitru ºi
complicii lui au comis infracþiune de uzurpare
de calitãþi oficiale, pedepsitã de codul penal.
Unde mai pui cã, aºa cum am vãzut la televizor,
în salã erau ºi copii de-o ºchioapã sau elevi de
gimnaziu, care au votat ºi ei!
Miroslav PetReþChI,
preºedintele filialei Maramureº a UUR
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În cadrul manifestãrilor cultural-ºtiinþifice
dedicate Zilei Independenþei Ucrainei, în data
de 22 august a.c., la Centrul Cultural Informaþional al Ucrainei la Bucureºti, a avut loc lansarea cãrþii Ucraina-România: 20 de ani de relaþii
diplomatice.
Cartea conþine mesaje de salut, cuvântãri ºi
comunicãri ºtiinþifice (în limbile ucraineanã,
românã ºi englezã), susþinute în cadrul mesei
rotunde din 17 februarie 2012, la Bucureºti, pe
tema „20 de ani de la stabilirea relaþiilor diplomatice între Ucraina ºi România“.
La eveniment au participat personalitãþi
reprezentative ale vieþii culturale ºi ºtiinþifice,
prieteni ai Ucrainei. În cuvântul sãu, ambasadorul extraordinar ºi plenipotenþiar al Ucrainei,
Teofil Bauer, a vorbit despre semnificaþia relaþiilor ucraineano-române în cei 21 de ani, statutul lor în prezent ºi despre perspectivele lor în
viitor.
În continuare, reproducem cuvântul primvicepreºedintelui UUR, Ion Robciuc, la acest
eveniment cultural-ºtiinþific: „Salut apariþia
cãrþii Ucraina-România: 20 de ani de relaþii
diplomatice. Ea include mesajele de salut, cuvântãrile ºi comunicãrile ºtiinþifice ale unor
prestigioase personalitãþi din România ºi Ucraina care au luat parte, în ziua de 17 februarie
a.c., la masa rotundã pe tema «20 de ani de
relaþii diplomatice ucraineano-române», organizatã de Ambasada Ucrainei în România.

Lansare
de carte
Au participat atunci: fostul ministru de
externe al României, prof. Adrian Cioroianu,
unii membri ai corpului diplomatic acreditaþi în
România, consilieri prezidenþiali, senatori ºi
deputaþi, reprezentanþi ai mediului academic ºi
universitar din România ºi Ucraina, prieteni ai
Ucrainei. Au fost de faþã ºi reprezentanþi ai conducerii UUR.
Cartea pe care o lanseazã Ambasada Ucrainei în România este o contribuþie importantã la
istoria relaþiilor diplomatice româno-ucrainene.
UUR, prin statutul sãu, a fost întotdeauna un
factor de coeziune între cele douã state, contribuind la dezvoltarea relaþiilor bilaterale.
Organizaþia noastrã continuã sã creadã cã
trebuie reactivatã Comisia mixtã interguvernamentalã privind drepturile minoritãþilor care
este cel mai potrivit cadru pentru discutarea
tuturor problemelor minoritãþii ucrainene din

România ºi ale minoritãþii române din Ucraina.
De la stabilirea relaþiilor diplomatice româno-ucrainene, ele au cunoscut o dezvoltare progresivã; credem cã pe viitor relaþiile românoucrainene se vor extinde ºi se vor consolida mai
mult“.
Ion ROBCIUC

ExpoziÆia de picturå „Artå çi prietenie"
De Ziua Independenþei Ucrainei

Suceava: „Doamnelor ºi domnilor, stimaþi invitaþi din Ucraina ºi din România, mã bucur cã
Actul de Indepedenþã a Ucrainei a fost adop- azi, la Galeria „Taras ªevcentat de Parlamentul Ucrainean la 24 august 1991, ko“ aþi venit pentru un
moment deosebit ce înseamnã a 21-a aniversare
a Independenþei Ucrainei. Cinci pictori s-au întrunit pentru a-ºi prezenta lucrãrile drept respect pentru aceastã zi.
Mã bucur cã în Bucovina
se desfãºoarã astfel de
activitãþi. Multe picturi
de aici prezintã flori care
constituie coloritul acestor þinuturi“.
Excelenþa Sa Vasyl
Boieciko - consul general al Ucrainei la Suceava: „Sãrbãtorim împreunã cu dumneavoastrã 21
Personalitãþi prezente la evenimentul sucevean
de ani de la proclamarea
Independenþei Ucrainei. Avem relaþii foarte
în urma încercãrii unei tentative de loviturã de bune cu România. Suntem foarte mândri de
stat la 19 august 1991, în care liderii comuniºti evenimentul Euro 2012. Toþi cei care ne-au vizdin fosta Uniune Sovieticã au încercat sã itat þara cu prilejul acestui eveniment ºi-au dat
restabileascã controlul partidului comunist. Pro- seama cã suntem un popor care vrea sã aibã
clamarea independenþei Ucrainei a fost subiectul Referendumului din 1 decembrie
1991, fiind adoptatã de votanþi cu majoritate
de voturi.
Uniunea Ucrainenilor din România, filiala
Suceava a celebrat vineri, 24 august 2012,
Ziua Independenþei Ucrainei prin expoziþia de
picturã „Artã ºi prietenie“ vernisatã la Galeria
„Taras ªevcenko“ de la sediul UUR.
Expoziþia a cuprins un numãr de 48 de lucrãri în acuarelã ºi ulei, realizate de pictorii
suceveni amatori: Iosif Csukat, Iulian Dziubinski, Gheorghe Robciuc, Mihai Tipa, Ioan
Bodnar.
La vernisaj au participat numeroºi oameni
de culturã din judeþul Suceava ºi din Ucraina.
Voi reda pe scurt câteva luãri de cuvânt.
Ioan Bodnar, preºedintele UUR, filiala
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relaþii foarte bune cu toate þãrile din lume. Vã
mulþumesc foarte mult pentru organizarea acestui eveniment.
Profesor, jurnalist - Roman
Istrati: Lucrul cel mai important este cã aici expun lucrãri
de mare þinutã un maghiar, un
polonez ºi un ucrainean. Ideea
ar trebui reluatã ºi de alte galerii. Aºadar, faptul cã în afarã de
ucraineni de acest eveniment
se bucurã românii, maghiarii,
polonezii ºi nu numai este îmbucurãtor. Mulþumiri artiºtilor!“
Poetul Mihai Sultana Vicol:
„Bucovina este o Elveþie în miniaturã unde minoritãþile conlocuitoare au o limbã comunã,
ºi, aceasta este prietenia. Ziua
Ucrainei a însemnat pentru
bucovineni o înþelegere prin
frumos, frumosul fiind de data
asta arta plasticã. Ziua naþionalã a fiecãrui stat
este o zi de simþire simbolicã cãtre trecut, prezent ºi viitor“.
Aurel Buzincu - director executiv la Direcþia
pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural ºi
Naþional Suceava: „Instituþia pe care o conduc
se aflã în chirie, în clãdirea în care îºi are sediul Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Suceava, fiind proprietara spaþiului ºi sunt
bucuros de o astfel de vecinãtate. Particip la
toate activitãþile organizate la sediul UUR ºi-n
alte locaþii. Faptul cã vecinãtatea UUR este
beneficã, mi-am cumpãrat o casã, unde credeþi? În comuna Dãrmãneºti, unde trãiesc
ucraineni de treabã ºi muncitori.“
Au fost multe luãri de cuvânt atât în limba
românã, cât ºi în limba ucraineanã, ascultãtorii
având în dl Ioan Bodnar un translator perfect.
De remarcat faptul cã Excelenþa Sa Vasyl
Boieciko vorbeºte foarte bine limba românã.
În rest, las fotografiile sã vorbeascã.
Kolea KUReLIUK
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„Vocile Negostinei“

Iatã cã în luna august
se împlineºte un an de
când a luat fiinþã Grupul
vocal feminin ucrainean
„Vocile Negostinei“. Nu
putem trece aºa uºor peste
acest eveniment, trebuie
sã-l sãrbãtorim.
Dar aº vrea sã amintesc
cã la Negostina, judeþul
Suceava activitatea culturalã a ocupat întotdeauna un loc important.
Negostina a avut mereu formaþii de toate
genurile. Aici putem aminti: „Florile Negos-

tinei“ ºi „Bujorii Negostinei“, conduse de dl
Voloºciuc Mihai, „Strunele Negostinei“, condusã de dl prof. Maidaniuc Nicolae, „Plai
negostinean“, condusã de dna prof. Ianoº Zirca, formaþia de dansuri populare condusã de dl
Malanciuc Virgil. Despre aceste formaþii, cât ºi
despre altele s-a mai scris anul trecut, în 2011,
când am sãrbãtorit „60 de ani de activitate culturalã în Negostina“.
De ce „Vocile Negostinei“?
Oamenii satului iubesc mult cântecul popular ucrainean, de aceea la fiecare eveniment
mai important din viaþa localitãþii toatã lumea
cântã în limba maternã - ucraineanã. Nu exisã
nuntã la care sã nu se interpreteze cele mai
cunoscute cântece populare ucrainene: „V
kinþi hrebli“, „Oi na hori þerkva“, „Zaþvyla ruja
troiaka“ etc. La Cãminul Cultural rãsunã vocile negostinenilor. Mai întâi dau tonul femeile,
iar când li se alãturã ºi bãrbaþii cântecul ucrainean pãtrunde în sufletul ºi inima oricui
ascultã. Muzica e foarte melodioasã ºi de cele
mai multe ori duioasã, care exprimã cele mai
adânci sentimente ale omului. Fanfara sau orchestra nunþii amuþesc când încep negostinenii
sã cânte.
În cadrul organizaþiei locale a
Uniunii Ucrainenilor din Negostina s-a dezbãtut ºi problema cântecului popular ucrainean. La
iniþiativa câtorva doamne din Organizaþia de Femei, care este condusã de tânãra profesoarã Antoneta Chideºa, s-a pus problema
înfiinþãrii unui grup vocal feminin
care sã culeagã cele mai frumoase
cântece care sã fie interpretate ori
de câte ori va fi nevoie. Aºa s-a
întâmplat. Începutul a fost mai
greu. L-am rugat pe dl prof. Maidaniuc Nicolae sã ne ajute cu
acompaniamentul. La primul
spectacol, ne-au fost alãturi douã
mandoline sub bagheta dlui prof.
Maidaniuc Nicolae. Dupã aceea a
început sã ne ajute poetul, compozitorul, instrumentistul, dl Vo-
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loºciuc Mihai cu acordeonul, de la care am
învãþat câteva cântece noi deosebit de frumoase. Am continuat cu repetiþiile ºi nu ne-am dat
bãtute atunci când alþii doreau desfiinþarea
grupului. Un loc de frunte în repertoriul grupului
îl au cântecele umoristice gustate pretutindeni
de publicul ucrainean,
chiar ºi de cei strãini
care înþeleg limba. Unele dintre acestea sunt
arhicunoscute, iar altele
sunt compoziþii proprii
ale dlui Voloºciuc Mihai,
care vizeazã diferite aspecte critice ale vieþii:
aviditatea de bani, beþia,
lenea, care din pãcate se
petrec în zilele noastre.
Aici amintim cântecele:
„ªireata“, „A ieºit baba
din cârciumã“. Cu acest
grup am participat la
câteva evenimente din localitãþile Siret „Zilele culturii ucrainene“; Suceava - la „Consulatul ucrainean“; Rãdãuþi - Zilele oraºului Festivalul „Arcanul“; Cârlibaba - „Zilele comunei“.
Grupul este compus din cele mai frumoase
ºi melodioase voci pe
care
le
amintim:
Grigoraº Livia, Grigoriciuc Silvia,
prof. Fraseniuc Diana,
prof. Chideºa Antoneta,
prof. Dascaliuc Lidia,
prof. Piþuc
Mihaela,
prof. Fraseniuc N. Maria, Cozaciuc
Mariana, Gri-

goriciuc Cristina, Popa
Mariana, educatoarea Grigoraº Felicia. Ne bucurã
tare mult cã în mijlocul
nostru se aflã tineri talentaþi: elevi, studenþi, profesori (fete ºi bãieþi), care
însufleþesc cu adevãrat
activitatea grupului nostru. În prezent, acompaniamentul este asigurat de
tânãrul Grigoriciuc George, absolvent al ªcolii Populare de Artã, care iubeºte folclorul popular ucrainean ºi, în aceeaºi mãsurã, preþuieºte
compoziþiile autorilor ucraineni.
Am organizat ºi manifestãri populare proprii la Cãminul Cultural din Negostina „Nazarie Iaremciuk“ (denumire din pãcate neoficializatã prin decizie de cãtre cei autorizaþi),
un mare artist al cântecului de estradã ucrainean, care a fost oaspetele nostru, iar dupã
moartea sa, Cãminului Cultural i s-a fixat o
placã comemorativã ce aminteºte cu drag de
prezenþa sa în mijlocul ucrainenilor noºtri.
Grupul nostru a colaborat foarte bine, de o
vreme încoace, cu renumitul ansamblu „Kozaciok“ din Bãlcãuþi condus de dl prof. ªoiman Petru, care spre bucuria ºi mulþumirea
noastrã a ieºit ºi consilier local din partea
Uniunii Ucrainenilor. Am dori sã continuãm
aceastã colaborare având în vedere succesul
mare de care se bucurã aceastã formaþie în rândul spectatorilor din þarã, chiar ºi peste hotare.
Capacitatea interpretativã a Grupului feminin
ucrainean „Vocile Negostinei“, de valorificare
a comorilor cântecului popular ucrainean oferã
ansamblului „Kozaciok“ posibilitãþi coregrafice nebãnuite ce depind de mãiestria ºi talentul instructorului.
Unde cântã ucrainenii, toatã lumea se

opreºte ºi-i ascultã. Doar câteva titluri amintim aici: „Oi
u vyºnevomu sadu“, „Horila
sosna, palala“, „V kinþi hrebli
ºumleat verby“, „V sadu huleala“, „Ciorni oci iak teren“.
Apropiatele zile de toamnã
ºi de iarnã ne invitã sã ne întâlnim mai des la repetiþii în
cadrul Cãminului Cultural ºi
bibliotecii ucrainene „Ion
Abramiuc“, la reuniuni de
popularizare a cântecului ºi
colindelor tradiþionale ucrainene pentru a prezenta spectatorilor concerte ºi ºezãtori
culturale bazate folclor autentic ucrainean.
Felicia GRIGORaª
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Surprizele „Zilelor Humorului“
Aºteptatã cu multã nerãbdare de locuitorii
oraºului, dar nu numai de aceºtia, în perioada
13-15 iulie la Gura Humorului s-a desfãºurat o
nouã ediþie a Festivalului „Zilele Humorului“.
Ca ºi la ediþiile precedente, aceastã manifestare de mare amploare a avut un program
variat, cu multe activitãþi, dintre care nu au lipsit acþiuni culturale, concursuri sportive ºi
diverse alte manifestãri, inclusiv, activitãþi desfãºurate în parcul distractiv. Conform tradiþiei,
nu au lipsit nici Târgul meºteºugarilor,
Festivalul gastronomic ºi Balul gospodarilor,
Nunta de aur la ... Humor, Festivalul Internaþional de Graficã Satiricã ºi Literaturã Umoristicã
„Umor la Gura Humorului“ - ediþia a 22-a, concursul „Cel mai puternic om din Bucovina“ ºi
altele.
În premierã, anul acesta a avut loc ºi prima
ediþie a Festivalului internaþional de muzicã
uºoarã pentru copii „Steaua de Cristal“ la care,
pe lângã copii din România, printre aceºtia
numãrându-se ºi Ioana Robciuc din Suceava, au
participat ºi copii din multe alte þãri ca Serbia,
Rusia, Polonia, Republica Moldova ºi Ucraina.
Acest festival s-a bucurat de mare succes la
public, toþi concurenþii fiind excepþionali, adevãrate talente ºi vedete în devenire, aplaudaþi la
scenã deschisã.
Târgul meºteºugarilor, despre care am
pomenit la început, a fost deja la a VII-a ediþie.
Organizat de Asociaþia Meºterilor Populari din
Bucovina, târgul a prezentat produse artizanale
din lemn ºi ceramicã, broderii, þesãturi ºi cusãturi populare, ouã încondeiate,
picturã pe lemn, mãºti populare
etc. Pentru eliminarea kitschului, promovarea produselor autentice, pãstrarea artei ºi meºteºugului, meºteºugarii sunt
reuniþi în asociaþie. Printre aceºtia pot fi amintiþi Florin Cramariuc (preºedintele Asociaþiei),
Cazac Cornelia din Rãdãuþi
(confecþii de costume ornamentale cu mãrgele) Fercal Valeria
din satul Paltin comuna Vatra
Moldoviþei (specializatã în încondeierea ouãlor), Paºcaniuc
Dumitru din comuna Marginea
(specializat în olãrit), Buraciuc
Iulia ºi Buraciuc Niculina din
Suceava (specializate în împletituri ºi broderii), Zinici Ioan din
Izvoarele Sucevei ºi Zinici Maria din Rãdãuþi,
Pasenciuc Anca din Moldoviþa (specializate în
încondeierea ouãlor), Cazac Ana din Gura
Humorului specializatã în confecþionarea de mãºti populare ºi mulþi alþii.
Duminicã, în ultima zi a manifestãrilor, a avut loc tradiþionala paradã
a portului popular românesc ºi al
minoritãþilor naþionale din Bucovina,
inclusiv a celui ucrainean. Pentru prima
datã la Gura Humorului ucrainenii au
fost reprezentaþi de ansamblul artistic
„Nadia Zamku“ al Casei de Culturã
„Mihai Teliman“ din Siret. Trebuie
remarcat faptul cã acest ansamblu, condus ºi instruit cu multã competenþã profesionalã de domnul Bogdan Popovici
este foarte tânãr - dacã ne referim la
vârsta membrilor sãi care sunt elevi de
liceu - dar ºi la faptul cã a fost înfiinþat
cu numai un an în urmã. ªi tot cu
aceastã ocazie trebuie sã scoatem în evidenþã faptul cã, deºi foarte tânãr, acest ansamblu deja a reuºit sã se afirme ºi pe plan inter-
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naþional cu ocazia participãrii cu succes la un
Festival Internaþional „ªapte popoare“ desfãºurat anul acesta la Kamianeþ-Podilskyi, în
Ucraina. De valoarea acestui ansamblu s-au
convins ºi spectatorii oraºului Gura Humorului

turist strãin, italian, care dupã ce a înregistrat cu
videocamerã tot spectacolul ansamblului din
Siret, dupã terminarea acestuia a venit special
în culise ca sã-i felicite pe dansatori ºi sã-i
roage sã permitã fiicei sale, o fetiþã de cca 1112 aniºori, sã fie fotografiatã alãturi de ei.
Interesându-se despre ansamblu, nu micã a
fost mirarea italianului aflând cã dansul înfocat
pe care-l admirase atât de mult este un dans
naþional ucrainean, cã costumele pitoreºti ale
dansatorilor sunt costume ucrainene, dar mai
ales faptul cã tinerii dansatori nu sunt din
Ucraina, ci din... România!
Îmbucurãtor este ºi faptul cã anul acesta
prezentatorul programului a precizat pentru
spectatori cã ansamblul din Siret va interpreta
un dans naþional ucrainean. Mã alãtur ºi eu
tuturor celor care i-au vãzut ºi admirat pe aceºti
tineri dansând pe scena oraºului ºi le spun, încã
o datã, un sincer „bravo“ ºi-i felicit. De asemenea, îl felicit ºi pe instructorul-coregraf, domnul Bogdan Popovici, pentru modul în care a
instruit membrii ansamblului.
De mult succes s-a bucurat ºi spectacolul
focloric al formaþiei artistice a Casei de Culturã
a oraºului Gura Humorului, condus de vestita
cântãreaþã de muzicã bucovineanã, Maria
Macovei. Dintre cei care au cântat ori au dansat
pe
scenã, am reþinut numele lui Alexandru
Meºterul olar Pascaniuc Nicolae
Brãdãþan, Cãtãlin Maximiuc, Angelica Flutur,
atunci când ansamblul ºi-a demonstrat mãestria Luminiþa Croitoru, Ancuþa Ucraineþ ºi alþii. De
pe scena mare din Parcul Ariniº. De remarcat cã un deosebit succes s-a bucurat ºi renumita cânelanul tineresc, talentul cu care membrii ansam- tãreaþã ªtefania Rareº care a onorat spectacolul
cu prezenþa ºi interpretarea cântecelor sale.
Fãrã a intra în prea multe
amãnunte, trebuie amintit ºi faptul cã, deºi au început la data de
vineri 13, contrar pãrerii celor
superstiþioºi, ºi anul acesta manifestãrile „Zilelor Humorului“
s-au bucurat de mult succes, fapt
dovedit ºi de numãrul mare de
vizitatori ºi spectatori. Trebuie
recunoscut faptul cã la toate
acestea au contribuit ºi concertele formaþiilor „Spitalul de
urgenþã“, „Holograf“ cu nelipsitul Dan Bitman, dar ºi cunoscuta formaþie „Mandinga“. Nu se
poate sã nu-l amintesc ºi pe Dan
Ansamblul artistic „Nadia Zamku“ din Siret
Helciug care a fost prezentatorul
ºi maestrul de ceremonii. Elocblului au executat cunoscutul dans ucrainean vent în acest sens este faptul cã în ultima searã,
„Hopak“ au stârnit admiraþia, aplauzele ºi lauda în ciuda ploii care începuse sã cadã (dupã o
tuturor sapectatorilor. Cu aceastã ocazie, þin sã îndelungatã perioadã de vreme canicularã),
nimeni nu s-a grãbit sã pãrãseascã
spectacolul formaþiei Mandinga care,
cu programul sãu electrizant a
încheiat „Zilele Humorului“, nu fãrã
a promite cã va mai reveni cu drag în
acest oraº „atât de primitor, cu un
public entuziast“.
Spre sfârºit, nu au lipsit nici
aºteptatele focuri de artificii care
puteau fi vãzute de la mare depãrtare,
din toate colþurile oraºului. ªi astfel,
s-a încheiat, nu fãrã regrete, încã o
ediþie a „Zilelor Humorului“, dar
gândurile participanþilor deja zboarã
spre urmãtoarea ediþie care se va desfãºura anul viitor, ediþie care, sperãm, sã fie mai puþin afectatã de criza
economicã.
Ansamblul artistic „Nadia Zamku“ dansând hopak
prezint ºi un fapt pe care-l consider semnificativ în acest sens. Este vorba despre mirarea unui

Iarema ONeªCIUC
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Çi noi am fost la
„Nunta Zamfirei“
În perioada 26-30 iulie 2012, mai multe
ansambluri folclorice europene au poposit la
Bistriþa pentru a participa la cea de-a XVII-a
ediþie a Festivalului Internaþional de Folclor
„Nunta Zamfirei“, eveniment cultural organizat
de Uniunea Europeanã de Folclor (IGF), Centrul Cultural Municipal „George Coºbuc“ din
Bistriþa ºi Primãria Municipiului Bistriþa.
Au rãspuns afirmativ invitaþiei organizatorilor ansambluri de dansuri populare din Letonia - „Bitite & Zelta Bites“, din Croaþia „Bosiljak“, din Algeria - „Nadjm El Djazair“,
din Italia - „Sincron“, din Serbia - „KUD Ivo
Lola Ribar“, din Turcia - „Harman Folk“, din
Germania - „Formaþia de dansuri populare din
Nürnberg“, din Israel - „Tour' an“, din Bulgaria
- „Ural - Siberian Folk“, din Grecia - „Thrakes“, iar din România - Ansamblul Folcloric
„Cununa de pe Someº“ ºi „Balada“ din Bistriþa,
„Doina Maramureºului“ din Moisei, „Someºana“ din Nãsãud, „Bârgãul“ din Susenii
Bârgãului, „Mãrþiºorul“ din Olt, „Doina Someºanã“ din Sîngeorz Bãi, „Mara“ din Sighetu
Marmaþiei, „Rapsodia Triºcaºilor“ din Leºu,
Ansamblul de dansuri tradiþionale din Voivodeni - Mureº, „Sânzienele“ din Telciu, „Roata
de la Runc“ din Runcu Salvei, Ansamblul de
dansuri tradiþionale din ªinca Nouã, Ansamblul
„Doiniþa“ al Casei Armatei din Bistriþa, Ansamblul „Colibiþa“ din Bistriþa Bârgãului, Ansamblul Cununiþa din Arad, Ansamblul „Plaiurile Someºului“ din Feldru, Ansamblul „Doina
Carpaþilor“ din Iaºi ºi Ansamblul „Junii Sibiului“ din Sibiu, precum ºi ansamblul de dansuri „Kozaciok“ al comunitãþii ucrainene din
Bãlcãuþi- Suceava.
Pentru ca totul sã se desfãºoare în bune
condiþii, festivalul a debutat joi, 26 iulie, la ora
21.00, la Teatrul de Varã al Centrului Cultural
Municipal „George Coºbuc“ cu întrunirea operativã a conducãtorilor de delegaþii ºi grupuri
din þarã ºi strãinãtate. Dupã primirea în cadru
festiv, au fost fãcute comunicãri importante
pentru întreaga desfãºurare a manifestãrii.
Dimineaþa zilei de 27 iulie a început cu un
program de animaþii stradale în mai multe
locaþii din oraº susþinute de o parte din colectivele artistice prezente la festival. La orele
11:00 a avut loc primirea oficialã la primarul
Municipiului Bistriþa, Ovidiu Teodor Creþu.
Dupã-amiazã a avut loc o paradã extraodinarã a
tuturor grupurilor participante la festival. Tineri
îmbrãcaþi în portul popular din zonele din care
provin au defilat pe Bulevardul Decebal, fiind
admiraþi ºi aplaudaþi de bistriþenii prezenþi în
numãr mare la manifestare. Din alaiul de nuntã
nu puteau lipsi mirii. Aceºtia, într-o caleaºcã
trasã de cai, au deschis parada grupurilor participante ºi a carelor alegorice care însoþeau
parada. Seara, a avut loc deschiderea oficialã a
evenimentului, urmatã de o galã a folclorului
românesc, cu participarea extraordinarã a renumitelor ansambluri folclorice „Junii Sibiului“,
„Doina Carpaþilor“ Iaºi, „Cununiþa“ Arad,
„Cununa de pe Someº“, „Balada“, „Mãrþiºor“
Olt.
Sâmbãtã, 28 iulie, a venit rândul meºterilor
populari din mai multe colþuri ale þãrii ºi chiar

Curierul UCRAINEAN

din strãinãtate sã îºi expunã lucrãrile în cadrul
Târgului de Artã Popularã organizat în cadrul
manifestãrilor dedicate celei de-a XVII-a ediþii
a Festivalului „Nunta Zamfirei“. Pe pietonalul
„Liviu Rebreanu“, în standuri special amenajate, au fost expuse bijuterii realizate manual,
obiecte de ceramicã, ii, cãmãºi ºi costume populare, tablouri, obiecte realizate din lut ºi chiar
dulciuri. O atracþie vizualã de nerefuzat, la care
s-a adãugat ºi cea auditivã, cãci graiul specific
fiecãrei zone din care au venit meºterii populari
te-a dus cu gândul la anii copilãriei, la vorba
dulce ºi liniºtitã a celor de demult. Tot sâmbãtã
a început ºi evoluþia artisticã a reprezentanþilor
celor zece þãri participante la festival. Fiecare
colectiv artistic ºi-a etalat frumuseþea costumelor tradiþionale ºi bogãþia culturalã specificã
pe scena amenajatã pe pietonalul din centrul
Bistriþei, lângã Biserica Evanghelicã, simbol al
acestui oraº transilvãnean.
Duminicã, 29 iulie, a continuat spectacolul
de culoare, muzicã ºi dans. Pe lângã reprezentaþiile artistice, în fiecare searã a zilelor de sâmbãtã ºi duminicã s-a desfãºurat ºi un concurs de
miss. Fiecare dintre cele 10 ansambluri folclorice participante ºi-a desemnat câte o reprezentantã la concursul de miss din cadrul festivalului. Cea mai frumoasã „mireasã“ a fost desemnatã reprezentanta Ucrainei, Nicoleta Daneliuc, aceasta fãcând parte din ansamblul folcloric „Kozaciok“ din Bãlcãuþi-Suceava, ansamblu care a reprezentat Ucraina în cadrul festivalului „Nunta Zamfirei“.
Festivalul „Nunta Zamfirei“ s-a încheiat
luni, 30 iulie 2012, cu evoluþia tuturor ansamblurilor folclorice participante ºi cu premierea
concurentelor de la „Miss Zamfira“.
La finalul manifestãrii, am stat de vorbã cu
domnul Dorel Cosma, preºedintele Federaþiei
Internaþionale de Folclor despre activitatea
Federaþiei Naþionale de Folclor I.F.G. România:
„Promovarea ºi valorificarea tezaurului folcloric românesc reprezintã principala preocupare a
Comitetului Naþional I.G.F. România. Asociaþia
grupeazã în jurul sãu aproximativ 5000 de
artiºti din diferite zone folclorice ale României,
organizaþii ºi ansambluri de cântece ºi dansuri
care au în componenþã dansatori, soliºti ºi
instrumentiºti. Sediul central al asociaþiei este
în Municipiul Bistriþa, judeþul Bistriþa-Nãsãud,
locul de unde a plecat ºi iniþiativa înfiinþãrii ºi
de altfel un loc de referinþã pentru folclorul
românesc. Încã de la începutul activitãþii sale,
asociaþia noastrã a fost recunoscutã ºi a aderat
la Uniunea Internaþionalã de Folclor I.G.F. Este
motivul pentru care ºi în denumirea noastrã
apar iniþialele I.G.F. Colaborarea noastrã este
însã deschisã ºi spre CIOFF, I.O.V. ºi alte organizaþii interne ºi internaþionale. Avem deosebite
conlucrãri cu asociaþii ºi ansambluri folclorice
din Italia, Germania, Franþa, Ungaria, Bulgaria,
Serbia, Grecia, Ucraina, Turcia, Spania, Cehia,
Rusia, Mexic, Israel, Iordania º.a., þãri cu care
an de an efectuãm schimburi culturale care s-au
extins de la folclor ºi spre alte genuri artistice.
O preocupare permanentã a I.G.F. România
o reprezintã ºi promovarea tinerelor talente,
motiv pentru care una dintre secþiile noastre se

ocupã doar de soliºti vocali. Comisia artisticã ºi
Comisia ºtiinþificã organizeazã periodic întâlniri cu specialiºtii din domeniu ºi manifestãri
interne ºi internaþionale. Printre cele mai mari
festivaluri pe care le organizãm în România
amintim doar câteva dintre ele: „Nunta Zamfirei“ - un festival internaþional care reuneºte an
de an ansambluri folclorice din 12-15 þãri ale
lumii; „Cununa Mureºanã“ - un festival internaþional fondat în 2010, dar care ºi-a câºtigat
deja un binemeritat prestigiu ºi la care participã
anual ansambluri din 8-10 þãri; „La porþile
dorului“ - un festival dedicat în primul rând
soliºtilor de muzicã popularã din întreaga lume;
„De Ispas la Nãsãud“ - un festival cu participare internaþionalã în care sunt aduse pe scenã
valori ale muzicii populare româneºti ºi internaþionale.
O serie de alte manifestãri se deruleazã în
organizarea ansamblurilor din cadrul I.G.F. România în care preþuirea ºi valorificarea folclorului naþional constituie coordonate esenþiale.
Nu sunt neglijaþi nici creatorii de artã popularã
pentru care se organizeazã periodic activitãþi cu
caracter naþional ºi internaþional, dar ºi participãri la diferite târguri organizate în Europa ºi în
lume.
Respectarea folclorului universal, seriozitatea ºi deschiderea spre colaborare cu toate autoritãþile ºi organizaþiile ce promoveazã cultura
adevãratã sunt coordonate care fac din I.G.F.
România o asociaþie apreciatã ºi îndrãgitã la
nivel naþional ºi internaþional."
Îi aduc aminte domnului Cosma de Festivalul Etniilor Pfingstfest, care anul acesta, în
perioada 2-3 iunie, ºi-a desfãºurat cea de-a XII-a
ediþie. Nu o fac întâmplãtor: în urmã cu 3 ani,
s-a nãscut o frumoasã colaborare între echipa
condusã de domnia sa ºi ansamblul „Kozaciok“
din Bãlcãuþi-Suceava. „Da, aveþi dreptate.
Festivalul Etniilor Pfingstfest este organizat de
Centrul Cultural Municipal Bistriþa ºi îºi propune promovarea dialogului intercultural ca
mijloc de coexistenþã a diferitelor credinþe ºi
identitãþi culturale. În cadrul acestui festival
i-am cunoscut pe cei de la „Kozaciok“. De
atunci, sunt prezenþi în fiecare an la Bistriþa... ºi
chiar de mai multe ori pe an, la diverse activitãþi, ca membri ai I.G.F.“
Cei de la „Kozaciok“ au fost nuntaºi anul
acesta la „Nunta Zamfirei“... Ce pãrere are
domnul Dorin Cosma despre ei? ,,Este un
ansamblu deosebit. Îi susþin în cadrul asociaþiei
la nivel naþional, dar ºi european. Îi admir pentru calitatea artisticã deosebitã, dar ºi pentru
spiritul de disciplinã ºi munca în echipã de care
dau dovadã. Nu pot trece cu vederea nici costumaþia, care este deosebitã. Petru ªoiman este un
coregraf cu mult suflet, pasionat de cultura pe
care o reprezintã, dar ºi de cultura universalã.
Mã bucur cã o astfel de formaþie face parte din
asociaþia noastrã. Îi voi susþine ºi-i voi promova pe plan naþional ºi internaþional pentru cã
meritã."
Iar domnul Dorel Cosma ºi echipa domniei
sale meritã toate felicitãrile pentru profesionalismul de care dau dovadã în organizarea fiecãrui eveniment cultural. În aceste vremuri,
când toþi vorbesc de crizã financiarã ºi o folosesc drept scuzã când e vorba de a face ceva pe
tãrâmul culturii, aceastã echipã minunatã adunã
oameni aparþinând diverselor culturi ºi-i face sã
comunice, sã schimbe gânduri ºi idei ºi sã se
bucure de frumuseþea sufletului fiecãruia.
Lãcrãmioara GRIGORCIUC
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Tabåra de creaÆie plasticå
„Bucovina - trecut, prezent çi viitor“
Deschiderea oficialã
La Pensiunea „Simona“ din Todireºti a avut
loc sâmbãtã, 19 iulie, deschiderea oficialã a
celei de-a VII-a ediþii a Taberei internaþionale de
creaþie plasticã „Bucovina - trecut, prezent ºi
viitor“, tabãrã care se desfãºoarã în arealul
bucovinean din anul 2006, din iniþiativa prof.
Ioan Bodnar, preºedintele Uniunii Ucrainenilor
din România - filiala Suceava.
ªapte artiºti plastici ºi trei copii talentaþi,
din cinci þãri de pe douã continente
Tabãra, care anul acesta era cât pe ce sã nu
aibã loc întrucât proiectul depus la Departamentul pentru Relaþii Interetnice din cadrul
Guvernului României nu a beneficiat de susþinere, îºi continuã parcursul fãrã întrerupere
datoritã unor generoºi sponsori, firme ºi persoane private din judeþul Suceava.
Gãzduitã la Pensiunea „Simona“ de familia
Lia ºi Gheorghe Rudnic, tabãra, care se desfãºoarã în intervalul 19 - 28 iulie a.c., reuneºte zece membri, ºapte artiºti plastici ºi trei copii talentaþi, din cinci þãri de pe douã continente:
În perioada 19-28 iulie 2012, la Pensiunea
„Simona“ din Todireºti, judeþul Suceava s-a desfãºurat ediþia a VII-a a Taberei Internaþionale de
Creaþie Plasticã „Bucovina - trecut, prezent ºi
viitor“. Aceastã tabãrã se desfãºoarã în Bucovina
din anul 2006 din iniþiativa prof. Ioan Bodnar,
preºedintele filialei Suceava a UUR.
Chiar de la deschidere, dl Ioan Bodnar a þinut
sã precizeze: „Am reuºit!“
De ce? În ciuda unor persoane (de fapt personaje) care au pus beþe-n roate, în ciuda faptului
cã proiectul depus la DRI din cadrul Guvernului
României nu a beneficiat de susþinere, acþiunea
s-a desfãºurat cu succes datoritã unor sponsori
generoºi, firme ºi persoane private din judeþul
Suceava.
Tabãra a fost gãzduitã de Pensiunea „Simona“
a familiei Lia ºi Gheorghe Rudnic.
Amintesc faptul cã în perioada în care dl
Gheorghe Rudnic era primar al comunei Todireºti, a fost un sponsor generos al Festivalului
Interetnic „Convieþuiri“ din comuna Dãrmãneºti,
festival iniþiat de subsemnatul. Pe aceastã cale îi
mulþumesc din toatã inima pentru ceea ce a fãcut
cu ani în urmã.
Acest proiect ºi-a propus sã reuneascã în spaþiul bucovinean artiºti de origine ucraineanã. Îi
vom enumera: artistul plastic Roman Kharevsky,
directorul extern al taberei (ucrainean stabilit în
Cehia), Mykhaylo Besareba (Slovacia), Roman

Un proiect care ºi-a propus sã reuneascã
în spaþiul bucovinean artiºti de origine
ucraineanã
Tabãra, cum a precizat prof. Ioan Bodnar,
care a pornit ca un proiect ce ºi-a propus sã
reuneascã în spaþiul bucovinean artiºti de origine ucraineanã, are ºi în acest an o asemenea
componenþã.
Directorul extern al taberei, artistul plastic
Roman Kharevsky (un ucrainean stabilit în
Cehia) a venit în acest an împreunã cu Mykhaylo Besareba (din Slovacia), Roman Zuzuk
(din Canada), Anastasia Grigorieva ºi Kaleria
Zykunova (din Ucraina). Aceºtia s-au alãturat
bucovinenilor Ioan Bodnar ºi Radu Bercea,
colectivul taberei rotunjindu-se cu copiii
Margarita (fiica în vârstã de 9 ani a lui Roman
Kharevsky), Briana Ohmt (12 ani) ºi Angelica
Spânu (9 ani), din Rãdãuþi.

prezenþa primarului comunei Todireºti, Vasile
Avram, a secretarului primãriei, Emilian Tipa,
ºi, desigur, a gazdelor, familia Lia ºi Gheorghe
Rudnic. Primarul Vasile Avram, care a þinut sã
deschidã o sticlã de ºampanie pentru a marca
evenimentul, a spus cã se simte onorat de faptul
cã s-a ales comuna Todireºti pentru ediþia din
acest an a taberei ºi s-a angajat sã contribuie cu
tot ceea ce-i stã în putere pentru a menþine relaþiile cu organizatorii ºi cu artiºtii participanþi.
Directorul extern al taberei, Roman Kharevsky (care este unul dintre veteranii acestei
tabere), a precizat cã prin lucrãrile pe care le vor
realiza „artiºtii îºi vor dezvãlui sufletul“, iar
Roman Zuzuk (care a cãlcat pentru prima oarã
pe pãmânt românesc) s-a arãtat încântat de priveliºte ºi de „cãldura sufleteascã a oamenilor“.
Tabãra, care se va desfãºura pe parcursul unei
sãptãmâni, se va încheia sâmbãtã, 28 iulie, cu
vernisajul unei expoziþii, ce va etala, la Pensiunea „Simona“, lucrãrile realizate de artiºtii
participanþi.

Artiºti încântaþi de priveliºte ºi de „cãldura sufleteascã a oamenilor“
Deschiderea oficialã a taberei a avut loc în
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România, Cehia, Slovacia, Ucraina ºi Canada.

Zuzuk (Canada), Anastasia Grigorieva ºi Kaleria
Zykunova (Ucraina).
Lor li s-au alãturat bucovinenii Ioan Bodnar ºi
Radu Bercea, dar ºi copiii Margarita (9 ani, fiica
lui Roman Kharevsky), Briana Ohmt (12 ani) ºi
Angelica Spânu, din Rãdãuþi.
S-a realizat un numãr de 38 de tablouri în
urmãtoarele locaþii: Todireºti, Suceviþa, Rãdãuþi,
Volovãþ ºi-n alte localitãþi.
Ce s-a pictat? Flori, peisaje, chipuri de oameni, compoziþii - ºarje umoristice. Aici la secþia
umoristicã, am remarcat „Berbecuþ cu flori“,
„Oiþã cu geantã Gucci“.
La închiderea taberei, a fost organizatã o
expoziþie de picturã cu lucrãrile artistice realizate
la care a participat Excelenþa Sa Vasyl Boieciko,
consulul general al Ucrainei la Suceava, în acelaºi
timp un sponsor generos, un grup de ziariºti din
Cernãuþi în frunte cu Petro Kobevko, iar din
Suceava un grup de ziariºti în frunte cu dl Romeo
Istrati. S-au acordat diplome ºi premii.
Primarul comunei Todireºti a deschis câte o
sticlã de ºampanie atât la debutul taberei, cât ºi la
închidere.
Formaþia de dansuri „Mugurii Soloneþului“ de
la ªcoala cu clasele I-VIII din Soloneþ, comuna
Todireºti, sub îndrumarea dnei înv. Ileana
Grigorean, a prezentat un minunat program de
dansuri specifice din zonã.
Iatã ºi sponsorii: firmele „Simetrica“ - Vereºti,

Festivalul lubeniÆei din Gottlob la ediÆia a IV-a
Autoritãþile locale au depus ºi în acest an eforturi pentru organizarea unei noi ediþii a sãrbãtorii
tradiþionale dedicate unei mãrci locale, anume
lubeniþa de la Gottlob.
Festivalul lubeniþei a început miercuri, 15 august, la ora 17:30, în faþa ªcolii cu clasele I-VIII,
de unde a pornit cãtre baza sportivã. A avut loc o
paradã la care au participat majoretele, ansamblurile de dansuri ale ªcolii din Gottlob, copiii de
la grãdiniþã, ansamblul „Doina Gottlobului“,
ansamblul ucrainean „Smericika“ din Gottlob,
instructor Odotia Corneºcian ºi fanfara din Recaº.
Alaiul a avut ca punct terminus Sala de festivitãþi
pe a cãrei scenã au urcat, la început, copiii de la
grãdiniþã urmaþi de elevii de la ºcoalã.
Au urmat pe scenã ansamblurile „Doina
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Gottlobului“, „Smericika“ ºi ansambluri de
dansuri din Serbia ºi Ungaria.
Partea sportivã a manifestãrilor a avut în prima
zi a festivalului competiþia de minifotbal cu participanþi din România, Serbia ºi Ungaria, tenis de
câmp, prima zi fiind dedicatã calificãrilor. Nu au
lipsit concursurile de aruncare a lubeniþei, concursul de mâncat lubeniþã ºi cel de alergat cu
lubeniþa în mânã. A avut loc ºi o proiecþie a unui
film despre istoricul comunei Gottlob, iar seara,
dupã lãsarea întunericului, a avut loc un spectacol
folcloric avându-i ca protagoniºti pe Petrica
Moise ºi Cristina Tãcinã.
Tot în cadrul spectacolului a avut loc ºi un program de momente vesele cu Sorin Tãnase.
Prezentatorul spectacolului a fost Florin Mihoc.

„Lidana“ - Suceava, „Comprod“ - Rãdãuþi, „Prodimpex“ - Bãlcãuþi, „Simona“ - Todireºti. Pensiunea „Ieremia Movilã“ - Suceviþa, „Avibuleu“ Todireºti, „Superstar“ - Rãdãuþi, „Killer“ Horodnicu de Jos, „Mirtis“ - Iaslovãþ, „Alincar“ Rãdãuþi, „Comaxidon SRL“ - Arbore ºi primãriile
din Todireºti, Cajvana, Miliºãuþi, Iaslovãþ.
Persoane fizice: Theodor Haucã, ex-senator
(Rãdãuþi), Andi Hrehorciuc (Siret), Ioan Bodnar
(Rãdãuþi), Carmen Ohmt (Rãdãuþi).
A filmat ºi fotografiat dl Constantin Agafiþei,
un fapt lãudabil care meritã arãtat. Domnii primari Gheorghe Tomãscu (oraºul Cajvana) ºi
Vasile Avram (Todireºti) vecini fiind, s-au oferit
sã gãzduiascã, în 2013, ediþia a VIII-a a taberei.
Sã fie într-un ceas bun!
Mii de mulþumiri familiei Lia ºi Gheorghe
Rudnic de la Pensiunea „Simona“ din Todireºti,
care i-a gãzduit pe cei ºapte artiºti plastici ºi trei
copiii talentaþi din cinci þãri de pe douã continente. Deja s-au primit mulþumiri tocmai din
Canada ºi din celelalte þãri. Participanþii au rãmas
profund impresionaþi de peisajele ºi ospitalitatea
bucovineanã.
Iar domnului profesor pictor Ioan Bodnar:
„Aþi izbutit, continuaþi“.
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La sfârºitul spectacolului de folclor s-a desfãºurat
un impresionant foc de artificii.
A doua zi, 16 august, programul a început la
ora 19:00 când au avut loc premierile. Au fost
acordate premii câºtigãtorilor turneului de tenis ºi
ai celui de minifotbal. Premii au fost acordate ºi
pentru concursurile de aruncare a lubeniþei ºi de
alergat cu lubeniþa. Tot în a doua zi a festivalului
au fost acordate distincþii pentru cea mai frumoasã grãdiniþã din faþa casei ºi diplome de excelenþã pentru producãtorii agricoli de lubeniþã. De
la ora 21:00 a fost programat un spectacol susþinut de cunoscuta interpretã Carmen ªerban, iar de
la ora 22:30 un spectacol susþinut de DJ ªtefi din
Timiºoara.
alex CORNeªCIaN,
elev în clasa a XII-a la C.N. „Iulia Hasdeu“,
Lugoj
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Motto: Cel care deschide o ºcoalã, închide o
temniþã (V. Hugo).

ªcoala din Dãnila - centenarã

Ziua de 11 august 2012 va rãmâne în memoria locuitorilor satului Dãnila, comuna Dãrmãneºti, judeþul Suceava, ca o zi deosebitã. S-a
sãrbãtorit un secol de la construcþia ºcolii din
Gheorghe Voroniuc - viceprimarul comunei.
localitate.
Pe terenul de sport a fost înãlþat un
cort uriaº, în care au luat loc peste 500
de participanþi. În cort se afla ºi o
scenã. Cuvântul de deschidere l-a rostit dl Vasile Cerniºov - consilier local.
Mode ra torii-prezentatori
au fost dna Valentina
Hriþiuc ºi dl Doru Safriuc,
iar la pupitrul cu calculatorul s-a aflat dl Raul
Cerniºov. Programul s-a
derulat astfel: momente
artistice, cuvântul oficialitãþilor.
Istoria satului Dãnila a
fost prezentatã de dl Costel Nahaiciuc, iar istoria
ºcolii de dl prof. Ilie TcaAmintesc de la început faptul cã aceastã ciuc, fost director coordonator al
acþiune a fost organizatã de dl Vasile (Valicã) ªcolii din Dãnila timp de un sfert de
Cerniºov, fiu al satului. Se înþelege cã s-au im- secol.
Despre învãþãmânt în
general, situaþia de acum
etc. au vorbit oficialitãþile
mai sus amintite.
Partea de program artistic a fost substanþialã.
Elevii ºcolii au cântat,
dansat, au prezentat scenete.
Cum la ªcoala din Dãnila s-a predat ºi în limba
ucraineanã, un grup mixt
alcãtuit din foºti absolvenþi ai liceelor ucrainene
din Siret ºi Sighet, alcãtuit din Elena Tcaciuc,
Viorica Cureleþ, Oltea
Coz
lovschi, Elena Brebete, Ana Maplicat ºi ceilalþi fraþi ai domnului V. Cerniºov
zu
reac,
El
vira
Cepuch, Paraschiva Tãnase,
(consilier independent în cadrul Consiliului
Dionisie
Tcaciuc,
Ilie Tcaciuc, Ilie Cvasniuc,
Local al comunei Dãrmãneºti), ºi anume: Ion,
ªte
fan
Munteanu,
au cântat ºi-n limba ucraiMihai, Cornel, Silvestru ºi Ilie.
neanã.
Multã muncã au depus cadrele didactice
de la ªcoala cu clasele I-VIII din Dãnila.
Trebuie sã remarc faptul cã rar mi-a fost
dat sã vãd o asemenea manifestare. Satul
meu natal Mãriþeia Micã este despãrþit de
Dãnila de un mic pârâiaº. Pe vremuri, când
eram elev, aºteptam sã aud clopotul de la
ªcoala din Dãnila, care era tras fix la ora
7:00, spre a pleca la ºcoalã.
Dupã un secol de activitate, clopotul a fost
tras de domnul Vasile Tcaciuc, fix la ora 7:00
ºi apoi la ore fixe. A fost emoþionant. O fi ea
tehnica, dar tradiþia...
Începând cu ora 12, foºtii elevi (unii dintre ei nemaipãºind aici de la absolvire) veniþi
din cele patru zãri, dar ºi locuitori din Dãnila
ºi din alte localitãþi au vizitat ºcoala.
Ce au vãzut? Expoziþii de obiecte vechi,
documente, colecþii numismatice, picturi...
Am remarcat medaliile din colecþia dlui
Viorel Safriuc, începând cu Burebista,
domnitori ºi regi ºi pânã în zilele noastre.
Multe decoraþii, acte vechi, bani etc.
Dl Viorel Safriuc a venit însoþit de pictorul Vasile Anghel Siminiuc care a expus
tablouri pictate în Dãnila.
La orele 15:00 au sosit oficialitãþile invitate: dl Cãtãlin Nechifor - preºedintele
Consiliului Judeþean Suceava, dl Florin Sinescu - prefect, dl Lazãr Gheorghe - inspector general al IªJ Suceava, dl Ovidiu
Donþu - ºeful Cancelariei prefectului, dl
Vasile Perpeliuc - director coordonator, dl
Dan Chidoveþ - primarul comunei, dl
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Dar ºi tinerele Bianca, Diana, Evelina ºi
Lorena Cerniºov au interpretat cântecul în
limba ucraineanã „Sorocika“ (Cãmaºa).
Solistele Laura Haidãu-ªlusariuc ºi Tatiana
Perhinschi-ªlusariuc (surori) au încântat publicul cu cântece populare.

S-a cântat ºi-n germanã ºi francezã de cãtre
Mirela Diaconu.
Un grup de bãrbaþi a colindat ºi urat în limbile românã ºi ucraineanã.
Au primit diplome de cetãþeni de onoare:
Dumitru ªeiciuc, Stela ªerban, Oltea Cozlovschi, Lucia Pauliuc, Elena Tcaciuc, Ana
Tcaciuc, Ilie Tcaciuc, Viorica Cureleþ.
Diplome de excelenþã au primit cadrele
didactice Traian Maleº, Ana Mazureac,
Rodica Tihoniuc, Genova Isopescu, Elena
Chideºa, Margareta Adam, Doina Nahaiciuc,
Lãcrãmioara Tcaciuc Madon, Dana Tcaciuc,
Valentina Hriþiuc, Anisia ªpetcu, Vasile
Chidoveþ, Dimitrie ªveduneac, Maria Verciuc, Mihai Munteanu, Lucian Constantin.
Am ajuns ºi la sponsori, deoarece fãrã ei,
într-o economie de piaþã, nu se poate. Aceºtia
au fost: „SC Confana Ind SRL“, „Betty Ice“,
„SC Romserv SRL“, „SC Irinest SRL“,
Camera de Comerþ ºi Industrie Suceava, „SC
Polaris SRL“, „SC Farestin SRL“, „SC
Marugeno SRL“, Dinu Mazureac, Gheorghe ªpac, „SC Vama Veche SRL“.
Totul a fost orgnizat impecabil, fraþii
Cerniºov erau peste tot, atenþi ºi foarte
amabili cu toþi.
Cei care vor sã organizeze astfel de manifestãri, ar trebui sã se ghideze dupã fraþii
Cerniºov, dar ºi dupã surorile Lenuþa,
Maria, Viorica, tot Cerniºov, plus soþiile ºi
soþii lor. Nimic n-a fost lãsat la întâmplare,
inclusiv un cort de prim ajutor, plus o salvare „Bethesda“ ºi chiar ºi WC-uri ecologice.
Kolea KUReLIUK
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Istoria unui
De câte ori îl vãd pe Morhan Dumitru îmi
aduc aminte de Tache Farfuridi din piesa
caragialianã „O scrisoare pierdutã“ - un personaj simpatic ºi amuzant pentru cã momentan nu ºtie ce spune ºi totodatã odios pentru
cã ºtie foarte bine ce vrea: chivernisealã proprie. De fapt, dacã mã gândesc bine, toate
personajele din piesa în care joacã Morhan
(nu se ºtie de cine este regizatã) poartã principalele trãsãturi ale originalitãþii marelui
Caragiale - prototipuri de imbecili comici - o
imbecilitate câºtigatã în mediul social care lea imprimat un anume automatism de gândire
(dar mai ales de vorbire) ºi acþiune, un comportament ilogic ºi absurd din punctul de
vedere al unui om inteligent.
De câþiva ani încoace se vehiculeazã (în
câteva fiþuici de provincie, arareori ºi în presa
centralã) din ce în ce mai insistent despre un
rãzboi între Buciuta ºi Morhan, adicã între
UUR ºi UDUR. Pentru cei care nu ºtiu sau
poate au uitat, scandalul între Morhan ºi UUR
a început ceva mai demult, când la conducerea UUR era ªtefan Tcaciuc care l-a adus
pe Morhan Dumitru la UUR ºi l-a uns vicepreºedinte. Dar Ursul a fost pãcãlit de Vulpe
doar în poveste, Tcaciuc dându-ºi seama ce
fel „pasãre mãiastrã“ este Morhan i-a tras un
ºut în fund de i-au zburat penele.
Dar era prea târziu, Morhan deja gustase
din funcþia de vicepreºedinte, ºi de atunci fãrã
o funcþie de conducere nu mai poate trãi.
Alungat din UUR s-a autoproclamat preºedintele UDUR. Dar oamenii de culturã ai
etniei ucrainene din România care au înfiinþat
aceastã uniune, precum prof. dr. Ioan Semeniuc, prof. dr. Vasile Cureleac, prof. Teodor
Popovici ºi alþii, dându-ºi repede seama cine
vrea sã-i conducã s-au retras din UDUR
lãsându-l în plata Domnului pe MARELE
SALVATOR - UNIFICATOR - INFRACTOR. Dar prostia ºi domnia se plãtesc, spune
o vorbã înþeleaptã din popor, numai sãracul
Morhan ºtie câþi bani a plãtit preoþilor ºi primarilor ca sã-i spunã mãcar o datã pe an:
„Domnule preºedinte!..“, iar UDUR a devenit
mai ceva decât staþia CFR Salva-Viºeu, - s-au
plimbat ºi s-au rãsplimbat prin aceastã uniune
tot felul de indivizi, oameni de afaceri falimentaþi sau dornici de îmbogãþire, avocaþi
fãrã clientelã, tineri pãcãliþi cu un viitor
strãlucit, dame fãcute peste noapte (sub preºedinte) vicepreºedinte, lãutari, fanfariºti ºi
traseiºti politici. Dar cu toþi aceºti susþinãtori
Morhan nu a putut ajunge mai departe de titlul de „Cetãþean de onoare“ al câtorva localitãþi, titlu plãtit cu câteva camioane de pietriº.
Vãzând cã nu poate face mare brânzã cu
UDUR, Morhan a candidat pentru Camera
Deputaþilor, fiind singurul candidat din Maramureº. ªtiind cã nu are nici o ºansã la el acasã
în Suceava a crezut cã-i pãcãleºte pe maramureºeni. Ei bine, nu a mers! Atunci a înþeles
cã numai având în spate o organizaþie solidã
poþi ajunge în Parlamentul României ºi a pus
ochii pe UUR. Înconjurat de profesioniºti în
falsuri, îl convinge pe Bodnar Ioan, preºedintele filialei UUR Suceava, sã semneze niscaiva acte false: „Trebuie sã ai curaj, ca mine!
Trebuie s-o iscãleºti…“, poate i-a spus acest
Farfuridi modern lui Brânzovenescu de Bodnar, iar acesta a iscãlit ca „primarele“. ªi astfel marii magicieni Morhan Dumitru ºi Grijac
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Gheorghe Alexa în loc sã
scoatã din pãlãrie un iepuraº
sau sã prefacã o batistã în
porumbel, au prefãcut întâlnirea lor cu Bodnar, dintr-o
cârciumã bucovineanã, în
Congres Extraordinar al

domeniu) care îºi bagã nasul peste tot, pupincurist cu vechime, nu este deloc agreat de
adevãraþii jurnaliºti maramureºeni, deseori se
laudã cã lucreazã în presa scrisã centralã (eu
unul nu i-am întâlnit numele pe acolo), nu are
nimic în comun cu viaþa ucrainenilor, pe care
îi jigneºte ori de câte ori are ocazia.

fals preçedinte

Ucrainenilor la
care s-au unificat UUR cu
UDUR, ei s-au
propus, ei s-au
ales: Morhan
prim-vice pre ºedinte, iar Grijac secretar general. Poporul,
adicã Bodnar a votat pe faþa de masã cu
pãhãrelul de coniac ºi pe urmã au scos din
mânecã în loc de un as o ºtampilã falsã cu
sigla UUR ºi au fugit la bancã sã scoatã banii
din contul UUR (culmea, împreunã cu
Bodnar Ioan).
Când s-a dovedit cã acest congres nu a
avut loc („i-am spus cã mi-e fricã de trãdare… Ei?“, - spunea Farfuridi), Bodnar a început sã dea din colþ în colþ cã a fost pãcãlit,
drogat, îmbãtat, ºantajat etc., Morhan s-a gândit sã facã un referendum (dacã tot îl asemuim cu Tache Farfuridi - „Când zicem dar
64, zicem plebicist, când zicem plebicist, zicem 64... ªtim, oricine dintre noi ºtie ce este
64, sã vedem ce este plebicistul…“ ºi un alt
congres. Numai cã acest Plebicist ºi Extraordinarul Congres au fost - un mare circ,
mare!..
Istoria unui fals congres

Dacã tot au mãsluit ºi falsificat documente,
acte ºi ºtampile, Morhan împreunã cu Grijac
s-au gândit sã organizeze ºi un adevãrat congres fals, pe care l-au denumit Congresul
Extraordinar al Uniunii Ucrainenilor din
România, la care sã fie prezenþi mulþi oameni
- o salã plinã de oameni. Numai cã 80% din
aceºti oameni, habar nu aveau ce se întâmplã
acolo, sau ce înseamnã UUR sau UDUR?
„Ne-a întrebat primarul, dacã vrem sã mergem la mânãstirile din Bucovina, pe gratis ºi
ne-am dus…“, spune o femeie din Rona de
Sus, judeþul Maramureº. Numai cã în loc sã
treacã pragurile lãcaºurilor Domnului, bietele
evlavioase, au ajuns la „dracu-n praznic“.
Alþii au fost culeºi de la porþile bisericilor,
unde cerºeau mila creºtinilor, ºi aduºi la
Extraordinarul Congres, li s-au promis sarmale ºi bani (aºa se aude prin târgul Sucevei),
dacã au primit nu se ºtie…
Marea majoritate au fost pãrinþii copiilor
din ansamblurile artistice din satele ucrainene: „Dacã vreþi sã cântaþi la Suceava, veniþi
cu pãrinþii, altfel nu!..“, au spus organizatorii
ºi pãrinþii au venit, neavând habar ce se va
întâmpla acolo.
Adevãrat cã 20% ºtiau ce se va întâmpla
acolo, fiind bine recompensaþi pentru a fi
prezenþi la acest bâlci ieftin. Aceºtia sunt preoþii, primarii, unii dintre membrii UUR cum
ar fi Dumitru Coreniuc, ªtefan Lupºac ºi alte
mioare rãtãcite dar pregãtite sã sugã de la
douã oi. Aceºtia, chipurile au venit citind un
comunicat fals, postat pe un site fals ºi ºtampilat cu o ºtampilã falsã (sper ca mãcar recompensa pe care au primit-o sã nu fi fost
falsã).

Dar haideþi sã vedem ce spune jurnalistul
Peter Czompa în articolul „Tivadar ºi greva
foamei“ despre acest homo-pupincuristus în
nr. 125 al publicaþiei „Viaþa Maramureºului“.
„Zice omul, Vasile Tivadar din Sighetu
Marmaþiei, cã a intrat în greva foamei, ca ziarist (sic!), ca sã-l sprijine moral pe jurnalistul
Dan Pârcãlab. (…) doar cã Dan nu de aºa
ceva avea nevoie; ºi nu de unul ca Tivadar. Au
mai scris ºi alþi colegi, recent, despre „fenomenul“ Tivadar, suntem ºi noi de aceeaºi
pãrere. Însã vã mai spunem noi ceva despre,
„ziaristul“ Vasile Tivadar: când în Baia Mare
se desfãºura procesul dintre ziariºtii de la
„România liberã“ ºi poliþiºtii din Sighet, a
apãrut ºi Tivadar ca martor, cerut de… poliþiºtii inculpaþi. ªi aºa i-a fost ºi mãrturia, deºi,
atenþie, omul nici mãcar nu fusese martor al
incidentului în cauzã; deci marele ziarist
Tivadar a susþinut în instanþã varianta poliþiºtilor, cum cã aºa „auzise“ el! A râs pânã ºi
judecãtorul. Mai e nevoie de comentarii?..
Oare chiar nu a putut sã gãseascã cuplul
Morhan-Grijac, dacã nu un jurnalist ucrainean, mãcar un jurnalist? Oare chiar trebuia
asociat cuvântul „ucrainean“ cu un asemenea
nume?...
Strugaru Stelicã - deputat PDL de Botoºani despre care concetãþeanul sãu domnul
senator Liviu Câmpanu spune: „Domnul deputat Strugaru nu furã de acum, de când e
parlamentar, domnul Strugaru furã dintotdeauna (..) ªi ca sã dau un punct de reper în
privinþa faptului cã Strugaru furã dintotdeauna, trebuia sã îl întrebaþi cum l-a cunoscut pe
dl Flutur (…) câte eforturi a fãcut pe vremea
lui Ceauºescu sã îl scape pe Stelicã Strugaru
de la faptul cã acesta se apucase sã vândã uniformele vânãtorilor sau încãlþãmintea. Le-a
vândut populaþiei rrome din Baranca, toþi
oamenii din Baranca erau îmbrãcaþi în vânãtori“ (http://www.botosaneanul.ro/stiri/campanu-strugaru-vindut-uniformele-vinatorilorromilor-din/).
Pentru cei interesati de persoana deputatului Strugaru îi invit sã citeascã ºi articolul
„Deputatul Stelicã ºi clanul Fãnicilor - mafia
femeilor contrabandiste din nordul Moldovei“ („Jurnalul Naþional“, 25 iunie 2012),
semnat de Valentin Zaschievici.
Desigur aceºti doi invitaþi fac mare cinste
atât falsului congres (spune-mi pe cine inviþi
ca sã-þi spun ce congres faci) cât ºi falsei conduceri.
Dar nici restul „invitaþilor de onoare“ nu
prea cred cã au ceva în comun cu ucrainenii.
Un preot din Tulcea care recunoaºte: „Nu îl
cunosc pe Morhan!..“, un scriitor, un avocat,
un preºedinte de asociaþie ºi tot felul de neavizaþi, care habar nu au ce se întâmplã în
comunitatea ucraineanã.

Doi invitaþi pe mãsura falsului congres
Mihai tRaISta
Tivadar Vasile - gazetãraº de mâna a treia,
un tip incult (mã îndoiesc sã aibã studii în
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„oBÂRÇIA“
(trei generaÆii)

Analizând documentele vremii privind situaþia economicã a provinciei Bucovina, se
poate demonstra cã, pe lângã resursele ºi bogãþiile subsolului ºi ale solului, þãrãnimea îºi
aducea contribuþia masiv la realizarea veniturilor financiare, menþinându-se ºi politic în
rândul populaþiei locale.
Regimul absolutist habsburgic era mereu
într-o crizã internã, care ducea la degradarea
lentã a întregii activitãþi în imperiu. Nemulþumirile se vor transforma în miºcãri ºi revolte
locale.
Imperiul habsburgic, mereu slãbit, va încerca sã-ºi refacã vasta sa stãpânire, dar cu preþul
unor mari concesii provinciilor componente.
Profitând de criza internã ºi cea
a miºcãrilor sociale, mulþi ucraineni, numiþi de habsburgi ruteni,
mai ales þãranii de pe moºiile latifundiarilor polonezi din Galiþia ºi
Pocuþia, care erau exploataþi fãrã
milã prin multiple prestãri în
muncã ºi prin numeroase dãri, fug
în Bucovina, unde era, totuºi, o
viaþã mult mai uºoarã.
Astfel, în secolul al XVIII-lea ºi
al XIX-lea în Bucovina s-au stabilit populaþii de ruteni, evrei, lipoveni, germani, þigani, unguri, polonezi ºi alþii dupã înscrisurile bisericii ºi ale stãpânirii.
În toatã Bucovina, þãranii care
lucrau pe moºia boierilor primeau de la ei mici
parcele de teren pentru a-ºi ridica bordeie.
Aceste parcele erau date numai în folosinþã,
pentru timpul cât lucrau la moºie. Aceste
parcele pe la mijlocul secolului al XlX-lea vor
deveni proprietatea celor ce-i stãpâneau, când
þãranii încep sã-ºi construiascã gospodãrii.
Astfel, recensãmântul din anul 1910, organizat de autoritãþile austriece, aratã cã în Bucovina erau 798.353 de locuitori (de peste 11 ori
mai mulþi faþã de anul ocupaþiei provinciei 1775). Astfel erau 34,24% români, 38,22% ruteni, 12,2% evrei, 9,15% germani ºi alte naþionalitãþi.
Conform aceleiaºi surse, situaþia pe locali...pentru a ºasea oarã la
emisiunea TV Favorit tânãra Mãdãlina Slusarec, joi
28 iunie a.c., între orele 1921:30. Un nume aflat pe
drumul afirmãrii în muzica
popularã. Fata din „sãtucul
ei drag“ dupã cum reiese
din unul dintre actualele ei cântece, în aparenþã o fire timidã de la care abia reuºeºti sã
afli câte ceva a fost de nerecunoscut, nu numai
prin eleganþa miºcãrilor, ci ºi prin reuºita interpretãrilor vocale, mereu cu un zâmbet când
discret, când mai larg, imprimându-i chipul cu
dãrnicie pe tot parcursul evoluþiei scenice. Recenta ei prezenþã, fireºte, urmãritã „cu sufletul

tãþi se prezenta astfel: ªerbãuþi 100% ruteni,
Cãlineºtii lui Cuparencu 80% ruteni ºi 20% români, Cãlineºtii lui Enache 80% ruteni ºi 20%
români, Mãritei 80% ruteni ºi 20% români,
Hatna ºi Dãrmãneºti 80% ruteni ºi 20% români.
Pãstrarea conºtiinþei naþionale ºi dezvoltarea culturalã a locuitorilor acestei zone era,
în cea mai mare parte, asiguratã de ºcoalã ºi
bisericã.
Rutenii veniþi au trecut de la religia lor unitã
(greco-catolicã) la ortodoxã, ceea ce a permis
cãsãtoriile celor veniþi cu bãºtinaºii. Din valurile de emigranþi ruteni veniþi din Galiþia ºi de
români veniþi din Transilvania s-au format
numeroase familii mixte în aceastã zonã.
Din populaþia de emigranþi îºi trage obârºia
ºi familia Driºcu.
Aceastã familie cu rãdãcini la începutul secolului al XIX-lea, aºa cum rezultã din documentele aflate în Arhivele Statului din Sucea-

Driºcu Mihai, pictor, scriitor, critic de artã

va, a organizat împreunã cu biserica locului
prima ºcoalã primarã pentru fii de þãrani din
zonã. Tradiþia ºcolarã s-a menþinut timp de
peste o sutã de ani, cãci ºcoala a continuat sã
funcþioneze, cu mici întreruperi, pânã în secolul al XX-lea.
Tradiþia cu ºcoala s-a pãstrat ºi astfel, din
familia Driºcu vor ieºi, în prima generaþie, mai
mulþi meseriaºi de valoare. Din a doua generaþie apare inginerul constuctor de cãi ferate
Driºcu Nicolae.
Devotat locurilor natale, inginerul Driºcu
Nicolae a realizat în mod gratuit proiectul primului cãmin cultural din satul sãu natal, Mãriþei, în anul 1948, ºi a urmãrit modul cum s-a

realizat
aceastã constucþie.
Peste ani,
astãzi, cei
trei feciori ai
lui Nicolae,
doi arhitecþi
ºi un constructor au
proiectat ºi
s-au preocupat de realizarea vestitului Monument al eroilor neamului, Familia în anul 1932. De la
cãzuþi în cele
stânga la dreapta:
douã rãzboaDriºcu Mihai, Driºcu M.
ie mondiale Grigore, Driºcu M. Nicolae
din
satele
ºi Driºcu Ioana
Mãriþei
ºi
Dãrmãneºti, tot ca o recunoºtinþã faþã de
locurile natale, faþã de obârºia pãrinteascã.
De asemenea, fratele lui Nicolae, avocatul
Driºcu Grigore, a dat societãþii doi feciori,
Mihai ºi Vasile, care au absolvit ºi ei studii universitare. Astfel, Vasile se va dedica muncii
didactice, iar Mihai, dupã absolvirea Facultãþii
de Arhitecturã din Bucureºti, s-a apucat de picturã ºi scris, ajungând în scurt
timp un vestit critic de artã, recunoscut atât în þarã, cât ºi în
alte þãri.
L-am cunoscut la casa
bunicilor din satul Mãriþei, când
îmi povestea cã aceastã locuinþã
vestitã în istoria comunei meritã
sã devinã un monument, un loc
de referinþã pentru toatã obârºia
familiei Driºcu.
Dorea ca locuinþa bunicilor,
cu consimþãmântul ºi cu sprijinul verilor sãi din Iaºi, sã o transforme într-un muzeu etnografic
ºi cu o expoziþie de picturã permanentã a lucrãrilor sale.
Tragedia sau nenorocul vieþii a fãcut ca el sã
fie accidentat mortal în Bucureºti, ca ºi tânãrul
poet bucovinean Nicolae Labiº, fãrã sã se afle
vreodatã cauza ºi fãptaºul (în vara lui 1989).
Aºa visul sãu s-a nãruit pentru vecie, iar localitatea a mai pierdut o personalitate ºi un muzeu
valoros.
Totuºi, din „obârºia“ familiei Driºcu, în
localitate, au rãmas primul Cãmin Cultural, folosit ºi astãzi ºi Monumentul eroilor neamului,
operã a celor trei feciori ingineri din Iaºi.
Oamenii sfinþesc locurile ºi neamul, pentru
binele ºi memoria timpului ºi a umanitãþii.
prof. Victor COzaRIUC-COSSaRIS
Mihaela Manolache, Rareº
Atomei, Andreea Magobeþ,
Sebi Avãcãriþei ºi alte tinere
speranþe. Mãdãlina Slusarec
mi-a spus cã urmãtoarea ei
apariþie la acelaºi post TV va
avea loc pe 17 iulie a.c. ºi cã
în timpul verii se va afla la
pãrinþi ajutându-i în gospodãrie.
Mulþumiri deosebite îi adreseazã doamnei
profesoare diriginte care mereu îi este cãlãuzã,
încurajând-o pe treptele afirmãrii.

A dansat çi a cântat
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la gurã“ de pãrinþii ºi familia ei, de consãtenii
din Izvoarele Sucevei ºi, desigur, de telespectatorii din þarã care au urmãrit TV Favorit la
acea datã între orele menþionate a fost sponsorizatã de dl primar al comunei Râºca ºi s-a
desfãºurat în cadrul grupului folcloric „Coroniþa“ din Fãlticeni - profesor îndrumãtor Liviu
Chelaru. Alãturi de Mãdãlina au mai cântat
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DELTA DUNÅRII
(Urmare din numãrul 219/220)
Denumirea mai veche a satului era Nedelkioi care provine de la numele unui paºã - fost
guvernator al Deltei, ca apoi sã se denumeascã Letea. Letea provine din limba slavã leto
însemnând „varã“ sau „la varã“, adicã aici
veneau oamenii la pãºunat vara. Numele are ºi
o etimologie popularã însemnând cã regina
Angliei ar fi gãsit în pãdurea de aici o floare
denumitã lady. Astfel, numele Letea, de la
numele satului, lãrgindu-se, au primit grindul
ºi pãdurea.
Numãrul locuitorilor de aici, în decursul
timpurilor este urmãtorul: 1904 - 662 ucr.,
1956 - 929 ucr., 1966 - 862 ucr., 1977 - 471
ucr., 1992 - 750 ucr., iar în 2011 din 334 loc.
doar 91 s-au declarat ucraineni. Iatã cã treptat
începe fenomenul de românizare.
Dacã în anii 1950-1966, la ºcoalã elevii
învãþau aici toate disciplinele în limba ucraineanã, apoi ucraineana a fost înlocuitã cu
româna. S-a introdus ca limbã maternã facultativã în anul 2002, apoi iar s-a desfiinþat. S-a
reintrodus în 2009. În anul ºcolar curent 2011/2012 - învaþã limba ucraineanã un
numãr de 14 elevi din 24, la clasele I-IV, profesor fiind semnatarul acestor rânduri.
Locuitorii practicã religia ortodoxã în
limba românã, dar dupã calendarul vechi.
Existã aici o bisericã veche, renovatã în ultimul timp, care prin hotãrârea Episcopiei de la
Tulcea, a fost transformatã în mãnãstirea
„Adormirea Maicii Domnului“, având ca
stareþ pe Hotovii Augustin-Aurel, originar din
Transilvania.
Din Letea sau ridicat trei personalitãþi - doi
vestiþi pictori: Stavru Tarasov ºi Gherasim
Maxim, precum ºi scriitorul Paul Sârbu.
Stavru Tarasov s-a nãscut în Letea, la 6 ianuarie 1883, fiind fiul preotului Mihail
Tarasov. Face studii de artã la Iaºi ºi la München. Afost mulþi ani profesor de desen la
Braºov. Se stabileºte în 1909, la Paris, devenind un vestit pictor clasic român. Exceleazã
în portrete, peisaje, precum ºi aspecte din
mediul citadin ºi în naturã moartã.
Se stinge din viaþã la 18 ianuarie 1961.
Gherasim Maxim, nãscut la Letea, la 17
martie 1922, fiind strãnepotul lui Maxim Pocora, care era fratele lui Afanasie Pocora
(primul ucrainean aºezat în Letea), având
astãzi pe nepotul sãu, Pocora Antonel, primar
al comunei C.A. Rosetti. A practicat arta
fotograficã, apoi a absolvit ªcoala Popularã
de Artã din Tulcea, fiind ucenicul maestrului
Vasile Pavlov. Mai târziu devine pictor profesionist sub influenþa lui Th. Aman, N. Grigorescu, ªiºkin ºi Repin. ªi-a creat un stil propriu în picturã. A participat la peste 50 de
expoziþii ºi a primit peste 24 de diplome,
având tablouri în colecþiile marilor muzee din
România ºi din strãinãtate, dar ºi în colecþii
particulare. Acum, la 90 de ani, scrie poeme în
versuri. Multe dintre picturile sale le-a donat
ºcolii natale din Letea, ca generaþia tânãrã sãºi bucure ochii ºi sã-ºi urmeze maestrul
pãmântean ºi consângean. „Maxim Gherasim
evadeazã din urbe pentru a descoperi peisajul
Deltei: „substanþa“ tinereþii fãrã bãtrâneþe,
ape electrizante, ierburi ºi lanuri, case, oameni
ºi pãsãri, freamãtul frunzelor ºi compoziþia
aerului, cu care alcãtuieºte un mozaic în
spaþii, de obicei reduse, ce-i definesc pictura,

12

strãlucirea ºi forþa vieþii“ afirmã criticul de
artã tulcean Adrian Pal.
Paul Sârbu se naºte la 25 iunie 1957, în
Caracal. Absolvã Liceul Pedagogic din
Tulcea în 1977. De la absolvirea liceului
lucreazã ca învãþãtor la ªcoala cu clasele

itorului, redarea celui de al doilea moment din
viaþa omului - nunta ucrainenilor tineri - când
nu este uitat nici atunci bardul literaturii
ucrainene ºi prorocul poporului ucrainean,
Taras ªevcenko.
În satele Deltei nisipul e peste tot, pe câmp,

în viziunea unui bucovinean
I-IV simultane din Letea. Prin cãsãtorie
devine letean. Scrie poezii, povestiri ºi
romane, devenind omul Deltei, transfigurând
prin arta cuvântului realitatea deltaicã, când
frumoasã, când durã, încât opera sa, la ora
actualã, se confundã cu Delta, iar Delta cu
oamenii ºi locurile ei. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România ºi colaboreazã la cele
mai importante publicaþii literare - România
literarã, Luceafãrul, Literatorul, Tribuna,
Tomis, Ex-Ponto etc. Au scris despre creaþiile
lui în cuvinte elogioase Fãnuº Neagu, Mircea
Iorgulescu, Cezar Ivãnescu, Mircea Sântimbreanu, Constantin Novac ºi mulþi alþii. A
obþinut numeroase premii literare din partea
unor reviste literare din þarã ºi din strãinãtate
ºi a Universitãþii Ovidius din Constanþa. Are
patru volume de poezii-poeme, douã de povestiri ºi douã romane.
Cine cunoaºte Delta o ia cu sine în minte ºi
în suflet, oriunde s-ar afla. Cine nu cunoaºte
Delta, dar citeºte cãrþile lui Paul Sârbu va dori
sã o cunoascã. Iatã redãm aici un fragment
semnificativ din valorosul sãu roman Samka
care confirmã cã letenii þin la obiceiurile ºi la
neamul din care provin: „Acest moment
(nunta-nota V.N.) era sacru pentru ei ºi sfinþenia pornea din inimile lor ºi pãtrundea în ape,
în sãlcii, în dunã ºi în stele. Apoi Arsene îºi
luã mireasa în braþe ºi o duse la barcã, dupã
care luã cobza ºi-i ciupi coardele, pe valuri,
psalmodiind un vechi vals de iubire:
„Gemând în noapte Niprul plânse/ªi vântul se
porni turbat,/ Plecate sãlcii furã linse/ De
valul apei înspumat.// Pe ceruri, luna sta
sihastrã/ Cu chipul palid ºi durut./ Precum o
lotcã-n marea albastrã/ Se furiºeazã-n nori,
tãcut.// Cocoºii nu cântarã încã/ Doar frasinii
trosneau în vãi,/ Doar în desiº de noapteadâncã/ Þipau sãlbatic cucuvãi!“, versurile
lui Taras ªevcenko.
Arsene puse cobza deoparte, sfâºie rochia
miresei ºi apoi îi înfãºurã trupul gol într-o
plasã pescãreascã. Ea râse, cãci cunoºtea
acest obicei de la nunþile din sat: mulþimea de
noduri ale plasei erau nodurile de nedesfãcut
ale firelor vieþii lor, iar acestea o apãrau de
orice fel de vrãji rele, cãci nimeni nu le-ar
mai fi putut desface în cer ºi pe pãmânt, în
viaþã ori în moarte. Apoi, în lumina secerii
lunii, Arsene se aplecã ºi smulse un buchet de
nuferi albi, îmbobociþi pentru a doua oarã în
aceastã toamnã târzie. Opri apoi barca lângã
un stejar pitic în care bãrbatul se urcã ºi
rupse un buchet de vâsc verde, cu boabe gãlbui ca chihlimbarul. Pe toate i le puse în
braþe. Femeia, în luntre, plânse de fericire.
Omul vâsli încet, privind-o ca pe o zânã,
numind-o reginã a apelor ºi cea mai frumoasã
dintre vrãjitoarele de pe grinduri… Ea þinuse
cu tot dinadinsul ca la „cununie“ sã nu fie
decât ei doi, între cer ºi pãmânt. Dar pe
grindul Vesoka trebuia sã înceapã în noaptea
asta, cu toþii ceilalþi, una dintre petrecerile lor
de pominã“ (p. 66). Am citat cam mult, dar
meritã, deoarece e multã „poezie“ în acest
fragment, din care reiese, prin talentul scri-

pe uliþe, în curþi ºi chiar în ceaunul de mãmãligã. ªi când bate vântul - ºi bate de douã ori
pe an, ºase luni dinspre sud ºi alte ºase luni
dinspre nord - atunci ºi plouã. Din pãcate, în
ultimii ani plouã puþin, iar verile sunt secetoase.
Stuful este materialul de construcþie primordial. Cu el se construiesc ºi se acoperã casele ºi damurile, se împletesc ºi gardurile. Dar
tot din cauza stufului, uºor se aprind casele.
Toamna ºi iarna, oamenii dau foc stufului de
la marginea canalelor ca sã creascã la anul
altul verde. Astfel, sute de hectare ard de-a
lungul ºi de-a latul Deltei. Sãptãmâni, în ºir, ºi
nopþile sunt roºii, norii sunt de sânge, iar vântul aduce acest pericol ºi spre sate, creând
imagini apocaliptice.
Eugenia Iacobenco (Giuvanovici de fatã),
nãscutã în mai 1947 la Letea unde-ºi petrece
copilãria ºi tinereþea. Astãzi a ajuns terapeut la
Tulcea. Scrie uºor poezii în limba ucraineanã,
în stil popular, deosebit de frumoase, gingaºe
ºi melodioase, pe diferite teme - dragoste
pentru satul natal, pentru pãrinþi ºi pentru casa
natalã ºi dragostea ca iubire. Culege folclor
ucrainean, vechi ºi bogat, creat de primii
ucraineni sosiþi în sat. I se publicã versurile în
revista literarã „Naº holos“ (Glasul nostru),
publicaþie a Uniunii Ucrainenilor din România. Referindu-se la valoarea poeziilor Eugeniei Iacobenco, universitarul bucureºtean Ivan
Reboºapcã afirmã cã "ea recepteazã poetic tot
ce vede în jur ºi le transpune prin filtrul ei specific, trãind ºi transmiþând lirismul prin versurile sale. Stãpânind valoarea dimensiunilor
versurilor, ea, ca orice poet, strânge eul sãu ºi
uºor îl exteriorizeazã“.
În concluzie se poate spune cã în ultimul
timp toate satele comunei se depopuleazã din
cauza condiþiilor precare de trai. Pe timpul
comuniºtilor, aici erau de toate. Peºtele, de
exemplu, era hrana sãracului, acum este rar de
gãsit. Cei care au rãmas în Deltã se luptã cu
condiþiile vitrege ºi potrivnice lor. Aceºtia
sunt ca niºte eroi, care supravieþuiesc cu greu
ºi duc o viaþã de subzistenþã. Tineretul pleacã,
rãmân bãtrânii! Pot fi vãzute multe gospodãrii
pãrãsite. Vãzând atâtea dãrâmãturi, livezi
pustii, garduri rupte prin care trec slobode animale, case în care ºuierã vântul, îþi creeazã
imagini sinistre, ca dupã rãzboi. Aceastã depopulare creºte mereu ºi mereu.
La asemenea imagini triste contribuie ºi
seceta din zilele toride de varã care usucã
totul. ªi Pãdurea Letea nu mai este cea de
altãdatã. Copacii din ea sunt din ce în ce mai
rari. Uscãciunea se tot mãreºte, deºi grindul
este înconjurat de ape. ªi ai impresia cã
mâine, poimâine, peste tot va fi deºert ca în
Sahara. Intervenþia brutalã ºi necontrolatã a
omului în echilibrul Deltei Dunãrii a stricat
totul. E timpul ca în al 12-lea ceas, sã fie salvatã Delta, dar nu cu vorbe, ci cu fapte concrete.
prof. Vichentie Nicolaiciuc
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Note de lector

„ULMA - o comunå de origine etnicå huÆulå“
Cartea de mai sus este a doua monografie,
dupã „Izvoarele Sucevei - o comunã din Munþii
Bucovinei“ de Ion Afloarei, care trateazã direct
problema huþulilor din judeþul Suceava. Autorul
cãrþii, Gheorghe (Iuri) Cega, este bãºtinaº al
Ulmei, un intelectual devotat comunitãþii natale,
folclorist ºi etnograf care de zeci de ani s-a
dovedit a fi un cercetãtor neliniºtit, punându-ºi
întreaga putere intelectualã în slujba intereselor
neamului ºi nu numai, dar mai ales scoaterii din
anonimat a spiritualitãþii extrem de bogate a
oamenilor locului.
Fiind la bazã învãþãtor, completându-ºi ulterior studiile ºi devenind institutor, Iuri Cega se
naºte în 1946, la Ulma, în familia unui muncitor
silvic. ªcoala elementarã o face în satul natal,
cea pedagogicã la Sighetu Marmaþiei, practicând mulþi ani nobila muncã de învãþãtor,
director ºcolar, lucrând apoi în domeniul culturii ºi administraþiei, revenind, înainte de pensionare, la catedrã. Mediul de viaþã rural, mai
ales cel de munte, încã din copilãrie, apoi în anii
de învãþãtor l-au cãlit, l-au format sã-ºi iubeascã
neamul, þinutul natal, pe semenii din jur, limba,
obiceiurile ºi, nu în ultimul rând, spiritualitatea
foarte bogatã a acestor locuitori, duri sau gingaºi, de pe Obcinile Bucovinei.
Culegând cu minuþiozitate ºi studiind folclorul local, având ca îndemn ºi model oferit de
regretata ºi devotata familie de învãþãtori ºi
etnografi, Myroslava ºi Daniel ªandru, Iuri
Cega nu numai cã a continuat frumoasa ºi nu
uºoara muncã a predecesorilor sãi de culegãtor
de folclor literar ºi muzical ucrainean, dar a ºi
publicat douã volume din aceastã creaþie popularã: „Oi bohata huþulie“ (Ce bogatã-i huþulia),
2003, apoi „Liubliu tebe huþulie“ (Îmi eºti dragã
huþulie), 2009, cãrþi editate cu sprijinul Uniunii
Ucrainenilor din România.
Iuri Cega a colaborat încã din liceu cu
diverse articole publicistice - ºtiri, reportaje,
interviuri, schiþe, eseuri etc. pe teme didactice
sau chiar povestioare cu tâlc educativ la ziarele
ucrainene: „Novyi vik“ (Veac nou), mai târziu,
în ucraineanã ºi românã, la „Curierul ucrainean“, „Ukrainskyi visnyk“, „Vilne slovo“
(Cuvântul liber) ºi chiar la revista literarã „Naº
holos“ (Glasul nostru). În ultimii ani, treptat,
treptat a început sã cocheteze ºi cu poezia atât în
ucraineanã, cât ºi în românã, ajungând astãzi sã
creeze versuri de valoare educativã ºi artisticã.
Astfel, gãsim în poeziile sale meditaþii asupra
scurgerii timpului ºi idei satirice, reflectându-se
în multe dintre ele influenþa popularã. Chiar fiul
acestuia, Cristian-Ilie Cega, este un demn urmaº
al tatãlui sãu în domeniul creaþiei literare. Deja
a debutat în poezie, scoþând volumul „Fata de
vis“, editat de UUR.
În ultimii ani, Iuri Cega s-a dedicat cu
scrupulozitate cercetãrii istoriei ºi documentãrii
profunde asupra localitãþilor care compun
comuna Ulma. Studiul monografic despre care
scriem ºi in grano salis îl prezentãm, a apãrut în
acest an, 2012, în cadrul „Societãþii Culturale
«ªtefan cel Mare» - Bucovina“, în seria „Pagini
din istoria ºi cultura Bucovinei“, având ca referent ºtiinþific pe prof. dr. Mugur Andronic, care
semneazã ºi prefaþa cãrþii, cu titlul „Stop cadru
- la Ulma. Ulma - o comunã de origine etnicã
huþulã“, urmat de „Argument“, semnat de institutorul Mircea Ihnatiuc, primar al comunei
Ulma. Primãria a ºi finanþat tipãrirea acestei
monografii. Cartea de circa 290 de pagini este
foarte bogatã în informaþii scrise, fotografii, facsimile privitoare la monografia comunei etc. În
încheierea cãrþii apare un capitol dedicat biblio-
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- studiu monografic grafiei selective studiate de autor, însumând 60
de documente din arhive, dicþionare, reviste,
articole sau studii folosite de autor, fie în
românã, germanã, rusã sau ucraineanã. Cartea
apare în format A4, cu coperþi simbolice, foarte
inspirate, legate de conþinutul monografiei, iar
paginile acesteia sunt tipãrite în condiþii grafice
deosebite, folosindu-se hârtia ofset.
Monografia conþine 5 capitole semnificative:
cadrul geografic, istoria comunei Ulma, activitatea economicã, învãþãmântul ºi cultura, precum ºi lista de „oameni aproape obiºnuiþi (evocarea unor oameni de seamã ai comunei, adicã
«ulmeni prin naºtere» ºi «ulmeni prin adopþie»).
Interesante sunt aprecierile fãcute de prefaþatorul cãrþii, care, printre altele, afirmã cã aceastã
monografie este „un crâmpei de istorie ºi culturã localã surprins pentru eternitate de cãtre
autor, ceea ce nu poate fi decât o contribuþie
notabilã la istoria Bucovinei…“, apoi adaugã:
„trebuie s-o spunem cã pânã în prezent nu sunt
multe comune care au dat naºtere unor destoinici intelectuali care sã-ºi fi asumat aceastã datorie de onoare, aceea de a scrie CARTEA, prima
carte, cartea de cãpãtâi, a meleagurilor natale…“. Tot prefaþatorul subliniazã faptul cã
„prezenta carte (…) reprezintã a doua monografie a unei unitãþi administrative locuite
majoritar de descendenþii vechilor familii de
huþuli care au colonizat þinutul carpatic bucovinean cu sute de ani în urmã“ (N.V. prima carte
a fost „Izvoarele Sucevei“…, despre care am
amintit în primul aliniat al prezentei note).
„Apariþia acestei lucrãri era necesarã - afirmã
primarul în „Argumentul“ sãu - pentru a da
celor interesaþi informaþii corecte despre istoria
unei populaþii chinuite, aflate la hotarul unui
fost imperiu“.
Ceea ce este deosebit de interesant referitor
la aceastã carte este faptul cã autorul, înaintea
trecerii la prezentarea propriu-zisã a celor 5
capitole ale monografiei, prezintã în sintezã
toate informaþiile ºtiinþifice exprimate de mulþi
istorici români, germani, ruºi ºi ucraineni referitoare la etnogeneza huþulilor, deoarece, aºa
cum afirmã autorul, „populaþia majoritarã a
comunei Ulma o constituie aceastã etnie“.
Astfel, autorul afirmã cã „În ultimii 20 de
ani, lingviºtii, istoricii, folcloriºtii, etnografii,
jurnaliºtii, studenþii, precum ºi alte persoane
s-au interesat de acest grup etnic, elaborând teze
de doctorat, diverse lucrãri de o certã valoare
ºtiinþificã. Cu regret, precizãm cã o parte însã
dintre jurnaliºti au dovedit o superficialã documentare despre etnia huþulã, elaborând pãreri ºi
chiar concluzii total eronate“.
Sintetizând zeci de lucrãri ºtiinþifice ale unor
istoriografi ce emit diferite ipoteze despre originea huþulilor pe care le prezintã în peste 10
pagini, autorul în ultimul aliniat al acestui capitol introductiv, conchide „Am dat, deci, câteva
informaþii sumare despre huþuli. E ca o picãturã
în mare. Despre acest grup etnic s-au scris tomuri întregi în polonã, germanã, rusã,
ucraineanã ºi în alte limbi. Specialiºtii în istorie,
etnografie, folclor, lingvisticã recunosc cã cea
mai documentatã lucrare rãmâne «Huþulºcina»,
în 5 volume, ce conþine peste 2000 de pagini în
limba ucraineanã ºi patru volume în polonã.
Aceste lucrãri au apãrut la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea.
Autorul acestei ample monografii este Volody-

myr ªuchevyci, etnograf, pedagog,
publicist ºi traducãtor. Aici gãsim istorie, etnografie, muzicã, folclor ºi obiceiuri ale huþulilor
de la naºtere pânã
la moarte. Operã ce
va rãmâne, cãci
acum, la ora actualã, este tot mai
greu de gãsit huþuli
autentici. Viaþa lor
se schimbã odatã
cu societatea, dar ei
nu uitã de unde au
plecat“ (p. 19).
Deci, clarificând cât de cât genealogia huþulilor ºi strecurând în încheierea acestui capitol
o umbrã de îndoialã cã locuitorii comunei de azi
ai Ulmei nu mai sunt huþuli autentici, autorul
monografiei pãºeºte încrezãtor în „inima
pãdurii“, respectiv, în prezentarea „miezului“
monografiei, bucurându-se parcã cã a scãpat de
cea mai spinoasã parte a ei, adicã originea etnicã a huþulilor.
În continuare nu vom trece sã prezentãm
detaliat capitolele din monografie. Pentru aceasta invitãm cititorii sã parcurgã ei înºiºi aceste
pagini care par, la prima vedere, aride. Aprofundându-le, însã, mãrturisim sincer cã ne-au
frapat ºi aceste pagini, ne-au emoþionat, deoarece sunt prezentate într-un stil frumos, original,
chiar, uneori, artistic. Aceste pagini ne-au creat
curiozitatea, devenind parcã un roman, cu acþiune densã ºi dinamicã, în care personajele sunt
locuitorii de ieri ºi de azi ai acestei comune.
Dintre multe pagini deosebit de interesante ale
monografiei, vom enumera doar câteva idei:
pasiunea cu care autorul s-a documentat în
arhive, dar ºi din cãrþi care, direct sau indirect,
se referã la tema cercetatã; vrând-nevrând,
autorul se referã pe larg ºi la istoria ºi viaþa economicã a localitãþii Seletin care acum face parte
din Ucraina. Se referã la aceastã localitate,
deoarece, un timp, Ulma fãcea parte din comuna Seletin ºi din comuna Brodina. Doar, în
ultimii ani, Ulma a devenit comunã aparte; fiind
institutor de mare clasã, devotat profesiei ºi neamului din care provine, Iuri Cega prezintã detaliat istoria ºi evoluþia fiecãrei unitãþi ºcolare din
localitãþile componente ale comunei; trateazã pe
larg obiceiurile, tradiþiile, folclorul literar ºi
muzical al locurilor (aici e domeniul sãu preferat), adãugând ºi creaþii lirice proprii pe diferite
teme, în limba locului - ucraineanã; schiþeazã
portretele unor personalitãþi din diferite domenii, bãºtinaºe sau adoptate. A evidenþiat între
personalitãþile comunei, printre altele, ºi douã
familii de învãþãtori, devotaþi neamului ºi care
au avut mult de suferit la începutul instaurãrii
comunismului în comunã ºi în epoca ceauºistã.
Este vorba despre Silvestru ªcraba ºi Myroslava
ºi Daniel ªandru. Din pãcate, autorul nu s-a
inclus ºi pe sine în cadrul acestui capitol de evocare a personalitãþilor.
Monografia a fost conceputã dupã multã
trudã, însã a fost scrisã din suflet ºi cu suflet.
Aceasta reiese din fiecare paginã parcursã.
Autorul a iubit ºi iubeºte, prin faptele sale, comuna natalã. Cinste unui asemenea localnic,
om, cetãþean ºi intelectual de mare profesionalism care trãieºte ºi munceºte pentru oamenii
locului.
Vichentie NICOLaICIUC
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Vitrina literarã Pavlo zaiþev
ViaÆa lui Taras Çevcenko

(Urmare din numãrul 219/220)
La bucãtãrie, Taras curãþa ºi spãla vasele,
cãra lemne, vãrsa lãturile ºi altele, dar probabil
nu atât aceastã muncã în sine îl plictisea cel mai
mult, cât monotonia ei. Neastâmpãratul bãiat
tânjea dupã libertate ºi, precum odinioarã fugea
de tot felul de munci din sat, aºa fugea ºi acum
de aceste îndatoriri - fugea în parcul des al
curþii boiereºti, unde în hãþiº îºi atârna pe copaci „colecþia sa de portrete“ - picturile pe
„scoarþã de tei“, pe care le culegea cu pasiune,
uneori însuºindu-ºi-le, cum mai fãcuse atunci
când îi luase dascãlului Bohorskyi cãrticica „cu
poze“. Plãcerea lui Taras de a se delecta cu
comorile sale artistice nu rãmânea fãrã urmãri
dureroase. Pentru fiecare asemenea fugã, ºeful
bucãtãriei boiereºti îl bãtea pe neascultãtorul ºi
neastâmpãratul bãiat, cum îl bãtuserã cândva ºi
mama vitregã, ºi unchiul Pavlo, ºi învãþãtoriicântãreþi, ºi pânã ºi fratele Mykyta. Dupã ce a
reuºit sã ajungã fecior boieresc ºi sã stea fãrã
treabã zile întregi, aºteptând pânã-i porunceºte
boierul sã facã ceva, Taras s-a apucat „sã copieze pe furiº“ „portrete ale ºcolii din Suzdal,
care împodobeau saloanele boierului“. Aceasta
este chiar o menþiune a lui1, iar menþiunea ne
conduce la întrebarea: ce putea vedea ºi auzi
nou ºi interesant în palatul ºi la curtea boierului
un bãiat de la þarã, iscoditor ºi curios, care visa
la o instruire artisticã? Opere de artã care i-ar fi
putut impresiona imaginaþia acolo, desigur, nu
existau: ele se aflau în palatele din capitale ale
lui Engelhardt, în casa strãbunicului sãu din
Cijev în þinutul Smolensk; multe se aflau în
palatul construit de arhitectul Guarengi - în vestitul Lealyci din þinutul Cernihovului pe care-l
cumpãrase Engelhardt de la Zavadovskyi. În
conacul de la Vilºana e puþin probabil sã fi existat. Aici era o orchestrã de iobagi, dar se þinea
doliu dupã bãtrânul boier ºi Taras n-a auzit-o
cântând. Asta referitor la emoþiile artistice. Însã
în privinþa faptului dacã timpul petrecut la
palatul boierului ar fi putut influenþa psihicul
lui Taras ºi ce gânduri putea trezi în mintea lui
iscoditoare, se poate presupune cã puternicul
contrast dintre viaþa de lux a inaccesibililor ºi
aroganþilor boieri ºi cea cunoscutã de el a
þãranilor sãraci, a dascãlilor de bisericã ºi chiar
a preoþilor nu se putea sã nu-l impresioneze - el
era prea sensibil ºi atent, ca sã nu se întâmple
aceasta. Acum vedea viaþa unuia dintre centrele
complicatului organism feudal - viaþa la curtea
unuia dintre marii boieri, unde moºierul era
aproape un stãpân absolut, a cãrui voinþã con-
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ducea complicatul mecanism al polistratificatei
ierarhii, începând cu administratorul general,
administratorii de moºii, servitorii-ºefi ºi servitorii de rând ºi terminând cu el, cu Taras, ºi cu
cei ca el, paria lipsiþi de orice drepturi. Nu putea
sã nu fie impresionat de faptul cã unii oameni,
iobagi supuºi ai boierului, trudesc din greu ºi
trãiesc în nevoi, pentru ca sã trãiascã bine un
ales al sorþii în strãlucitã tunicã de ulan ºi epoleþi de argint. Probabil, tot aici a aflat cã sunt
oameni care nu folosesc niciodatã limba ucraineanã în discuþiile dintre ei. La dascãli ºi la
pãrintele Koºyþea auzise adesea ºi rusa, ºi
polona, dar ca limbi strãine. Dacã la curtea
boierului ºi în palatul sãu a auzit sau nu de
multe ori vorbindu-se ruseºte - la aceastã întrebare nu se poate rãspunde cu precizie. Cei din
familia Engelhardt au trecut la ortodoxie ºi s-au
rusificat încã din a doua jumãtate a secolului al
XVIII-lea. Cu toate acestea, nu se ºtie ce „ton“
naþional domina în palatul de la Vilºana. Fosta
lui stãpânã cu care nepotul lui Potiomkin a avut
trei bãieþi, din spusele altora, ar fi fost o
prinþesã polonezã, catolicã, pe care acest cavaler de Malta ortodox ar fi furat-o dintr-o mãnãstire, unde ea fusese deja tunsã în monahism.
Nu se ºtie de ce, unii localnici o considerau
nemþoaicã, dar ea era probabil totuºi polonezã.
Toþi fiii ei au fost educaþi în cultura rusã, dar
desigur ºtiau ºi limba polonã. Cine ºtie dacã la
moºia ei „polonezã“2 tânãrul boier folosea rusa
sau polona când li se adresa slugilor. Putem
afirma doar cã tot ce era ucrainean Engelharzilor le era strãin. Între administratorii ºi funcþionarii administrativi erau ºi persoane de
provenienþã ucraineanã, cum ar fi cãpitanul de
cavalerie Dmytrenko, erau ºi polonezi, precum
Dymowski, cel bun cu Taras, ºi rãul Prehtel, pe
care o sã-l cunoaºtem mai încolo. Ar fi interesant de ºtiut ce anume îl învãþa Dymowski pe
Taras. E foarte posibil sã-l fi învãþat pe bãiat sã
citeascã în polonã, având în vedere cã Taras
urma sã-l însoþeascã pe boier la Varºovia, unde
acesta era ofiþer în regimentul imperial de gardã
de ulani ºi unde servitorii trebuiau sã ºtie
polona. În afara acestei presupuneri, nu existã
alte ipoteze concrete privind felul în care l-a
influenþat pe Taras ºederea la curtea ºi în palatul boierului în afarã de una singurã, ºi anume,
cã în captivitatea palatului boieresc se simþea ca
o pasãre în colivie ºi visa sã devinã liber ºi sã
înveþe sã picteze.
La curtea moºiei Vilºana, Taras a petrecut
cel puþin o jumãtate de an ºi cel mult un an.
De la Vilºana, Taras a cãlãtorit de câteva ori
la Kiev; dar cam prin toamna anului 1829, sosi
ziua când bãiatul a plecat mult mai departe - la
Vilnius ºi la Varºovia. Severul ºi inaccesibilul
sãu boier ducea cu sine registrul slugilor sale, în
care despre feciorul Taras se spunea cã e bun de
pictor de salon. În convoiul arogantului aristocrat cãlãtorea în întâmpinarea unei sorþi
necunoscute ºi neascultãtorul, încãpãþânatul,
neliniºtitul bãiat de cincisprezece ani, care avea
de-acum un trecut neobiºnuit pentru vârsta lui o acumulare de grele încercãri, de umilinþe, de
suferinþe ºi cãutãri, iar în inimã - „sãgeata lui
Cupidon“. Era un sclav lipsit de drepturi, nevoit
sã cureþe cizmele stãpânului sãu ºi sã-i umple
pipa, deºi avea de-acum conturat un ideal de
viaþã independentã - sã devinã pictor, artist, iar
sufletul lui trãia într-o fantezie debordantã,
bogatã ºi strãlucitoare, plinã de cântecele natu-

rii auzite de el, de imaginile reale ºi ideale ale
frumuseþii ei - toate izvorâte din cântecele populare, din baladele istorice ale cobzarilor, din
povestiri istorice, din odele lui Skovoroda, din
vieþile sfinþilor ºi din psalmii lui David.
II
Regimentul imperial de gardã din care fãcea
parte Pavlo Engelhardt era încartiruit în
Varºovia, dar tânãrul moºier al lui ªevcenko
avea niºte treburi la Vilnius ºi a zãbovit o vreme
în strãvechea capitalã lituanianã. Taras a cãlãtorit în convoiul boierului împreunã cu alte
slugi. Odinioarã, cãlãtorise prin judeþele învecinate din þinutul Kievului, la Elysavethorodul
din stepã, la Kiev, acum privea monotonele
priveliºti împãdurite ale altei þãri - „þara tristeþii
ºi a plânsului“, a „mereu flãmândei Belarus“.
Îºi amintea mult mai târziu ce „scene cutremurãtoare i-a fost dat sã vadã în acea þarã sãracã“
- „foamete, nevoi, desfrâu ºi însoþitori ai desfrâului“. Convoiul cu bagajele ºi slugile boierului din Kyrylivka se apropia de Vilnius, probabil, foarte încet ºi bãiatul a avut timp sã observe
cu atenþie aceste meleaguri, pe care nu va mai
avea niciodatã prilejul sã le revadã.
Nu ºtim când anume a sosit ªevcenko la
Vilnius, dar în niciun caz mai devreme de toamna târziu. La 6 decembrie 1829, în scurta perioadã a ºederii lui Taras la Vilnius, avu loc o
întâmplare pe care o va þine minte toatã viaþa.
Despre aceastã întâmplare, pe scurt, dar grãitor,
a povestit el însuºi. „Urmându-l cu convoiul pe
boierul sãu“, îºi aminteºte el, „fura pe la popasuri portretele diferitelor personaje istorice“.
Erau portretele „eroilor“ ruºi din rãzboiul de la
1812. Neputându-ºi înfrâna tentaþia, „colecþiona“ aceste ieftine litografii ºi gravuri, „având
de gând sã le copieze întocmai în timpul liber“,
ºi iatã cã „ocazia ºi timpul liber au apãrut la
Vilnius. Era în anul 1829, decembrie 6. Domnul
ºi doamna au avut ocazia sã meargã la bal. În
casã se fãcu liniºte, toþi dormeau. Atunci, el a
desfãcut comorile furate, alegându-l dintre ele
pe cazacul Platov, se apucã sã-l copieze atent,
cu sfinþenie. Ajunsese de-acum la cazacii mãrunþi care zburdau pe lângã puternicile copite
ale calului lui Platov, când se deschise uºa domnul ºi doamna se întorseserã de la bal.
Enervat, boierul l-a urecheat, i-a dat câteva palme - pentru cã, zicea, ar fi putut da foc nu
numai casei, ci întregului oraº. A doua zi, boierul i-a poruncit vizitiului Sydorko sã-i tragã un
toc de bãtaie, ceea ce „fusese executat cu vârf ºi
îndesat“.

1 „ªcoala din Suzdal“, în formularea lui ªevcenko, desemna în general opere produse
industrial ºi de neînsemnatã valoare artisticã,
dupã cum erau de altfel ºi „operele“ produse la
Suzdal (P. Z.).
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E o denumire tradiþionalã în familia
Engelhardt pentru moºiile lor din þinutul
Zvynohorod (P. Z.).
(Continuare în numãrul urmãtor)
traducere de Corneliu IROD
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(Urmare din numãru trecut)

În cåutarea fericirii

La noua reºedinþã au fost primiþi
cât se poate de bine, ca niºte
oameni ce au reuºit sã-ºi onoreze
obligaþiile în mod lãudabil ºi care
au oferit apostolatului deltaic, cu generozitate,
întreaga lor tinereþe. Apreciindu-i-se abilitãþile
manageriale, tovarãºul a fost numit, chiar de la
început, director adjunct al liceului cu obligaþii
administrativ-gospodãreºti ºi de îndrumare a
activitãþilor la clasele primare, în timp ce
tovarãºei i s-a repartizat o clasã a IV-a, mai toþi
bruneþei ºi cu serioase lacune în cunoºtinþe
datorate absenþelor mult prea numeroase.
- Sã-i vedem ce minuni vor face ºi la noi,
discutau mai mult sau mai puþin ironic noii
colegi, contaminaþi ºi cu uºoare urme de invidie. Aceasta mai mult pentru faptul cã Papucii
au venit din Baltã cu toate gradele ºi gradaþiile
prevãzute în documentele normative ale vremii,
precum ºi cu numeroase titluri ºi onoruri, cu
consecinþe notabile prin statele de platã.
Chiar din aceeaºi toamnã, prin munca organizatã a elevilor la orele de practicã, unitatea ºia asigurat necesarul de porumb pentru ferma de
porci nou înfiinþatã, fructele ºi legumele pentru
depozitele cantinei plus o rezervã de bani la
CEC; iar clasa a IV-a a doamnei Emilia, ca
printr-un miracol educaþional, a devenit fruntaºã la frecvenþã ºi disciplinã.
- Omul sfinþeºte locul, îºi aminteau tot mai
des de zicalã pãrinþii, notabilitãþile urbei, precum ºi, mai nou, destui colegi.
- Elevul trebuie sã fie cu gândul la carte, nu

la mâncare. Pentru asta cantina are obligaþia sã-i

asigure o alimentaþie corespunzãtoare, repeta
adjunctul dupã un înaintaº ilustru pe care 1-a
urmat în maniera de conducere a sectorului
gospodãresc al unitãþii, cu atenþie sporitã pentru
corectitudine, ordine ºi disciplinã din partea
tuturor factorilor implicaþi. Tânãrului învãþãcel
sã i se asigure mai întâi condiþii normale de
viaþã ºi de învãþãturã ºi abia apoi sã i se cearã
performanþe la rubricile din catalog. A nu se
uita ºi obligaþia referitoare la supravegherea
atentã a copiilor la orele de meditaþie ºi odihnã
pentru respectarea programului zilnic în cele
mai mici detalii. Dar nici dãdãceala nu este tocmai recomandabilã, motiv pentru care la clasele mai mari, terminale, aceasta trebuie sã
înceteze, spre a asigura elevilor condiþii de
autoconducere.
- Sã vedeþi, sã auziþi ºi sã nu credeþi, mãi
oameni buni! Pescaru are prinþipuri ºi ni le
expune de parcã ar fi o adevãratã celebritate în
ale educaþiei, cleveteau câþiva contestatari.
- ªi are impresia cã-s de la Papuc-citire! A
uitat bãiatu sã punã ghilimelele... Mai bine ar
plimba ursu, cã de nu, îi dãm papucii!
Cu toate acestea, numai rãuvoitorii nu doreau sã vadã ceea ce era absolut evident, anume
cã sectorul activitãþilor administrative ºi
gospodãreºti din liceu, împreunã cu cele de la
clasele I-IV au cunoscut un salt calitativ deloc
neglijabil, iar cel responsabil era îndreptãþit sã
se declare, pe bunã dreptate, mulþumit de rezultatele eforturilor sale.
**
*
Vestea pãrãsirii cursurilor de cãtre elevul
Papuc Florin din clasa a XI-a a cãzut ca un trãsnet în tot liceul, mai ales cã era cunoscut ca un
elev silitor ºi disciplinat, în afarã de ceva probleme cu matematica, nu atât cu obiectul cât,
mai ales, cu profesorul care 1-a umilit în faþa
colegilor, drept pedeapsã cã tata 1-a înlocuit în
funcþia de director:
- Mã Papuc! 1-a admonestat proful. Tu la
matematicã eºti o adevãratã cizmã!.. ªi împuþi
aerul în clasa asta!.. Înþelegi?
- Nu înþeleg mai multe, domn' profesor... ªi
în primul rând motivul insultelor pe care mi le
adresaþi. Cã ºi numele dumneavoastrã de
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Piþigoi ne duce cu gândul la unu care ciripeºte,
adicã la Ciripoi sau chiar la ceata lui Piþigoi...
ªi în final a pronunþat în surdinã cuvântul
mamã.
- V-a înjurat, tovarãºe profesor! Au intervenit
doi-trei lingãi. Tovarãºului atâta i-a trebuit... S-a

înarmat cu declaraþiile de rigoare ºi a cerut
exmatricularea elevului. Noroc mare de opoziþia altor profesori care l-au convins sã se
mulþumeascã numai cu mutarea disciplinarã, cã
ºi asta n-o fi chiar meritatã. Sã mai reþinã ºi faptul cã elevul a fost provocat.
ªi uite aºa, mai motivat, mai nemotivat,
Papuc Florin a fost transferat disciplinar chiar
la Liceul Industrial din Mahmudia unde urmase
cu doi ani în urmã ºi clasa a IX-a.
Dupã încheierea cu bine a primelor douã
trimestre, elevul Papuc a dispãrut fãrã urmã din
liceu ºi din internat, în mod cu totul misterios,
odatã cu sosirea primãverii.
- O fi la casa de pe grind... O fi întins nãvodul la scrumbie... Cârligele la sturioni... O furtunã pe Braþ, feri Doamne!.. Un vârtej!.. O
neatenþie... un accident... presupuneau îngrijoraþi cei de acasã.
Cel mai abãtut era Ion-tatãl. În afarã de durerea pãrinteascã absolut explicabilã ºi de
ghimpele împotriva lui Piþigoi, el trãia cu nebãnuitã intensitate ºi deziluzia eºecului educaþional, capitol la care nu se aºtepta sã eºueze vreodatã. Dar realitatea, vedeþi ºi dumneavoastrã,
fu cu totul alta. Încã înainte de stabilirea definitivã a gravitãþii situaþiei, pentru el era absolut
evident cã a greºit pe undeva, dar unde anume
încã mai rãmânea de stabilit... Dacã nu cumva
la capitolul orgoliu... posibil demnitate... independenþã... Dar acestea nu pot fi trecute la categoria metehnelor, ci numai doza ce depãºeºte
limitele bunei-cuviinþe care, de la o vreme, se
manifestã tot mai frecvent printre adolescenþi.
Oricum, pânã la urmã, a admis faptul cã s-a preocupat într-o mãsurã mult prea mare de copiii
altora ºi cã pe-ai lui i-a neglijat impardonabil
aproape întotalitate. A conºtientizat ºi faptul cã
modelul pe care ºi 1-a ales nu era tocmai cel
mai nimerit pentru simplul motiv cã acesta nu
avea copii, situaþie în care îºi putea permite sã
nu dea pe-acasã zile ºi nopþi în ºir.
- Adevãrul este cã Florin al nostru a avut nevoie de-un prieten adevãrat, de-un îndrumãtor
apropiat, de tatã, cum s-ar zice mai pe ºleau, a
concluzionat mai mult pentru sine, dar cu voce
tare, directorul adjunct, afurisindu-ºi neputinþa
în faþa acestei grave situaþii de familie.
Neputincioase în a-l afla pe tânãrul dispãrut
s-au dovedit a fi ºi organele abilitate care au
fãcut investigaþii amãnunþite în zonã ºi apoi
chiar printre revoluþionarii din Piaþa Universitãþii unde s-au adunat mai toþi nemulþumiþii din
întreaga þarã, numiþi golani.
- Florin al nostru este mort! Cu greu ar fi
putut scãpa de gloanþe dacã s-a încumetat sã
ajungã la Bucureºti dupã abandonarea ºcolii!..
se lamenta nefericita mamã. Ar fi deja timpul sã
ne ocupãm de cele necesare pentru o creºtineascã pomenire, în loc de nuntã, mai zicea.
ªi când pregãtirile erau în toi, pe adresa familiei a sosit în traducere româneascã, urmãtoarea copie-extras de pe o Hotãrâre judecãtoreascã a Tribunalului din Liége:
... Nr. 4. Papuc Florin, originar din România
- Isaccea, de 18 ani împliniþi pe data de 16 mai
1990, se condamnã la trei ani privaþiune de libertate motivat de asocierea la un grup criminal pentru transport ºi distribuire de droguri pe
ruta Liége-Aachen. Executarea pedepsei se va
face într-un penitenciar de maximã siguranþã
din Belgia, cu program de asistenþã psihologicã

ºi reeducare. Prezenta este definitivã, irevocabilã ºi executorie.
Urmau data (15.04.1991), semnãturile de rigoare ºi ºtampila.
Conþinutul documentului era cât
se poate de clar, atât de clar încât
nefericitul tatã n-a mai apucat sã-l citeascã a
doua oarã, dupã ce a semnat de primire în evidenþele poºtaºului, ci s-a prãbuºit pur ºi simplu,
fãrã viaþã, pe caldarâmul din pavele de beton al
trotuarului. Încercarea de resuscitare din partea
trecãtorilor a rãmas fãrã niciun rezultat, aºa cã
domnul Ion Papuc tocmai trecu bine-mersi în
lumea umbrelor. Medicul legist a consemnat
sec dupã autopsie: Infarct miocardic acut, spontan. Dar familiei ºi poºtaºului-martor le-a detaliat: explozie de inimã, fãrã ºanse de supraviþuire. Moarte uºoarã, instantanee.
La înmormântare a venit ºi bãiatul cel mic al
soþilor Papuc, pe numele sãu Petru, elev la
Liceul Energetic din Mediaº, bursier al întreprinderii de Distribuþie Gaze Isaccea, purtând
asupra sa douã scrisorile din partea lui Florin.
În ambele, acesta îl îndemna sã pãrãseascã de
urgenþã ºcoala, cã acuma numai prostãnacii
învaþã, cã de când cu democraþia orice diplomã
mai degrabã se cumpãrã decât sã-þi toceºti
coatele pentru ea, cã el îi asigurã în Apus un
salariu de ministru, dacã vine neîntârziat, care
i-ar permite ca într-o singurã lunã sã-ºi achite
nu una, ci douã-trei diplome de bacalaureat ºi
universitare care ºi aºa nu mai folosesc la
nimic. S-a zis, frate, cu fraierii studioºi, deacuma descurcãreþii sunt la putere, tinerimea a
dobândit libertatea mult râvnitã. A venit ºi vremea oamenilor puternici, a întreprinzãtorilor
dinamici, mai scria. Totodatã, îl ruga sã nu le
sufle bãtrânilor nici un cuvânt despre corespondenþa lui, atâta doar cã a auzit despre el cã o
duce bine ºi cã trãieºte pe undeva în vecinãtatea
graniþei dintre Belgia ºi Germania.
Mama i-a confiscat scrisorile, 1-a strâns la
piept cu multã duioºie ºi s-a declarat, printre
lacrimi, mândrã de el.
- Ne ajung douã nenorociri, dragul mamei!..
În casa cea mare, doi preoþi ºi dascãlul
fãceau cântarea de veºnicã pomenire. Mortul se
pregãtea de cãlãtoria cea lungã, ultima din existenþa pãmânteanã a omului. Cele douã fiice,
prima nãscutã în familie ºi ultima, boceau la
cãpãtâiul tatãlui.
*
*
*
Tulcea, 25 martie 2006

Dragã doamnã Modesta,
M-am întâlnit cu fosta mea colegã de la
Liceul Sanitar din Constanþa care mi-a vorbit
pe larg despre îngrijorarea dumneavoastrã
pentru faptul cã numeroasele apeluri telefonice
la casa pãrinþilor mei au rãmas de fiecare datã
fãrã rãspuns. Acesta este ºi motivul pentru care
mã grãbesc sã vã scriu, deoarece o convorbire
telefonicã ne-ar lua prea mult timp ºi m-ar
costa o groazã de bani.
Durerea pierderii lui tata ºi cea cauzatã de
nestatornicia ºi nesãbuinþa lui Florin vã sunt
bine-cunoscute încã din relatãrile mamei. Dar
caruselul necazurilor noastre pricinuite de el
nu s-a oprit aici pentru cã, dupã executarea
pedepsei în Belgia, a fost preluat de cãtre
organele de urmãrire germane ºi condamnat
pentru aceleaºi delicte la alþi trei ani de
detenþie severã. Mai mult, Simona, sora noastrã cea micã pe care aþi cunoscut-o încã de
elevã, a pãrãsit cursurile Facultãþii de
Industrie Alimentarã de la Universitatea
Dunãrea de Jos ºi ºi-a pierdut urma printre
vânzãtoarele de plãceri trupeºti prin lupanarele din Paris.
(Continuare în numãrul urmãtor)
emanoil ReI
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Scrisoare deschiså adresatå preçedintelui
Ucrainei, Viktor Ianukovyci
Domnule Preºedinte,
În timpul întâlnirii cu Clubul redactorilor-ºefi ai
mijloacelor de informare în masã ale þãrilor membre
ale CSI din data de 11 iulie a.c., rãspunzând întrebãrii legate de perspectivele proiectului Legii privind bazele politicii statului în problema limbilor,
aþi afirmat: „Cel mai bun reper în aceastã problemã
îl constituie Carta Europeanã a Limbilor“; în ce
mãsurã rãspunde aceastã lege Cartei menþionate,
standardelor ei, trebuie sã se pronunþe experþii“. În
afarã de aceasta, aþi mai spus cã „legiuitorii care au
iniþiat aceastã lege“ v-au asigurat cã „ea a trecut de
expertiza Comisiei de la Veneþia“. Anterior, reprezentantul Dvs. în Rada Supremã a comunicat cã, la
7 iulie a.c., aþi dat Consiliului de Miniºtri sarcina de
a pregãti modificãri la proiectul legii privind limbile
recent votat de majoritatea parlamentarã la putere.
Avem impresia cã iniþiatorii proiectului de lege ºi
anturajul Dvs. pregãtesc „legitimarea“ acestui act
anticonstituþional, fabricat prin înºelãciune la 3 iulie
a.c. ºi vã îndeamnã sã-l semnaþi.
Faþã de cele arãtate, am dori sã atragem atenþia
Dvs. asupra urmãtoarelor:
1. În ierarhia actelor juridice care definesc
bazele politicii statului în domeniul limbilor ºi
modul în care limbile sunt folosite ºi sprijinite,
Constituþia Ucrainei este aceea care are cea mai
mare putere juridicã, ºi nu Carta. Deci, art. 10 al
Constituþiei Ucrainei, ºi nu prevederile Cartei trebuie sã constituie „cel mai bun reper“ în evaluarea
proiectului legii. În opinia experþilor ucraineni,
proiectul legii lui Kivalov-Kolesnicenko, în
numeroase puncte principale, nu corespunde legii
fundamentale ºi hotãrârii Curþii Constituþionale a
Ucrainei din 14 decembrie 1999, nr. 10-rp/99 privind interpretarea oficialã a art. 10 al Constituþiei
Ucrainei.
Spre deosebire de Constituþia Ucrainei care a
stabilit bazele politicii privind limbile ºi modul general de utilizare a acestora, Carta nu face altceva
decât sã încurajeze statele sã opteze liber pentru
mãsurile-cadru facultative prevãzute în ea pentru
încurajarea folosirii acelor „limbi istorice regionale
sau minoritare din Europa care, cu trecerea timpului, sunt ameninþate sã disparã“. Pe de altã parte, în
preambul, Carta prevede cã „apãrarea ºi susþinerea
limbilor regionale sau minoritare nu trebuie sã se
realizeze în defavoarea limbilor oficiale, a învãþãrii
acestora“.
2. Proiectul legii Kivalov-Kolesnicenko a fost,
într-adevãr, supus expertizei Comisiei de la Veneþia,
dar autorii ei, probabil, nu v-au fãcut cunoscutã
aprecierea care a fost datã „produsului“ lor. În concluziile Comisiei de la Veneþia din 2 decembrie
2011 se menþioneazã cã conþinutul documentului,
pe lângã scopurile ºi principiile enunþate în art.2,
aratã cã proiectul legii prevede mecanisme de dominare a limbii ruse asupra limbii ucrainene ca limbã
de stat.
Comisia de la Veneþia a fãcut apel la autorii
proiectului de lege sã revizuiascã terminologia ºi sã
o foloseascã consecvent în textul proiectului de
lege, dar mai ales a insistat ca legiuitorii ucraineni
sã gãseascã „un echilibru corect între apãrarea drepturilor minoritãþilor, pe de o parte, ºi pãstrarea limbii de stat ca instrument de integrare a societãþii, pe
de altã parte“ (pct. 66, 68). Aºadar, în conformitate
cu concluziile Comisiei de la Veneþia, proiectul de
lege trebuie amendat în mod fundamental.
Proiectul de lege a primit aprecieri negative din
partea tuturor instituþiilor de profil ale Academiei
Naþionale de ªtiinþe: Institutul de Lingvisticã
(16.09.2011); Institutul de Limbã Ucraineanã

(22.09.2011); Institutul de Studii Politice ºi
Etnonaþionale (22.09.2011); Institutul de Stat ºi de
Drept (5.09.2011); Fondul Lingvistico-Informaþional Ucrainean (9.09.2011); Academia de ªtiinþe a
ªcolii Superioare (16.09.2011); Institutul de Filologie al Universitãþii Naþionale „Taras ªevcenko“
(20.09.2011).
Proiectul de lege Kivalov-Kolesnicenko a fost
criticat în mod zdrobitor de unele organe ale puterii
de stat a Ucrainei: Ministerul Finanþelor Ucrainei
(9.09.2011) ºi Ministerul Justiþiei Ucrainei
(27.09.2011), Comitetele Radei Supreme a Ucrainei
în probleme de culturã ºi spiritualitate (23.09.2011)
ºi în probleme de buget (3.11.2011), precum ºi de
Direcþia Generalã de Expertizã ªtiinþificã a Radei
Supreme a Ucrainei (23.05.2012).
În cadrul audierilor realizate de Comitetul pentru culturã ºi spiritualitate (20.06.2012), proiectul
de lege privind bazele politicii statului în problema
limbilor a fost apreciat ca nefiind în concordanþã cu
prevederile Constituþiei Ucrainei ºi ca unul care
necesitã o refacere conceptualã fundamentalã.
3. Din momentul înaintãrii proiectului de lege
Radei Supreme, parcursul lui a fost însoþit de grave
încãlcãri ale art. 82 ºi 84 ale Constituþiei Ucrainei ºi
Legii privind regulamentul Radei Supreme a Ucrainei. Aparatul Parlamentului a înregistrat proiectul
legii cu încãlcarea prevederilor pãrþilor 3 ºi 6 ale art.
91 al Legii privind regulamentul Radei Supreme a
Ucrainei, întrucât autorii acestuia nu au înaintat
fundamentarea financiar-economicã ºi tabelele
comparative care indicã modificãrile la legile Ucrainei în vigoare propuse de cap. 11 al Prevederilor
tranzitorii ale proiectului de lege.
În timpul examinãrii proiectului de lege în prima
lecturã, la 5 iunie a.c., a fost încãlcat art. 102 al
Legii privind regulamentul Radei Supreme a
Ucrainei. Proiectul de lege a fost votat fãrã ca sã fie
discutate principiile, prevederile, criteriile ºi structura lui de bazã. Totodatã, votarea s-a fãcut cu încãlcarea art. 84 al Constituþiei Ucrainei care cere
votarea personalã de cãtre fiecare deputat.
În timpul ºedinþei de dupã-amiazã a Radei
Supreme din 3 iulie a.c., încãlcarea regulamentului
a fost încurajatã, prin „tehnologii“ manipulative, de
prim-vicepreºedintele Radei Supreme a Ucrainei,
Adam Martyniuk, care, fãrã a avea o hotãrâre a
Consiliului de mediere ºi fãrã ca numeroasele
observaþii ale deputaþilor sã fi fost discutate, a supus
votului problema includerii în regim extraordinar a
proiectului Legii privind bazele politicii statului în
problema limbilor. Propunerea a cãzut, întrunind
219 voturi. A doua votare s-a referit la propunerea
preºedintelui de ºedinþã de a se reveni la problema
abia respinsã privind modificarea ordinii de zi
(rezultatul: 214 voturi pentru). Adam Martyniuk nu
a mai supus votului includerea pe ordinea de zi a
acestui proiect de lege, ci a trecut direct la votarea
proiectului de lege nr. 9073 în ansamblu (248 de
voturi). În felul acesta, a fost votatã o problemã care
nici nu a figurat pe ordinea de zi ºi care era complet
nepregãtitã pentru votare.
Din punct de vedere juridic ºi faptic, examinarea, votarea ºi adoptarea proiectului de lege privind limbile în cea de a doua lecturã nu s-a realizat
ºi nu avea cum sã se realizeze de principiu, întrucât,
potrivit prevederilor cap. 20 al Legii privind regulamentul Radei Supreme a Ucrainei, comitetul de
resort continua sã lucreze la pregãtirea acestuia pentru cea de a doua lecturã þinând cont de numeroasele
observaþii (peste 2000). De aceea, proiectul de lege
nu a fost (ºi nu putea fi!) avizat de preºedintele
comitetului de profil, de ºeful secretariatului acestui
comitet, de ºefii aparatului juridic ºi redacþional al

Radei Supreme aºa cum prevede partea 1 a art. 117.
El nu a fost (ºi nici nu putea sã fie!) distribuit deputaþilor „nu mai târziu de 10 zile înainte de examinarea acestui proiect de lege în ºedinþa plenarã a
Radei Supreme“. Neavând proiectul de lege pregãtit
pentru cea de-a doua lecturã, nu s-au putut respecta
prevederile art. 119 din Regulament care se referã la
discutarea pe articole ºi votarea amendamentelor pe
baza tabelelor comparative ºi nu s-a putut conveni
textul final al legii. Aºadar, s-a votat un document
care nu existã de fapt în sens juridic, un document
fantomã, încãlcând, în plus, prevederile art. 84 al
Constituþiei Ucrainei.
4. Încercarea de a „perfecþiona“ un document
inexistent cu ajutorul structurilor Consiliului de
Miniºtri aflate sub controlul Dvs. nu este altceva
decât o continuare a încãlcãrilor Constituþiei
Ucrainei ºi a Legii privind regulamentul Radei
Supreme a Ucrainei. O asemenea încercare este
nelegitimã, întrucât definitivarea proiectelor de lege
aflate în dezbaterea Radei Supreme ºi punerea de
acord a textelor lor finale trebuie sã aibã loc doar în
cadrul Parlamentului ºi în conformitate cu procedurile prevãzute în cap. 20 al Legii privind regulamentul Radei Supreme a Ucrainei.
Aºadar, Dvs. nu aveþi niciun temei de a analiza
hotãrârile Radei Supreme din 3 iulie 2012 legate de
adoptarea proiectului de Lege privind bazele
politicii statului în problema limbilor, întrucât o
asemenea lege în principiu nu existã. Chiar dacã
aceastã hotãrâre va fi corectatã de Consiliul de Miniºtri, documentul respectiv nu poate fi considerat
lege. Semnând un act iluzoriu, „adoptat“ cu încãlcãri fãrã precedent ale Constituþiei Ucrainei ºi ale
Legii privind regulamentul Radei Supreme a
Ucrainei veþi sãvârºi acþiuni ilegale, devenind pãrtaº
la un fals care atrage dupã sine rãspunderi morale,
politice ºi penale.
Ca garant al Constituþiei Ucrainei trebuie sã luaþi
toate mãsurile ca proiectul anticonstituþional de lege
al lui Kivalov-Kolesnicenko care revoltã societatea,
scindeazã Ucraina ºi afecteazã ordinea ei constituþionalã sã fie retras din Parlament. Apreciem cã
cea mai bunã cale de ieºire din aceastã situaþie ar
putea fi crearea unui grup de lucru format, între
altele, din reprezentanþi ai structurilor corespunzãtoare ale societãþii civile ºi mediului de specialitate
pentru pregãtirea unui proiect de lege privind modul
de utilizare a limbilor în Ucraina calitativ nou conform Constituþiei Ucrainei ºi þinând cont de experienþa europeanã în sfera politicii lingvistice.
Dacã vreþi sã fiþi preºedintele întregii Ucrainei ºi
nu o jucãrie în mâinile unor forþe antiucrainene,
meritã sã încetaþi sã le faceþi jocul ºi sã vã abþineþi
de la participarea la acþiunile îndreptate spre subminarea fundamentului statalitãþii independente a
Ucrainei. Sperãm cã Dvs. nu doriþi ca preºedinþia
Dvs. sã ducã la ruinarea statalitãþii ucrainene.
Volodymyr Vasylenko,
profesor, Universitatea Naþionalã
„Academia Kievo-Movileanã“,
doctor în ºtiinþe juridice, unul dintre autorii
Legii privind limbile în RSS Ucraineanã,
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar
Larysa Masenko,
profesor, Universitatea Naþionalã „Academia
Kievo-Movileanã“, doctor în filologie
Volodymyr Pancenko,
profesor, Universitatea Naþionalã „Academia
Kievo-Movileanã“, doctor în filologie, deputat
în prima legislaturã
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