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Înainte de a examina mai pe larg principalele
influenþe româneºti exercitate asupra lexicului
ucrainean ºi, invers, pe cele ucrainene asupra
lexicului românesc, se impun câteva consideraþii
de ordin general.
Bogãþia unei limbi este datã, în primul rând,
de bogãþia ºi varietatea vocabularului ei. Conform unei idei general acceptate, dupã ce o limbã
s-a constituit ca idiom de sine stãtãtor, dezvolta-

popoare. Dacã avem în vedere numai comerþul pe
care-l face Lvovul, capitala Galiþiei, cu oraºele
moldoveneºti ºi chiar cu cele munteneºti sau
schimbul de valori deosebit de activ în secolul al
XVII-lea, dupã ce Petru Movilã devine mai întâi
arhimandrit al mãnãstirii Pecerska Lavra, iar
apoi, în 1633, mitropolit al Kievului ºi Haliciului,
atunci înþelegem foarte bine de ce aceste contacte
au fost atât de vii.

încoace, dupã câte ºtim, nu s-a întreprins. În lista
de cuvinte întocmitã de noi pentru elementele
lexicale româneºti din ucraineanã, în numãr de
758 de cuvinte, 200 dintre ele nu se regãsesc în
contribuþiile anterioare. Cuvintele pãtrunse din
limba românã în limba ucraineanã n-au avut toate
aceeaºi soartã. Unele dintre ele au fost atestate
numai în ariile bilingve care favorizau împrumutul, iar altele s-au generalizat pe suprafeþe de
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rea ei constã mai ales în îmbogãþirea
cu noi cuvinte, deci în continua sporire
a inventarului lexical. Spre deosebire
de vocabular (compartimentul cel mai
deschis la influenþele din afarã), structura gramaticalã evolueazã extrem de
încet, ceea ce conferã limbii stabilitate
în aspectul ei esenþial.
Afirmând cã lexicul unei limbi se
aflã într-o continuã miºcare sau evoluþie, trebuie sã adãugãm cã modificãrile
care au loc în cadrul lui sunt, cel mai
adesea, direct ori indirect legate de
progresul societãþii umane, în ansamblul ei, în mod special de transformãrile care se petrec în viaþa materialã
ºi spiritualã a unei anumite colectivitãþi lingvistice.
Una dintre cauzele mai precise care
explicã evoluþia vocabularului, în general, sunt
contactele dintre popoare/populaþii, care, în
epoca actualã, devin din ce în ce mai strânse ºi
mai variate.
Învecinarea pe mai mult de jumãtate din întinderea frontierelor a teritoriului etnic românesc cu
cel ucrainean a fãcut ca de-a lungul veacurilor
românii sã fie în raporturi foarte strânse cu ucrai nenii. „Relaþiile cu ucrainenii pleacã - dupã
Nicolae Iorga - din secolul al XII-lea, dacã nu ºi
de mai înainte ºi ele nu s-au întrerupt niciodatã.
În ceea ce priveºte legãturile comerciale cu
Ucraina, ele pot fi urmãrite chiar de la începutul
Moldovei ca stat“ (Nicolae Iorga, Scurtã istorie a
slavilor rãsãriteni. Rusia ºi Polonia. Simple linii
de orientare, Bucureºti, 1919, p. 10).
Deºi, începând din secolul al XIV-lea, ucrai nenii vestici ºi, parþial, cei estici ºi-au dus viaþa în
cadrul unor state strãine, acest lucru nu a împie dicat multiple forme ale contactelor românoucrainene. Interesele economice ºi credinþa co munã - ortodoxismul - care-i leagã pe români de
ucraineni au apropiat întotdeauna cele douã
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Dar apropierea, manifestatã în toate domeniile
de activitate, dintre cele douã popoare a fost
favorizatã ºi de prezenþa populaþiei ucrainene pe
teritoriul românesc ºi a celei româneºti pe teritoriul ucrainean.
Cele douã tipuri de contacte, marginal (generator de relaþii economice, comerciale, politicomilitare, culturale ºi, inclusiv, religioase) ºi intraregional (de convieþuire ºi simbiozã etnicã,
petrecute pe ambele teritorii), au dus la nevoia de
comunicare între cele douã populaþii, factor sociolingvistic important care favorizeazã bilingvismul, ca formã ºi condiþie de bazã a influenþelor reciproce.
Problema raporturilor lingvistice ale românilor cu ucraineni, din punctul de vedere al influenþei româneºti, a fost studiatã mai ales în
ultimele decenii de cãtre mai mulþi lingviºti atât
români, cât ºi ucraineni. Un studiu sistematic ºi
complet asupra acestei probleme, aºa cum am
fãcut noi de pildã pentru limba ucraineanã (vezi
Ion Robciuc, Raporturile lingvistice românoucrainene, Bucureºti, 1966), de la Fr. Miklosich

teren întinse. Examinând cuvintele cuprinse în lista de cuvinte
observãm cã ele constituie împrumuturi din domeniile cele mai
variate. Ca numãr ºi vechime, pe
primul plan se situeazã elementele lexicale din sfera creºterii vitelor ºi mai ales a pãstoritului: bálega, blýndyi, brýndza,
floiéra, komárnyk, kuléºa º.a.
Despre influenþa limbii ucrainene asupra celei române s-au
scris, mai ales în ultimele decenii
ale secolului trecut contribuþii
numeroase ºi valoroase. Pe baza
datelor noi, tema a fost reluatã, în
ultima perioadã, de noi, din pers pectiva unei îndelungate experienþe. Utilizând dicþionarele româneºti, hãrþile din atlase ºi, mai ales, glosarele,
textele ºi monografiile dialectale, am stabilit un
numãr de aproximativ 1.000 de cuvinte de origine ucraineanã. Cele mai multe dintre ele apar
numai în ariile de influenþã ucraineanã compactã,
iar altele au o rãspândire (aproape) generalã
(báhnã, bálie, bézmetic, borº, lan, rostopáscã
º.a.). Se poate observa, de asemenea, cã unele
cuvinte de origine ucraineanã (calíc, továrãº,
válmã) fac parte din lexicul fundamental, de 1419
de unitãþi, al celor mai importante elemente de
vocabular al limbii române.
Raporturile limbii române cu limba ucraineanã dateazã, dupã Al. Rosetti ºi alþi lingviºti,
din secolul al XII-lea; G. Ivãnescu considerã cã
limba românã a început sã fie influenþatã de
ucraineanã din secolele al X-lea sau al XI-lea.
Cercetãrile ulterioare vor scoate la ivealã,
desigur, lucruri noi ºi importante atât pentru
limba românã, cât ºi pentru limba ucraineanã,
deopotrivã.
Ion ROBCIUC

Unele considerente privind
alegeri anticipate
în cea de-a doua jumãtate a
a c t i v i t a t e a f i l i a l e i S u c e a v a a U U R luniiTimpiuniede ºio lunã,
în prima jumãtate a lunii iulie
a.c., în toate organizaþiile teritoriale ale filialei

Consiliul (Rada) Uniunii Ucrainenilor din
România s-a întrunit într-o ºedinþã extraordinarã, la 29 iunie a.c., pentru a dezbate o problemã
stringentã care treneazã de mai bine de un an la
filiala Suceava, ºi anume dezbinarea comitetului
UUR ºi persistenþa cu care preºedintele acesteia,
dl Ioan Bodnar, continuã sã acþioneze împotriva
intereselor organizaþiei. Astfel, la primul punct
al ordinii de zi s-a propus analizarea mãsurilor
organizatorice ce se impun în filiala Suceava a
UUR pentru respectarea Statutului Uniunii.
Este cunoscut de cãtre toþi, inclusiv din massmedia, cã dl Ioan Bodnar, preºedintele filialei
Suceava a UUR, fãrã acordul comitetului de
conducere al filialei ºi al conducerii Uniunii
Ucrainenilor din România, a semnat într-o cârciumã (conform propriei declaraþii) mai multe
documente prin care se susþine cã ar fi avut loc
în judeþul Suceava congresul de fuziune dintre
Uniunea Ucrainenilor din România, condusã de
preºedintele ªtefan Buciuta, ºi Uniunea Democratã a Ucrainenilor, condusã de Dumitru Morhan. Cu aceste acte false aceºtia au dorit sã
înscrie noua asociere la judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti, inducând în eroare instanþa de fond
care a amânat o perioadã lungã de timp înscrierea modificãrilor la Statut ºi noua conducere
legitimã a Uniunii Ucrainenilor din România
aleasã la Congresul al VI-lea care s-a desfãºurat
statutar la Timiºoara, în perioada 30 septembrie1 octombrie 2011.
În urma constatãrii acestor falsuri comise de
cãtre preºedintele filialei Suceava, Ioan Bodnar,
cãruia i-am acordat încredere la congresul nostru
ºi l-am propus în funcþia de prim-vicepreºedinte
al UUR, iar apoi în Consiliul UUR ºi în
Prezidiul Executiv al UUR, acest domn ne-a
dezamãgit trãdând interesele organizaþiei noastre cu bunã ºtiinþã pentru cã a fost informat la zi
despre demersurile justiþiei referitor la contractele false pe care le-a fabricat Dumitru Morhan ºi cu pretenþiile nejustificate ale acestuia faþã
de Uniunea Ucrainenilor din România.
Dupã constatãrile cu privire la falsul congres
de fuziune, Consiliul UUR l-a pus în discuþie pe
Ioan Bodnar încã în luna februarie 2012, dar a
amânat sancþionarea lui pentru ca acesta sã
recunoascã în faþa justiþiei cã acel aºa-numit
congres de fuziune a fost fals ºi cã el nu s-a þinut
la Miliºãuþi cu cca 400 de oameni, ci la un local
cu cca 6 persoane, iar el nu avea nicio împuternicire din partea Uniunii Ucrainenilor din
România pentru a semna acte de fuziune.
În urma unor procese îndelungate câºtigate de
Uniunea Ucrainenilor din România cu sentinþa
datã de Tribunalul Bucureºti în luna noiembrie
2012 prin care nu s-a recunoscut nicio calitate a
lui Dumitru Morhan în UUR ºi nici a funcþiei de
preºedinte a lui Ioan Bodnar în aºa-zisa nouã
structurã a falsului congres de fuziune: „Tribunalul apreciazã cã nu poate þine seama de cererea
formulatã de Uniunea Ucrainenilor din România, prin Ioan Bodnar, ºi implicit de renunþarea
acestuia la respectiva cerere, dat fiind faptul cã
legalitatea Congresului de la Miliºãuþi nu a fost
stabilitã de cãtre instanþã, nefiind prezentatã
vreo dovadã în sensul cã s-ar fi exercitat controlul de legalitate la care face referire art. 33,
respectiv art. 8 din O.G. 26/2000, motiv pentru
care se reþine cã Ioan Bodnar nu are drept de
reprezentare a Uniunii Ucrainenilor din Româ nia, neputând formula cereri în numele acesteia“
(Decizia civilã nr. 2656R în ºedinþa publicã din
data de 17.10.2012 a Tribunalului Bucureºti).
Tot în aceastã decizie dispune: „Admite recursul
formulat de Uniunea Ucrainenilor din România,
reprezentatã prin ªtefan Buciuta. Modificã în tot
încheierea recuratã, în sensul cã: Admite cere rea. Ia act de modificãrile Statutului UUR ºi de
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componenþa organelor de conducere ale acesteia, prin Congresul al VI-lea desfãºurat în
perioada 30.09. - 01.10.2011 la Timiºoara.
Ia act de schimbarea sediului petentei.
Irevocabil.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, astãzi,
17.10.2012“.
În acea perioadã ºi la începutul anului 2013
s-a produs o dezbinare în cadrul activitãþii comitetului de conducere a filialei UUR Suceava.
S-au adus mai multe învinuiri la adresa lui Ioan
Bodnar care rãmãsese încã preºedintele filialei,
culminând cu aceea cã în luna decembrie acesta
nu s-a mai prezentat la ºedinþa Consiliului de
Conducere al UUR ºi nici nu a dorit sã punã la
dispoziþie maºina din dotare, proprietatea UUR
unui alt membru al comitetului UUR Suceava
pentru ca sã se deplaseze cu alþi membri ai Radei
la ºedinþã.
Aceastã atitudine potrivnicã i-a adus sancþionarea cu avertisment de cãtre membrii Consiliului UUR prezenþi la ºedinþa menþionatã.
Dorind sã aplanez nemulþumirea din cadrul
filialei Suceava, în luna februarie, i-am propus
dlui Ioan Bodnar sã convoace membrii Comitetului filialei Suceava ºi preºedinþii organizaþiilor locale pentru o discuþie în vederea lãmuririi
unor nemulþumiri ºi a unor atitudini ostile manifestate de preºedinte faþã de unii membri ai
comitetului.
Adunarea a avut loc la sediul filialei UUR
Suceava la care au participat peste 20 de membri
din conducerile organizaþiilor locale ale UUR ºi
din comitet. Din discuþiile purtate a reieºit faptul
cã la filiala Suceava trebuie sã se organizeze noi
alegeri locale ºi apoi conferinþa la nivel de filialã
pentru a fi aleasã o nouã conducere. S-a mai sugerat ca dupã atâtea greºeli pe care le-a fãcut, dl
Ioan Bodnar sã-ºi depunã demisia de onoare
care de fapt nu s-a produs nici pânã la ultima
ºedinþã a Consiliului UUR, ba mai mult, dl Bodnar a încercat sã conteste adunarea cu preºedinþii
organizaþiilor locale din Suceava.
Demersurile potrivnice ale lui Bodnar împotriva conducerii UUR ºi a unor membri ai comitetului filialei Suceava ne-au determinat sã convocãm ºedinþa extraordinarã a Consiliului UUR
ºi sã-l punem în discuþie pentru gravele abateri
de la Statutul UUR.
Concluzia desprinsã din luãrile de cuvânt ale
majoritãþii membrilor Consiliului a fost aceea cã
Ioan Bodnar, preºedinte al filialei Suceava a UUR,
membru în Consiliul UUR ºi în Prezidiul UUR,
precum ºi prim-vicepreºedinte al UUR sã fie revocat din toate funcþiile deþinute în cadrul UUR.
Revocarea domnului Ioan Bodnar s-a propus
de cãtre preºedintele Uniunii Ucrainenilor din
România în baza art. 23 din Statutul UUR la cererea unor membri ai Comitetului filialei Suceava a
UUR ºi a majoritãþii membrilor Consiliului UUR.
Revocarea din toate funcþiile deþinute de cãtre
Ioan Bodnar a fost supusã la vot în cadrul ºedinþei extraordinare a Consiliului UUR. Votul s-a
desfãºurat în mod secret, cu buletine de vot, iar
rezultatul a fost urmãtorul: din totalul de 19
membri ai Prezidiului, 14 au fost pentru revocare
ºi 5 împotrivã, deci cu majoritate de voturi Ioan
Bodnar a fost revocat din toate funcþiile deþinute
în UUR.
Eu îmi exprim pãrerea de rãu cã s-a ajuns la o
asemenea situaþie, dar ca preºedinte al Uniunii
Ucrainenilor din România, ales în mod democratic la cel de-al VI-lea Congres, nu pot tolera
unele derapaje de la normele statutare ale UUR,
iar activitatea Uniunii trebuie sã continue în
interesul comunitãþii ucrainenilor din România.
ªtefan BUCIUTA,
preºedintele UUR

Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România,
au avut loc adunãri generale de dãri de seamã
ºi alegeri anticipate.
Marþi, 3 iulie a.c., de ziua lui ªtefan cel
Mare ºi Sfânt, la ªcoala Generalã Dãnila,
ºcoalã centenarã, a avut loc adunarea generalã
de dare de seamã ºi alegeri anticipate.
Din partea conducerii organizaþiei judeþene
au participat Iulia Mihoc, Boreslav Petraºuc ºi
Nicolai Cureliuc.
Din partea conducerii organizaþiei comunale Dãrmãneºti a fost prezent prof. Dimitrie
ªveduneac.
La adunare au mai participat ºi un numãr de
18 invitaþi, care într-un viitor apropiat vor
deveni membri ai UUR.
În unanimitate de voturi, a fost aleasã noua
conducere a organizaþiei: Traian Maleº - preºedinte, Elena V. Tcaciuc - vicepreºedinte,
Doina Liuba Nahaiciuc - secretar, Dumitru Z.
Morhan - membru, Lucia Pauliuc - membru.
Primii patru membri ai biroului au fost
aleºi ºi delegaþi la conferinþa judeþeanã.
Traian MALEª
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Perspectivele deschiderii unui nou punct de
trecere a frontierei între românia çi ucraina
Frontiera de stat dintre Ucraina ºi România
are o lungime totalã de aproximativ 614 km,
care reprezintã aproximativ 11% din lungimea
totalã a frontierei Ucrainei (5624 km).
Potrivit legislaþiei existente în acest moment,
la graniþa dintre Ucraina ºi România existã 16
puncte vamale ºi de control din care 7 internaþionale, dar din care foarte multe sunt nefuncþionale.

Deºi regiunea Ivano-Frankivsk se învecinea zã cu România, aceasta nu are nici un punct de
trecere a frontierei cu România. Cele mai
apropiate puncte internaþionale de trecere a
frontierei sunt Solotvyno-Sighetu Marmaþiei,
Siret ºi Vikºani.
Pentru comparaþie, la graniþa Ungariei cu
Ucraina (135 km) sunt deschise 7 puncte de trecere a frontierei (toate cu trafic internaþional),
la graniþa cu Republica Slovacã (100 km) sunt
deschise 5 puncte de trecere a frontierei cu trafic internaþional, la graniþa cu Polonia (542 km)
sunt deschise 12 puncte de trecere a frontierei,
toate cu trafic internaþional.
Densitatea reþelei de puncte de control de la
frontiera româno-ucraineanã este cea mai micã
în comparaþie cu zonele de frontierã ale Ucrainei cu alte þãri ale UE ºi nu satisface nevoile de
dezvoltare a relaþiilor dintre cele douã þãri.
Punctul de trecere a frontierei ce se doreºte a
fi amplasat se aflã la 10 km de ªybene, sat
Iavirnyk, comuna Zelene, raionul Verchovyna,
în apropierea vârfului Copilaº din Munþii
Maramureºului.
Problema deschiderii unui punct de trecere a
frontierei între ªybene ºi Poienile de sub
Munte, este abordatã într-o serie de documente
ale organelor de stat din Ucraina, ºi anume:
Programul de integrare a Ucrainei în UE, aprobat prin decretul preºedintelui Ucrainei
nr.1072/2000, având ca prioritate pentru regiunea Ivano-Frankivsk deschiderea punctului de
trecere a frontierei între raionul Verchovyna ºi
Poienile de sub Munte; Recomandãri pentru
audieri parlamentare privind intensificarea
cooperãrii între Ucraina ºi UE în cadrul regiunilor ºi perspectivele cooperãrii transfrontaliere
din Europa, aprobate de Rada Supremã a
Ucrainei nr.1242-V din data de 27.06.2007;
Hotãrârea privind dezvoltarea regionalã a
regiunii Ivano-Frankivsk aprobatã de Consiliul
de Miniºtri al Ucrainei ºi Consiliul regional
Ivano-Frankivsk la 6 octombrie 2010, care pre vede îmbunãtãþirea potenþialului de tranzit al
regiunii; Acordul din 19 martie 2008, semnat
între Administraþia Regionalã de Stat IvanoFrankivsk ºi Consiliul Judeþean Maramureº
privind buna colaborare unde se prevede inclusiv implicarea ambelor pãrþi în sprijinirea
demersurilor pentru deschiderea unui punct de
trecere între România ºi Ucraina în dreptul
localitãþii ªybyne ºi Poienile de sub Munte, în
conformitate cu legislaþia naþionalã din România ºi Ucraina; Forumul Economic Internaþional din Ivano-Frankivsk desfãºurat în 1215 ianuarie 2006, în cadrul cãruia a fost semnatã ºi Declaraþia de intenþie pentru stabilirea
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unui cadru de cooperare durabilã între judeþul
Maramureº ºi regiunea Ivano-Frankivsk.
În perioada 17-18 iunie a.c., a avut loc o
nouã întâlnire în problema proiectului demarat
de Agenþia pentru Dezvoltare de Iniþiative
Private din Ivano-Frankivsk, Ucraina, în calitate de lider de proiect, Administraþia de Stat
Ivano-Frankivsk, Consiliul Raional Verchovyna, Asociaþia de Turism a Regiunii IvanoFrankivsk ºi Consiliul Local
Poienile de sub Munte, Asociaþia pentru dezvoltare localã
Ivan Krevan ºi Uniunea Ucrainenilor din România, care se
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-RomâniaUcraina.
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 ale regiunii
Ivano-Frankivsk din Ucraina ºi judeþul Maramureº din România, 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; facilitarea
cooperãrii între comunitãþile locale, asociaþiile
de afaceri ºi agenþiile de protecþie a mediului de
pe ambele pãrþi ale frontierei românoucrainene.
La întâlnire au fost prezentã delegaþia din
România formatã din: Liviu Marian Pop, senator în Parlamentul României; Vasile Berci, deputat în Parlamentul României; Zamfir Ciceu,
preºedinte al Consiliului judeþean Maramureº,
ªtefan Buciuta, preºedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, Mirsolav Petreþchi, primvicepreºedinte al UUR, consilier în cadrul
Prefecturii Maramureº; Ioan Beuca, consilier
judeþean Maramureº, Oncea ªtefan, primar al
comunei Poienile de sub Munte, Nicolae
Miroslav Petreþchi, consilier economic al UUR,
Popovici Vasile, preºedinte al Asociaþiei pentru
dezvoltare localã Ivan Krevan, iar din partea
delegaþiei din Ucraina: Mychailo Vyºyvaniuk,
preºedinte al Administraþiei de Stat Ivano-Frankivsk, Teofil Bauer, Ambasador Extraordinar ºi

Plenipotenþiar al Ucrainei în România, Vasyl
Plaviuk, prim-vicepreºedinte al Administraþiei
Regionale de Stat Ivano-Frankivsk, Oksana
Fedorovyci, director al Centrului Regional de
Investiþii ºi Dezvoltare din Ivano-Frankivsk,
Hreceaniuk P.D., director al Departamentului
de construcþii, gospodãrirea locuinþelor ºi utilitãþilor de dezvoltare urbanã ºi arhitecturalã al
Administraþiei Regionale, Sereda V.H., vicepreºedinte al Vãmii Ivano-Frankivsk, Fedorovyci
O.D., directorul bugetului la Centrul regional
pentru investiþii ºi dezvoltare Ivano-Frankivsk;
vicepreºedintele Administraþiei reformelor economice, integrãrii europene ºi investiþiilor
regionale, Gondurak V.I., preºedintele Administraþiei Regionale Verchovyna, Kikinciuk I.,
preºedintele Consiliului Raional Verchovyna,
Scepanskyi I., ºeful Administraþiei Juridice,
Koval P., inginer-ºef de proiect ºtiinþific ºi de
producþie al întreprinderii „Triada“ etc.
Printre rezultatele urmãrite de reprezentanþii
delegaþiei din România ºi ai delegaþiei din
Ucraina putem enumera 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
dezvoltarea afacerilor în regiunile þintã, realizarea unor studii privind construcþia unui drum
în zona Ilþi-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.
Pânã în prezent, s-au demarat studii de fezabilitate pentru construcþia drumului de acces
dintre Ucraina spre graniþa româno-ucraineanã
în dreptul localitãþii Poienile
de sub Munte, care vor fi finalizate la sfârºitul lunii octombrie 2013.
În conformitate cu punctul
10 al Regulamentului privind
trecerea punctelor de frontierã,
o condiþie prealabilã pentru
emiterea unei Hotãrâri a Consiliului de Miniºtri al Ucrainei
referitoare la deschiderea
punctului de trecere reprezintã
încheierea unui acord internaþional între Ucraina ºi
România.
Aºa cum prevede Acordul între Consiliul de
Miniºtri al Ucrainei ºi Guvernul României,
privind trecerea frontierei româno-ucrainene,
deschiderea de noi puncte de control peste frontiera de stat se efectueazã printr-un schimb de
note diplomatice, în conformitate cu legile în
vigoare ale pãrþilor.
O problemã-cheie în deschiderea punctelor
de trecere sunt acordurile internaþionale între
Guvernele Ucrainei ºi României, prin schimb
de note diplomatice, cu privire la deschiderea
punctelor de trecere pentru traficul internaþional.
Spre finalul întâlnirii a fost propus un
proiect de Rezoluþie în vederea deschiderii unui
punct de trecere a frontierei între România ºi
Ucraina între localitãþile Zelene-Poienile de sub
Munte, care cuprinde 9 puncte.
Dupã definitivarea proiectului de Rezoluþie,
acesta va fi semnat de toate pãrþile implicate în
proiect pe teritoriul României, în judeþul
Maramureº.
Nicolae Miroslav PETREþChI,
consilier economic UUR
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200 de ani de la stabilirea cazacilor
zaporojeni la DunavåÆu de sus
În luna iunie a.c., evenimentul central din
viaþa socio-culturalã a Uniunii Ucrainenilor din
România, filiala Tulcea, l-a constituit pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea Conferinþei
Internaþionale cu tema „200 de ani de la stabilirea cazacilor zaporojeni la Dunavãþu de
Sus“ (Zadunaiska Sici), acþiune pe care filiala
noastrã a pregatit-o în colaborare cu partenerii
noºtri ucraineni în frunte cu profesorul
Veaceslav Kuºnir, decanul Facultãþii de Istorie
a Universitãþii „I.I. Mecinikov“ din Odesa.
Legat de pregãtirea acestei conferinþe, încã din luna noiembrie
2012, auzind despre existenþa unui
film legat de tragedia cazacilor
zaporojeni din Kuban, am luat
legãtura cu realizatorul acestui
film, Valentyn Sperkaci, un reputat
cineast ucrainean, laureat al multor
premii ucrainene, cu care am convenit participarea echipei acestuia
la lucrãrile conferinþei.
Pentru pregãtirea conferinþei am
început cu vizita de documentare la
Arhivele Naþionale ºi la Muzeul de
Istorie ºi Arheologie din Tulcea
dupã care am purtat discuþii cu
diverºi bãtrâni din satele ucrainene, sã aflu câte
ceva despre strãmoºii noºtri, sosiþi pe meleagurile nord-dobrogene dupã anul 1775, anul
„ucazului“ dat de împãrãteasa Ecaterina a II-a,
care desfiinþa Sicea Zaporojeanã.
Pregãtirile în vederea desfãºurãrii lucrãrilor
Conferinþei nu au fost lipsite de peripeþii, iar
planurile ºi programele pregãtite au fost modificate mai tot timpul din motive obiective ºi
subiective.
Aºa se face cã din cei 45 de delegaþi din
Ucraina, Belarus, Rusia ºi Republica Moldova
care doreau sã participe la acest eveniment, în
final, au sosit doar jumãtate din aceºtia întrucât
nu ºi-au îndeplinit formalitãþile legale de obþinere a vizelor de intrare în România.
Lucrãrile conferinþei au debutat în ziua de
vineri, 6 iunie, cu o participare amplã ºi importantã pentru comunitatea noastrã. Astfel, au luat
parte: Teofil Rendiuk, ºeful Centrului Cultural
de pe lângã Ambasada Ucrainei la Bucureºti;
Maria Popova, deputat în cadrul Consiliului
Regional Odesa; Veaceslav Kuºnir, decanul Facultãþii de Istorie a Universitãþii „I.I. Mecinikov“ din Odesa; Serhi Seheda, antropolog din
Kiev; Oksana ªalak, istoric din Kiev; Olha Volos, istoric din Kiev; Valentyn Sperkaci, cineast
din Kiev; Oleksandr Frolov, cineast din Kiev.
Din partea Uniunii Ucrainenilor din România au participat: Ion Robciuc, prim-vicepreºedinte al UUR; Iaroslava Colotelo, vicepreºedinte al UUR ºi consilier la MC; Mychailo Mihailiuc, redactor-ºef al revistei „Ucrainskyi visnyk“; Terezia ªendroiu, redactor; Vichentie
Nicolaiciuc, preºedinte al UUR, filiala Galaþi;
Irina Moisei, redactor-ºef al revistei „Naº holos“; Dorina Fartuºnic, administrator al UUR.
Din partea conducerii administraþiei locale
au participat: Octavian Motoc, senator PNL,
Vasile Gudu, deputat PDL, Constantin Hogea,
primarul oraºului Tulcea, Virgil Riþco, profesor,
Alexandrina Petre, profesor, Anani Ivanov, fost
deputat ºi mulþi alþii interesaþi în mod direct de
lucrãrile acestei conferinþe.
În debutul lucrãrilor conferinþei au fost rostite câteva alocuþiuni de salut din partea
ucraineanã de cãtre Teofil Rendiuk, Maria Popova ºi Veaceslav Kuºnir ºi din partea românã
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de cãtre senatorul Octavian Motoc, deputatul
Vasile Gudu, primarul oraºului Tulcea, Constantin Hogea, ºi Ion Robciuc din partea UUR,
alocuþiuni din care a reieºit în mod constant
importanþa acestei conferinþe, precum ºi faptul
cã este de datoria noastrã sã aducem la luminã
adevãrul, dar acel adevãr bazat pe izvoare
istorice, nu pe legende ºi povestiri.
Un moment important în cadrul conferinþei
l-a constituit, prezentarea de cãtre Valentyn
Sperkaci a mesajelor de salut trimise de cãtre

alentyn Sokolovskyi, înalt hatman al cãzãcimii
ucrainene ºi de cãtre Ivan Draci, preºedintele
Societãþii „Ucraina-Lumea“, mesaje în care am
fost încurajaþi sã nu ne lãsãm pradã deziluziei,
sã acþionãm pe calea cea dreaptã cu onestitate,
exigenþã ºi fermitate, dar poate cel mai important - cã nu suntem singuri. De asemenea, a
rezultat faptul cã oricum aceastã conferinþã nu

va scoate întru totul adevãrul la luminã, ci mai
degrabã va constitui un paleativ important în
stabilirea adevãrului, pe bazã de cercetare ºtiinþificã (cu trimiteri directe la existenþa unor
documente scrise în arhivele din Istanbul, Moscova, Viena ºi alte centre).
Lucrãrile conferinþei au continuat apoi cu
înmânarea unor diplome de onoare din partea
Administraþiei Regionale Odesa pentru activitatea desfãºuratã urmãtorilor: Virgil Riþco,
Ananie Ivanov, Maria Carabin, Iaroslava Colotelo, Dumitru Cernencu.
Dupã o scurtã pauzã de socializare, dulciuri
ºi cafea, au început lucrãrile propriu-zise ale
conferinþei în care au fost prezentate lucrãri pe
baza unor cercetãri ºtiinþifice referitoare la:
prezenta cazacilor zaporojeni în þinutul nord-

dobrogean începând cu anul 1775, prezentare
facutã de cãtre profesorul Virgil Riþco; influenþa bãtãliei de la Poltava (1709) asupra migrãrii cazacilor în þinutul nord-dobrogean începând cu anul 1709; viaþa ºi activitatea hatmanului Mychailo Ceaikovskyi, ai cãrui cazaci au
ajuns ºi pe meleaguri nord-dobrogene; precizãri
bazate pe cercetãri ºtiinþifice, prezentate de
cãtre profesorul Veaceslav Kuºnir, referitoare la
viaþa, activitatea ºi tradiþiile cazacilor zaporojeni, precum ºi cercetãrile desfãºurate în judeþul
Tulcea în satele ucrainene; date
referitoare la componenþa psiho-socialã ºi antropomorfologicã a cazacului zaporojean
sosit în nordul Dobrogei.
Dupã-amiaza zilei de vineri,
7 iunie 2013, am consacrat-o
vizitei la monumentul închinat
memoriei cazacilor zaporojeni
care au întemeiat cetatea transdunãreanã (Zadunaiska Sici),
cetate care a funcþionat în perioada 1813-1829, când în
urma trãdãrii hatmanului Ostap
(Iosip) Hladkyi, turcii au tãiat
peste o mie de suflete din cetate, iar în jur de douã mii de persoane profitând
de acoperirile din Delta Dunãrii au fugit ascunzându-se ºi scãpând cu viaþã.
Vizita la monument a fost marcatã de alocuþiuni rostite de reprezentanþii români ºi ucraineni arãtând importanþa acestui moment comemorativ. Am depus câte o floare în memoria
celor cãzuþi dupã care s-au cântat câteva vechi
melodii cãzãceºti.
A doua zi lucrãrile conferinþei au cotinuat pe
nava de croazierã „Delta I“ unde, în paralel cu
prezentarea materialelor, participanþii la conferinþã au putut admira peisajele deltaice, locurile
pe unde au trecut înaintaºii noºtri în viaþa lor
tumultoasã.
În dupã-amiaza zilei de sâmbãtã, ne-am luat
rãmas bun de la participanþi cu promisiunea cã
vom þine legãturã ºi vom continua sã studiem
documentele prezentate în cadrul conferinþei ºi
cã fiecare dintre participanþi ºi nu numai ei vor
acþiona pentru aducerea adevãrului la luminã.
La finalul acþiunii, pe lângã sentimentul satisfacþiei, m-a încercat ºi un sentiment de amarã
tristeþe, generat de faptul cã parcurgând „Planul
de proiecte ºi acþiuni culturale pe anul 2013, mã
aºteptam ca acestui eveniment sã i se acorde o
atenþie mai mare, în special de cãtre aceia care
se pretind a fi cu adevãrat ucraineni, dar se pare
cã interesele noastre sunt de cu totul altã naturã,
fapt ce ne împiedicã sã privim în viitor aºa cum
ar trebui s-o facã cei ce se erijeazã în „adevãraþi
etnici ucraineni“.
Din pãcate, duhul cãzãcesc a fost ºi poate va
mai fi doar aici pe teritoriul judeþului Tulcea, în
þinutul mirific, binecuvântat, scãldat de apele
Dunãrii ºi ale Mãrii Negre, þinut pe care strãmoºii noºtri, cei care au plecat de la Zaporojie
cu icoana Maicii Domnului în cãruþa ºi cu o
mânã de pãmânt strãmoºesc, ºi-au creat un univers al lor, univers la baza cãruia au stat enorm
de multe sacrificii, interese meschine ale unor
imperii (þarist ºi otoman) în care strãmoºii
noºtri au trebuit sã fie un instrument de acþiune,
poate de naturã geopoliticã, în rezolvarea lor.
Dumitru CERNENCU,
preºedintele filialei Tulcea a UUR
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„ConvieÆuiri XX“, la ora de bilanÆ
Festivalul Interetnic „Convieþuiri“, specific
bucovinean, a ajuns la a XX-a ediþie, la maturitate deplinã, fapt îmbucurãtor, întrucât dupã
douã decenii de existenþã se poate aprecia, cu
adevãrat, nivelul calitativ al acestuia atât din
punct de vedere artistic, cât al pregãtirii formaþiilor, ºi din punctul de vedere al impactului
spectacolelor asupra spectatorilor pentru cã, în
ultimã instanþã, acest lucru e cel mai important.

carte veche, despre localnici ai secolului al
XIX-lea, alãturi de minunea arhicunoscutã a
ouãlor încondeiate ale locului, exponate - unelte de prelucrare a lemnului - tâmplãrie/sculpturã, ce fac sã le meargã vestea huþulilor
ucraineni în lume.
În sala de concerte a Cãminului Cultural din
Ulma, arhiplinã, cu amplificare impecabilã ºiau fãcut apariþia pe scenã prof. Ioan Bodnar,
preºedinte al filialei UUR
Suceava, Ivan Marocico,
deputatul etniei ucrainene,
primarul Ioan Marocico ºi
Gheorghe Cega, organizatori, care au urat „bun venit“
tuturor oaspeþilor la Festivalul „Convieþuiri XX“ de
la Ulma, i-au salutat pe
reprezentanþii Consulatului
General al Ucrainei la Suceava ºi delegaþiile oficiale
din Cernãuþi, Suceava ºi Bucureºti, invitându-i pe reprezentanþii lor la cuvânt.
Astfel domnul deputat
Ansamblurile „Kolomyika“ ºi „Nadiia Zamku“
Ivan Marocico s-a declarat
Ab initio trebuie precizat cã Festivalul fericit într-o asemenea împrejurare, fiind nãscut
Interetnic „Convieþuiri“ a luat naºtere la la Ulma, fiindcã satul sãu natal a devenit gazda
Mãriþeia, din iniþiativa inimosului susþinãtor al celor mai buni ucraineni, artiºti, intelectuali ºi
culturii ucrainene Nicolae Kureliuk, care în gospodari, care au venit în haine de sãrbãtoare
primii ani de desfãºurare se va cristaliza struc- tradiþionale sã-ºi serbeze frumoasa ºi bogata
tural, încercând sã atragã cât mai mulþi partici- culturã ucraineanã cu port ºi tradiþii specifice.
panþi etnici: români, ucraineni, rromi, lipoveni, Urându-le tuturor succes domnia sa i-a asigurat
polonezi etc., justificându-se, astfel, nu numai cã în mandatul sãu se va strãdui sã acorde tot
frumoasa denumire a competiþiei artistice inter- sprijinul etniei ucrainene din care provine ºi sã
etnice, dar mai ales, nevoia schimbului de expe- colaboreze cu toþi factorii decizionali din
rienþã în pregãtirea calitativã a formaþiilor pe România ºi Ucraina pentru bunul mers ºi
linia deplinei valorificãri a tradiþiilor populare propãºirea socialã ºi economico-culturalã a
specifice fiecãrei etnii în parte, cu scopul cul- etnicilor ucraineni pe care-i reprezintã cu drag.
tivãrii sentimentelor de dragoste ºi preþuire a
Excelenþa Sa viceconsulul general Voloculturii proprii, a limbii materne proprii ºi, dymyr Ivanovyci Palesika a asigurat, la rândul
bineînþeles, a valorilor etnice ale aproapelui sãu, tot auditoriul cã etnia ucraineanã se bucurã
nostru cu care convieþuim.
de atenþia statului ucrainean, iar Consulatul
Din pãcate, dupã atâta vreme participarea General al Ucrainei la Suceava va sprijini în
altor etnii lasã de dorit ºi dacã calitativ pregã- continuare activitãþile economico-sociale ale
tirea noastrã din punct de vedere artistic a cres- oamenilor de afaceri din ambele þãri vecine ºi
cut, totuºi ne lipsea elementul atât de necesar al cele cultural-educative, care vizeazã colabocomparaþiei cu ceilalþi, flori ale buchetului rarea ucraineano-românã. Alãturi de Festivalul
bucovinean, ceea ce înseamnã unitate în diver- Internaþional „Întâlniri bucovinene“, Festivalul
sitate, înseamnã educaþie proetnicã, înseamnã „Convieþuiri“ este o rampã de lansare artisticã a
armonie, bucurie, mulþumire ºi automobilizare întru satisfacþie deplinã ºi
progres.
La 16 iunie 2013, localitatea
huþulã Ulma ne aºtepta împodobitã
ca de sãrbãtoare, iar parada formaþiilor „Huþulka“ ºi „Liceenii“ - Ulma,
„Nehostynka“ ºi „Vocile negos tinene“ din Negostina, „Kolomyika“
ºi „Nadiia Zamku“ - Siret, „Cereºenka“ - Lipoveni, „Veselka“ - Vãºcãuþi,
„Soacrele“ - UUR Suceava, „Polonynka“ - Paltinu ºi „Kozaciok“ Bãlcãuþi se desfãºura în costume
tradiþionale în acompaniamentul formaþiei de rapsozi „Huþulka“, suge„Vocile negostinene“
rând o atmosferã de basm în mijlocul
cãreia feþele copiilor ºi tinerilor îmbujorate etniei ucrainene, alãturi de celelalte etnii prin
radiau de fericire ca-n sânul lui Avram pentru care se cultivã nu numai dragostea faþã de culcã Ulma, acolo în Lunca Sucevei, este cu ade- tura ucraineanã ºi limba maternã, ci ºi faþã de
vãrat un colþ de rai.
statul român ºi cel ucrainean.
Înainte de spectacolul festiv oaspeþii au viExcelenþa Sa Nadia Boieciko, soþia consuluzitat Muzeul Satului deschis permanent în sãlile lui general Vasyl Boieciko, absent din motive
Cãminului Cultural local prin grija unui colec- medicale, a apreciat cã activitãþile ucrainenilor
tiv condus de scriitorul Gheorghe Cega care a din România sunt bogate, diverse ºi frumoase,
reuºit sã ne dezvãluie tainele unor exponate de iar reuºita lor se datoreºte sprijinului direct al
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UUR ºi al preºedintelui sãu, ªtefan Buciuta, ºi,
bineînþeles, colaborãrii strânse cu Ambasada
Ucrainei la Bucureºti ºi Consulatului General al
Ucrainei la Suceava, care manifestã o prezenþã
activã, permanentã în mijlocul etniei noastre.
Scriitorul, jurnalistul ºi cineastul TV, Vasyl
Dovhyi, preºedintele Societãþii UcrainaRomânia din Cernãuþi, întemeietorul Premiului
„Olha Kobyleanska“ a spus cã de douã decenii
participã la activitãþile comune româno-ucrainene ºi a constatat cã din punct de vedere cultural ºi artistic etnia ucraineanã a înregistrat un
progres imens, care aduce prestigiu atât ucrainenilor din România, cât ºi statului Ucraina, iar
Premiul „Olha Kobyleanska“ ce se acordã de
doi ani a devenit internaþional, el revenind dnei
Iaroslava Colotelo, consilier al Ministerului
Culturii ºi Nadiei Boieciko, artist desãvârºit în
arta goblenului, prin ale cãrei mâini de aur se
popularizeazã cele mai frumoase icoane ale
marilor artiºti ai lumii. În ce priveºte apropiata
aniversare a 150 de ani de la naºterea marelui
clasic ucrainean, Olha Kobyleanska, a cãrei
asociaþie o conduce, sperã sã se împlineascã
visul punerii în scenã pentru spectatorii români
ºi ucraineni din România ºi din Ucraina a piesei „Prinþesa“, în versiune româneascã, cu ajutorul teatrului „Mihai Eminescu“ din Botoºani
ºi al directorului sãu, Traian Apetri.Dna

Formaþia „Nehostynka“
Iaroslava Colotelo, consilier al Ministerului
Culturii a evidenþiat evoluþia Festivalului „Convieþuiri“, care a crescut calitativ de la o ediþie la alta, iar formaþiile
artistice ale UUR s-au diversificat
lãsând dansului un loc de cinste nu
numai pe scenele noastre, dar ºi pe cele
din Ucraina ºi oriunde în lume: Franþa,
Grecia ºi Italia.
„Huþulka“ localã cu rapsozi ºi instrumentiºti ce au participat la festivaluri interne ºi internaþionale, a încântat
spectatorii cu melodii huþule variate,
lipsindu-le doar unu-doi soliºti pe
mãsurã.
Cât despre „Liceenii“ din Ulma,
elevi la ªcoala Sportivã din Rãdãuþi, se
pot afirma doar lucruri de laudã. Ei
constituie un cvartet instrumental de viitor ºi
promit un repertoriu diversificat cu prizã la
public. Astfel, cel mai mult a impresionat tânãrul Gabriel Hurjui care a interpretat cu mare talent melodii ucrainene ºi româneºti la nai,
promiþând sã ajungã un mare virtuoz pe urmele
lui Gheorghe Zamfir.
(Continuare în pagina 6)
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(Urmare din pagina 5)
O surprizã pentru spectatori a constituit-o
ansamblul de dansuri „Nehostynka“ din
Negostina, care a prezentat pe scenã circa 40 de
copii, mici ºi mari, cu suite de dansuri diferite
calitativ, în funcþie de vârsta dansatorilor.
Nesiguranþa celor mici a fost compensatã de
execuþii tehnice dificile, uneori impecabile, ale
gimnaziºtilor ºi liceenilor. Se recomandã,
totuºi, o schimbare la montajul piramidal cu
steagurile României ºi Ucrainei, înlocuindu-se
frumoasa melodie evreiascã cu una româneascã
sau ucraineanã, ca sã fie la înãlþime.
Grupul vocal feminin „Nehostynski holosy“,
a doua formaþie din Negostina, impresioneazã
prin repertoriul adecvat al cântecelor populare
ucrainene pentru oaspeþi (Zelene jyto, zelene) ºi
cele de dragoste („Oi, u vyºnevomu sadu“,
„Horila sosna“ etc.) gustate de spectatori ce admirau ºi acompaniamentul la chitarã al instructorului prof. Petru ªoiman, un interpret
desãvârºit al cântecului „Rodyna-Rodyna“ al
lui Nazarie Iaremciuk. Singura etnie în vizitã la
festival au fost lipovenii din Lipoveni (Fãlticeni) cu ansamblul „Cereºenka“, un grup de
fete ºi bãieþi în costume tradiþionale, ce au
interpretat, de fapt, cântece ucrainene în variante vechi lipoveneºti, dovadã a circulaþiei
acestora pretutindeni (Marusea raz-dva, Rozpreahaite chlopþi koni etc.).
O apariþie memorabilã, de vârf, la mijlocul
spectacolului au avut ansamblurile din Siret ale
Zircãi Ianoº ºi Bogdan Popovici „Kolomyika“

ºi „Nadiia Zamku“, care au prezentat montaje
tematice de cântece ºi dansuri rafinate, ce meritã sã fie pe orice scenã europeanã.
De pildã, dansul european de prietenie între
popoare/etnii sau cascadele de dansuri cãzãceºti ce nu te mai saturã sã le priveºti cu apogeul piramidei masculine ce arboreazã steagurile
României, Ucrainei ºi Uniunii Europene sunt
de o grandoare rar întâlnitã.
Remarcãm ºi un solist talentat cu cântece
renumite (Maricika ºi Cervona ruta), dar cu vizibil accent românesc, fapt constatat adesea ºi
la membrii ansamblurilor siretene.
O evoluþie peste aºteptãri au avut ºi copiii de
la miniansamblul „Veselka“ din Vãºcãuþi, care
pe melodii ucrainene au cântat ºi au dansat
insuflând tuturor voia bunã, dar accentul strãin,
a fost, de asemenea, vizibil.
Un repertoriu adecvat, pur ucrainean, l-au
avut ansamblurile vocale „Soacrele“ din
Suceava ºi „Polonynka“ din Paltinu. Dna Aurora Huþanu conduce grupul feminin de vârsta
„Convieþuirilor“ alãturi de inginerul acordenionist Gheorghe Iuriciuc, iar interpretarea
curat ucraineanã, a cântecelor predilect umoristice a creat bunã dispoziþie, fapt pentru care le
dorim viaþã lungã ºi tinereþe continuã „Soacrelor“ precum ºi femeilor de la „Polonynka“,
care în costume huþule veritabile au demonstrat
cã la Paltinu huþulii convieþuiesc permanent cu
cântecul ºi voia bunã, alãturi de fluieraºul drag
al bãrbatului huþul ºi drâmbã pe care instructorul Ilie Sauciuc a lãsat-o în repaus nu pentru
multã vreme.

Finalul festivalului a aparþinut ansamblului
„Kozaciok“ de la Bãlcãuþi condus de prof.
Petru ªoiman, care prin concerte ºi repetiþii permanente a creat o minune interpretativã definitã
prin mãiestrie, eleganþã ºi stil propriu ceea ce îi
face demni de marile scene, întrucât fetele sunt
asemenea balerinelor, iar bãieþii - pui de cazaci
de invidiat, asemenea profesioniºtilor, a subliniat în final sponsorul ºi consãteanul lor,
inginerul Boreslav Petraºuc.
În final, adãugãm apariþia artistului Ivan
Derda (Ucraina) cu Maricika, Rodyna-Rodyna,
Ucrainã-Ucrainã etc. care a ridicat nivelul calitativ al festivalului cu vraja profesionalismului.
Prezentarea a fost realizatã de profesorii
Ioan Bodnar ºi Eusebie Fraseniuc care au oferit
diplome cuvenite virtuoºilor interpreþi într-o
atmosferã agreabilã.
Spectacolul ºi festivitatea au luat sfârºit prin
transmiterea publicã a steagului-fanion al
„Convieþuirilor“ 2013 de la Ulma cãtre primarul Virgil Silaghi din Vatra Moldoviþei 2014, care a promis sã nu fie mai prejos calitativ decât ulmenii.
Consilierul Ministerului Culturii, Iaroslava
Colotelo, cu mâinile pe steagul-fanion a afirmat
cã Festivalul „Convieþuiri“ 2013 a fost superb,
iar România ºi Ucraina ar trebui sã se mândreascã cu asemenea artiºti voluntari, ce popularizeazã atât de frumos culturile etnice
specifice.
Aºadar un bilanþ superb. Succes, „Convieþuiri“ 2014!
Ioan ChIDEªCIUC

Festivalul Internaþional
al Educaþiei la Iaºi

În perioada 14 - 23 iunie, sub deviza „Sã FIE
carte/ muzicã/ teatru/ culturã“, la Iaºi, a fost
organizat în aer liber de cãtre Abplus Events ºi
Primãria Iaºi , Festivalul Internaþional al Educaþiei (FIE).
Programul primei ediþii FIE Iaºi a fost conceput astfel, încât sã ofere în mod echilibrat
muzicã, teatru, dans, carte, arte plastice, film,
întâlniri ºi prelegeri motivaþionale ºi sã punã în lucrând împreunã, pot proiecta în spaþiul eurovaloare într-un mod coerent axa cultural-edu- pean imaginea unui oraº dinamic, creativ, ieºit
caþionalã a oraºului.
din tipare, cu mare potenþial.
FIE a adus în premierã la Iaºi, în cadrul
secþiunii dedicate proiecþiilor în aer liber, producþii de valoare prezentate la marile festivaluri
din Marea Britanie, Austria, Germania, dar ºi
producþiile teatrale ale momentului, distinse cu
premii, participante la manifestãri internaþionale de profil, evidenþiind artiºti legaþi sufleteºte de Iaºi, care se bucurã de recunoaºtere
la Londra, Paris ºi în Germania.
Prin intermediul FIE, ieºenii ºi turiºtii din
Iaºi, de toate vârstele, au avut acces gratuit la
producþii de operã cu artiºti de renume mondial, montate pe marile scene ale lumii, ºi acces
liber la spectacole ºi expoziþii stradale. Copiii ºi
adolescenþii au participat la un program interPrintr-un program amplu ºi o desfãºurare
de forþe care stimuleazã participarea întregii
comunitãþi, dar ºi creativitatea individualã,
printr-un efort colectiv remarcabil, care a
angrenat oameni valoroºi din cele mai
importante instituþii de educaþie ºi culturã ale
oraºului, Festivalul Internaþional al Educaþiei
- FIE 2013 ºi-a propus sã fie doar începutul
unui proiect amplu de valorificare a imensului potenþial cultural, educaþional, social,
uman ºi economic pe care îl are Iaºul, ºi care
ne poate propulsa urbea pe drumul spre
obþinerea statutului de Capitalã Culturalã
Europeanã.
FIE, ca vector de comunicare integratã
pentru Iaºi, a fost conceput având ca scop
creºterea vizibilitãþii oraºului la nivel naþional ºi european ºi intensificarea prezenþei cul- activ de evenimente: ateliere de creaþie ºi întâlturii ºi educaþiei în spaþiul public prin creativi- niri cu personajele favorite din cãrþi, concursuri
tate, modernitate ºi conþinut de calitate. Prin ºi spectacole realizate de ºcoli ºi licee.
FIE, Iaºul poate demonstra cã nu are doar treÎn contextul unei participãri selecte din
cut, ci ºi viitor, iar personalitãþile consacrate domeniile specifice acestui eveniment (amintim
sau valorile în devenire ale cetãþii, gândind ºi participarea unor personalitãþi precum: Radu
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Beligan, lordul David Trimble, laureat al
Premiului Nobel pentru Pace în 1998, mezzosoprana Viorica Cortez, soprana Elena Moþuc,
tenorul Cãtãlin Brãtescu, violonistul Remus
Azoiþei, trupele de teatru din Bucureºti, Sibiu,
Oradea, Filarmonica din Iaºi, Patricia Kaas
etc.), filiala Iaºi a UUR având onoarea sã participe cu formaþia de dansuri „Veselka“ care a
evoluat în aer liber pe strada ªtefan cel Mare
din Iaºi închisã traficului auto ºi la Palatul
Copiilor, în faþa unui numeros public, care a
aplaudat cu generozitate evoluþia tinerilor noºtri
dansatori. Aprecierile participanþilor ºi ale organizatorilor au fost mai mult decât onorante,
participarea filialei fiind recompensatã cu o
diplomã.
În 2013, Iaºul a devenit primul oraº din
România care a gãzduit un Festival Internaþional de Educaþie, un proiect cu un caracter
durabil care contribuie la dezvoltarea culturalã, economicã ºi socialã pe termen lung
a oraºului.
Prin intermediul FIE, Iaºul va fi conectat la reþeaua internaþionalã de evenimente
care încurajeazã dialogul intercultural ºi
schimbul de experienþã cultural-artisticã,
festivalul reuºind sã sublinieze totodatã
rolul artelor în educaþie.
Organizatorii estimeazã cã prima ediþie
a festivalului a atras prin diversitatea evenimentelor, peste 150.000 de oameni, care au
fost nu doar spectatori, ci au devenit ºi participanþi la eveniment.
Participarea filialei Iaºi a UUR la acest
eveniment reprezintã încã un moment
important de implicare a minoritãþii noastre în
viaþa culturalã a municipiului Iaºi.
Victor hRIhORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR
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Festivalul „Convieþuiri“ a ajuns la cea de-a
XX-a ediþie ºi s-a desfãºurat în satul montan
Ulma. Despre acest eveniment cultural scriu
dupã o sãptãmânã, timp
în care presa localã,
radioul ºi TV-Plus Suceava au prezentat ample reportaje.
Împreunã cu liceenii rãdãuþeni
am participat la „Concursul judeþean de poezie“ desfãºurat la Cãlineºti-Cuparencu, la „Concursul
naþional al limbii materne“ gãzduit
de ªcoala Gimnazialã MoldovaSuliþa, „Împreunã în diversitate“
desfãºurat la Cacica, unde au fost
sãlile pline cu spectatori, iar la
Ulma, noul cãmin, reabilitat cu
fonduri europene, a fost neîncãpãtor. Acest fapt justificã organizarea
acestor manifestãri în localitãþile
rurale populate cu ucraineni interesaþi de evoluþia artisticã a formaþiilor din zona ruralului.
Festivalul „Convieþuiri“, organizat ºi finanþat de Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Suceava, desfãºurat în acest an la Ulma,
s-a derulat pe parcursul a douã zile.
Sâmbãtã, 15 iunie s-a desfãºurat o
masã rotundã pe tema „Minoritãþile din Bucovina - model de con-

tiþi. ªi ucrainenii suceveni
au asemenea talente, mai
cu seamã tineri: ªoiman
Petru, Popovici Bogdan,
Chideºa Iulian, Costil
Pavel, pãrintele paroh Ardelean Valentin-Petru,
Crâºmaru Carmen ºi alþii.
Mi-ar fi plãcut sã-i
vãd pe cei din grupul vocal „Vyºyvanka“ de la
evreii ºi alte minoritãþi, muzica din expoziþie cãrþi, care prezintã
Colegiul
„Mihai Eminescu“, dirivocalã fiind îmbinatã cu cea instru- istoria localã, fotografii de la înjaþi
de
prof.
inspector ºcolar Lucia
fiinþarea artei fotografice, o carte
mentalã. A fost ceva deosebit.
Mihoc,
ºi
pe
cei din Brodina de
Cei de la Paltinu, comuna Vatra album din 1919 de unde aflãm cã
Sus
„Mlãdiþe
hu
þule“, pregãtiþi de
Moldoviþei, îmbrãcaþi în straie au- Ciocan Ivan, bunicul, actualului
preotul
Valentin
Petru
Ardelean.
tentice huþule, au prezentat cântece viceprimar al comunei Ulma, a
vechi huþule. Autenticitatea þinutei
ºi a cântecului huþul au fost rãsplãtite cu aplauze ale confraþilor
huþuli din Ulma, poate, cu gândul
cã ºi la Ulma, cu un mic efort se
poate încropi un grup artistic asemãnãtor. Þinuta pãltinencelor ne
trimite cu câteva secole în urmã. În
sala Cãminului Cultural am stat în
preajma acestor minunaþi artiºti,
am privit cu atenþie cãmãºile,
catrinþele, baticurile cu franjuri
gândindu-mã cã ele nu sunt din
secolul XX, ci din al XIX-lea, sau,
poate, mai vechi. L-am întrebat pe
bunicul meu cum de s-au pãstrat
atât de bine aceste haine ºi am aflat
cã în zona Paltinului a fost o oareDin Ucraina a venit domnul
care liniºte, în comparaþie cu alte participat la marele eveniment de
Ivan
Derda, artist emerit al Ucraila Alba Iulia din 1 decembrie 1918,
nei
care
de trei ori a ridicat sala în
când s-a hotãrât Marea Unire. A
picioare.
luat parte în calitate de primar, reLa anul, Festivalul „Convieprezentând cetãþenii comunei Sârþuiri“
va avea loc la Vatra Moldovighiene, localitate natalã a lui Luþei.
Primarul
acestei comune, domkian Kobylyþea. De asemenea, gãnul
Virgil
Saghin,
a preluat steagul
sim Calendarul huþul în limba
„Convieþuirilor“
ºi s-a declarat
ucraineanã tipãrit la Cernãuþi, în
foar
te
mulþumit
de
cele vãzute la
1934, cãrþi vechi legate de silviculUl
ma,
luând
angajamentul
cã va
turã etc. Totul s-a fãcut în scurt
sprijini
material
ºi
organizatoric
timp pentru a avea ce arãta oamenilor veniþi la festival. Deci, se Uniunea Ucrainenilor la cea de-a
XXI-a ediþie a Festivalului Interpoate.
Eu, la vârsta de aproape 17 ani, etnic din judeþul Suceava ce va
mi-am dat seama cã Uniunea avea loc în satul Paltinu, unde
Ucrainenilor, filiala Suceava, are ucrainenii sunt majoritari.
un potenþial cultural-artistic demn
Alexandra CEGA,
de invidiat.
elevã
a
Colegiului
Naþional
Pe scenã s-au prezentat toate
localitãþi huþule în perioada Primu„Eudoxiu
hurmuzachi“
din
lui ºi a celui de-al Doilea Rãzboi generaþiile, începând cu ciclul priRãdãuþi
Mondial, populaþia nefiind nevoitã mar ºi terminând cu vârsta a treia.
sã-ºi pãrãseascã gospodãriile. În Totul este posibil dacã ai instrucfelul acesta, nu s-au pierdut straie- tori culturali inimoºi ºi bine pregãle autentice ale ucrainenilor-huþuli.
Formaþia de dansuri „Kozaciok“, instruitã de tânãrul profesor
Petru ªoiman, a prezentat excelent
o suitã de dansuri ucrainene.
Cu prilejul Festivalului „Convieþuiri“, la Ulma, s-a inaugurat un
Trãind toþi creºtinii comunei, cu multã bucurie, aceastã realizare,
muzeu etnografic al satului. Aproa- gândurile de mulþumire ni se îndreaptã spre preotul nostru paroh
pe toate exponatele aparþin domnului jurist Ciocan Nicolae, actual- Valentin Ardelean care a apreciat cã biserica parohialã cu hramul Sf.
mente vicepreºedinte al Consiliului prooroc Ilie din satul Izvoarele Sucevei are nevoie de un acoperiº nou
Local Ulma. Amenajarea muzeului înlocuindu-l pe cel deja „bãtrân“. Iniþiativa de bun gospodar a pãrinaparþine soþiei domnului vicepri- telui a gãsit aprobare deplinã din partea tuturor credincioºilor comunei
mar, Victoria Ciocan, secretarã a care prin donaþii personale au strâns suma de 50.000 de lei, acoperiºul
ªcolii Gimnaziale din Ulma.
Muzeul adãposteºte manechini din tablã lindab fiind construit de o echipã de muncitori, specialiºti în
(mama, tata ºi doi copii) echipaþi în domeniu, din comuna Frumosu. Aceºtia au fost cazaþi la familia Ion ºi
costume naþionale, obiecte de uz Ana Drebitca gratuit, iar mâncarea în valoare de aproximativ 1800 de
gospodãresc ºi inventarul de stânã, lei le-a fost pregãtitã la pensiunea soþilor Ionicã ºi Anica Zinici, aceºtia
un cãrucior pentru copii, al cãrui neavând pretenþie la decontarea sumei. În perspectivã, este prevãzut ºi
coº este împletit din nuiele ºi roþile
din lemn, scule pentru prelucrarea înlocuirea acoperiºului clopotniþei tot cu tablã de aceeaºi calitate.
lemnului, pentru tors ºi þesut sau
cele pentru prelucrarea pielii, conDecebal Alexandru SEUL
fecþionarea hamurilor. Nu lipsesc

Festivalul Interetnic
„ Convieþuiri “ , la Ulma

vieþuire“, iar duminica a fost dedicatã activitãþilor artistice, la care
au participat formaþii ale Uniunii
Ucrainenilor din judeþul Suceava:
„Kozaciok“ din Bãlcãuþi, „Kolomyika“ ºi „Nadiia Zamku“ din Siret, „Nehostynka“ ºi „Vocile Negostinei“ - Negostina, „Polonynka“ din Paltinu, „Veselka“ din Vãºcãuþi, „Soacrele“ din Suceava,
„Huþulka“ ºi „Liceenii“ din Ulma,
iar din partea comunitãþii ruºilorlipoveni grupul vocal „Cereºenka“.
Publicul a fost informat cã anul
acesta formaþiile polonezilor, exact
în perioada desfãºurãrii „Convieþuirilor“, participã la Festivalul
Internaþional „Întâlniri bucovi nene“ din Polonia, iar formaþiile
germane sunt plecate în Germania
la un festival de folclor. Rromii, cu
un uriaº potenþial artistic nu au
participat la nici o ediþie a festivalului minoritãþilor.
O impresie foarte bunã au lãsato membrii formaþiei siretene „Kolomyika“, pregãtitã de inimoasa ºi
talentata profesoarã de muzicã,
Zirka Ianoº. Pe ºcenã, artiºtii domniei sale au cântat ºi au dansat
reprezentând românii, ucrainenii,
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Axa prieteniei: Câmpulung moldovenesc - BålcåuÆi
Totul a început anul trecut, în octombrie, la
Festivalul Hribului. Cei de la „Kozaciok“ se
numãrau printre participanþi la manifestarea
culturalã de la Vama. Doamna Cãtãlina Orºivschi, consilier educativ la ªcoala Profesionalã
Specialã Câmpulung Moldovenesc, se numãra
printre spectatori. I-a plãcut ce a vãzut, l-a cãutat pe domnul ªtefan-Petru ªoiman, instructor
al Ansamblului ucrainean „Kozaciok“, ºi l-a
întrebat dacã nu este interesat de o colaborare.
În urma rãspunsului afirmativ primit s-a nãscut
proiectul de colaborare între ªcoala Gimnazialã
Bãlcãuþi ºi instituþia de învãþãmânt de la
Câmpulung.
În luna iunie, s-a desfãºurat ultima activitate
din cadrul acestui proiect. 9 elevi de la ªcoala
Profesionalã Specialã Câmpulung Moldovenesc, însoþiþi de doamna director Adriana
Lacatîº, de doamna consilier educativ Cãtãlina
Orºivschi ºi de domnul profesor de muzicã
Romeo Constantin Grosu, au venit în vizitã la
ªcoala Gimnazialã din Bãlcãuþi. Dupã vizitarea
împrejurimilor, a urmat un program artistic.
Elevii de la Bãlcãuþi, membri ai ansamblului
„Kozaciok“, i-au încântat pe cei prezenþi cu frumuseþea dansului ucrainean. Formaþia „C.S.C.
Rock“ din Câmpulung a prezentat piese de
Mozart, Bach ºi Bethowen într-o interpretare
proprie, prelucrãrile de muzicã clasicã stârnind
ropote de aplauze. Apoi, domnul profesor
Romeo Constantin Grosu a invitat publicul sã
porneascã într-o cãlãtorie muzicalã prin Spania,
Rusia, Grecia, Austria, Irlanda, Turcia ºi
America. Momentele de muzicã ºi dans au fost
presãrate cu momente umoristice interpretate
de elevii de la scoala din Câmpulung, pregãtiþi
de doamna profesoarã Adriana Lacatîº.
A fost o activitate frumoasã la Bãlcãuþi...
Despre acest proiect am stat de vorbã cu câþiva
dintre cei direct implicaþi în derularea lui. „În
cadrul activitãþilor extraºcolare, a orelor de
consiliere sau a unor discuþii libere purtate cu

elevii, am sesizat dorinþa lor de a lega noi prietenii, de a schimba pãreri, impresii cu alþi
copii sau de a desfãºura activitãþi cu elevii de la
alte ºcoli. Activitãþile desfãºurate cu elevii de la
Bãlcãuþi au fost plãcute, utile ºi creative.
Scopul proiectului este de a organiza activitãþi
comune, într-un climat psihoafectiv motivant
care sã contribuie la dezvoltarea personalitãþii
elevilor; atragerea elevilor în activitãþi de tip
vizitã, concurs, dans, spectacol; stimularea
interesului ºi a dorinþei de a cunoaºte noi prieteni; dezvoltarea spiritului de colaborare între
copii; realizarea unui schimb de experienþã,
benefic atât elevilor, cât ºi cadrelor didactice
implicate în derularea proiectului. Obiectivele
proiectului au fost: stabilirea unor relaþii de
prietenie, abordând diferite forme de comunicare; exprimarea, prin activitãþi artistice, plastice, muzicale, a unor sentimente, trãiri ºi
impresii; însuºirea de cãtre elevi a unor comportamente adecvate în calitate de gazdã sau
musafir“ - prof. Cãtãlina Orºivschi.
„Mã bucur cã suntem astãzi aici... Prin
încheierea acestui parteneriat între ºcolile noastre am câºtigat, fiecare dintre noi, prieteni
deosebiþi... Îmi doresc din suflet ca aceastã
colaborare, începutã anul trecut, sã continue
pentru a ne putea întâlni ºi organiza activitãþi la
fel de frumoase cum a fost cea de la Bãlcãuþi ºi
cea de la Câmpulung, din martie, când am avut
onoarea sã vã avem musafiri“ - prof. Adriana
Lacatîº.
„Ne-am reîntâlnit aici, la Bãlcãuþi... E o
bucurie cã reuºim sã facem activitãþi frumoase
împreunã. Sper cã ºi pe viitor vom încerca sã
facem tot ce ne stã în putinþã pentru aceºti copii
minunaþi“ - prof. ªtefan-Petru ªoiman.
Am fost plãcut surprinsã sã descopãr cât de
talentaþi sunt copiii din Câmpulung. Vom þine
legãtura ºi vom culege împreunã roadele
muncii noastre cu aceºti copii deosebiþi“ - prof.
Elisabeta Stan.

„Sper cã v-a plãcut evoluþia noastrã artisticã.
Formaþia „C.S.C. Rock“ a fost înfiinþatã în
urmã cu 7 ani. Am încercat o misiune destul de
dificilã la venirea mea în aceastã ºcoalã, ºi
anume demanelizarea. Zic cã am reuºit în proporþie de 50-60%. Am fãcut copiii sã asculte
muzicã clasicã. În repertoriul formaþiei noastre
avem prelucrãri de folclor, muzicã clasicã, dar
ºi creaþii proprii. Pe lângã formaþia care a
evoluat pe scena din Bãlcãuþi, avem o formaþie
de fete ºi una de juniori“- prof. Romeo Constantin Grosu.
La despãrþire, cei de la Bãlcãuþi au primit o
invitaþie greu de refuzat din partea doamnei
Cãtãlina Orºivschi. „Dacã vã aflaþi pe drumul
european E 85, la Vama, nu ezitaþi sã descoperiþi cea mai numeroasã colecþie de ouã din
România ºi una dintre cele mai importante din
Europa. Muzeul Oului din Vama este un muzeu
inedit ºi cuprinde peste 3 000 de ouã din toatã
lumea pe care prof. Letiþia Orºivschi le-a adunat în 12 ani de participãri la expoziþii ºi saloane internaþionale, dar ºi ouã din Bucovina,
lucrate de mâna artistei sau altele, cu o vechime
de 100 de ani. În colecþie existã ouã rare, ca
cele de emu, nandu, tinamu, broascã þestoasã,
crocodil, flamingo, dar ºi ouã cu dimensiuni
foarte mici, ca cele de potârniche, vrabie,
porumbel, alãturi de ouã de fazan, pãun, prepeliþã, raþã, gâscã, curcã, struþ. Toate aceste frumuseþi se aflã expuse în 22 de vitrine... le puteþi
privi ºi admira, beneficiind de explicaþii profesioniste în limbile românã, francezã, germanã,
italianã, englezã. De asemenea, în cadrul atelierului veþi putea sã lucraþi ºi dumneavoastrã,
alãturi de profesoara Letiþia Orºivschi, artistã
internaþionalã, care vã va explica ºi semnificaþiile simbolurilor bucovinene.“
Lãcrãmioara GRIGORCIUC

„Zilele Matei Viºniec“
În perioada 17-19 iunie 2013,
la Rãdãuþi ºi Suceava, s-au desfãºurat „Zilele Matei Viºniec“.
Poetul, scriitorul ºi dramaturgul
de talie europeanã, Matei Viºniec,
aflându-se în þarã, a rãspuns organizatorilor acestei manifestãri:
Clubul Rotary Suceava - Bucovina, Iulius Mall Suceava ºi alte
firme de prestigiu din judeþ. Parteneri media au fost publicaþiile:
Sãptãmânalul de Rãdãuþi, Crai
nou, Monitorul de Suceava, Ju pânu', Obiectiv, TV Top Rãdãuþi,
TV Plus Suceava.
Pentru acei ce nu-l cunosc pe
dramaturgul Matei Viºniec precizãm cã este nãscut în anul 1956,
la Rãdãuþi. Dupã tatã este ucrainean din Ulma, fost ofiþer, apoi
finanþist la Primãria din Rãdãuþi,
iar mama este educatoare pensionarã, provenind din Horodnic.
Tatãl dramaturgului, Ion Viºniec,
are peste 80 de ani, iar mama de
asemenea trãieºte.
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Matei Viºniec a terminat
Colegiul Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi“ din Rãdãuþi, iar studiile
superioare la Universitatea din
Bucureºti. A debutat cu poezii
încã de pe bãncile liceului. În
scurt timp, dupã terminarea facultãþii devine membru al Uniunii
Scriitorilor din România. Dupã
Revoluþia din Decembrie se stabileºte la Paris, îndeplinind funcþia de redactor la „France Internationale“.
Scrie în francezã ºi românã. El
reprezintã cu cinste România în
Occident ºi este unul dintre cei
mai cunoscuþi dramaturgi din
Europa.
La 18 iunie a.c., Matei Viºniec
a primit titlul de onoare al
Sucevei. Diploma i-a fost înmânatã de primarul Sucevei, Ion
Lungu, la finalul unui spectacol în
care a fost pusã în scenã una dintre piesele lui Matei Viºniec
„Occident Express“. Piesa a avut

prizã la public ºi a fost interpretatã
de actorii Teatrului Naþional
„Marin Sorescu“ din Craiova Geni Macsim, Adela Minac,
Raluca Pãun, ªtefan Mirea, Dragoº Mãceºanu, Marian Politic ºi
Alexandru Boureanu, acesta din
urmã fiind ºi regizorul, iar scenografia îi aparþine lui Adrian
Damian.
În finalul spectacolului, dramaturgul Matei Viºniec a lansat o
invitaþie publicului de a participa
la o discuþie deschisã cu actorii
care au interpretat piesa „Occident
Express“.
Aceastã piesã s-a jucat ºi la
staþia CFR Rãdãuþi, pe unde, de
doi ani, nu a mai trecut niciun
tren. E un loc pãrãsit, dezolant, cu
bãlãrii ºi tufe de arini. De asemenea, dramaturgul s-a întâlnit cu
personalul didactic ºi studenþii
Universitãþii „ªtefan cel Mare“
din Suceava ºi cu rãdãuþenii la
Casa de Culturã.

Matei Viºniec întotdeauna îºi
petrece concediul la pãrinþii sãi
din Rãdãuþi. Acum câþiva ani a
fost la Ulma sã vadã casa bunicului sãu, tot Matei Viºniec, pe care
acesta a vândut-o în 1951, pentru
sediul primãriei ºi apoi, în interesul copiilor, s-a mutat la Rãdãuþi.
Aici, ºi-a vizitat rudele, a fost pe
la prietenii din copilãrie ai tatãlui.
Fiecare l-a primit cu multã ospitalitate, iar el renunþa la mâncãrurile
„domneºti“ în schimbul mãmãligii
de barabule cu unt topit ºi brânzã,
ºi pe deasupra cu huslincã.
Gheorghe CEGA
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La hramul Bisericii ortodoxe ucrainene
„Sf. Petru ºi Pavel“ din Suceava
De când s-a construit Biserica ortodoxã
ucraineanã din Suceava, în cartierul Zamca,
corul bisericii ortodoxe din Negostina a fost
mereu invitat împreunã cu pãrintele paroh Daniel Petraºuc pentru a participa la Sfânta
Liturghie cu rãspunsurile ºi cântãrile în limba
ucraineanã.

Anul acesta, la 29 iunie 2013, de Sf. Petru ºi
Pavel am venit din nou cu mare bucurie în
suflete. Grupul vocal ucrainean „Vocile Negostinei“ face parte din acest cor al bisericii, iar plãcerea noastrã de a participa a fost ºi mai mare,
deoarece am inaugurat cãmãºile populare ucrainene, care au fost confecþionate recent. Mulþumim conducerii centrale a UUR pentru sprijinul
acordat în confecþionarea întregului costum popular ucrainean care va fi inaugurat în curând.
O zi superbã, cu mult soare ºi cu multã cãldurã în sufletele noastre, biserica a fost neîncãpãtoare pentru credincioºii prezenþi. Slujba a
fost oficiatã de un sobor de 6 preoþi, în limba
românã, dar ºi în cea maternã, ucraineanã:
În organizarea Uniunii Ucrainenilor din România, în zilele de 15 ºi
16 iunie a.c., s-a desfãºurat la Ulma
cea de-a XX-a ediþie a Festivalului
Interetnic „Convieþuiri“.
Festivalul a debutat sâmbãtã, 15
iunie, cu o masã rotundã, având ca
temã „Minoritãþile din Bucovina model de convieþuire“. La aceastã
activitate au participat dl Ivan Marocico, deputat în Parlamentul României din partea ucrainenilor,
doamna Iaroslava Colotelo, consilier al Ministerului Culturii, precum
ºi un numãr de peste 40 de localnici, în frunte cu preotul paroh
Costel Lucian Chimiuc.
Moderatorul acestei acþiuni a
fost prof. Ioan Bodnar, fostul preºedinte al filialei Suceava a UUR.
Chiar de la început s-a precizat
cã scopul întrunirii este de a cu noaºte istoria, tradiþiile ºi obiceiurile fiecãrei minoritãþi din judeþ,
rolul culturii minoritãþilor în cultura
naþionalã.
Domnul ing. Simion Timofeiov,
preºedintele Uniunii Ruºilor-Lipoveni din Suceava, a prezentat istoria
etniei sale, arealul acesteia pe plan
naþional ºi judeþean. Lipovenii s-au
remarcat în domeniul pescuitului
fluvial ºi maritim, îmbunãtãþirilor
funciare, construcþiilor, legumiculturii ºi pomiculturii, dar ºi în alte
domenii, cum sunt sportivii Ivan
Paþaichin, fraþii Simionov sau poe -

arhidiaconul Petru al Episcopului Meletie al
Hotinului (Ucraina), pãrintele protoereu ªtefan
din Cernãuþi, preotul George Palade de la
Parohia ortodoxã din Bruxelles (Belgia), preotul
Mihai Marici de la Parohia din Bãlcãuþi, preotul
Daniel Petraºuc de la Parohia din Negostina,
preotul Mihai Maghiar, gazda atât de primitoare
a marelui eveniment.
Cuvântul de înþelepciune al preoþilor a pãtruns adânc în sufletul ºi inima credincioºilor,
care au ieºit din bisericã mai bogaþi sufleteºte
ºi încãrcaþi cu multã energie pozitivã.
De asemenea, la Sfânta Liturghie a fost
prezent ºi Excelenþa Sa consulul Ucrainei la
Suceava, dl Vasyl Boieciko, împreunã cu
soþia Domniei Sale, dna Nadia Boieciko.
La finalul Sfintei Liturghii, a rãsunat cântarea bisericeascã prin vocea de aur a dnei
Felicia Oblezniuc, cântãreaþã de muzicã
popularã. Corul din Negostina a interpretat,
la final, un cântec religios închinat Sf. Petru
ºi Pavel, mai marii dintre apostoli.
Biserica este instituþia care adunã oamenii
ºi-i face fericiþi. În curtea bisericii s-au
revãzut oameni care nu s-au mai vãzut de
multã vreme. Iatã o pozã de colecþie, „Douã
FERICIRI ºi o MARE NÃDEJDE“ între ele.
Doamnele Felicia Oblezniuc, cântãreaþã de
muzicã popularã, o ucraineancã din Moldoviþa,
ºi dna Felicia Grigoraº, conducãtoare a grupului
vocal feminin ucrainean „Vocile Negostinei“, au
întâlnit-o pe Excelenþa Sa, dna Nadia Boieciko,
care alãturi de soþul Domniei Sale, consulul
Ucrainei la Suceava, dl Vasyl Boieciko, îºi pun o
mare speranþã în viitorul ucrainenilor din judeþul
Suceava.
Activitatea din ziua respectivã s-a încheiat cu
o masã rotundã la sediul UUR, filiala Suceava,
unde s-au discutat problemele arzãtoare privind
situaþia predãrii religiei în limba maternã ºi edu-

caþia religioasã ºi moralã a copiilor de etnie
ucraineanã. Toate ideile dezbãtute vor fi concretizate în proiecte viitoare, la care trebuie sã
contribuie cât mai mulþi ucraineni. De asemenea, au fost invitaþi ºi oameni care au ajutat
Parohia ºi ªcoala Duminicalã, pentru copiii
ucraineni din Suceava. Uniunea Ucrainenilor
trebuie sã aibã mai multã deschidere, colaborare
ºi înþelegere pentru educaþia moralã a comunitãþii. Buna organizare a evenimentului din
aceastã zi se datoreazã dlui Boreslav Petraºuc ºi,
bineînþeles, preotului paroh Mihai Maghiar
cãrora le mulþumim creºtineºte.
Iubirea, iertarea, toleranþa, fraternitatea sunt
adevãrurile pe care biserica ne îndeamnã sã le
practicãm.
Nimic nu este mai frumos decât sã fim cu
adevãrat împreunã.
Felicia GRIGORAª

Masã rotundã cu iz electoral
tul de primã linie, Nichita Danilov
ºi alþii. „Lipovenii nu cer scaune cu
înalte funcþii, ei cer locuri de muncã
ºi ca efortul lor sã fie rãsplãtit pe
mãsurã“ a spus domnul Timofeiov.
De asemenea, am aflat cã ruºiilipoveni, cu mici excepþii, la recensãmântul populaþiei din 2011 s-au
declarat ceea ce sunt.
Pe larg, domnul Timofeiov a prezentat rolul religiei în cadrul comunitãþii. Preoþii sunt cei mai puternici, cu cea mai mare prestanþã în
cadrul comunitãþii.
Domnul Cazimir Longer, consilier al prefectului pe probleme de
minoritãþi, reprezentantul polonezilor suceveni, dupã ce a prezentat
istoria ºi tradiþiile etniei polone, a
precizat cã Ambasada Poloniei la
Bucureºti ºi, în special, Guvernul
Polonez sprijinã material etnicii
polonezi din Suceava: a construit
ªcoala Gimnazialã din Soloneþ, a
asfaltat drumul spre acest sat,
fiecare elev primeºte la începutul
anului ºcolar rechizite ºcolare,
cadouri de Crãciun ºi Anul Nou,
vara copiii îºi petrec vacanþa în
Polonia, care primeºte ºi bursieri la
licee ºi universitãþi, personalul
didactic participã la cursuri de perfecþionare, a construit cãmine cul-
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turale, cum numesc polonezii „Dom
polski“, la Soloneþ, Cacica, Pãltinoasa, Poiana Mãrului.
Domnul Ivan Marocico, deputatul din partea UUR, a prezentat o
informare despre ucrainenii din România, precizând faptul cã ei se situeazã pe locul al treilea, dupã
maghiari ºi rromi. Din pãcate, numãrul ucrainenilor din România a
scãzut semnificativ conform datelor
Recensãmântului din 2011. În judeþul Suceava, de exemplu, au fost
înregistraþi, potrivit datelor oficiale,
doar aproape 6 mii de ucraineni,
cifrã pe care o putem gãsi într-o singurã comunã, Dãrmãneºti, din acelaºi judeþ.
Deputatul a amintit celor prezenþi cã UUR dispune de o puternicã bazã materialã, cu sedii bine
dotate, formaþii artistice bine echipate, biblioteci la fiecare sediu.
Funcþioneazã cinci redacþii, din care
una în limba românã, UUR finanþeazã publicarea unui numãr important de cãrþi.
Pânã aici, totul a decurs în spiritul tematicii. În continuare, moderatorul a scãpat frâiele ºi activitatea
s-a transformat în ceva „electoral“.
Directorul ºcolii a propus ca UUR
sã tipãreascã manuale ºi caiete

auxiliare ºi sã stimuleze personalul
didactic implicat în activitãþile
organizate de UUR. Alþii s-au referit la retrocedarea averilor, a
pãdurilor.
În final, situaþia a fost oarecum
salvatã de dna Iaroslava Colotelo
care a prezentat istoricul „Convieþuirilor“, faptul cã o bunã perioadã
Ministerul Culturii a finanþat acest
festival ºi a luptat ca el sã ajungã
itinerant.
Dl ing. Boris Petraºuc a prezentat o interesantã comunicare privind
rolul mitropolitului Petru Movilã în
organizarea activitãþii religioase din
Ucraina ºi a lui Paisie Velicikovski
în România.
Dupã câteva ore de discuþii,
moderatorul a uitat cã în salã erau
prezente douã persoane pregãtite sã
prezinte istoria ucrainenilor, obiceiurile ºi tradiþiile acestui popor. În
felul acesta, cei prezenþi aveau
ocazia de a afla de ce ucrainenii
sunt împãrþiþi în ucraineni, ruteni ºi
huþuli.
Închei cu gândul cã peste un an,
la cea de-a XX-a ediþie, ce se va
desfãºura la Paltinu, ucrainenii vor
înregistra un succes ºi mai mare.
Gheorghe CEGA
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uçi deschise spre viitor la liceul tehnologic nr. 1 din Câmpulung moldovenesc
Un loc binecuvântat de Dumnezeu cu munþi împãduriþi care
strãjuiesc pajiºtile cu iarbã grasã,
împodobite cu buchete de flori multicolore, oameni harnici si inimoºi,
copii frumoºi, care nu îºi pierd tradiþiile, credinþa ºi cultura, locuri de
unde s-au ridicat oameni de valoare,
este locul unde convieþuiesc ºi se
bucurã de viaþã cîmpulungenii din
þara de sus a Moldovei.
Oraºul Câmpulung Moldovenesc
este reprezentat cu cinste de absolvenþii Liceului Tehnologic nr. 1 cu o
istorie de peste 130 de ani, unde an
de an, generaþii de tineri deschid ºi
închid porþile ºcolii.
Într-o armonie perfectã, aici se
cunosc ºi se împrietenesc mulþi copii
din diferite medii, de etnie românã,
dar ºi de etnie ucraineanã, proveniþi
din satele apropiate locuite de
ucraineni. Unii sunt la început de
drum spre cunoaºtere, în curs de formare, alþii aflându-se la un moment
de bilanþ dar, în acelaºi timp, pãºind
într-o nouã viaþã, cu speranþe cãtre
un viitor necunoscut.
Elevii clasei a XIII-a, pregãtiþi sã
pãrãseascã porþile ºcolii, sub îndrumarea ºi coordonarea diriginei, prof.
ing. Snijec Cely, au parcurs un
traseu mai lung, de 5 ani, pentru
obþinerea diplomei de tehnician în
construcþii ºi lucrãri publice.
Elevii claselor a XII-a au obþinut
urmãtoarele calificãri: tehnician în
instalaþii electrice, tehnician electrotehnist, coordonaþi de doamna
prof.ing Lenuta Palaniþe; tehnician
în turism, coordonaþi de doamna
prof. ing Burcã Carmen; tehnician
instalator în construcþii, coordonaþi
de dl prof. ing. Vasile Hriþcu.
Pentru certificarea competenþelor
profesionale nivel 3, elevii au
pregãtit câte o lucrare cu tema aleasã
dupã dorinþa lor, ceea ce le-a plãcut
mai mult sau ceea ce au dorit sã
aprofundeze, lucrare susþinutã în
faþa unei comisii de cadre didactice
de specialitate.
Emoþionaþi, fericiþi, optimiºti ºi
plini de viaþã, elevii sunt convinºi cã
drumul ales de ei este cel mai bun,
cã meseria ce urmeazã sã o practice
este cea mai frumoasã ºi mai cãutatã
atât în þarã, cât ºi peste hotare.
În cursul zilei de miercuri, 29
mai a.c., absolvenþii promoþiei 2013
de la Liceul Tehnologic nr. 1 din
Câmpulung Moldovenesc au trãit
clipe de sãrbãtoare. Tineri, frumoºi,
eleganþi ºi emoþionaþi, dar extrem de
încrezãtori, elevii claselor a XII-a, ºi
a XIII-a au rãspuns simbolic, pentru
ultima datã, prezent, la strigarea catalogului.
Ultima orã de diriginþie la clasa a
XIII-a s-a desfãºurat într-o atmos ferã deosebitã, încãrcatã cu emoþii,
lacrimi, impresii, regrete, mulþumiri,
recunoºtinþã ºi promisiuni.
În aplauze, intonând cântece
specifice momentului, elevii îºi aº teaptã pãrinþii ºi dirigintele în clasã,
pentru ultima orã de diriginþie, pentru ultima ºedinþã cu pãrinþii.
Prezenþa pãrinþilor a încãlzit at mosfera, sporind emoþiile ºi farme cul activitãþii.
Reprezentantul elevilor a trans-
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mis mesajul cãtre profesori ºi
pãrinþi, mulþumindu-le pentru tot
ajutorul acordat, pentru susþinerea
de care au avut parte, exprimându-ºi
tristeþea pentru cã se despart de
liceul unde ºi-au petrecut ultimii 5
ani ºi unde au crescut de la un an la
altul, dar totodatã bucuria începerii
unui nou capitol din viaþã.
Reprezentantul pãrinþilor, în persoana domnului Ioan Moþco, cu

ºi o vor face ºi de acum înainte. Eu
în calitate de diriginte ºi colegii mei
în calitate de dascãli ai voºtri, ne-am
alãturat acestui nobil demers cu tot sufletul ºi cu toatã priceperea noastrã.
Am încercat, ºi sper cã am reuºit,
sã construim în voi o minte solidã,
dar abilã, un suflet generos ºi sensibil, tineri tehnicieni bine pregatiþi
E ziua când pãrãsiþi locul copi lãriei, lãsati în urmã generaþiile

Ultima zi de ºcoalã, clasa a XIII-a
emoþii ºi cu lacrimi de fericire, a
mulþumit colectivului de cadre
didactice pentru implicarea în educarea ºi îndrumarea elevilor pe calea
ºtiinþei ºi a omeniei, a felicitat tinerii
absolvenþi, urându-le succes în
viaþã, în toate ce vor întreprinde ºi
baftã la examene.
Copleºitã de emoþii, cea care le-a
fost profesor, diriginte, prieten ºi „a
doua mamã“ dupã cum spun elevii,
timp de 5 ani, a felicitat colectivul
clasei pentru absolvire, le-a transmis

viitoare ºi dascãlii care cu rãbdare ºi
dãruire v-au cãlãuzit paºii spre ºtiinþã ºi educaþie.
Aº vrea ca în cãlãtoria celor 5 ani
parcurºi împreunã sã fi bãtãtorit un
drum presãrat cu flori ce nu se ofilesc niciodatã, acestea reprezentând
florile prieteniei, credinþei ºi omeniei, sã fi semãnat un covor de iarbã
veºnic verde, ce reprezintã legãtura
între mine ºi voi, covor pe care sã ne
întâlnim ori de câte ori viaþa vã va
încerca. Eu m-am strãduit sã vã fiu

Ultimul colopoþel la Liceul Tehnologic nr. 1
ultimele sfaturi pentru viaþã în care sa implicat ºi i-a ajutat sã porneascã.
Zborul simbolizeazã calea ºi lupta, voinþa care trebuie depusã de tinerii noºtri pentru îndeplinirea idea lurilor ºi a viselor. Voi sunteþi viitorul naþiunii, voi sunteþi viitorul
lumii.
Dumnezeu sã întãreascã rãdãci nile voastre! Dumnezeu sã ocroteascã zborul vostru! Fie acest zbor
uºor, armonios, echilibrat! Sã aveþi
viaþa plinã de luminã, de har ºi de
dar divin! Sã vã fie calea cãlãuzitã
de forþe pozitive, încãrcatã de fapte
bune, de cinste, omenie!
Fie drumul vostru supravegheat
de înþelepciune ºi luminat de o veºnicã iubire!
Dragii mei, pãrinþii voºtri v-au
ajutat dezinteresat sã intraþi în viaþã

„mama“' de la ºcoalã. Dacã am
reuºit, rãmân aceeaºi. Sã contaþi pe
mine ºi în viitor, oricând, mereu, oriunde aþi fi.
Dragii mei copii, sã aveþi credinþã
în Dumnezeu, sã vã respectaþi
pãrinþii,; sã fiþi toleranþi, sã fiþi oameni, sã nu vã fie fricã de muncã ºi
învãþãturã, sã nu vã fie ruºine cu voi,
sã vã urmaþi idealul. Dacã veþi aduna
mereu aceste sintagme, veþi fi mereu
de nota zece, veþi fi mereu ceea ce vã
doriþi voi ºi pãrinþii voºtri. Veþi fi
oameni.
Eu asta vã doresc. În viaþã sã fiþi
oameni de nota zece! Vã urez multã
sãnãtate, încredere în posibilitãþile
voastre ºi Doamne ajutã!“, a spus
doamna dirigintã.
Dar sunã clopoþelul! Ora s-a terminat. E pauzã.

De aceastã datã, clopoþelul a sunat mai mult, a sunat altfel, a sunat
pentru ultima oarã. Cea mai frumoasã perioadã a vieþii lor a luat
sfârºit.
Au muncit, au fost conºtiincioºi,
au depãºit toate obstacolele, ºcoala
i-a recompensat acordându-le statutul de „promovat“, „absolvent de liceu“ ºi diploma de tehnician, urmând ca ei sã depãseascã un prag
pentru a deveni ºi „bacalaureaþi“. A
urmat festivitatea de încheiere a semestrului, a anului, a liceului, a
copilãriei.
În deschiderea programului,
absolvenþii au fãcut un tur al ºcolii,
intonând imnul „Gaudeamus igitur“,
luându-ºi rãmas bun de la colegii
mai mici din celelalte clase ºi de la
profesori.
Pe aceastã melodie ºi-au încheiat
ultima zi de ºcoalã. Toþi anii de liceu
s-au scurs într-o clipã ºi primul lor
pas sfios pe porþile liceului s-a transformat într-un vis, într-o amintire
frumoasã. Odatã cu el a luat sfârºit ºi
viaþa de licean, festivitatea de premiere punând punct unei etape a
vieþii lor, în care au avut ocazia sã
cunoascã, sã înveþe, sã se dezvolte
pe toate palierele.
Înconjuraþi cu dragoste de
pãrinþi, profesori, fraþi, surori, rude
si prieteni, cei 94 de absolvenþi au
trãit clipe de emoþii ºi trãiri unice în
viaþã. Îmbrãþiºãri, sentimente, premii, buchete de flori, baloane, petale
de flori, cântece, lacrimi de fericire
ºi emoþii în ochii pãrinþilor, ai elevilor ºi profesorilor.
Domnul director adjunct, profesor ing. Constantin Luca, a rostit
cuvinte speciale de felicitare, dar ºi
de luminare a minþii absolvenþilor
pentru examenele ce urmeazã a le
susþine în perioada urmãtoare, precum ºi despre drumul în viaþã pe
care îl vor urma… Le-a urat tot ce
poate un pãrinte sã-i doreascã unui
tânãr: sãnãtate, noroc, liniºte, înþelepciune, succes, rãbdare ºi sã nu
uite de locuri natale, tradiþii, credinþã, omenie.
Diriginþii claselor terminale au
fost premiaþi cu diplome ºi flori de
cãtre elevi pentru activitatea depusã
de-a lungul anilor în care le-au
cãlãuzit paºii.
Emoþiile ºi regretul s-au putut citi
deopotrivã ºi pe chipurile elevilor, a
pãrinþilor, dar ºi în glasul profesorilor diriginþi.
Fiecare diriginte cu aceleaºi emoþii fireºti în glas, ca pentru fiecare
generaþie, a adresat cuvinte de felicitare, sfaturi pentru drumul vieþii
absolvenþilor promoþiei 2013.
În atmosfera de sãrbatoare, profesorii diriginþi: Lucia Bordeianu,
Carmen Burca, Emil Bezrodnîi, Ana
Maria Petraºuc ºi Cely Snijec, au
acordat diplome, albume ºi flori, ab solvenþilor de care se despart cu
emoþii. Toþi absolvenþii au fost rãsplãtiþi cu Diplomã de Absolvire.
Tabloul face parte din atmosfera
fiecãrui sfârºit de an ºcolar, când se
aºterne încã o filã a vieþii în inima ºi
mintea tuturor.
prof. Cely SNIjEC
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Vastul teritoriu pe care s-a înfiripat Rusia Kieveanã, iar mult mai
târziu Ucraina de astãzi era în vremurile strãvechi ocupat de populaþii aparþinând diferitelor neamuri
ºi triburi.
Religia era politeistã. Oamenii
ignoranþi ºi înspãimântaþi de diferite fenomene ale naturii le atribuiau
pe acestea acþiunii unor fiinþe su pranaturale puternice, zeitãþi, precum Perun - considerat zeul focului, al tunetelor ºi al fulgerelor,
Dajboh - zeul Soarelui, izvor de
luminã ºi cãldurã, dãtãtorul tuturor
bunurilor, Svaroh - zeul cerului, tatãl soarelui, Veles - zeul belºugului,
protector al turmelor ºi cirezilor,
ocrotitor al pãstorilor ºi patron al
negoþului.
Universul oamenilor de-atunci
era populat ºi de fiinþe
supranaturale de ordin
mai mãrunt, precum rusalcele, spiritele pãdurii,
ale câmpului, ale casei
º.a.
Relatãri explicite legate de aceste zeitãþi nu existau,
dupã cum nu erau nici temple, nici
sacerdoþi. Oamenii îºi confecþionau
idoli - chipuri cioplite din diferite
materiale: lemn, piatrã etc., cãrora
li se închinau, iar pentru a-i îmbuna
ºi a le obþine ajutorul le aduceau
ofrande care constau nu numai din
alimente, ci ºi din animale sacrificate pe altare.
Aceste credinþe generau ºi un
psihic corespunzãtor, caracterizat
prin cruzime, spirit rãzboinic exacerbat, urã, rãzbunare. Domnea o
totalã desconsiderare a fiinþei umane, nu numai în ce priveºte sclavii
ºi prizonierii, dar ºi femeile, care
aveau un statut de sclave absolute
ale bãrbatului; se practica poligamia.
Din scrierile anticilor reiese cã
primii germeni ai creºtinismului,
prima sãmânþã a fost aruncatã în
acel teritoriu încã acum 2000 de
ani, când la îndemnul lui Isus
Hristos, înainte de înãlþarea sa la
cer, apostolii lui s-au rãspândit prin
toate þãrile lumii pentru a propovãdui religia creºtinã. Sfântul Apostol
Andrei a avut misiunea de a merge
în Sciþia, la nord de Marea Neagrã.
Dupã ce a trecut prin Caucaz, Cuban, Crimeea, a ajuns la Hersones
(ulterior numit Korsun) de unde ºia urmat drumul într-o barcã pe Nipru în amonte pânã a ajuns în
locurile unde acum se gãseºte actuala Ucraina, pe dealurile unde se
aflã acum Kievul. Dupã ce a înnoptat pe malul fluviului, dimineaþa lea spus discipolilor sãi: „Vedeþi
aceste dealuri? Asupra lor se va
coborî harul lui Dumnezeu. Se va
ridica aici un mare oraº cu multe
biserici creºtine unde i se va aduce
Lui slavã.“
ªi a aºezat în vârful dealului o
cruce binecuvântatã. Într-adevãr
profeþia lui s-a împlinit cãci Kievul
a devenit capitala tuturor slavilor
rãsãriteni.
O altã întâmplare, care a dat un
prim impuls cãtre religia creºtinã
s-a petrecut în secolul al IX-lea.
Doi cneji kieveni - Askold ºi Dyr
porniserã, în anul 866, o campanie
militarã îndreptatã împotriva Þari-

gradului, capitala Bizanþului. Navele lor cu o mare armatã au coborât pe Nipru, iar apoi au înaintat pe
mare, oprindu-se lângã malurile
greceºti. Grecii, deja creºtini peatunci, s-au înspãimântat de oastea
numeroasã ce venea implacabil
asupra lor ºi nu aveau altã ieºire
decât sã implore în biserici ajutor
de la Cel de Sus, care le-a insuflat
ideea salvatoare. Dupã o noapte de
rugãciuni fierbinþi au venit într-o
procesiune pe malul mãrii, unde au
adus veºmântul Maicii Domnului,
pãstrat de ei. Minunea s-a întâmplat dupã ce l-au înmuiat în valuri.
În aceeaºi clipã s-a stârnit o furtunã cumplitã, iar marea care parcã
fierbea a rãsturnat ºi înecat ambarcaþiunile atacatorilor.
Acest miracol, care a rezultat

moasã pe atât de înþeleaptã, sã fie
cãutatã ºi sã fie adusã. Cãsãtoria lor
a avut loc în anul 903.
Cneazul Igor a întreprins mari
campanii împotriva Þarigradului,
iar pe plan intern a fãcut mari eforturi sã reuneascã prin forþã triburile
rãzleþe din teritoriu. Fãcând însã
greºeala de a percepe biruri insuportabil de mari de la neamul derevlenilor, a fost ucis de aceºtia în
anul 945.
Tînãra sa vãduvã - cneaghina
Olga, a rãmas la Kiev cu fiul ei încã
mic, de 3 ani, Sveatoslav. Obiºnui tã oarecum ca în timpul plecãrii
soþului în campanii sã se ocupe de
treburile þãrii, devenise acum o cârmuitoare puternicã ºi înþeleaptã a
acesteia, misiune ce a îndeplinit-o
cu succes pânã la majoratul fiului.

Teofilact, iar naº i-a fost împãratul
Constantin al VII-lea Porfirogenetul. La botez a primit numele de
Elena, în cinstea Sf. Elena, care a
adus de la Ierusalim crucea pe care
a fost rãstignit Mânturitorul. Im presionat de frumuseþea ºi inteligenþa ei, împãratul a cerut-o de
soþie. Însã Olga voia sã rãmânã
fidelã rãposatului ei soþ ºi nici n-ar
fi dorit sã rãmânã în Bizanþ, ci sã se
întoarcã în patria sa. Pentru a nu-l
jigni pe împãrat cu refuzul ei a
recurs la un ºiretlic, ºi anume, cunoscând deja dogmele creºtine, a
invocat motivul cã fina nu are voie
sã se cãsãtoreascã cu naºul ei.
Revenind la Kiev, Olga face
eforturi ca, învingând conservato rismul vechilor tradiþii politeiste, sã
introducã ºi sã rãspândeascã creºtinismul, construieºte
multe biserici.
Totuºi vechea societate a Rusiei Kievene
încã nu era pregãtitã
pentru a trece în totalitate la creºtinism.
din credinþã i-a impresionat foarte
Înzestratã cu o personalitate Acest deziderat se va înfãptui, abia
mult pe cei doi cneji, îndemnându- deosebitã, împãrãteasa Olga s-a peste un secol, de cãtre cneazul
i cãtre religia creºtinã. Ca urmare, remarcat atât pe plan extern prin Volodymyr - nepotul ei.
dupã ce au ajuns la Kiev au trimis subtila diplomaþie ºi abilitate de a
În anul 964, împãrãteasa Olga
o delegaþie la Þarigrad solicitând stabili contacte cu alte þãri, de transmite tronul fiului sãu, Svea patriarhului sã le trimitã preoþi care exemplu Ungaria, Germania, Im - toslav, ajuns la majorat, totuºi con sã-i înveþe religia lor. Atunci mulþi periul Roman ºi, mai ales, cu Bi- tinuã ºi în aceastã situaþie sã proau cunoscut lumina Evangheliei, zanþul, cât ºi pe plan intern.
page în rândul conaþionalilor creºiar cei doi cneji au primit botezul în
Dupã pedepsirea exemplarã a tinismul ºi sã dãrâme altarele
anul, dupã cât se pare, 867. Apoi celor ce i-au ucis soþul, Olga s-a pãgâne.
creºtinismul a început încet-încet dovedit a fi o înþeleaptã reformaMoare în anul 969, mâhnitã
sã se rãspândeascã prin Rusia Kiepânã în adâncul sufletului de refuveanã. La aceasta ºi-au adus conzul neclintit al lui Sveatoslav de a
tribuþia însemnatã, mai târziu,
trece la creºtinism, rãmânând idoprimii învãþãtori, Chiril ºi Metodiu,
latru pânã la sfârºitul vieþii. Pentru
care au tradus Sfânta Scripturã din
meritele sale de a lupta pânã la
limba greacã în limba slavonã.
sfârºit pentru religia creºtinã, îmDar cea care a adus cu adevãrat
pãrãteasa Olga a fost ulterior canzorile creºtinismului în Rusia Kieonizatã, fiind numitã sfântã întocveanã a fost împãrãteasa Olga, conmai cu apostolii. În calendarul
sideratã sub acest aspect - poetic
creºtin ortodox, nu numai în cel
vorbind - luceafãrul dimineþii care
ucrainean, ci ºi în cel românesc
prevesteºte rãsãritul soarelui. Nãseste sãrbãtoritã la data trecerii sale
cutã, pe cât se pare, în preajma
la cele veºnice, adicã în ziua de 11
anului 890, în apropiere de Pskov,
iulie. Sarcofagul cu rãmãºiþele sale
din neam de varegi (vikingi - norpãmânteºti a fost descoperit de
manzi veniþi din Peninsula Scanarheologi ºi se pãstreazã în Catedinavicã) era înzestratã cu frudrala Sf. Sofia din Kiev. Tot acolo
museþe ºi o inteligenþã deosebitã.
se pãstreazã o pãrticicã din Sf.
Potrivit unei vechi legende, pe când
Cruce adusã de la Ierusalim ºi
prinþul Igor era încã tânãr, se afla la
dãruitã ei de cãtre Patriarhul care a
Cneaghina Olga
o vânãtoare în þinuturile Pskovului.
botezat-o.
Vãzând pe malul opus al unui râu toare în diferite domenii: econoDupã moartea împãrãtesei Olga,
prada ce o urmãrea, s-a oprit cãci mic, cultural, ideologic. Trãgând întunericul idolatriei a început sã
nu avea cum sã-l traverseze. A zãrit învãþãminte din acele rãscoale ale punã iar din ce în ce mai mult stãînsã o barcã ºi a fãcut semn celui triburilor, motivate de birurile ne- pânire pe popor. Atitudinea cnea care vâslea sã-l treacã pe celãlalt adecvate, a iniþiat o reglementare a zului Sveatoslav, acum când avea
mal. ªi-a dat însã seama cã vãslaºul cuantumului acestora, astfel încât mânã liberã, s-a înrãutãþit, trecând
era o fatã - era Olga - tânãrã, fru- sã înlãture nemulþumirile, contri- la prigonirea fãþiºã a celor ce adopmoasã, viteazã. În condiþiile epocii buind în felul acesta la întãrirea taserã creºtinismul. Numai dupã un
de-atunci cu lipsa ei de moralã ºi statului prin unificarea de bunã an, însã, în 970, el moare fiind ucis
desconsiderarea femeii, prinþul ºi-a voie a triburilor.
în luptã cu pecenegii.
permis sã-i adreseze cuvinte necuA dat dispoziþie de a se monta
Cei trei fii ai sãi: Iaropolk, Oleh
viincioase. Dar Olga l-a fãcut sã se nãvoade uriaºe pe fluviile Nipru ºi ºi Volodymyr, deºi tatãl le atribuise
ruºineze, vorbindu-i cu multã se- Desna, precum ºi capcane pentru a fiecãruia câte o parte bine demarriozitate ºi întrebându-l cum va mai se vâna animale de blanã, atât aces- catã din teritoriu, nu au avut pace
putea cârmui cu dreptate când va tea, cât ºi peºtele fiind foarte cerute între ei, stârnind lupte fratricide
ajunge pe tron dacã devine robul de þãrile vecine; la fel ºi colectarea pentru tron, în care primii doi ºi-au
pornirilor ºi dacã se va afla cã din mierii albinelor sãlbatice. Toate pierdut viaþa, supravieþuitor rãmâ cauza lui o fatã a fost înghiþitã de aceste mãsuri au dus la înflorirea nând cel mai tânãr - Volodymyr.
apa râului cãci aºa se va întâmpla relaþiilor comerciale cu alte þãri.
Viaþa acestuia a fost descrisã în
dacã va persista în atitudinea sa jigÎmpãrãteasa Olga a devenit o special de cronicarul Nestor.
nitoare. Prinþul a fost foarte impre- adeptã ferventã a creºtinismului, în
sionat de înþelepciunea vorbelor ºi special în urma cãlãtoriei la Þari- (Continuare în numãrul urmãtor)
nu le-a uitat, cãci atunci când i-a grad, în anul 955, unde a primit ºi
venit timpul de însurãtoare a botezul în mãreaþa Catedralã Sf.
Olga ANDRICI
poruncit ca acea fatã, pe cât de fru- Sofia, efectuat de patriarhul

1025 de ani de la creºtinarea Rusiei Kievene
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SERHI JADAN „DEPECH MODE“
Serhi Jadan s-a nãscut la 23 august 1974 în
oraºul Starobilsk din regiunea Luhansk
(Ucraina). Operele sale literare au fost distinse
cu diferite premii naþionale ºi internaþionale
fiind traduse în 13 limbi, aºezându-l, astfel,
printre cei mai populari scriitori contemporani
din Ucraina.
Cele mai cunoscute cãrþi ale lui Serhi Jadan
sunt culegerile de poezii: „Generalul Iuda“
(1995), „Pepsi“ (1998), „Balade despre rãzboi
ºi reconstrucþie“ (2001), „Istoria culturii începutului de secol“ (2003), „Maradona“ (2007),
„Etiopia“ (2009), Lili Marlen (2009) „Arme
albe ºi de foc“ (2012); culegeri de prozã scurtã:
„Big Mak“ (2003), „Anarhia din Ucraina“
(2005), „Imnul tineretului democratic“ (2006);
romane „Depech Mode“ (2004) ºi „Voroºilovograd“ (2010).
Atât prin poezie, cât ºi prin prozã Serhi
Jadan îndeplineºte o misiune socio-spiritualã,
care se cerea atinsã demult, fiind cea mai dramaticã ºi, totodatã, cea mai veche contradicþie a
existenþei omeneºti: contradicþia între ceea ce
gândeºti ºi ceea ce spui, între cum este un om
„pentru sine“ ºi cum apare el „pentru ceilalþi“,
care sunt sentimentele ºi trãirile sale ºi cum ºi
le exprimã prin comportamentul sãu.
Romanul „Depech Mode“ este o poveste despre generaþia anilor '90, despre tineri de 19-20
de ani care trãiesc prãbuºirea imperiului sovietic. Subiectul romanului este destul de simplu trei prieteni pornesc în cãutarea celui de-al
patrulea, pentru a-i da o veste tristã ºi anume
moartea tatãlui sãu vitreg.
Ca toatã literatura postmodernã, ºi acest text
este autobiografic. Naratorul fiind reprezentantul lumii interioare a autorului, a existenþei lui.

Începutul romanului este oarecum ºocant naratorul îºi aduce aminte despre prima sa
experienþã alcoolicã ºi despre existenþa sa în
lume. Evaluarea locului sãu în viaþã, la vârsta
de 15 ani este în general pozitivã: „Am trãit
vesel aceºti 15 ani din viaþa de adult, nu am luat
parte la construirea societãþii civile, nu mã
prezentam la secþii de votare ºi cu mare succes
am evitat orice contact cu regimul antipopular,
dacã vã daþi seama ce am în vedere; nu mã
interesa politica, nu mã interesa economia, nu
mã interesa cultura, nu mã interesa nici prognoza meteo, cu toate cã era singurul lucru credibil din aceastã þarã, tot nu mã interesa“.
Comparându-se, cel de acum - de 30 de ani,
cu cel de atunci de 14-15 ani constatã lipsa
aproape a oricãrei schimbãri, la început vorbeºte de factori externi - politici, economici, geografici ºi apoi despre cei particulari: „S-au
schimbat prietenii, unii au dispãrut pentru totdeauna ºi au apãrut alþii noi. S-a schimbat
memoria, a devenit o memorie de lungã duratã,
dar nu s-a îmbunãtãþit deloc“. Mai târziu, aducându-ºi aminte de imperiu, va spune: „Oricum
ai întoarce-o, în Uniunea Sovieticã erau douã
lucruri cu care te puteai mândri - campionatul
de fotbal ºi armamentul nuclear, cei care au
furat poporului aceste douã mari atracþii, mã
îndoiesc cã o sã-i aºtepte o bãtrâneþe liniºtitã“.
În „Depech Mode“ Serhi Jadan creeazã o
întreagã galerie de portrete:
„Prieteni, am foarte mulþi, de fapt nu suntem
o tovãrãºie care îºi petrece timpul liber împreunã, ci un fel de colectiv de simulanþi ce freacã
creierii recrutorilor ºi angajatorilor, trãim în
câteva camere învecinate, la acelaºi etaj,
dormim fiecare pe unde apucã, nici nu-i cunosc

In memoriam
Satul Negostina este
un sat sãrac
din punct de
vedere economic, dar
negostinenii
au pus întotdeauna un
accent deosebit nu pe
latura economicã, ci
pe pregãtirea
copiilor, adicã pe ºtiinþa de carte.
Negostina a fost ºi este avantajatã
din acest punct de vedere fiindcã
este situatã la doar 3 km distanþã
de oraºul Siret unde a existat tot
timpul un liceu cu diferite profiluri
ºi ªcoala Pedagogicã cãtre care
erau îndrumaþi copiii. Negostinenii
au dat societãþii româneºti mulþi
oameni talentaþi, precum învãþãtori, profesori, medici, farmaciºti,
ofiþeri, ingineri, dar ºi mulþi activiºti culturali care au coordonat
activitatea culturalã în Negostina ºi
nu numai. Una dintre aceste personalitãþi a fost învãþãtorul, profesorul de matematicã, directorul
Cãminului Cultural din Negostina,
regizorul, decoratorul scenelor teatrale, Dumitru Cuiava (Tunek).
Dumitru Cuiava s-a nãscut la
data de 31 decembrie 1934 în satul
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pe toþi. Aici singurul prieten adevãrat este
Vaska Comunistul, alþii un public mai mult sau
mai puþin întâmplãtor, deºi ei sunt tot prietenii
noºtri, care ba apar, ba dispar (...). Toþi avem în
jur de 18-19 ani, marea majoritate dintre prietenii mei au fost exmatriculaþi ºi acum sunt ori
ºomeri, ori se ocupã cu lucruri nefolositoare
nimãnui.
De exemplu, nu am înþeles nicodatã cu ce se
ocupã evreul-antisemit Câinele Pavlov „Pãrinþii
Câinelui sunt evrei, însã el nu se considerã
evreu, spune cã pãrinþii - sunt pãrinþi, iar el este el ºi mai susþine cã are dreptate. Nu locuieºte cu pãrinþi, nici nu vorbeºte cu ei, spune cã
nu poate trãi alãturi de evrei. Se plimbã pe la
toþi cunoscuþii, câteodatã rãmâne ºi la noi pentru o sãptãmânã-douã, are ºi o bunicã, se pare
cã nu este evreicã, deoarece locuieºte ºi la ea.
Din când în când sustrage de la ea diferite
porþelanuri vechi ºi le vinde la târgul de vechituri, cu banii obþinuþi cumpãrã din farmacii tablete ºi vine la noi. Atunci nu mai ieºim din camerã câteva zile, poate doar sã urinãm sau sã
vomitãm, dar se poate vomita ºi în camerã. În
principiu, se poate ºi urina. Eu îl iubesc pe Câinele Pavlov ºi nu-mi pasã de antisemitismul lui“.
„La acelaºi etaj cu noi trãieºte ºi contrabandistul gruzin Vacha, pe care Câinele îl considerã
evreu. Vacha are propria sa afacere, la ieºirea
din oraº, nu departe de noi are câteva chioºcuri.
Locuinþa lui are douã camere, într-una trãieºte
el, iar în cealaltã îºi þine marfa de contrabandã,
tot felul de ciocolate, cola, heroinã ºi ciupa-cipsuri. Plãteºte gaborilor, paznicilor la fel, de noi
nu se leagã, deci Vacha este un erou pozitiv, cu
adevãrat pozitiv, altfel nu ai avea cum sã-l
numeºti. El ne vinde vodcã bunã, deºi nu ne
fãce nici o reducere“.
(Continuare în numãrul urmãtor)
Mihai TRAISTA

Dumitru Cuiava

Negostina într-o familie de þãrani
sãraci. Tatãl lui a murit înainte de
naºterea sa.
Din copilãrie, Dumitru Cuiava a
trecut prin multe necazuri ºi greutãþi, a supravieþuit tifosului exantematic, febrei tifoide, foametei,
iar în timpul rãzboiului a fost evacuat cu mama la Calafindeºti unde
a petrecut o perioadã de timp. Dar
cel mai mare necaz l-a suferit în
primãvara anului 1941 când a rãmas invalid fãrã picior de la
genunchi în jos.
Dumitru Cuiava a absolvit
ªcoala Pedagogicã Ucraineanã din
Siret în anul 1953 ºi a fost repartizat la ªcoala Generalã din Negostina unde a predat la ciclul II fizica
ºi chimia, iar din anul 1955 matematica.
De la vârsta de 16 ani, Dumitru
Cuiava a fost membru în formaþia
coralã din Negostina condusã de
regretatul prof. A. Petraºciuc, dar
în acelaºi timp interpreta cu succes
diferite roluri în piese clasice
ucrainene puse în scenã de Dumitru Arici. Dumitru Cuiava era un
talent deosebit, avea un scris frumos, dar ºi talent la desen, avea relaþii prieteneºti cu talentatul Mihai
Voloºciuc cu care crea toate decorurile pentru piesele puse în scenã.
În afara catedrei didactice ºcolare, Dumitru Cuiava mai îndepli-

nea cu mare succes ºi funcþia de
director al Cãminului Cultural din
Negostina în perioada anilor 19581960 ºi dupã 1962. În aceastã
perioadã activitatea culturalã era la
înãlþime. La cãmin desfãºura o activitate bogatã corul mixt care era
alcãtuit din peste 100 de tineri negostineni condus de Nicolai
Maidaniuc.
Între timp, Dumitru Cuiava a
absolvit cursurile de regizori la
Teatrul din Botoºani ºi ca instructor al formaþiei de teatru, pune în
scenã la Negostina ºi nu numai
piese clasice ucrainene. Spectacolele teatrale se desfãºurau la un
nivel artistic ce atingea profesionalismul datoritã faptului cã Dumitru Cuiava avea o pregãtire regizoralã foarte bunã, în primul rând,
iar, în al doilea rând, formaþia teatralã era susþinutã de tinere talente
negostinene, elevi ai ªcolii Pedagogice Ucrainene din Siret ca:
Nadia Bileþchi, Silvia Riºciuc,
Mihai Voloºciuc, Nicolai Clem,
Nicolai Maidaniuc, Viorica Chideºa, Mihai Fediuc, Claudina Gri goraº (Humeniuc), Domnica Riºciuc, Domnica Grigoraº. Cu asemenea talente, Dumitru Cuiava
pune în scenã piese clasice ucrainene „Natalka Poltavka“ de I.
Kotlearevskyi, „Ukradene ºceastea“, de I. Franko, „Svatannea na

Honcearivþi“ de Kvitka Osnovianenko, „Dai serþiu voliu, zavede v
nevoliu“ de Kropyvnyþkyi, „Doky
sonþe ziide, rosa ocii vyist“ de M.
L. Kropyvnyþkyi ºi „Nad lymanom“ de E. Korotenko. Menþionez
cã toate decorurile pentru aceste
piese puse în scenã au fost pictate
de Dumitru Cuiava ºi talentatul lui
prieten Mihai Voloºciuc.
Ultima piesã pusã pe scena
Cãminului Cultural din Negostina
de Dumitru Cuiava, în 1961, a fost
„Beztalanna“ de Karpenko Karyi.
Menþionez cã Dumitru Cuiava, în
ultima perioadã de pensionare, a
profesat ca învãþãtor la clasele I-IV
din Negostina cu rezultate foarte
bune ºi ca maistru de atelier-practicã. Dumitru Cuiava a ieºit la pensie în 1993 fãrã a avea vârsta standard de pensionare ºi de aceea avea
o pensie destul de modestã. Dumitru Cuiava moare subit la 10 februarie 2005 la vârsta de 70 de ani.
Pãrãseºte pentru totdeauna satul
sãu natal, prietenii cu care a colaborat atâþia ani, ºcoala, Cãminul
Cultural, dar lasã negostinenilor
dragostea pentru culturã.
Închei aceste rânduri spunând:
„Dumitru Cuiava a fost cel mai
iubit fiu al Negostinei“.
Nicolai MAIDANIUC
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Prezentare ºi recenzie &

Ca profesor de limba ºi literatura
românã, pensionar, ºi posedând cele
trei volume împrumutate de la
Biblioteca municipalã „Tudor Flondor“ din Rãdãuþi, recitesc în ucraineanã nuvele din aceste cãrþi, prilej
cu care îmi reamintesc vremurile
copilãriei ºcolare, când luam contact cu ele pentru prima oarã, prin
clasa a IV-a la ªcoala Elementarã
din Mãriþei, când învãþãtorul de
atunci, Daneliuc, mi-a insuflat dragostea pentru lecturã. Învãþãtorul
avea asemãnãri cu marele Sadoveanu ºi la fizic ºi
la interpretarea textului.
Aºadar, dupã aproape
60 de ani mã întâlnesc ºi
mã reîntâlnesc cu creaþii
literare citite în copilãrie. Apoi traducerea lecturilor copilãriei mele
într-o limbã româneascã
de excepþie îmi creeazã o
surprizã esteticã aparte.
Prezentarea mea sumarã a acestor cãrþi se vrea a fi o
chemare la lecturã.
Dar mai întâi aº vrea sã dau câteva informaþii despre traducãtor,
deoarece meritã sã fie prezentate.
Mircea Lutic s-a nãscut la 29
mai 1939 în Iordãneºti lângã Storojineþ, este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Ucraina ºi din
Republica Moldova. Trãieºte la
Cernãuþi. A scris, mai ales, poezii.
A lucrat mulþi ani la ziarul românesc „Zorile Bucovinei“ din Cernãuþi, fiind secretar general de
redacþie.
S-a lansat în arta traducerii din
literatura ucraineanã, pentru care a
primit Premiul Internaþional „Ivan
Franko“. Pentru strãdaniile sale în
domeniul literaturii ºi publicisticii a
fost decorat cu Ordinul Naþional al
României „Serviciul credincios“, în
grad de ofiþer, ºi Diploma de Onoare a Radei Supreme a Ucrainei.
Prietenia sa cu poetul ucrainean
Vitali Kolodi, ca ºi cu Vasile Leviþki
ºi Zenaida Peniuk au fost de mare
ajutor în tãlmãcirea scrierilor din
ucraineanã în românã.
Antologia poate fi consideratã
un florilegiu de autor. În faþa fiecãrei nuvele traduse, traducãtorul a
aºezat câte o paginã conþinând date
despre autor ºi scurte informaþii
biobibliografice.
Cele trei volume au coperþi
asemãnãtoare, diferenþiindu-se doar
prin culoare de fond ºi au fost tipãrite la Kiev, pe spezele statului
ucrainean, cu un tiraj de 3000 de
exemplare pentru fiecare volum, cu
specificarea „Prozã pentru copii ºi
tineret“.
Pe coperta a 4-a a fiecãrui volum
este trecut curriculum vitae bilingv
despre traducãtor cu fotografia lui,
iar fiecare volum cuprinde peste
400 de pagini, pe hârtie ofset, ºi
coperþi cartonate.
Cartea I începe cu o prefaþã sub
titlul „Dezvoltarea nuvelisticii
ucrainene“ semnat de prietenul ºi
colaboratorul autorului Vitali Kolodi, traducãtorul „Luceafãrului“ eminescian în ucraineanã care în încheierea prefeþei scrie: „Traducãtorul
în mod fericit a deschis încã o cale
de apropiere a celor douã popoare ºi
acum îi invitã ºi pe cei maturi, ºi pe

cei tineri la citirea interesantã, încurajatoare ºi educativã“.
Urmeazã fragmente din lectura
„Povestea anilor trecuþi“ cu subcapitolele: 1. „Despre întemeierea
Kievului“; 2. „Despre Oleg cel Înþelept“; 3. „Despre lupta tânãrului
tãbãcar cu pecenegii“ (toate trei traduceri în versuri libere), urmând 16
fabule în prozã ale filosofului ucrainean iluminist Hryhori Skovoroda,
apoi Hryhori Kvitka-Osnovianenko, Pantelimon Kuliº, Marko Vovciok, Iuri Fedkovyci (bucovinean),
Ivan Neciui-Levyþkyi etc. ºi pânã la

Cartea a III-a conþine, spre deosebire de primele douã, peste 500
de pagini ºi cuprinde scriitori contemporani de nuvelisticã ucraineanã, de la Evhen Huþalo pânã la
Maria Matios, având în încheierea
postfeþei iarãºi un articol conclusiv
al nuvelisticii cu titlul „Ploaia de
aur“ a prozei ucrainene în þarina
generoasã a literelor româneºti“
scris de Nadia Babyci, candidat în
ºtiinþe filologice, profesor la Universitatea Naþionalã „Iuri Fedkovyci“ din Cernãuþi, care în încheierea
acestei postfeþe afirmã: „Florilegiul

pentru ochii
minþi, ci ºi
pentru cei ai
inimii“.
Scriitorul
Mircea Lutic
este un autentic bucovinean
ºi creºtin, care
îºi iubeºte neamul ºi spiritualitatea
omului de lângã el. Poate ºi dumnealui sau familia sa au suferit privaþiuni grele în epoca totalitarismului sovietic ºi, poate,
mai suferã ºi acum,
dar îºi vede de menirea sa, aceea de scriitor ºi poet. El are un
caracter omenos, colaboreazã cu cei de
aceeaºi breaslã, cum
sunt Kolodi ºi Kasiacenko care, împreunã, contribuie la
înãlþarea
valorilor
spirituale ale ambelor
popoare, reliefeazã tot ce a fost valoros ºi comun ambelor popoare.
Dovada acestor nãzuinþe ºi fapte
înãlþãtoare o constituie nu numai
apariþia acestui florilegiu, ci ºi evocarea în cuvinte foarte valoroase a
contribuþiei marilor personalitãþi de
origine românã ºi ucraineanã în
paginile cotidianului românesc
„Zorile Bucovinei“ de-a lungul
anilor.
Se cuvine sã aducem prinos de
recunoºtinþã - prin acest articol traducãtorului, dar ºi poporului
ucrainean care a dat o pleiadã de
prozatori reprezentativi ce ne încântã ºi reflectã istoria, eroismul în
muncã, tradiþiile ºi religia lor.

„zorianYi DoÇCi“ („Ploaie De stele“),
editura „etnos“, Kiev, i (2004), ii (2006),
iii (2007), traducere de mirCea lutiC
Stepan Tudor (prozator contemporan). Aºa cum afirmam anterior,
fiecare autor este
prefaþat cu un curriculum vitae ºi cu
referinþe biobibliografice.
Cartea a II-a
începe cu scriitorul
contemporan galiþian Andri Holovko,
cu o cunoscutã povestire
existentã
cândva în manualele ºcolare ucrainene, numitã „Basmaua roºie“; urmeazã Hnat Chotkevyci,
Hryhori
Kosynka, apoi Iry na Vilde, Mychailo
Stelmach etc. ºi pânã la scriitori de
la sfârºitul secolului al XIX-lea.
Volumul al II-lea se încheie cu o
postfaþã artisticã exemplarã a scriitorului bucovinean contemporan
Viktor Kasiacenko, de fapt, prietenul ºi colaboratorul traducãtorului, cu titlul „Ploaie de stele“, un
mesaj de credinþã, de iubire ºi de
speranþã. Însuºi titlul spune totul
despre conþinutul postfeþei, ºi anume istoria acestei transpuneri româneºti: efortul fizic ºi talentul traducãtorului, dar mai ales valoarea
artisticã a transpunerii etc.
Concluzionând, Kasiacenko afirmã: „În condiþiile concrete ale proximitãþii teritoriale ucraineanoromâne, florilegiul de autor al lui
Mircea Lutic va aduce un benefic ºi
eficient serviciu atât cititorilor de
limbã românã, cât ºi celor de limbã
ucraineanã. Mai cu seamã alcãtuitorul, aºezând textele în chip
cronologic, le-a însoþit cu note biobibliografice despre fiecare dintre
autorii inseraþi (…). Toate acestea
ne dau temeiul sã conchidem cu
certitudine cã cele trei volume ale
antologiei „Ploaie de stele“ constituie nu numai o apariþie de real
interes pentru iubitorii de literaturã,
ci ºi un foarte util îndreptar instructiv-educativ pentru elevi ºi pentru
cadrele didactice din instituþiile de
învãþãmânt ale Ucrainei ºi României“ (p. 453).
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auctorial semnat de Mircea Lutic - o
adevãratã ploaie de aur a prozei
ucrainene - vine sã
înroureze atât þarina noastrã scriitoriceascã, cât ºi ogorul generos al consumatorului de literaturã, sã completeze „pârgul“
ales al cãrþii inspirate, sã dobândeascã
bibliotecile
ucrainenilor ºi românilor (...) fii bun
[cititorule] de rãsfoieºte aceste trei
volume ale antologiei de faþã cu titlul
comun „Ploaie de
stele“ ºi te asigur
cã vei gãsi în ele hranã nu numai

prof. Vichentie NICOLAICIUC

Apariþii „ciudate“ pe meleagul nostru
Au fost observate pe la începutul lunii aprilie în cãtunul Hrobi.
Erau o sumedenie aprecia localnicul Gheorghe Vovciuc însã n-au stat
în acel loc decât câteva zile. N-am apucat sã le zãresc cu toate cã nu
erau o noutate pentru mine, deoarece le-am primit vizita ºi-n unii ani
trecuþi. Eram curios totuºi ºi ros de nerãbdare, de emoþie, sã le mai
urmãresc planând, ca mici aeroplane, printre pãduri, deasupra
pajiºtilor printre casele rãsfirate de pe coamele munþilor. Evident
poposiserã aici de departe ºi îºi mutau locul de habitat temporar în
anotimpurile cãlduroase cutreierând astfel într-un zbor specific, chiar
fascinant pentru oameni, prin þãrile cu o astfel de climã.
Tocmai îmi pierdusem nãdejdea de a le mai sesiza prezenþa când
într-o dimineaþã de iunie trei berze staþionaserã pe hornurile ºcolii de
vizavi mutându-se în rãstimpuri pe stâlpii de curent electric din preajma locaþiei amintite. ªi vreme de o orã-douã le-am putut studia ocupaþia. Nu se speriau de maºinile ce treceau pe drum, erau prea mult
preocupate de propriile corpuri, stând într-un picior. Cu ciocurile lungi
ºi late îºi tot cãutau ceva prin pene, se scobeau mai exact spus, apoi
rãmâneau preþ de minute în ºir nemiºcate pentru ca deodatã sã-ºi
îndoaie gâturile, de asemenea lungi, pe spate bãtând din ciocuri ca
„toaca“ pentru ca aceeaºi ,„melodie“ sã o repete cu ciocurile revenite
în poziþia normalã. ªi acest comportament e oarecum bizar pentru cine
nu le cunoaºte felul de viaþã. În timpul zilei cocostârcii planau spre
codrii în cãutare de hranã poposind ºi prin pajiºti. Într-o zi, însã cam
friguroasã, apoi ºi-n altele nu le-am mai zãrit gândindu-mã, nu fãrã
stropul de nostalgie în suflet, cã ne-au pãrãsit spre alte destinaþii.
Mâhnirea mea s-a transformat în bucurie când, iatã, în aceste zile cele
trei berze au reapãrut pe hornurile ºcolii.
Decebal Alexandru SEUL
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Au trecut doar opt ani
de la apariþia primului
volum al lui DecebalAlexandru Seul - „Zâmbetul“ (2005) ºi acum a ajuns
deja la al zecelea volum
„Brãduþul din Cer“, apãrut
la Editura „Penumbre“ din
Bucureºti.
Acest volum încheie un
ciclu de trei volume, ciclu prin care
autorul a avut ambiþia sã readucã în
mintea cititorului unele evenimente pe care le-a prezentat în paginile
publicaþiilor „Crai nou“, „Monitorul de Câmpulung“ ºi „Curierul
ucrainean“.
Nu numai Seul, ci ºi alþi scriitori sau simpli cititori ºi-au pus de
nenumãrate ori întrebarea: „Este
oportunã, necesarã ºi utilã cititorului o carte în care sunt reproduce
texte apãrute în unele publicaþii?
Eu susþin cu tãrie cã da. Este suficient sã ne gândim la faptul cã
foarte puþini sunt cititorii care-ºi
formeazã colecþii de ziare, dar biblioteci au infinit mai mulþi. Peste
ani, þi-aduci aminte de eseul „Dacã
aº fi putut da timpul înapoi…“ al
domnului Seul, care þi-a plãcut
foarte mult, printre altele, ºi-ai
vrea sã-l reciteºti, dar nu poþi pentru cã n-ai pãstrat ziarul. Dar, pentru cã ai cartea, întinzi mâna spre
unul din rafturile bibliotecii, iei
cartea, o citeºti ºi eºti... mulþumit.
Chiar ºi numai din acest motiv
meritã s-aduni între coperþile cãrþii
ceea ce-ai scris o viaþã ºi ai rãspândit în diferite publicaþii.
Domnul Seul, care a tezaurizat
numele a doi domnitori, este un om
deosebit. Meseria pe care a practicat-o pânã la pensie ºi chiar dinco-

fapt, în mai multe eseuri
rememoreazã întâmplãri din
viaþa sa.
Ce frumos scrie despre el
doamna Artemisia Ignãtescu
în povestirea „Cartea la ea
acasã“, în care îi prezintã
douã dintre cãrþile sale în cadrul unei întâlniri organizate
la biblioteca din Câmpulung
Moldovenesc!
Am remarcat în mai multe
eseuri pãrerea de rãu a autorului
pentru cã se distrug pãdurile României, cã lemnul rezultat ia calea
strãinãtãþii ºi românul rãmâne cu…
munþii goi.
Mai menþionez faptul cã autorul
a scris ºi poezii. Dar despre acest
capitol al creaþiei sale voi încerca
sã vã povestesc într-o altã intervenþie. Amintesc doar numele celor
douã volume: „Ploi de flori“ ºi
„Printre oglinzi de soare“. Poeziile
din cele douã volume sunt ilustrate
de artistul grafician Ion Maftei.
Cartea se încheie cu un capitol
dedicat „Imaginilor din Izvoarele
Sucevei“. Pãcat doar cã nu sunt
multicolore, ci doar în alb-negru.
Vedem în ele silueta maiestuoasã a
unui brad falnic, niºte clãi de fân,
imaginea ºcolii din sat, a bisericii,
monumentul eroilor ºi, de ce nu,
femei venite cu coºurile la sfinþit
pasca, dar ºi un câine care a adoptat o pisicã cu patru pui.
Cartea este foarte interesantã, se
citeºte cu pasiune ºi, ce este mai
important, cititorul va reþine mult
timp ceea ce a citit.
Aºa carte mai zic ºi eu!

Cronicarul din
Izvoarele Sucevei
lo de ea, i-a permis sã discute cu
Ovidiu-Alexandru, fiul sãu
toþi cetãþenii satului, sã cunoascã iubit, parcã scârbit de ceea ce se
pânã la detaliu viaþa fiecãruia. întâmpla pe pãmânt, la chemarea
Tocmai de aceea eseurile sale sunt Bunului Dumnezeu s-a înãlþat la
cer. Dar a fãcut asta mult prea devreme. Poate ºi din acest motiv am
gãsit cã titlul volumnului este
foarte potrivit. Dar eu aº fi deschis
volumul tocmai cu acest eseu.
Cred cã i-a fost foarte greu
autorului sã facã o selecþie a textelor publicate pentru a realiza
acest volum. Mã laud cã le-am citit
pe toate. Care de care mai instructiv, educativ ºi… emoþionant. Am
înþeles cã acþiunea fiecãruia este
brodatã pe un fapt real, trãit sau
cunoscut de autor.
Autorul ºi-a câºtigat o mare
popularitate în sat nu numai prin
modul în care ºi-a fãcut meseria,
ci ºi prin aceea cã i-a fãcut personaje de carte pe mulþi dintre sãtenii
sãi, de la Gheorghiþã Proþiuc (preºcolar), sora sa, Georgiana (clasa a
luate din viaþã, sunt pline de tâlc ºi II-a), la Mãdãlina, cântãreaþã de
de savoare. Eu, unul, le-am recitit muzicã popularã, care a evoluat la
cu mare plãcere.
televiziune de ºase ori, la acei oaTitlul cãrþii este destul de suges- meni care „au pe umerii lor între
tiv. De fapt, este o metaforã. ªtim 80 ºi 90 de ani ºi trãiesc pe melea cã-n credinþa popularã bradul ne gul mioritic al Izvoarelor Sucevei“
duce cu gândul la eternitate. De (Seul).
aceea, îl întâlnim în ritualul nunþii,
Nu-l ºtiam pe domnul Seul
al înmormântãrii ºi era înãlþat pe-o melancolic. Dar citind eseul „Dacã
prãjinã la poarta celui care-ºi sãr- aº fi putut da timpul înapoi…“ mibãtorea numele.
am schimbat pãrerea despre el. De

Epigrame

Cristian Cega

Pilotului prins bãut la Londra

PLOUÃ

Se bea într-o veselie
Ca ºofer, ca pieton,
Dar suntem de comedie:
Beau piloþii de-avion!

Dlui Ganea, care a scris „alergând“

Plouã pe-ntinsuri de vânt
pe spate, pe sãruturi aprinse
Plouã pe stiluri de cânt
rupte din þãrmuri încinse.

Agoniseala de boboteazã
Unul îþi bate la uºã,
Altul face semn cu creta;
Alþi doi cântã fals din guºã
ªi-apoi popa-ºi strânge cheta (Amin!)

CALEA DE APOI
Hai vino moarte, vino,
din negura de vremi
sã-mi fii mereu aproape
la tine sã mã chemi,
sã îþi cunosc sãrutul
cel unic, de-l primesc
acei ce-mpuºcã-n lunã
ºi fluturii gonesc.

Deturnare
Alcoolu-n Orient
Era doar medicament,
Noi, cu alte argumente
L-am trecut la... alimente.
Ioan hALAS
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Plouã peste inima mea,
Cerul s-a îngemãnat între douã coperte
din cartea iubirii,
desprinsã din cleiuri.
Plouã cu flori de salcâm
Pãmântul e gol ºi negru-pustiu
Frunzele cad pe caldarâm
pe-asfaltul bolnav, cenuºiu.

Cartea scoasã de curând
Mã trimite la un gând
Te-am vãzut alaltãieri
„Alergând“ dupã muieri.

prof. Gheorghe DOLINSKI

E umbra-ndureratei
ce trece pe oglinzi,
pe luciul negru-al apei
spre mii de suferinzi
le soarbe-ncet suflarea
ºi pleacã înapoi
pe singurã cãrarea
a vieþii de apoi.

SORþI
Noi suntem cei ce scormonesc în tinã
ªi cãutãm comori, pe care nimeni nu le va
gãsi,
cu o speranþã magicã, divinã,
ca o licoare, ca un elixir.
ªi totu-i vis în pauperã libertate,
cuvinte dulci ne gâdilã urechea
sunt nemâncatele iluzii disperate
a încleºtatelor palate adunate...
Când noaptea pãtimaº se-mpreuneazã
cu zorii ce mijesc ferestrelor ca hoþii,
uitãm de tot ºi aºteptãm sã vinã
acelaºi vis al nopþii pe luminã,
dar multã lume adunatã lângã noi
în searbãdul ºi putredul gunoi
ce joacã sorþii,
în loc de aur culegem noroi
în faþa morþii.
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Hryhir TIUTIUNNYK:
l e g a r e a
- Un' te duci, de te-ai ferchezuit aºa? - mã
întreabã stând pe pat bunicul Lavrin, de parcã
într-adevãr ar ºti ceva. ªi ce dacã mi-am pus cãmaºã nouã ºi mi-am lipit cu scuipat ciuful din
cap - poate mã duc la ºedinþã?
În casã s-a înnoptat, aºa cã nu se mai observã
nici mucegaiul din unghere, ºi geamurile s-au
învineþit, ca înainte de furtunã. Iar sub pat albesc cartofii: au dat colþi, se cer plantaþi în
pãmânt.
E timpul sã plec.
Iau de pe policioarã sticluþa cu odicolon, îmi
dau pe batistã ºi observ cum se miºcã pe obrazul
bunicului acea gropiþã neagrã, apãrutã demult,
încã de la scoaterea unei mãsele bolnave: râde.
E îngrozitor de zeflemitor! ªi ºtiu eu de ce.
A fost o vreme când, de cum se însera, dumnealui ºi începea sã depene: despre cum a dus-o
în prizonieratul austriac, ce plãcinte se coc
acolo ºi cât de frumos se rîneºte la vaci. Iar când
venea iarna, când se punea pe viscolit, eu nici
nu mai coboram de pe cuptor. ªedeam ºi cântam
cu bunicul tot felul de colinde: dumnealui cu
voce de bas, eu - de alto:
Steaua minunat strãbate de când se ivi
Dinspre Rãsãrit spre Miazãzi
ªi deasupra peºterii ea strãluceºte
Pe Împãratul Hristos Îl vesteºte...
Dar de-acum - s-a trecut. Acum eu... chiar
dumnealui zice: mi-s flãcãu...
Mã îndrept spre uºã, iar dânsul:
- Dacã te însori cu zãpãcita aia, ai sã vezi
atunci, nepoate, ce-i agurida ºi mãrul pãdureþ.
- Bunicule, te rog sã termini.
- ... cãci asta-i o fatã din vârtejul ãla de pulbere pe care-l rãsucesc dracii în drum!
- Ei, aºa e caracterul ei, cam tare, - zic eu liniºtit, doar ca sã ies cât mai repede din casã.
- Pãi, cum, - bombãne dumnealui, - ºi puºcãria-i tare, da' cine dracu-i bucuros sã aibã parte
de ea...
Ei, gata. Scârþâi uºa ºi ies în prag.
Afarã miroase a frunzã tânãrã de plop, iar
dinspre straturi adie a gunoi cald, a bãlãrii din
anul trecut ºi a cenuºã udã. Mica livadã ºi-a scuturat de-acum floarea ºi a aºternut pãmântul cu
un strat gros de petale. Zilnic, vântul le suflã
câte puþin în drum ºi noaptea, când trece vreo
maºinã rãzleaþã, le vãlãtuceºte în trâmbe rozalii
care se rostogolesc pe urma ei pânã la pod, iar
acolo cad în pârâu.
Peste drum, hãt departe-n stepã, dincolo de
livezi, joacã tremurat o jariºte roºie: ba se lasã
pânã la pãmânt - ºi atunci în acea parte se înnopteazã surd, ba iarãºi þâºneºte în sus, pânã spre
Volosojar, pudrând cu cretã roºie împrejurimile
ºi plopii tineri - de bunã seamã cã tractoriºtii au
dat foc la paiele vechi.
Trec prin livadã spre marginea cutului, la
râpã, ºi zãresc încã de departe o siluetã albã pe
marginea povârniºului. E Sonia. Mã aºteaptã...
Simt cã mã fac mai lat în spete, cã pasul mi-e
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Vitrina literarã

r o d u l u i
mai apãsat, cã mai e puþin ºi-mi iau zborul. Dar
glasul mi-a cam pierit...
- Sonia, - abia îngãim bâlbâit, - tu eºti?
- Nu, nu sunt eu, - rãspunde ea ºi râde
încetiºor. - E o nãlucã...
Apoi mã ia strâns la braþ, se lasã puþin pe
mâna mea cu sânul cald ºi elastic.
- Vino sã-þi arãt cã mai e zãpadã, - îmi turuie
ea la ureche. - Acolo, în râpã.
De pe dâmb, coborâm într-o vãgãunã neagrã
ºi rece, ne apucãm cu mâinile de niºte bãlãrii
ude ºi þepene. În râpã într-adevãr miroase a dezgheþ - parcã ar fi scoarþã de arin putred, iar sub
picioarele noastre bocãne ºi scârþâie.
- Vezi: e gheaþã, - zice Sonia, dându-ºi capul
pe spate ºi gâdilându-mã sub bãrbie cu buzele ei
fierbinþi. - Iar tu nu credeai...
Spre cer iar suie vâlvãtãi, ºi în râpã se lumineazã într-atât, cã-i vãd bine ochii Soniei. Par
cam ciudaþi: sunt ºi sperioºi, ºi râzãtori. Mie încep sã-mi amorþeascã picioarele ºi se moaie ca o
cârpã. Iar capul meu se apleacã, se tot apleacã...
„Ce-ar fi, - mã gândesc, - s-o sãrut? Da' dacãmi dã una peste bot? Se întîmplã ºi aºa. Am
vãzut într-un film...“, ºi gâtul înceteazã sã mi se
mai îndoaie, înþepeneºte.
Sonia nici nu mai râde, iar ochii i-a mijit atât
de supãratã, cã... Nu. Lasã, mai bine altã datã.
Stau proþãpit lângã ea, uite-aºa, de lemn
Tãnase, ºi nu ºtiu ce sã zic, pânã o aud pe ea:
- Mykolka, ia hai: eu o sã cad, iar tu sã mã
prinzi. Sã vedem, poþi sã mã þii?
- Ehe, ºi-ncã cum! - declar eu sus ºi tare ºi o
apuc de mijlocul ei subþire, dar deodatã alunec
ºi simt, cu spaimã ºi scârbit de mine însumi, cã
acuºi o sã ne prãvãlim în noroi.
Ea se smulge din braþele mele ºi mã fulgerã
cu o privire mânioasã.
- Dã-mi drumul! Ete, viteazul...
- Am alunecat, - bâigui, - ce vinã am eu cã
aici e lunecuº?
Sonia îmi întoarce spatele îmbufnatã ºi tace.
În faþa ochilor îmi apare bunicul Lavrin, îºi
miºcã pe obraz gãurica neagrã, rânjeºte... Poate
cã are dreptate când zice cã-i aguridã...
Amintirea bunicului mã face mai îndrãzneþ.
- Ei, - zic, - dacã-i aºa, ce sã mai...
Mã apuc cu mâna de o tufã, mã proptesc cu
picioarele în peretele râpei mai tare decât era
nevoie ºi dau sã mã caþãr pe dâmb.
- Mykolko, da' eu? - ºopteºte jalnic Sonia.
ªi de la acea ºoaptã mã ia cu ameþealã, inima
începe sã-mi batã ca un clopot. Sar în jos, o
apuc de umeri ºi, din repezealã, o sãrut pe basmaua foºnitoare ºi rece.
- Pãi, de ce... taman dupã ureche, prostuþule... - rãsuflã cumva supusã ºi blând. - Hai
de-aici, cã-i frig.
Eu mã reped ºi nu cã o ajut, dar aproape cã o
port pe braþe pânã sus. ªi simt cã am putere cât
un taur. Privim spre locul din care tocmai am
ieºit. Acolo se zãreºte albind zãpada.
- Ce ciudat, - zice Sonia, - în jur înfloresc
pomii, iar acolo-i zãpadã...

- Acolo n-ajunge soarele, - îi explic. - ªi mai
era ºi acoperitã cu pãmânt. Acum o sã se topeascã.
O luãm spre drum ca sã ne aºezãm pe banca
de lângã grajdul nostru. Sonia tremurã, se lipeºte de umãrul meu ºi-i simt rãsuflarea dupã guler.
- Þie nu þi-e frig? - mã întreabã.
Strâng din dinþi cât pot de tare, ca sã nu-mi
clãnþãne, iar ei îi zic:
- Pãi, parcã nu prea...
Stepa s-a rumenit ºi mai tare, ºi prin grãdini,
la cine era arat de-acum, bulgãrii lucesc roºii,
iar în brazdã, precum zãpada în râpã, albeºte
floarea scuturatã. Prin livezi, frunza abia se
dezghioacã, de aceea crengile sunt mãnos încãrcate de picãturi verzui, strãlucitoare ca roua:
pomii legaserã rod.
- Uite-aºa niºte mãrgele dacã aº avea, - zice
Sonia, - nu le-aº scoate de la gât niciodatã...
- O sã-þi cumpãr, - promit eu hotãrât. - De
cum ies ºofer, îþi cumpãr.
- Iar eu o sã-þi cos cãmãºi brodate. Frumoase-frumoase, mai frumoase decât cele de la
magazin.
Deodatã, Sonia se opreºte, se saltã pe vârfuri,
îmi cuprinde capul cu ambele palme ºi mã
apleacã încetiºor spre ea. Pentru o clipitã, îi vãd
ochii uscaþi ºi rugãtori ºi o aud ºoptind stânje nitã:
- De o sutã de ori mai frumoase... dragule...
de o mie de ori!
ªi mai departe nu mai vãd nimic ºi nu aud
nimic...
Dupã aceea, am mai stat mult pe banca de
sub plopi, fãrã sã ne desfacem din îmbrãþiºare
chiar ºi atunci când pe lângã noi treceau spre
Poltava primele camioane de piaþã ºi ºoferii strigau din cabinã vorbe vesele, vorbe de îndemn ºi
mãscãri.
Ne despãrþim hãt dupã miezul nopþii, abia
miºcând picioarele înþepenite ºi cu buzele arse
de dulce dogoare.
Eu mai zãbovesc o clipã în prag sã ascult
clãnþãnitul zãvorului ºi cum închide Sonia uºa
încet, ca sã n-o simtã mama.
Când deodatã aud la noi în livadã: hârºhârº... De dupã stog, apare bunicul, în pufoaicã
ºi cu furca în mânã. Deasupra pomilor se înalþã
ghemotoace de fum albãstrui.
- Ia hai, flãcãule, de-mi ajutã sã afumãm livada, cã se duce naibii tot rodul.
Mã reped numaidecât în grãdinã, greblez cu
degetele tot felul de scuturãturã ºi aprind focul
taman pe hat, ca sã tragã fumul ºi spre livada
Soniei.
- Pãi, nu acolo, - strigã bunicul supãrat, - fã
focul mai aproape de pomi!
- Nu-i nimic, - rãspund cu o vorbã pe care am
auzit-o chiar de la dumnealui, - dacã or avea
oamenii, o sã avem ºi noi...
ªi-n timpul ãsta mã tot gândesc: cu ce treabã
sã-mi fac azi drum la vecini, cã pânã disearã mi
se pare cã-s o mie de ani, nu cred sã rezist...

Traducere de Corneliu IROD
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Discursul preçedintelui ucrainei la cel de-al 18-lea
summit al statelor europei Centrale
Anul acesta ne desfãºurãm cu succes activitatea
în fruntea OSCE.
Aceste activitãþi ne dau, practic, posibilitatea sã
Aº dori, înainte de toate, sã-i mulþumesc pãrþii ne manifestãm esenþa noastrã europeanã, sã ne
slovace, personal preºedintelui Republicii Slovace, aducem o contribuþie concretã la consolidarea ºi
Ivan Gašparovič, pentru ospitalitate ºi pentru exce- unirea Europei. Anul trecut, împreunã cu partenerul
nostru Polonia, am organizat o mare acþiune la nivel
lenta organizare a acestui summit.
Apreciez cã tematica aleasã pentru summit - european - Campionatul European de Fotbal. Acest
„Strategia creºterii pentru redresare dupã crizã“ - eveniment, desfãºurat pentru prima datã în Europa
este mai actualã ca oricând acum când Europa se de Est, a constituit un pas important spre unirea
aflã într-o etapã hotãrâtoare pentru ieºirea din crizã popoarelor europene.
O realizare importantã a Ucrainei pe calea intefinanciar-economicã.
De la declanºarea crizei în Europa au trecut cinci grãrii europene a constituit-o parafarea Acordului
ani. Iar faptul cã efectele fenomenelor de crizã se privind asocierea cu UE.
Sper, cã prin eforturi conjugate vom reuºi sã asiresimt ºi acum în toate statele europene indiferent
dacã ele sunt sau nu membre ale UE, ale zonei euro gurãm încheierea acestui acord important pentru
sau ale altor organizaþii internaþionale regionale ara- toate pãrþile la summitul „Parteneriatului Estic“
tã cã þãrile ºi economiile noastre sunt interdepen- care se va desfãºura în luna noiembrie a.c. la Vilnius.
dente.
Acest document nu este doar o declaraþie privind
Se pare cã pentru reluarea creºterii economice
sunt necesare unitatea, încrederea reciprocã ºi efor- demararea unor relaþii calitativ noi între Ucraina ºi
turi conjugate ale tuturor statelor de pe continentul UE. Pentru Ucraina, el este, înainte de toate, un pronostru atât ale þãrilor membre ale UE, cât ºi ale gram detaliat de prefaceri, în conformitate cu standardele europene în toate domeniile vieþii statului
celor care în prezent se aflã în afara acesteia.
De aceea, apreciem cã continuarea procesului de nostru, foaia de parcurs a apropierii noastre de UE,
extindere a UE care sã vizeze includerea Ucrainei în instrumentul de consolidare a valorilor europene.
spaþiul politic ºi economic european unic constituie Componenta-cheie a Acordului o va constitui
crearea zonei aprofundate ºi atotcuprinzãtoare a
un important instrument de ieºire din crizã.
Integrarea deplinã a Ucrainei în UE constituie un liberului schimb. Aceasta va deschide calea spre
potenþial al creºterii economice în Europa, al con- integrarea economiei þãrii noastre în piaþa internã a
solidãrii stabilitãþii ºi securitãþii general europene, UE, iar apoi va stimula modernizarea.
Pe de altã parte, lumea afacerilor europeanã va
care nu a fost pânã acum valorificat.
În momentul de faþã, noi aspirãm, înainte de avea posibilitatea sã funcþioneze liber pe piaþa
toate, spre consolidarea spiritului de parteneriat ºi ucraineanã pe baza unor standarde clare ºi a unor
îmbunãtãþirea înþelegerii reciproce între þãrile Euro- reguli limpezi.
Sunt convins cã alãturarea pieþei interne a
pei Centrale ºi de Est care au un important potenþial
în ceea ce priveºte integrarea ºi o importantã expe- Ucrainei, a capacitãþii ei de producþie ºi agricole
spaþiului economic european va avea o influenþã
rienþã a unor transformãri reuºite.
pozitivã substanþialã asupra situaþiei economice
Stimaþi prieteni,
La realizarea marilor transformãri ºi construirea general europene ºi va contribui la ieºirea Europei
societãþilor de tip european în statele Europei Cen- din crizã.
De aceea, semnarea acestui document istoric
trale a contribuit ºi contribuie un factor puternic, ºi
este în egalã mãsurã avantajoasã atât pentru Ucraianume perspectiva intrãrii în UE.
ªi eu nu vãd niciun motiv obiectiv care sã poatã na, cât ºi pentru UE. Este în interesul ambelor pãrþi.
Remarc aici faptul cã noi am început deja sã
priva Ucraina ºi alte state din regiune de acest puternic instrument de integrare. Noi înþelegem cã în pregãtim baza legislativã ºi instituþionalã adecvatã
actualele condiþii dificile, când Europa încearcã sã pentru implementarea acestui acord.
În atenþia asociaþiei Ucraina-UE, care este parte
învingã efectele crizei, europenii sunt sensibili la
tratarea problemei extinderii UE. Poate cã e un integrantã a Programului prezidenþial al reformelor,
paradox, dar euroscepticismul care, din cauza se aflã realizarea unor prevederi ale Acordului de
fenomenelor de crizã, i-a afectat pe mulþi din UE, asociere.
Întregul curs al reformelor este, practic, suborpractic, nu a atins societatea ucraineanã.
Încrederea ucrainenilor în Europa Unitã ºi do- donat scopului general al integrãrii noastre eurorinþa lor de a deveni, într-o bunã zi, parte cu drepturi pene, ºi anume asigurãrii pentru cetãþenii Ucrainei a
condiþiilor ºi nivelului de trai europene.
depline a aceteia nu s-au clintit.
În Ucraina se realizeazã astãzi transformãri fãrã
UE rãmâne ºi astãzi pentru noi un exemplu de
succes politic, economic ºi social. ªi nu numai un precedent, sub aspectul dimensiunilor ºi al profunexemplu, ci un catalizator al reformelor social-eco- zimii, în toate sferele vieþii sociale.
Se modificã fundamental sistemul de justiþie ºi
nomice sistemice care, între timp, se realizeazã în
de ordine publicã, se dezvoltã instituþiile statului de
Ucraina.
Europa Unitã este opþiunea clar declaratã a drept, se îmbunãtãþesc condiþiile pentru oamenii de
Ucrainei. Aceastã opþiune îºi are rãdãcinile nu afaceri, se modernizeazã sectorul energetic etc.
Reformarea sistemului ucrainean de justiþie în
numai în realitãþile geopolitice ºi în oportunitatea
economicã, ci mai ales în identitatea europeanã conformitate cu valorile ºi standardele europene trenativã a poporului nostru, în unitatea lui istoricã, buie sã asigure formarea unui mecanism eficient de
apãrare a drepturilor constituþionale ale cetãþenilor.
culturalã ºi valoricã cu ceilalþi europeni.
În strânsã colaboare cu Consiliul Europei se
În ultimii ani, Ucraina a participat la importante
procese multilaterale ºi a demonstrat cã este capabi - realizeazã reformarea justiþiei penale care are
lã sã colaboreze eficient într-un larg context euro- menirea de a perfecþiona activitatea întregului sistem al ordinii de drept.
pean.
A intrat în vigoare noul Cod de procedurã
Astfel, statul nostru a deþinut cu succes preºedin þia Comitetului de Miniºtri al Consiliului Europei, penalã, înlocuindu-l pe cel vechi care funcþiona încã
în 2011, precum ºi a Iniþiativei Central Europene, în de la începutul anilor 60 ai secolului trecut.
La elaborarea acestui cod ºi-au adus o con2012.
Stimate Domnule Preºedinte Gašparovič,
Stimate Doamne ºi stimaþi Domni,

tribuþie activã experþii Consiliului Europei prin urmare acest document rãspunde întru totul stan dardelor europene. El a modificat radical procesul
penal.
Apoi, Ucraina a obþinut un element important al
unui stat de drept modern: sistemul judiciar în care
avocatura dispune de drepturi mai largi la nivel de
acuzare.
Procesul de reformare a legislaþiei penale ºi de
procedurã penalã este îndreptat, între altele, spre
umanizarea normelor de drept ºi reducerea numãrului de persoane aflate în arest.
În Ucraina funcþioneazã noua Lege privind prevenirea ºi combaterea corupþiei ºi a fost aprobatã
Strategia naþionalã anticorupþie pe anii 2011-2015.
Sunt în curs lucrãrile de pregãtire a reformei
constituþionale care se realizeazã în cadrul Adunãrii
Constituþionale. ªi subliniez cã toate aceste transformãri care au loc în Ucraina se realizeazã conform standardelor europene.
Este de la sine înþeles faptul cã noi suntem
interesaþi ca în aceastã problemã sã beneficiem de
susþinere, de asistenþã tehnicã ºi de ajutorul experþilor UE ºi ai statelor membre. Am convingerea
cã un rol deosebit l-ar putea juca ºi þãrile Europei
Centrale, vecinii noºtri, vechii noºtri prieteni ºi
parteneri de nãdejde.
Stimaþi colegi,
Þãrile din regiunea noastrã au lungi tradiþii de
viaþã în comun ºi de colaborare, o identitate centraleuropeanã, specificã ºi o unitate istorico-culturalã
distinctã.
S-a întâmplat ca principala linie de separare,
existentã azi în Europa, sã împartã în mod artificial
regiunea noastrã în UE ºi non-UE. ªi cine altcineva
dacã nu noi simþim cel mai pregnant toate inconvenientele care decurg din aceastã barierã nefireascã.
Sã biruim, deci, împreunã acolo unde se poate aceste bariere. Cã doar noi dorim sã contruim împreunã
o Europã Unitã.
Europa Unitã este opþiunea Ucrainei. În spatele
acestei opþiuni stã puternicul sprijin al tuturor
pãturilor societãþii ucrainene ºi a majoritãþii covârºitoare a forþelor politice importante.
Drumul cel mai scurt cãtre aceastã þintã trece
prin pragmatism, prin acþiuni concrete ºi minuþioase. Terenul pentru activitatea noastrã în comun
este, practic, nemãrginit. Este vorba de proiecte
comune în economie ºi în sfera investiþiilor. În dezvoltarea colaborãrii regionale ºi transfrontaliere.
Este vorba de Dunãre, Marea Neagrã, Baltica ºi
Adriatica. Este securitatea energeticã de care
depinde bunãstarea Europei, infrastructura de transport care leagã vestul ºi estul, nordul ºi sudul continentului nostru. Sunt schimburile educaþionale, ºtiinþifice ºi culturale, turismul ºi contactele directe,
relaþiile de prietenie între cetãþenii noºtri ºi între
popoarele noastre.
Dragi prieteni,
Am convingerea cã actualul summit constituie
încã un pas important pe calea consolidãrii parteneriatului dintre þãrile regiunii noastre ºi aprofundãrii
proceselor de integrare europeanã care, sunt ferm
convins, contituie baza dezvoltãrii stabile a întregului continent.
Acesta este modul în care privim noi întâlnirea
noastrã de astãzi ºi sperãm cã ea va da un impuls
important colaborãrii noastre în aceastã direcþie
importantã din punct de vedere strategic pentru
Ucraina ºi pentru noi toþi.
Doresc nouã tuturor succes în activitatea noastrã
comunã.
Vã mulþumesc pentru atenþie.
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