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În cel de-al 22-lea an al existenþei sale, Ucraina se prezintã lumii ca o þarã democraticã în plinã
modernizare, hotãrâtã sã-ºi continue drumul ales
cu peste douã decenii în urmã ºi sã punã în practicã ideea care a cãlãuzit atâtea generaþii de
militanþi ucraineni - asigurarea supravieþuirii ºi
continuitãþii.
În cei 22 de ani, Ucraina tinde sã semene, în
pofida tuturor obstacolelor, cu statele occidentale, devenind o putere regionalã care se situeazã
în fruntea unor demenii ca ºtiinþa, medicina,

sã acþioneze în continuare ferm pentru a-ºi construi un stat independent ºi unitar pentru a urma
calea democratizãrii ºi europenizãrii, pentru a-ºi
moderniza economia.
În mesajul adresat poporului ucrainean cu
prilejul celei de-a 22-a aniversãri a Independenþei
Ucrainei, preºedintele Viktor Ianukovyci a spus:
„Am convingerea cã urmãtoarea etapã a modernizãrii trebuie sã fie dezvoltarea ºtiinþei, crearea
unei economii de înaltã tehnicitate, consolidarea
spaþiului umanitar naþional unic.

Ucraina Independentå 22
tehnologia spaþialã. Aceastã explozie de creativitate promite perspective frumoase de dezvoltare
pentru poporul ucrainean.
De ziua ei naþionalã, Ucraina a fost îmbrãcatã
în culori galben-albastre. În principalele oraºe,
precum ºi în baze militare, au avut loc serbãri.
Mulþi oameni au sãrbãtorit aceastã zi a bucuriei ºi
a optimismului prin excursii ºi picnicuri. Posturile ucrainene de radio ºi televiziune au transmis
programe festive, iar ziarele ucrainene au publicat numere speciale dedicate sãrbãtorii.
Dar sã revenim la începuturi. În secolul al IXlea apare Statul Kievean care, în istorie, este considerat momentul naºterii Ucrainei. În secolul al
XVI-lea, Statul Kievean se fãrâmiþeazã în mici
cnezate cãpãtând denumirea de stat cãzãcesc hãtmãnesc care a existat pânã la sfârºitul secolului al XVIII-lea. Dupã aceste evenimente, un stat
ucrainean independent nu a mai existat pânã în
secolul al XX-lea.
Istoria contemporanã a Ucrainei Independente
începe la 24 august 1991 când Rada Supremã a
Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene procla mã þara drept un stat independent ºi democratic,
act confirmat apoi la referendumul din 1 decembrie 1991.
Dar adoptarea Actului de Independenþã în
1991 nu a însemnat ºi încheierea luptei Ucrainei
pentru deplina sa independenþã, mai ales econo micã ºi spiritualã. Dimpotrivã, ucrainenii trebuie

Trebuie sã facem totul pentru ca Ucraina,
dupã parcurgerea reformelor, sã se dezvolte în
continuare ca þarã cu o înaltã culturã, cu un puternic potenþial industrial, cu un sistem de protecþie socialã echitabil ºi eficient, cu posibilitãþi
largi de parteneriat global.
Experienþa pozitivã a þãrilor dezvoltate din
lume care au dat dovadã de standardele ridicate
de organizare politicã, economicã ºi socialã ne
ajutã sã realizãm propriul nostru program de
modernizare. De aceea, asocierea cu Uniunea
Europeanã trebuie sã fie pentru Ucraina un important stimulent în vederea edificãrii unui stat
european modern.
Pe de altã parte, trebuie sã pãstrãm ºi sã continuãm sã adâncim relaþiile noastre ºi procesele
de integrare cu Rusia, cu þãrile comunitãþii euroasiatice, cu alþi lideri mondiali ºi cu noi centre de
dezvoltare economicã“.
La 8 ianuarie 1992, România a recunoscut
independenþa Ucrainei, iar la 2 iunie 1997, a semnat Tratatul cu privire la relaþiile de bunã vecinãtate ºi cooperare între România ºi Ucraina. De
atunci relaþiile diplomatice româno-ucrainene ºi
colaborarea bilateralã în plan economic, cultural,
ºtiinþific, cu rezultate benefice pentru ambele þãri
ºi popoare, au evoluat progresiv. UUR ºi-a adus
contribuþia la consolidarea ºi extinderea cooperãrii româno-ucrainene.
Ion ROBCIUC

Felicitãri adresate ucrainenilor din Diasporã cu prilejul
celei de a 22-a aniversãri a Independenþei Ucrainei
Stimaþi compatrioþi,
Dragi prieteni,
Vã felicit cordial cu prilejul celei de a 22-a
aniversãri a Independenþei Ucrainei!
La 24 august 1991, s-a împlinit visul multor generaþii de ucraineni de a avea un stat
liber ºi independent. Aceastã datã a intrat
pentru totdeauna în istoria Ucrainei, a deschis
o nouã epocã în viaþa poporului ei.
De-a lungul timpului, Ucraina a fost pusã
în faþa numeroaselor provocãri legate de formarea statului sãu. Experienþa dobânditã în
rezolvarea lor cu succes, în construirea unui
stat democratic modern ºi a unei societãþi ar -

monioase ºi tolerante a fãcut ca poporul
Ucrainei sã fie mai puternic, mai înþelept ºi
mai încrezãtor.
Fundamentul statalitãþii noastre se sprijinã
ferm inclusiv pe piatra de temelie pusã de
comunitatea ucrainenilor de peste hotare.
Ucraina dã o înaltã apreciere contribuþiei
voastre deosebite la consolidarea relaþiilor
statului nostru cu lumea, la pãstrarea ºi dezvoltarea culturii naþionale, a limbii ucrainene
ºi spiritualitãþii ucrainenilor.
Garanþia forþei ºi a influenþei ucrainenilor
din Diasporã se aflã în pãstrarea legãturii cu
pãmântul natal, cu þara care pe mulþi dintre

dumneavoastrã v-a format pentru viaþã. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei vã va
acorda în acest sens, în limita posibilitãþilor
existente, sprijinul necesar.
Vã doresc din toatã inima multã sãnãtate,
bunãstare familiilor Dvs. ºi fericire.
Dumnezeu sã vã apere ºi sã vã îndemne
spre fapte bune în numele Ucrainei.
La mulþi ani!
Leonid KojArA,
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei

„ Sperãm c ã în luna noiembr ie, Ucr aina va fi prim itã
în cadrul Uniunii Eur opene în calitate de membr u as oc iat“
În întâmpinarea celei de-a XXII-a aniversãri a Zilei Independenþei Ucrainei, Excelenþa
Sa Vasyl Boieciko, consulul general al Ucrai nei la Suceava, a prezentat cotidianului nostru
care este poziþia Ucrainei în actualul context
european, modul în care decurg relaþiile ucraineano-române precum ºi activitatea desfãºuratã de reprezentanþa consularã de la Suceava
în dezvoltarea ºi consolidarea colaborãrii
transfrontaliere între regiunile din Ucraina ºi
judeþele din România.
„Suntem un popor creºtin, un popor
civilizat, un popor european ºi vrem
sã fim în cadrul Uniuni Europene“
Aºa cum a precizat Excelenþa Sa Vasyl
Boieciko, consulul general al Ucrainei la Suceava, Ziua Independenþei Ucrainei, obþinutã
cu 22 de ani în urmã, „este o zi sfântã pentru
poporul ucrainean“.
El a subliniat faptul cã aniversarea din acest
an are loc în contextul în care „statul ucrainean
a finalizat din punct de vedere tehnic acordul
în ceea ce priveºte asocierea ºi sperãm cã în luna noiembrie, la summit-ul care va avea loc la
Vilnius, Ucraina va fi primitã în cadrul Uniunii
Europene în calitate de membru asociat“.
Remarcând faptul cã „Ucraina face tot ceea
ce este posibil sã demonstreze cã este pregãtitã
pentru a obþine acest statut“, Excelenþa Sa
Vasyl Boieciko a spus cã, tot în acest an, „poporul ucrainean a sãrbãtorit împlinirea a 1025
de ani de la creºtinarea Rusiei Kievene“.
„Asta înseamna pentru noi, pentru ucraineni
- a accentuat el - cã suntem un popor creºtin,
un popor civilizat, un popor european ºi vrem
sã fim în cadrul Uniuni Europene, sã ne integrãm în tot ceea ce înseamnã Europa unitã“.
„Relaþiile de colaborare transfrontalierã
dintre regiunile din Ucraina ºi judeþele
din România au progresat“
Referindu-se la activitatea desfãºuratã de
Consulatul General al Ucrainei la Suceava,
Excelenþa Sa Vasyl Boieciko a precizat cã „în
acest an s-a lucrat la tot ceea ce înseamnã trea bã consularã, am colaborat foarte bine cu
ucrainenii din România“ ºi, aºa cum a accentuat el, „de curând a fost creatã o paginã web
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pentru Consulatul General al Ucrainei la
Suceava, paginã care oferã informaþii despre
Ucraina, despre prioritãþile politice ºi despre
participarea Ucrainei la organizaþiile internaþionale, despre integrarea europeanã, dar ºi
despre economia ºi cultura Ucrainei“.
„Avem pe aceastã paginã principalã - a subliniat el - informaþii despre activitatea Consulatului General al Ucrainei la Suceava, evenimentele care au fost organizate sau la care am
participat, activitãþi din care putem enumera
cca 60 de evenimente principale“.
Între acestea se remarcã o serie de evenimente care vizeazã activitatea economicã, la
care au fost prezente ºi delegaþii din Ucraina,
din regiunile Ivano-Frankivsk, Hmelnyþkyi ºi
Cernãuþi, care au participat la Forumurile Economice Internaþionale, organizate la Botoºani
ºi la Iaºi.
„Am avut câteva întruniri cu oameni de
afaceri - a spus Excelenþa Sa Vasyl Boieciko întâlniri pe care le-am organizat împreunã cu
Camera de Comerþ din Suceava ºi cu reprezentanþa IMM-urilor ºi vreau sã spun cã aceste
acþiuni, precum ºi vizitele pe care le vom orga niza în toamna acestui an, fac dovada cã relaþiile de colaborare transfrontalierã dintre regiunile din Ucraina ºi judeþele din România au
progresat“.
„Prin culturã putem
sã ne înþelegem mai bine“
Principalul eveniment care a avut loc la Suceava a fost Forumul Internaþional „Dialog
Bucovinean“, „un dialog foarte bun în ce pri veºte relaþiile bilaterale transfrontaliere dintre
Ucraina ºi România“, o întâlnire care a vizat
proiectele ºi schimburile economice, turistice
ºi culturale precum ºi problemele de mediu ºi
de dezvoltare a resurselor umanitare din aceastã zonã.
Aºa cum a declarat Excelenþa Sa Vasyl
Boieciko „prin culturã putem sã ne înþelegem
mai bine“ ºi în acest sens consulatul va organiza „un eveniment foarte important pentru
colaborarea noastrã“, aniversarea a 150 de ani
de la naºterea scriitoarei Olha Kobyleanska“.
„Noi pregãtim - a precizat el - împreunã cu
primarul din Gura Humorului, Marius Ursaciuc, acest eveniment care se va desfãºura mai

Dl Vasyl Boieciko, consulul general al
Ucrainei la Suceava
întâi la Cernãuþi, iar apoi la Gura Humorului,
localitatea unde s-a nãscut Olha Kobyleanska“.
Cu acest prilej va fi realizatã, în parcul în
care se aflã bustul scriitoarei, o poartã care va
marca prietenia ucraineano-românã.
Tot în domeniul colaborãrii culturale, în
acest an va fi organizatã la sediul Uniunii
Ucrainenilor din România o expoziþie de fotografie despre Cernãuþi, realizatã de un fotograf
din Gura Humorului, Iarema Oneºciuc, precum ºi o expoziþie bilingvã de carte, la care vor
participa editurile „Bukrek“ din Cernãuþi ºi
„Lidana“ din Suceava.
Excelenþa Sa Vasyl Boieciko s-a referit,
desigur, la tot ceea ce înseamnã activitate consularã, punând accentul pe susþinerea în aceastã perioadã a cetãþenilor ucraineni care traverseazã România în drum spre litoralul din
Bulgaria, la reconstruirea punctelor de trecere
a frontierei cu Ucraina, dar ºi la demersurile pe
care le-a fãcut statul ucrainean în ceea ce
priveºte regimul liber cu Turcia ºi Israel.
La finalul prezentãrii, consulul general al
Ucrainei la Suceava a þinut sã accentueze buna
colaborare pe care o are cu conducerea administraþiei judeþului Suceava ºi cu toate instituþiile cu care a conlucrat.
Tiberiu COSOVAN
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În perioada 20-22
august a.c., la Universitatea Naþionalã „Politehnica din Lvov“,
Ucraina, s-a desfãºurat
cel de-al X-lea Congres
Mondial al Ucrainenilor
(CMU). Au participat

Congresul Mondial al
Ucrainenilor reunit la Lvov
ºi cum poate aceastã organizaþie sã contribuie la rezolvarea problemelor comunitãþilor ucrainene.
Anul acesta, reuniunea
CMU a dezbãtut probleme
arzãtoare, precum Integrarea europeanã - o garanþie a
independenþei Ucrainei ºi a
democratizãrii ei, Ucrainenii de pretutindeni ºi promovarea intereselor lor comu-

înalþi prelaþi, zeci de personalitãþi internaþionale
ale vieþii sociale, economice ºi culturale. Dezbaterile au fost animate, fiind exprimate diverse
puncte de vedere privind problemele care frãmântã lumea ucraineanã de astãzi.
Deoarece de la precedentele alegeri s-au
împlinit cinci ani, Adunarea Generalã a CMU a
ales o nouã structurã de conducere. În funcþia
de preºedinte al CMU a fost reales distinsul
avocat Evhen Ciolij pentru un nou mandat de
cinci ani.

Delegaþia Uniunii Ucrainenilor din românia la Congres
peste 200 de delegaþi ºi peste 300 de invitaþi din
33 de þãri ale lumii. Uniunea Ucrainenilor din
România a fost reprezentatã de preºedintele
sãu, dl ªtefan Buciuta, ºi de liderii Mihai Macioca, Ion Robciuc, Miroslav Petreþchi, Liuba
Horvat, Lucia Mihoc, Elvira Codrea ºi Nicolae
Miroslav Petreþchi.
Ordinea de zi a cuprins principalele provocãri la care trebuie sã rãspundã în prezent CMU

ne, Holodomorul
din anii 19321933:
învinge
adevãrul.
În faþa celor
peste 200 de dele gaþi au luat cuvântul foºti miniºtri, diplomaþi,

Vizita de documentare a unei
delegaÆii a CMN-DRI în CroaÆia
În perioada 1-10 iulie 2013, Departamentul
pentru Relaþii Interetnice (DRI) ºi Uniunea
Croaþilor din România au organizat o vizitã de
documentare ºi schimb de experienþã în Croaþia, la care au participat reprezentanþi ai Comisiei de Învãþãmânt ºi ai Comisiei de Culturã ale
CMN (din partea UUR a participat reprezentantul organizaþiei noastre în Comisia de
Culturã, dl Ion Robciuc, prim-vicepreºedinte).
În intervalul de timp 2-4 iulie, din partea DRI a
luat parte ºi doamna secretar de stat Enikö Katálin Lacziko, precum ºi doamna subsecretar de
stat Christiane Cosmatu.
Înainte de a trece graniþa þãrii, delegaþia
CMN-DRI a fãcut o vizitã
Uniunii Croaþilor din România,
al cãrei sediu de aflã în localitatea Caraºova, judeþul CaraºSeverin. Este un sediu modern,
multifuncþional, care adãposteºte o salã de ºedinþe, redacþia
unei publicaþii periodice, a unui
post de radio, locuri de cazare
ºi o scenã pentru evenimente
artistice. În sala de ºedinþe, dl
Mihai Radan, preºedintele
Uniunii Croaþilor din România,
a fãcut o succintã expunere
privind istoria, limba ºi cultura
croaþilor caraºoveni.
La 2 iulie, delegaþia a pãrãsit
Caraºova, îndreptându-se spre
Croaþia, þarã care cu o zi înainte a intrat „scriptic“ în Uniunea Europeanã. Ne-am bucurat de
acest moment cu totul remarcabil, deoarece
aderarea Croaþiei la UE va dinamiza, în mod
sigur, colaborarea cu România.
Înainte de a ajunge la Zagreb, delegaþia ro-

mânã s-a oprit la monumentul de la Jasenovac,
depunând o jerbã de flori. Aici, în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial (1941-1945),
s-a aflat cel mai mare lagãr de exterminare din
Balcani ºi unul dintre cele mai mari din Europa.
Ustaºii încarcerau, torturau ºi executau bãrbaþi,
femei ºi copii. Cele mai multe victime au fost
sârbi, dar ºi evrei, rromi ºi croaþi antifasciºti.
Dar scopul final al vizitei a fost acela de a
cunoaºte situaþia ºi problemele minoritãþilor naþionale din Croaþia, posibilitatea de a stabili
contacte ºi colaborãri cu organizaþii ºi instituþii
care au în competenþa lor protecþia ºi promovarea drepturilor minoritãþilor naþionale. În acest

sens, la Zagreb, delegaþia românã, într-o formulã mai restrânsã, a fost primitã la Parlamentul
Croaþiei, la Oficiul Drepturilor Omului ºi
Minoritãþi Naþionale din cadrul Guvernului
Croaþiei ºi la Oficiul de Stat pentru Croaþii de
Pretutindeni. A avut loc un schimb de idei legat

de modalitãþile de conservare, comunicare ºi receptare a culturii
minoritãþilor în raport cu a celor din
jur, facilitând astfel dialogul intercultural ºi reflectând asupra dinamicii relaþiei minoritate-majoritate.
Convorbirile au scos în evidenþã
excelentele legãturi dintre cele douã
þãri, precum ºi voinþa ambelor pãrþi
de a le continua la un nivel superior.
Tot la Zagreb, Excelenþa Sa Cosmin Dinescu, ambasadorul României în Croaþia, a oferit
la sediul Ambasadei, un cocktail în onoarea
reprezentanþilor DRI ºi CMN.
Vizitele delegaþiei române, conduse de data
aceasta de doamna Rodica Precupeþu, ºef serviciu al DRI, au continuat la Primãria oraºelor
Split ºi Dubrovnik. A fost vorba de prezentarea
experienþei fiecãrei pãrþi în gãsirea unor
mijloace eficiente ºi utile de pãstrare a limbii,
obiceiurilor ºi culturii minoritãþilor.
Pe parcursul deplasãrii, delegaþia CMN-DRI
a avut posibilitatea sã viziteze ºi
unele obiective istorice, culturale,
turistice ale Croaþiei: Parcul Naþional Lacurile Plitvice (înscris pe
lista
patrimoniului
mondial
UNESCO), Palatul lui Diocleþian
din Split (înscris, în 1979, pe lista
patrimoniului cultural mondial al
UNESCO) ºi Catedrala sa cu faimosul turn cu clopot, oraºul Du brovnik (una dintre cele mai
proeminente staþiuni turistice de la
Marea Adriaticã), oraºul Stari
Grad din insula Hvar (unul dintre
cele mai vechi oraºe ale Europei).
Ne-a impresionat mult modul
excelent în care autoritãþile naþionale ºi regionale ºtiu sã valorifice
în scop turistic aceste obiective.
Vizita de documentare în Croaþia, la fel ca ºi
cele anterioare, a fost încã un prilej de a strânge
legãturile cu þãrile din jurul nostru ºi de a ne
cunoaºte mai bine noi, minoritãþile naþionale
din România.

Materiale semnate de Ion ROBCIUC
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Duminicã, 28 iulie
2013, în incinta Conacului
Domnesc din Suceava s-a
desfãºurat Conferinþa judeþeanã a UUR - filiala Suceava, care a avut drept
scop alegerea noului preºedinte al filialei sucevene,
ca urmare a revocãrii domnului Ioan Bodnar din
funcþia de preºedinte.
La conferinþã au participat membrii marcanþi
ai comunitãþii ucrainene din România: ªtefan
Buciuta, preºedintele UUR, Ion Marocico, deputat în Parlamentul României, Miroslav Petreþchi, prim-vicepreºedinte al UUR, preºedintele filialei Maramureº a UUR, Ion Robciuc,
prim-vicepreºedintele UUR, redactor-ºef al
„Curierului ucrainean“, Liuba Irina Horvat,
secretar general al UUR, Nicolae Miroslav
Petreþchi, consilier economic al UUR. Au fost
prezenþi, de asemenea, Excelenþa Sa Vasyl Boieciko, consulul general al Ucrainei la Suceava,
împreunã cu soþia sa, doamna Nadia Boieciko.
La propunerea domnului preºedinte al UUR,
ªtefan Buciuta, conferinþa a debutat cu un moment de reculegere în memoria unor oameni
care ºi-au adus contribuþia în cadrul comunitãþii
ucrainene din România: ªtefan Tcaciuc, Gicã
Lucan, Iura Semeniuc, Oleksa Bevca, Vasile
Þapoveþ.
Au urmat apoi luãrile de cuvânt ale participanþilor la conferinþã.
Excelenþa Sa Vasyl Boieciko, consulul general al Ucrainei la Suceava, a subliniat importanþa zilei de 28 iulie, când ucrainenii îl pomenesc pe sfântul cneaz Volodymyr ºi sãrbãtoresc
1025 de ani de când Rusia Kieveanã a fost creºtinatã, o sãrbãtoare importantã pentru întreaga
creºtinãtate. ªi comunitatea ucraineanã din Suceava a marcat aceastã sãrbãtoare religioasã ºi
culturalã la biserica „Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel“. Amintim cã în anul 988, sfântul cneaz
Volodymyr (cunoscut în istorie ca Volodymyr I,
cneaz al Kievului între anii 980-1015), a primit
botezul ºi a dat un exemplu întregii populaþii a
acestor pãmânturi, pentru ca ea, de asemenea,
sã se boteze în apele râului Nipru. În aceastã zi,
ucrainenii îºi aduc aminte ºi de sfântul apostol
Andrei cel Întâi chemat, primul care a adus credinþa creºtinã pe aceste meleaguri, binecuvântând locurile unde avea sã se întemeieze Kievul.
Nu trebuie uitate nici faptele fraþilor Chiril ºi
Metodiu din Salonic, sfinþii luminãtori ai slavilor. Creºtinarea populaþiei a dus la dezvoltarea
economiei, educaþiei ºi culturii, iar în sufletul ºi
conºtiinþa oamenilor a sãdit credinþa, iubirea ºi
bunãtatea.
Sub semnul acestor valori morale s-au vrut a
se desfãºura ºi lucrãrile conferinþei sucevene.
Cu un mesaj plin de bucurie a venit în faþa
delegaþilor ºi deputatul minoritãþii ucrainene în
Parlamentul României, domnul Ion Marocico:
„Sunt foarte bucuros sã fiu alãturi de voi astãzi.
Eu sunt originar din aceste locuri ºi, deºi trãiesc
în altã zonã a þãrii, sufletul meu este aici, în
Bucovina. În competiþie se aflã doi candidaþi...
amândoi sunt foarte buni... sã-l alegeþi pe cel
mai bun dintre ei, iar cel ales sã atragã multe
fonduri pentru Bucovina.“
„ªi eu sunt bucovinean... În ultimul timp,
morhanismul ne-a dat multe bãtãi de cap... sper
ca pe viitor sã fie pace ºi înþelegere în aceste
locuri. Cunosc toate problemele acestei zone,
deoarece m-am documentat ºi ca jurnalist foarte mult cu scopul de a prezenta cât mai obiectiv
cititorilor mei situaþia existentã în Bucovina“, a
spus domnul Mihai Mihailiuc, redactor-ºef la
„Ukrainskyi visnyk“.
Preºedintele UUR Maramureº, domnul Miroslav Petreþchi, a transmis sucevenilor salutul
maramureºenilor: „Suntem alãturi de voi în
aceastã zi specialã pentru viitorul filialei voastre.“
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Filiala Suceava a UUR
are un nou preºedinte
„Conferinþa la care luãm astãzi parte nu e de
dorit, dar având în vedere circumstanþele, organizarea ei se impunea. Organizaþia din Suceava
are nevoie de o conducere care sã lupte pentru
protejarea identitãþi culturale ºi lingvistice a
etnicilor ucraineni, pentru promovarea valorilor
ucrainene ºi nu sã-ºi urmãreascã interesele personale. Noua conducere trebuie sã respecte
Statutul UUR, sã atragã în jurul ei oameni de
valoare împreunã cu care sã rezolve problemele
existente, douã dintre ele fiind de maximã
urgenþã. Vorbesc aici despre faptul cã în judeþul
Suceava la ultimul recensãmânt avem doar
5.698 de ucraineni, iar în judeþ existã aproximativ 40 de localitãþi cu populaþie ucraineanã.
De asemenea, deºi Uniunea Europeanã ºi România asigurã cadrul legislativ pentru studierea
limbii materne, din ce în ce mai puþini etnici
ucraineni o fac“, a spus dl Ion Robciuc, primvicepreºedintele UUR, redactor-ºef al „Curierului ucrainean“.
În raportul de activitate al filialei Suceava,
doamna inspector Lucia Mihoc, care s-a ocupat
de bunul mers al organizaþiei sucevene în ultima perioadã, a punctat la capitolul realizãri urmãtoarele: rezultate foarte bune ale elevilor
care studiazã limba ucraineanã la olimpiade,
concursuri ºcolare, iniþierea de proiecte ºcolare
înscrise în cadrul Calendarului naþional al activitãþilor extraºcolare, organizarea de activitãþi
culturale deosebite, participarea în echipa de
modificare a programei ºcolare, elaborarea de
noi manuale ºcolare, creºterea numãrului de
membri. La capitolul neîmpliniri au fost enumerate: lipsa manualelor ºcolare, a metodicilor
ºi a caietelor speciale, desfiinþarea unor ºcoli,
lipsa comunicãrii între unii directori, profesori
ºi pãrinþii elevilor. Doamna Lucia Mihoc ºi-a
încheiat prezentarea raportului de activitate cu
propunerea ca cei care muncesc pentru obþinerea tuturor acestor rezultate frumoase sã fie recompensaþi într-un cadru festiv, primind ºi titlul
de „Profesorul anului“, „Coregraful anului“ etc.
A urmat apoi cuvântul celor doi candidaþi:
Boreslaw-ªtefan Petraºuc ºi Lucia Mihoc.
De la domnul Boreslaw-ªtefan Petraºuc am
aflat cã este originar din Bãlcãuþi. Nãscut într-o
familie de învãþãtori, a fost crescut ºi educat în
spiritul ucrainean. ªcoala Gimnazialã a absolvit-o în satul natal, liceul - la Siret. De profesie
este inginer, lucrând atât în sistemul de stat, cât
ºi în cel privat. Din 1991, este membru al UUR,
fapt care-l îndreptãþeºte sã spunã cã: „... activitatea UUR îmi este bine cunoscutã. De asemenea, nu-mi sunt strãine nici problemele Uniunii.
Dacã-mi veþi acorda votul, voi încerca împreunã cu Dvs. sã le ºi rezolv. ªi vorbesc aici de
faptul cã tot mai puþini dintre noi vorbesc ucraineºte. Sã-i facem pe ucraineni mândri ºi dornici de a vorbi în limba maternã, ucraineana nefiind o limbã de baltã. E o limbã europeanã, fiind
consideratã dupã italianã cea mai melodioasã
limbã. Apoi, suntem, odatã cu trecerea timpului, tot mai puþini. ªi cunoaºteþi vorba „Ce nu
este mãsurabil, nu existã“. Sã le explicãm ucrainenilor diferenþa dintre cetãþenie ºi etnie.
Trebuie, de asemenea, sã depolitizãm Uniunea.
Sã constituim la nivelul Uniunii, o uniune culturalã, în care sã activeze colectivele noastre
artistice. Mereu sã avem în vedere ºcoala ºi biserica, iar activitãþile pe care le vom organiza sã
încerce sã apropie aceste douã instituþii de
importanþã majorã în viaþa oricãrei comunitãþi.
ªi nu în ultimul rând, sã ne mobilizãm pentru
accesarea fondurilor europene.“

„Îmi place mai mult sã fac, decât sã vorbesc.
Îmi cunoaºteþi activitatea de pânã acum. ªi, deºi
sunt din Maramureº, prima nãscutã a familiei
preotului Ardelean (care a fost preot în Cacica
ºi Bãlcãuþi), de 28 de ani trãiesc în Bucovina,
alãturi de soþul meu, Nicolae Mihoc, preot în
Bosanci. Am colaborat bine cu domnul Boris
Petraºuc în cadrul Uniunii. Viaþa ne-a adus în
ipostaza de contracandidaþi. Nu are importanþã
cine va ieºi învingãtor, cãci aºa cum am fãcut-o
pânã acum, vom colabora ºi pe viitor în realizarea obiectivelor noastre comune“, Lucia Mihoc.
S-a trecut apoi la votarea celor doi candidaþi.
În urma votului, noul preºedinte al filialei Suceava a UUR este domnul Boreslaw-ªtefan Petraºuc. Echipa cu care va lucra domnia sa este
alcãtuitã din: Ioan Chideºciuc (Negostina), Ilie
Sauciuc (Paltinu), Nicolae Cramar (Suceava),
Petru-ªtefan ªoiman (Bãlcãuþi), Vasile Pascariu
(Rãdãuþi), Felicia Grigoraº (Negostina), Vasile
ªoiman (Bãlcãuþi), Vasile Mechno (Brodina),
Gheorghe Mihai (Brodina de Jos), Nicu Ciocan
(Ulma).
Lãcrãmioara GRIGORCIUC

Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în paginile Curierului ucrai nean revine în exclusivitate autorilor.
Redacþia nu-ºi asumã obligaþiile legate
de conþinutul materialelor ºi nu returneazã articolele nepublicate.

CURIERUL UCRAINEAN
Strada Radu Popescu, nr. 15,
sector 1, Bucureçti
Telefon: 021.222.0724,
Tel./fax: 021.222.0737
E-mail:
curierul.ucrainean@gmail.com
Redactor-çef:
Ion Robciuc
Redactori:
Çtefan Buciuta
Kolea Kureliuk
Tehnoredactare:
Çtefania Ganciu
Tiparul executat la
Tipografia
„S.C. SMART oRGANIzATIoN SRL“

Curierul UCRAINEAN

o delegaÆie din Iaçi la Iarmarocul
Sfântului Petru din CernåuÆi
Cel mai mare târg din Ucraina de Vest Târgul Sfântului Petru s-a desfãºurat în perioada 13 - 14 iulie 2013, în oraºul Cernãuþi.
Un eveniment plin de culoare ºi luminã pentru locuitorii Cernãuþiului ºi în special pentru
vizitatori, Târgul Sfântului Petru, în 2013, ºi-a
recãpãtat anvergura ºi tradiþiile de veacuri privind marcarea acestei sãrbãtori. Cernãuþenii au

avut ocazia sã se bucure timp de douã zile, în
marile pieþe ºi pe majoritatea strãzilor din centrul oraºului Cernãuþi. În acest sens, fiecare
piaþã (zonã de expunere) a avut o tematicã
specificã ºi exponate pe mãsurã.
Sãrbãtoarea Sfântului Petru a început la ora
10:00 în piaþa centralã a oraºului, cu o defilare
solemnã, la care, alãturi de organizatori, au participat invitaþi ºi locuitori ai oraºului Cernãuþi.
Coloana festivã, precedatã de purtãtorii de steaguri ºi o formaþie muzicalã, s-a deplasat spre

Piaþa Teatrului, unde a avut loc ceremonia de
deschidere oficialã a târgului.
Cernãuþenii ºi participanþii la sãrbãtoare au
fost felicitaþi de preºedintele Consiliului
Regional Cernãuþi, Mychailo Gãiniceru. El a
menþionat cã Târgul Sfântului Petru a
devenit una dintre cele mai iubite ºi respectate sãrbãtori, aºa cum reiese ºi din
numãrul de participanþi ºi vizitatori, ºi
reprezintã o renaºtere a tradiþiilor oraºului
ºi revenirea la modul de viaþã care a existat
în Bucovina la începutul târgului. Mychailo Gãiniceru a urat tuturor participanþilor
la sãrbãtoare sã rãmânã cu impresii plãcute, bunã dispoziþie ºi cumpãrãturi utile.
Locuitorii din Cernãuþi ºi vizitatorii veniþi la sãrbãtoare au fost salutaþi de ºefii
delegaþiilor din România (preºedintele
Consiliului Judeþean Iaºi, dl Adomniþei
Cristian, viceprimarul municipiului Iaºi, dl
Chiricã Mihai, deputaþi ai Parlamentului
României, dl Sorin Iacoban, consulul ge-
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neral al României la Cernãuþi), Polonia ºi
Rusia.
Cheia simbolicã a „Târgului Sfântului Petru“ a fost înmânatã conducãtorului oraºului,
Vitali Mychailyºyn, de cãtre preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie din Cernãuþi,
Vasyl Leachovyci.
Cadouri tradiþionale ºi de aceastã datã au
primit din partea Consiliul
Local al oraºului Cernãuþi
pãrinþii celor nãscuþi în
ziua Sfinþilor Petru ºi
Pavel. A fost continuatã ºi
buna tradiþie a Târgului
Sfântului Petru de a recompensa copiii care
poartã numele de Petru
sau Pavel ºi care au fost
înscriºi în clasa I în acest
an ºcolar. În final, au fost
recompensaþi ºi câþiva
întreprinzãtori, oameni de
afaceri ºi jurnaliºti.
În cadrul programului,
delegaþia românã, într-o
componenþã deosebit de reprezentativã (cu reprezentanþi ai
Prefecturii, Consiliului Judeþean,
Primãriei, Parlamentului, Consulatului General al României la
Cernãuþi ºi ai unor instituþii din
Iaºi ºi Vaslui, printre care ºi doi
membri ai Comitetului filialei
Iaºi a UUR) s-a întâlnit cu
preºedintele Consiliului Regional
Cernãuþi, Mychailo Gãiniceru.
Preºedintele
Consiliului Regional Cernãuþi ne-a
informat despre
principalele direcþii
de cooperare dintre
regiunea Cernãuþi
cu judeþele limitrofe din România, privind elaborarea ºi implementarea unor
proiecte transfrontaliere ºi planuri, despre mãsurile ce se impun
ca urmare a noii sesiuni de
proiecte cu fonduri europene nerambursabile pentru anii 20142020. Mychailo Gãiniceru a subliniat cã sarcina principalã care
stã în faþa organelor locale în
momentul de faþã este de a
deschide punctele de trecere a frontierei de stat
ucraineano-române. În prezent, pe raza administrativã a regiunii Cernãuþi de peste 200 km
existã un singur punct de trecere a frontierei
„Porubne-Siret“. Este o sarcinã deosebit de

stringentã, care complicã punerea în aplicare a
proiectelor comune de afaceri ºi ridicã probleme deosebite pentru locuitorii din zona de
frontierã.
Preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi, domnul Cristian Adomniþei, în cuvântul de rãspuns
s-a pronunþat pentru intensificarea cooperãrii
cu regiunea Cernãuþi în diverse domenii de
activitate ºi a fãcut o invitaþie producãtorilor ºi
oamenilor de artã din regiunea Cernãuþi de a
participa la evenimentele ce vor avea loc în
acest an la Iaºi.
În cadrul acestei sãrbãtori s-a desfãºurat ºi
cea de-a XXIII-a ediþie a Festivalului internaþional de folclor „Întâlniri bucovinene“, festival care an de an se desfãºoarã succesiv în 5
locaþii din Polonia, Ucraina, România, Ungaria,
Slovacia ºi Germania. La actuala ediþie a festivalului, la Cernãuþi, au sosit 27 de colective
artistice, dintre care 6 din strãinãtate: douã din
Polonia, trei din România ºi unul din Ungaria.
În total, au fost aproximativ 600 de participanþi.
România a fost reprezentatã la acest festival de
formaþiile artistice „Piatra ªoimului“, „Plaiurile
Pojorâtei“ ºi „Clopoþelul“.

Duminicã, 14 iulie a.c., membrii Comitetului filialei Iaºi a UUR s-au întâlnit cu organizatorii festivalului „Întâlniri bucovinene“,
care dupã ce au ascultat o scurtã informare
asupra activitãþii filialei noastre, au insistat ca
la ediþiile viitoare sã participe mãcar una dintre
formaþiile filialei (iar dacã este posibil chiar la
aceastã ediþie, la acþiunile ce vor avea loc la
Câmpulung Moldovenesc, în perioada 18-21
iulie 2013). Faþã de aceastã propunere am arãtat cã filiala noastrã va putea participa la astfel
de acþiuni începând cu anul 2014, dupã ce va fi
aprobat Planul de acþiuni al filialei pentru anul
viitor. Pentru a discuta unele probleme de detaliu privind participarea la acþiunile organizate
în cadrul festivalului, dl Zbignew Kowalski
(Polonia), organizatorul festivalului, i-a
invitat pe membrii Comitetului filialei
la Câmpulung Moldovenesc, în perioada sus-menþionatã, pentru a continua
discuþiile, propunere cu care, în principiu, am fost de acord.
Reprezentanþii organelor locale ale
oraºului Cernãuþi au avut cuvinte de
aprecire la adresa activitãþii depuse de
filiala Iaºi a UUR, fiind subliniat aportul conducerii filialei la pregãtirea unor
acþiuni comune atât pe teritoriul
României, cât ºi pe cel al Ucrainei.
Victor HRIHORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR
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Draci, cu dna Alla Kendzera ºi cu regizorul Valentyn Sperkaci, iar colegii de
drumeþie au vizitat Kievul. Am fost
cazaþi la hotelul Holosiivskyi din Kiev.
Duminicã, 4 august, am fãcut depla sarea la Kaniv, am urcat treptele Muntelelui lui ªevcenko pânã la mormântul
ºi monumentul poetului unde am depus
buchete de flori ºi am cântat cântece pe
versurile acestuia, apoi am vizitat
muzeul lui Taras ªevcenko. La muzeu, am
dãruit din partea Uniunii Ucrainenilor din
România cãrþi ºi reviste tipãrite de organizaþia
noastrã ºi „Cobzarul“ jubiliar editat la 170 de
ani de la prima sa apariþie.
Pe tot parcursul vizitei la Kaniv ne-a însoþit
dna Alla Kendzera, secretar adjunct al Asociaþiei „Ucraina-Lumea“ (Tovaristvo „Ucra&na-Sv$t“), ºi de preºedinta localã a asociaþiei,
poeta Vira Nosenko.
Urmãtoarele grupuri care vor vizita Kaniv
vor fi: primul de la filialele Suceava, Botoºani,
Iaºi ºi Tulcea, iar al doilea, de la filialele Timiº,
Caraº-Severin, Arad ºi Cluj.
Având deja o primã experienþã, consider cã
viitoarele vizite la Kaniv vor fi mai uºoare.

Cinstirea memoriei
poetului Taras ªevcenko
dezvoltarea ºi ridicarea
prestigiuluii culturii ucrainene în România.
Am format în prima
etapã un grup de 43 de
persoane, membre ale filialelor Maramureº, Satu
Mare ºi Bucureºti care, în
perioada 2-5 august, s-au
deplasat la Kiev ºi la
Kaniv însoþiþi de preºedintele UUR, ªtefan Buciuta,
ºi de consilierul UUR
Nicolae Miroslav Petreþchi, ce s-a îngrijit ºi de
partea financiarã. Firma
de transport agreatã a fost
Dl Valentyn Sperkaci, dl Ivan Draci ºi dl ªtefan Buciuta
una din Satu Mare, care
cules pe cei 43 de parÎn Ucraina ºi în întreaga lume unde trãiesc ticipanþi de pe traseui-aîncepând
Satu Mare,
comunitãþi de ucraineni sunt în curs manifestãri Sighetu Marmaþiei, Crãciuneºti, cu
Rona
de Sus,
culturale ºi pregãtiri de proporþii pentru mar- Petrova, Leordina ºi
carea, în 2014, a 200 de ani de la naºterea Rãdãuþi. Deplasarea a
poetului naþional Taras ªevcenko.
greoaie din cauza
Astfel, s-au întreprins lucrãri importante fost
drumu
necorespunpentru renovarea Memorialului lui ªevcenko la zãtoarerilor
pe
unele porKaniv, memorial care se aflã în rezervaþia þiuni ºi a faptului
naþionalã a lui ªevcenko din oraºul Kaniv, prelungit traseulcã s-a
cu
regiunea Cerkasy-Ucraina unde se gãseºte ºi aproximativ 200 de km
mormântul poetului pe muntele Cernecea, pentru cã podul peste
acum muntele lui ªevcenko.
Nistru era în repaAcest fapt ºi dorinþa fiecãrui ucrainean de a râul
raþie
ocolit pe ruta
ajunge în capitala Ucrainei, Kiev, ºi la mor- C e r nºiãam
u
þ
i
- Te r n o p i l ,
mântul poetului din Kaniv ne-au determinat ºi Hmelnyþkyi-Kiev.
pe noi sã organizãm o excursie cu membrii
Kiev ne-am întâlUniunii Ucrainenilor din România care s-au nit Lacu
poetul Ivan
evidenþiat în activitatea lor ºi care contribuie la

ªtefan BUCIUTA,
preºedintele UUR

Hram la Chilibancina

De când se ºtie, în localitatea
Dãrmãneºti, judeþul Suceava, hramul bisericii este de Înãlþarea
Domnului sau Ispas, inclusiv în
Chilibancina ºi zona Gãrii, pãrþi
ale satului.
La un moment dat, enoriaºii din zonele
Chilibancina ºi Garã s-au hotãrât sã-ºi construiascã o bisericã a lor. Locul unde urma sã se
ridice biserica se aflã în vecinãtatea drumului E
85 ºi a fost sfinþit la 18 mai 2003, adicã exact
acum 10 ani.
Cum la vremea aceea primarul comunei era
dl Ilie Robciuc, fiu al satului, care a
depus eforturi pentru atribuirea
suprafeþei de teren ºi obþinerea
tuturor avizelor, hramul bisericii a
fost ales de Sf. Ilie.
Primarii care i-au succedat în
funcþie, domnii Galan Gavril ºi Dan
Chidoveþ, au depus toate eforturile
pentru realizarea obiectivului.
La ora actualã biserica se aflã,
cum se spune, la roºu.
Anul acesta, Sfânta Liturghie de
hram a fost sãvârºitã de un sobor de
9 preoþi din Dãrmãneºti, Dãnila,
Cãlineºti-Enache, Baineþ, Iaslovãþ,
Solca, Iacobeºti. Rãspunsurile la
slujbã au fost date de cântãreþi bisericeºti, teologi ºi de grupul vocal „Vocile
Negostinei“ pregãtit de dna învãþãtoare Felicia
Grigoraº.
Dupã Sfânta Liturghie, s-a sãvârºit slujba de
pomenire a celui care a fost deputatul ªtefan
Tcaciuc, la evenimentul religios participând ºi
vãduva acestuia, Virginia Tcaciuc.
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La hramul bisericii au luat parte oaspeþi de
seamã: Excelenþa Sa consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko, împreunã cu
soþia sa, dna Nadia Boieciko, ªtefan Buciuta preºedintele UUR, Ion Robciuc - prim-vicepreºedintele UUR, Ion Marocico - parlamentar
UUR, inspectorul ºcolar de specialitate pentru

limba maternã ucraineanã Lucia Mihoc, poetul
Ion Cozmei, profesorii Vichentie Nicolaiciuc,
Dimitrie ªveduneac, Nicolae Mateiciuc, Vasile
Perpeliuc, Mihai Gheorghi, Zebi Fraseniuc,
Victor Seredenciuc etc.
La Sfânta Liturghie a luat parte ºi primarul
comunei Dãrmãneºti, Dan Chidoveþ.

Gospodarii ºi gospodinele
din Dãrmãneºti au pregãtit bucate tradiþionale pentru cei peste
150 de participanþi la Sfânta
Liturghie, veniþi din localitãþile
din vecinãtate.
Întrucât dupã Sfânta Liturghie s-a desfãºurat
un program sub denumirea „Cultura ucraineanã
în mass-media“ ansamblul „Vocile Negostinei“
a susþinut un scurt program artistic în limba
ucraineanã ºi în limba românã. Cum la aceastã
parte a hramului au participat circa 100 de persoane, UUR a asigurat partea financiarã pentru
sonorizare ºi masa participanþilor.
Mulþumim!
De la o vreme, preotul paroh din
cadrul parohiei ortodoxe „Sf. Ilie
Dãrmãneºti II“ este Mihai Cobziuc,
fiu al satului Dãrmãneºti, cu studii
teologice la Lvov.
Adevãrul este cã de la venirea
preotului Mihai Cobziuc la aceastã
bisericã, numãrul celor care vin la
slujbele religioase a crescut brusc.
Motivele? Harul preotului Mihai
Cobziuc, precum ºi faptul cã slujbele
religioase se þin atât în limba românã,
cât ºi în limba ucraineanã.
Iatã ce a spus preotul Mihai
Cobziuc de Sf. Ilie: „Vrem sã finalizãm biserica, cu sprijinul credincioºilor, deoarece sunt cheltuieli mari ºi nu ne putem descurca singuri, iar capela în care se sãvârºesc acum
slujbele sã o transformãm într-un centru sociocultural“.
Kolea KURELIUK
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La Remetea Micã din Banat - o primã sãrbãtoare de suflet
În satul bãnãþean Remetea Micã, unde în
anul 1968, dupã plecarea germanilor, s-au stabilit primii ucraineni, pãrãsind satele pitoreºti
de munte din Maramureº în favoarea pãmântului roditor de aici, pânã acum s-au desfãºurat
multe sãrbãtori cultural-religioase, legate de

Concertul a debutat cu evoluþia grupului
artistic „Remeteanca“ din sat, îmbrãcat într-un
costum popular foarte reuºit, care a interpretat
câteva cântece ucrainene, în ritmul aplauzelor
publicului cald, dupã care formaþia de dansatori
„Kalyna“, condus de Mariana Braºoveanu din
comuna ªtiuca a încântat publicul cu un dans ucrainean sãltãreþ
ºi plin de culoare (publicul din
salã se aºtepta parcã ºi la alte
dansuri de acest gen, pentru cã
le-a mers la suflet). Formaþia
„Zorea“ din Bucureºti, condusã
artistic de Larisa-Hristina Clempuº, a continuat spectacolul cu
cinci dintre cele mai îndrãgite
melodii populare, încheind programul sãu cu faimoasa noastrã
„Kolomyika“ huþulã, frumos
interpretatã la vioarã de Natalia
Pancec, iar la acordeon - de
Bogdan Costiuc ºi secondatã de
o pereche de dansatori (Mihai
Colotelo ºi Liuba Oniujec). Cel
mai mic membru al formaþiei,
Nicolae Pancec de 6 ani, a þinut
În prim-plan, primarul comunei ºi dna Iaroslava Colotelo
sã interpreteze ºi el un frumos
cântecel ucrainean („Oi, mynula
hramul bisericii din sat, de Rusalii. Am avut ºi vje zyma“).
eu favoarea de a participa la un astfel de hram,
Spectacolul a continuat ºi dupã ce s-a aºezat
când a fost sfinþitã noua bisericã ucraineanã ºi lumea la masã. Domnul profesor de la ªcoala
dupã slujba religioasã în Cãminul Cultural, la de Arte din Timiºoara ºi solist la nai la An ospeþie, s-a putut urmãri ºi un scurt ºi inedit samblul profesionist „Banatul“, cel care-l perspectacol artistic. În ultimii ani, însã, a apãrut fecþioneazã pe naistul nostru ucrainean, Nicoideea de a organiza aici o acþiune pur culturalã, lae, a interpretat un potpuriu de cântece popuîn care sã se implice organizaþia localã a lare, culminând cu binecunoscuta „Huþulca din
Uniunii Ucrainenilor, pentru a-ºi putea etala un Brodina“, în aplauzele spectatorilor. Tot atunci,
crâmpei din patrimoniul sãu cultural.
Melissa Bumbuc, o dansatoare care promite
Acest lucru s-a putut realiza, pentru prima mult, a interpretat un reuºit program de dans pe
oarã, la 7 iulie 2013, împlinindu-se, astfel, visul domnului Nicolae Hrin ºi al
soþiei sale, ambii truditori în ale culturii
în aceastã zonã, el - naist deja afirmat,
ea - profesoarã de muzicã, iar fiica lor
Nicoleta - o frumoasã ºi sensibilã violonistã în devenire (fiul Iulian, plecat
acum la studii, era ºi el o bunã vreme
membru al formaþiei „Remeteanca“ din
sat).
La „Ziua culturii ucrainene“, sub genericul cãreia s-a desfãºurat acþiunea,
au reuºit sã se prezinte doar 3 formaþii
ºi câþiva soliºti, dar a fost, dupã mine,
suficient ca sã creeze un spectacol frumos, de calitate. Expoziþia de carte, publicaþii ucrainene ºi obiecte meºteºugãreºti a întregit atmosfera de sãrbãtoare a
culturii ucrainene.
Dupã o scurtã paradã a portului popular, manifestarea a fost deschisã de
reprezentanta UUR din Remetea Micã,
Ansamblul „Zorea“ din Bucureºti
prof. Anna Hrin ºi de soþul ei Nicolae
(vorbind în limbile ucraineanã ºi românã), pen- un fond muzical ucrainean. Naistul Hrin ne-a
tru a-ºi saluta invitaþii de onoare. Au fost pre- cântat ºi ne-a încântat de câteva ori alãturi de
zentate urmãtoarele persoane care au rostit ºi alþi instrumentiºti din localitate. Domnul ªtealocuþiuni: domnul Ivan Marocico, deputatul leac Mychailo, cu fluierul sãu, s-a bucurat sã-ºi
ucrainenilor în Parlamentul României, domnul demonstreze ºi el mãiestria interpretativã.
Iura Hleba, preºedintele UUR - filiala Timiº,
Muzica ºi dansul i-au animat pe toþi cei
Iaroslava Colotelo, delegatã a conducerii cen- prezenþi la eveniment pânã seara târziu. Ca
trale a UUR, domnul Francisk Barta, primarul dovadã cã sãrbãtoarea a izbutit a fost ºi faptul
comunei Maºloc, de care aparþine aceastã loca- cã domnul primar cu soþia sa au rãmas pânã la
litate. Au mai fost salutaþi în salã preºedintele sfârºit, creându-ne astfel speranþe cã pe viitor
organizaþiei UUR din Anina, dl Vsevolod va susþine ºi mai mult activitatea culturalã din
Verºehora, preºedintele organizaþiei UUR din sat ºi va lupta pentru renovarea Cãminului
Darova, Ana Blaj, dl ªtefan Buciuta din Timi- Cultural.
ºoara, veteran în domeniul culturii ucrainene
Pentru mine, care sunt foarte legatã de Badin zonã.
nat, inclusiv de acest sat deosebit (ºi prin faptul
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cã în cimitirul lui îºi odihneºte somnul de veci
ing. Dimitrie Verºehora, tatãl meu), prezenþa la
„Ziua culturii ucrainene“, cu o parte din familia
mea, a însemnat enorm. Era necesar, totodatã,
ca formaþia „Zorea“ („Luceafãrul“) care a colaborat pânã acum cu naistul Hrin, sã poposeascã
aici mãcar o datã (le mulþumim tinerilor membri ai formaþiei - ºi pe aceastã cale - pentru efor-

Dansatoarea Melissa Bumbuc
tul depus de a veni aici din diferite colþuri ale
þãrii, întrerupându-ºi vacanþa!). Existã, deci,
premise clare cã aceastã primã sãrbãtoare de
suflet a fost un început promiþãtor ºi va putea
deveni tradiþionalã. Un astfel de eveniment cultural anual îi apropie pe oameni, creeazã mai
multã armonie, bucurie ºi înþelegere între ei. ªi
câtã nevoie de armonie existã ºi în acest sat,
preponderent ucrainean!
Doresc sã mulþumesc tuturor
localnicilor care s-au implicat (în
afarã de familia Hrin, deja mai sus
amintitã, care a fost ºi o gazdã
desãvârºitã pentru formaþia „Zorea“). Aº mai aminti aici pe cel care
a realizat acest proiect, pe domnul
Vasile Nan ºi toatã familia sa
binevoitoare, pe doamna Maricica
Banienschi, atât de prezent în formaþie artisticã, cât ºi în activitate
gospodãreascã, pe descendenþi ai
primei familii, frumoase ºi numeroase, sosite aici din Valea Viºeului,
Maria ºi Iura Lauriuc, care continuã
sã contribuie la pãstrarea identitãþii
naþionale ucrainene în acest sat ºi la
perpetuarea frumoaselor tradiþii
populare, pe pãrintele N. Viºovan ºi
familia sa care slujesc devotat cauza
spiritualã a enoriaºilor sãi ucraineni
ºi sãvârºesc slujbe atât de înãlþãtoare cum a fost ºi cea din memorabila duminicã de 7 iulie. Se cade sã ne exprimãm gratitudinea doamnei Mihaela Bumbuc
care a asigurat filmarea prin echipa sa de la
TVR3 Timiºoara ºi dnei Simona Liber Lãncrãnjan de la Radio Timiºoara, emisiune
ucraineanã, venitã sã mediatizeze aceastã manifestare.
Indiferent cine va finanþa acest proiect pânã
la capãt - UUR sau Departamentul pentru
Relaþii Interetnice de la Guvern care a aprobat
o parte din bani, în mod sigur, efortul a meritat
ºi comunitatea ucraineanã îi va rãmâne îndatoratã, rostindu-i un sincer „Deakuiemo!“.
Iaroslava-Oresea COLOTELO
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Iarema Oneºciuc - 75
Culturã din Sighet, condus cu
multã competenþã ºi profesionalism de cãtre profesorul, dirijorul,
compozitorul ºi muzicologul Mihai Mitriniuc.
Pasionat de artã fotograficã, a
participat mereu la festivalurile naþionale de film ºi diaporamã
„Toamna la Voroneþ“, desfãºurate
S-a nãscut la 26 iulie 1938, la
Cernãuþi. Dupã terminarea Liceului Ucrainean din Sighetu Marmaþiei, a absolvit Institutul Politehnic
din Braºov, Facultatea de Silviculturã. Pânã în anul 1966, a fost
inginer-ºef al Ocolului Silvic
Sighet, iar ulterior, mutându-se la
Gura Humorului judeþul Suceava,
a lucrat ca inginer principal la
Unitatea Forestierã de Exploatare
ºi Transport din localitate. Din
1998 este pensionar.
Este cãsãtorit, soþia sa, Odarca,
a fost profesoarã de limbile ucraineanã, francezã ºi românã. Fiul sãu
Emilian este inginer electronist, iar
nepoata, Ioana-Natalia, elevã în
clasa a XII-a.
În paralel cu activitatea profesionalã, Iarema Oneºciuc a activat,
încã din tinereþe, ºi pe tarâm cultural-artistic ca membru al unor
formaþii artistice de amatori, inclusiv, în grupul vocal al Casei de

anual la Gura Humorului. Ca iubitor al naturii, a participat la numeroase expoziþii ºi saloane foto,
având ca tematicã, preponderent
natura. Multe dintre fotografii,
îndeosebi diaporamele prezentate
la aceste evenimente au obþinut
numeroase premii ºi diplome. În
anul 2008, a avut o expoziþie foto
personalã la Consulatul General al

ªi anul acesta toamna bate sfios la uºã. Dar
pentru mine, dragã tatã, este o toamnã
deosebitã, jubiliarã. La 11 brumãrel, voi sãrbãtori centenarul naºterii tale. Cu acest prilej,
vreau sã-þi spun cã, dupã plecarea ta tragicã
între stele, mama a continuat sã te poarte mereu
în inima sa pânã când, grãbindu-se parcã, a plecat ºi ea sã se reîntâlneascã cu tine acolo, sus,
printre îngeri ºi heruvimi.
Cu pioºenie, înfruntând enorme riscuri, a
pãstrat moºtenirea ta literarã ºi câteva obiecte
personale. Înaintea plecãrii spre tine, cu emoþie,
mi le-a încredinþat spre pãstrare.
Erau vremurile când cei din cauza cãrora ai
fost nevoit sã pãrãseºti Ucraina ta dragã ºi sã
apuci drumul pribegiei, ajunseserã stãpâni ºi
aici, trecând numele tãu pe lista neagrã a „duºmanilor poporului“. Aºa cã am tãcut pãstrând
cu grijã poeziile ºi proza decupate din ziarele
vremii pe care le-ai lipit pe un caiet intitulat
„Stryvojeni zori“ („Stele înfricoºate“), manuscrisele, desenele ºi fotografiile tale. Ceasul tãu
de buzunar ºi lingura de metal mi le-a dãruit
mama la majorat. ªi acum mãnânc cu lingura
ta.
În anul 2007, când alte stele, mai blajine, au
luminat, au zâmbit ºi „stelele înfricoºate“ sub
tipar.
Citez câteva rânduri din scrisoarea înmânatã
de Iuri Malko, Ambasador Extraordinar ºi
Plenipotenþiar al Ucrainei în România:
„La 29 noiembrie 2007 în cadrul Centrului
Cultural Informaþional al Ucrainei din Bucureºti, a avut loc prezentarea cãrþii „Stryvojeny
zori“, autorul cãreia este tatãl Dvs., poetul
ucrainean Haryton Borodai-Iarema Bairak.
Cartea „Stryvojeni zori“ reprezintã un document ºi o mãrturie a actului de curaj al unui
fiu onest al poporului ucrainean, care ne aduce
în faþã adevãrul despre vremurile trecute de restriºte, acþiunile regimului totalitar împotriva
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Ucrainei la Suceava cu o selecþie
de fotografii din Ucraina, iar în
anul 2010, a avut o expoziþie foto
personalã, intitulatã „Locuri ºi
oameni dragi“ la Centrul Cultural
Informaþional al Ucrainei la
Bucureºti.
colele sale referindu-se la diferite
Continuã ºi în prezent sã foto- activitãþi culturale ucrainene, îngrafieze evenimente, portrete de deosebi la cele prilejuite de omagierea renumitei scriitoare ucrainene Olha Kobyleanska, nãscutã în
oraºul Gura Humorului.
Ca fiu al cunoscutului scriitor
Dionisie Oneºciuc, s-a preocupat
ca lucrãrile literare încã needitate
ale pãrintelui sãu sã vadã - postum
- lumina tiparului, printre acestea
numãrându-se volumul „Pe drumul
vieþii“ („Na ºleachu jyttea“),
apãrut în 2008 la Cernãuþi, ºi
„Amintiri“ („Spomyny“), care este
în curs de tipãrire la Editura „Bukrek“, tot la Cernãuþi - Ucraina.
Ca o încununare a rodnicei
locuitori ºi peisaje îndeosebi din activitãþi culturale ucrainene în
Bucovina.
România, cu ocazia împlinirii
Încã din primii ani de activitate vârstei de 75 de ani, Excelenþa Sa
ca inginer silvic, în calitate de Vasyl Boieciko, consulul general
corespondent, a scris numeroase al Ucrainei la Suceava, i-a înmânat
articole pe teme profesionale la Diploma de Onoare urându-i multã
ziare ºi reviste de specialitate.
sãnãtate, putere de muncã ºi noi
Din anul 2007, este un activ succese în activitatea culturalã.
corespondent al publicaþiilor editate de UUR, multe dintre artiOdarca ONEªCIUC

SCRISOARE
CÅTRE TATA
poporului ucrainean, unul dintre instrumentele
îngrozitoare fiind ºi Holodomorul anilor 19321933.
Prin versuri ºi povestiri profund emoþionante, Iarema Bairak descrie genocidul
împotriva poporului ucrainean ºi represiunile
groaznice, demascând regimul comunist antiuman.
Cartea tatãlui Dvs. va fi transmisã în Ucraina
în locurile legate de viaþa ºi activitatea sa Podolia, Bucovina ºi Poltava.“
Nu ºtiu dacã promisiunea fãcutã a fost
îndeplinitã, dar eu, dragã tatã, împreunã cu nora
ta, am cãlcat pe urmele paºilor tãi în Ucraina,
dãruind prietenilor cartea ta.
Am fost la Berehomet, unde ai cunoscut
iubirea, am vizitat Kameaneþ-Podilskyi, „oraºul
legendelor“ cum l-ai denumit într-o poezie, iar
în oraºul Hmelnyþkyi am trecut pe la Muzeul
Literaturii Ucrainene al regiunii Hmelnyþkyi.
Directorul muzeului, scriitorul Vasyl Horbatiuk, este un competent cercetãtor al vieþii ºi
operei tale, fãcându-le cunoscute cititorului
ucrainean viaþa ºi opera ta.
De altfel, aflã cã toatã arhiva ta pãstratã de
mama ºi de mine, am donat-o cu drag muzeului, unde se aflã expusã vizitatorilor. Cred cã nu
am greºit.
De la Vasyl Horbatiuk am aflat cã în
Dykanka ta dragã, trãieºte sora ta cea mai micã,
Halyna, iar în satul natal, locuieºte sora Natalia.

Dupã convorbiri telefonice cu mãtuºile mele,
am hotãrât sã înfruntãm distanþa. Mãtuºii
Halyna i-am recitat gingaºa poezie „Voloºky“
(„Albãstrele“) pe care i-ai dedicat-o în timpul
rãzboiului, pe când ea era închisã înt-un lagãr
de muncã în Germania.
„Petice de cer albastre,
Albãstresc secara-n lan.
Sunt albãstrele noastre,
Ce-þi aduc în vis alean.
ªi acolo, în þãri strãine,
Acum florile înfloresc.
Dar ale noastre sunt mai fine,
Numai la noi ele cresc.“
…...................................
Ajunºi în Bairak, am tras la mãtuºa Natalia,
unde s-au adunat toate neamurile. Aflã, tatã, cã
neamul tãu de cazaci are fete frumoase ºi flãcãi
mândri. Am trecut ºi pe la cimitirul satului pentru a aprinde câte o lumânare la mormintele
pãrinþilor tãi ºi ale altor rude, rugându-ne pentru odihna lor veºnicã.
Am rãmas profund impresionaþi de imensitatea lanurilor de grâne care înconjura satul.
Vestea cea mai bunã, am pãstrat-o la urmã.
La sãrbãtorirea centenarului naºterii tale,
Editura „Bukrek“ din Cernãuþi pregãteºte apariþia ediþiei a 2-a adãugite sub îngijirea prietenului Vasyl Horbatiuk.
Spune-i, te rog, mamei cã albumul ei de
„Cusãturi huþule“ a apãrut în douã ediþii ºi cã la
ªcoala din Nisipitu, judeþul Suceava, este deschis un muzeu dedicat memoriei ei.
Ar mai fi ºi alte veºti pe care voiam sã þi le
comunic, dar le pãstrez pentru a þi le spune cât
de curând, la revederea noastrã acolo, sus,
printre stele blajine.
La mulþi ani, tatã!
Ostap BOROdAI-ªANdRU
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Råspuns dat pseudolingvistului Mychailo Mihailiuc

Misterul încã neelucidat al celor 3 puncte (…) ºi nu numai…
Scriitorul, criticul literar, jurnalistul, redactorul-ºef al revistei
„Ukrainskyi visnyk“ ºi aº conti nua cu expresia „alte distincþii ºi
funcþii acordate de diverse instituþii“, Mychailo Mihailiuc se aflã
de câteva luni bune în cãutarea
senzaþionalului. Orbit de aceastã
dorinþã, Domnia sa încearcã prin
diferite mijloace sã demoleze ceea
ce alþii au construit, fãrã însã a fi
în mãsurã sã punã altceva mai
bun în loc.
Ca rãspuns la nedumeririle
Domniei sale, cãrora a încercat sã
le dea de cap apelând la „Dicþionarul limbii ucrainene“ din anii
'70, sursã bibliograficã care s-a
dovedit a fi, în cazul de faþã, complet ineficientã, cãci nu tot ce-i
vechi este neapãrat ºi bun (exceptând, poate, licorile lui Bachus),
mã voi opri asupra câtorva chestiuni care i-au perturbat cu neruºinare liniºtea existenþei.
Aºadar, înainte de a trece la
elucidarea sensului expresiei „Eu
nu înþeleg limba dvs., dar vorbesc
puþin...“ / „X ne rozum$] vaku
movu, ale trohi govor]...“ ºi a
sintagmei „târg de vechituri“ /
„blokini< rinoc“, permiteþimi sã-l parafrazez pe Eminescu:
„E uºor a umple rânduri / Când nimic nu ai a spune“, pentru a sublinia, dacã mai era cazul, injusteþea,
fragilitatea argumentãrii ºi subiectivismul pe alocuri ale dlui Mihailiuc în ceea ce se vrea o apreciere
criticã a „Ghidului de conversaþie
român-ucrainean“ (apãrut la Editura „Casa cãrþii de ºtiinþã“, ClujNapoca, 2012), al cãrui unul dintre autori mã declar umil. Dupã
cum tonul criticilor sale este unul
sarcastic - cãci de la ironia finã
gogolianã pânã la sarcasmul grosolan, neadecvat al criticului meu
este cale luuungã -, fie-mi cu iertare, nici rãspunsul meu nu putea
fi dat într-o altã manierã.
Revenind la „exprimarea himericã“ (aºa cum o caracterizeazã
Mychailo Mihailiuc): „Eu nu înþeleg limba dvs., dar vorbesc
puþin...“ („X ne rozum$] vaku
movu, ale trohi govor]...“) (p.
74), dupã cum se poate constata,
aceasta este urmatã de puncte de
suspensie. Cele trei puncte de la
sfârºitul unei expresii dau posibilitatea celui care foloseºte ghidul
de a le înlocui cu un cuvânt sau cu
o expresie ºi de a forma enunþul
dorit, prin care sã fie redatã realitatea necesarã în cadrul unui dialog. De exemplu, un utilizator al
ghidului ar putea spune „Eu nu în þeleg limba dvs., dar vorbesc puþin

rusa / sârba / slovaca / polona
º.a.m.d.“ („X ne rozum$] vaku
movu, ale trohi govor] ros$<s"co]/serbs"co]/slovaw"co]/pol"s"co] $ t.d.“) , cu speranþa
de a fi înþeles de cãtre cel cu care
a intrat în discuþie sau chiar a realizat un dialog cu acesta. Pentru a
pricepe ºi mai bine mecanismul,
pot fi vãzute ºi alte exemple pe
aceeaºi paginã, aflate cu câteva
rânduri mai sus: „Eu înþeleg
puþin... -rusa; -franceza; -engle za" sau „Eu prefer limba..., cãci o
cunosc mai bine“. Oare nu aceasta trebuie sã fie construcþia unui
ghid de conversaþie!? Ba da. Însã
dl Mihailiuc (prin mâna cãruia,
credeam, trecuserã câteva zeci de
astfel de lucrãri) persistã în sublinierea acestei pseudogreºeli (în
numerele 9-10 ºi 13-14 ale revistei
„Ukrainskyi visnyk“ din 2013, p.
7, respectiv p.12). Cele trei puncte
existente atât în textul din limba
românã, cât ºi în cel ucrainean,
sunt fie ignorate de cãtre dl
Mihailiuc, lucru destul de grav
pentru un critic literar ºi, mai nou,
„lingvist“, fie Domnia sa nu
cunoaºte rostul acestora într-un
ghid de conversaþie ºi, în general,
într-un text. Totuºi, sper ca ºi de
aceastã datã Mychailo Mihailiuc
sã fi fost un „simulant“... sau,
dintr-o prea mare vitezã în lecturarea ghidului, cele trei puncte
buclucaºe i-au scãpat (lucru nepermis pentru un ochi critic).
În ceea ce priveºte sintagma
„blokini< rinoc“, în stilu-i
caracteristic, dl Mihailiuc afirmã
cã de la adjectivul blokini<
pânã la rinoc (ºi aici observ o
oarecare inconsecvenþã în folosirea termenilor, prezentã pe parcursul celor douã articole susmenþionate, unde se vorbeºte când
de rinoc, când de xrmaroc în
condiþiile în care, pe de o parte,
termenul din ghid este cel de
rinoc, iar pe de alta, sinonimia
între aceste douã cuvinte nu este
una absolutã, ci relativã, permiþând o oarecare nuanþare semanticã) este cale lungã ºi cã niciunul
dintre dicþionarele aflate la îndemâna sa nu i-ar fi relevat o posibilã legãturã între cele douã noþiuni, ba mai mult o expresie uzitatã
în Ucraina de când e lumea ºi
pãmântul. Dacã stau bine ºi mã
gândesc, îi dau pe undeva dreptate
Domniei sale în ceea ce priveºte
distanþa, pentru cã într-adevãr
între dicþionarul anilor '70 (scris
între anii '50 - '70) pânã la cele
apãrute dupã 2000 existã o distan þã foarte mare, de peste 30 de ani,
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timp în care într-o limbã se pot
schimba multe, mai ales dacã acceptãm cã „limba este un organism viu“ care evolueazã, se
schimbã ºi se dezvoltã. Aºadar,
absenþa de pe masa de lucru a
Domniei sale a unor dicþionare
„ceva mai actuale“ este un fapt de
neiertat pentru cineva care se vrea
o autoritate în literaturã, criticã,
limbã ucraineanã, jurnalism etc.,
etc., etc.
În concluzie, în „Velici<
tlumaqni< slovnic suqasno&
ucra&ns"co& movi“ (Uclad. i golov.red.V.T.Busel, C.;Irpin"
VTF„Perun“, 2005, 1728 c.) pe
pagina 89 citim: „Blokin/i< , -a,
-e. Pricm. do bloha. **Blokini< rinoc, peren. - stihi<ni<
bazarqic, na xcomu proda‚tsx
riznomanitni< drib'xzoc ta reqi,
yo buli u vjitcu“. Nãdãjduim
cã prezenþa în dicþionarele limbii
ucrainene a expresiei „blokini<
rinoc“ constituie o dovadã
irefutabilã pentru dl Mihailiuc
privind existenþa acesteia în limba
ucraineanã.
Mã vãd obligat, din nou, sã-i
dau dreptate Domniei sale ºi în
ceea ce priveºte abilitãþile mele în
d'ale internetului. Ce sã-i faci?
Pãcatele secolului al XXI-lea care
ne-au prins pe noi, ãºtia mai tineri,
în mrejele informaticii ºi ale informaþiei. Este foarte adevãrat faptul
cã atât internetul, cât ºi presa
scrisã, tv ºi, chiar, literatura beletristicã a secolului în care trãim ne
oferã o gamã largã ºi variatã de
informaþii, însã depinde de discernãmântul fiecãruia dintre noi
de a selecta diamantul de balast.
Însã revenind la problemele ce ne
privesc în mod direct, þin sã precizez faptul cã, din principiu, nu
apelez la internet în cazul lucrãrilor mele, întrucât îl consider o
sursã lipsitã de argumentare ºtiinþificã. Cu toate acestea, în cazul
ghidului de conversaþie, care nu
intrã în categoria lucrãrilor ºtiinþifice, ci este mai degrabã un manual al celor mai elementare forme ºi
expresii uzuale, menit sã-l ajute pe
cel care-l va utiliza în diverse situaþii, pe lângã folosirea dicþionarelor actualizate ale limbii ucrainene
ºi a altor ghiduri de conversaþie
mi-am permis sã arunc o privire ºi
„în stradã“ ºi cum nu am putut-o
face concret, am deschis fereastra
internetului, care, culmea, mi-a
relevat acelaºi sens al expresiei
precum dicþionarul indicat ceva
mai sus.
Referitor la celelalte observaþii
fãcute de dl Mychailo Mihailiuc

(în numãrul 9-10 al revistei
„Ukrainskyi visnyk“, p. 7) în articolul critic vizavi de lucrarea mea,
fãrã sã am pretenþia cã ghidul ar fi
o carte perfectã ºi cã nu ar exista
unele mici scãpãri, nu pot sã trec
cu vederea faptul cã, în articolul
menþionat întâlnim numeroase
greºeli, dintre care amintesc: pentru unele cuvinte ºi expresii gãsim
indicate paginile 57, 63, 170, care
în realitate, conform ghidului, sunt
157, 163, 178. Este inacceptabil
ca într-un articol de nici mãcar o
paginã, semnat chiar de cãtre redactorul-ºef al revistei, sã se strecoare ºi alte greºeli (a se vedea u
perki<qastin$,lipsa virgulelor,
a punctelor, a grafiei lexemului
„târg“ ºi altele, lucru obiºnuit în
mai toate articolele pe care le scrie
sau le redacteazã). Tot acolo, dl
Mihailiuc ne prezintã mai multe
cuvinte ca fiind arhaisme sau
rusisme, fãrã sã observe cã pe parcursul ghidului sunt date forme
paralele, ca de exemplu, pentru
cuvântul „qinovnic“ (p. 80)
gãsim la începutul ghidului sinonimul „slujbovew"“ (p. 58); pe
pagina 154 existã t$steqco / p$rojne, însã pe pagina 165 apare
doar t$steqco (trebuiau sã aparã
cele douã forme, cãci pe etichetele
ºi vitrinele cofetãriilor din Kiev se
întâlnesc ambele variante). O altã
situaþie o constituie faptul cã, au torul articolului vorbeºte despre
stanw$x tehn$qescogoobslugovuvannx, dar pe pagina 118 a ghidului putem vedea stanw$x tehn$qnogo obslugovuvannx. Nu gãsesc
la dl Mychailo Mihailiuc o argumentare solidã în ceea ce priveºte
întrebarea „De ce atât de multã foneticã ºi gramaticã într-un ghid de
conversaþie“. Dacã aº ºti câte
limbi de circulaþie internaþionalã
cunoaºte Domnia sa ºi câte ghiduri de conversaþie a rãsfoit, aº
putea sã-i dau un rãspuns ferm.
Dar aºa...
...ªi ar mai fi ºi altele de discutat, dar mã opresc aici, fãcând
menþiunea cã acesta este primul ºi
ultimul rãspuns referitor la observaþiile sau criticile de acest gen
privind „Ghidul de conversaþie
român-ucrainean“, apãrut la ClujNapoca în 2012.
În speranþa cã nu am atentat la
orgoliul nimãnui, vã asigur cã sub
soarele lui Dumnezeu este loc
pentru toatã lumea.
Ioan HERBIL,
doctor în filologie
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dr. Teofil Rendiuk:
Introducere
Titlul cãrþii nu a fost ales întâmplãtor.
Continuând tradiþia începutã cu lucrarea în cinci
limbi „Hatmanul Ivan Mazepa - cunoscut ºi
necunoscut...“, Kiev, Editura ADEF - Ucraina,
2010, 480 p. ºi 50 ilustraþii, punem ºi de aceastã
datã un accent deosebit pe unele aspecte mai
puþin cunoscute sau inedite ale vieþii ºi activitãþii
renumitului om de stat, diplomat ºi militar
desãvârºit al timpului sãu, ale luptãtorului strãlucit pentru independenþa Statului Ucrainean, hatmanul Ucrainei în emigraþie, Pylyp Orlyk.
Odatã cu proclamarea independenþei Ucrainei, la 24 august 1991, eliminarea cenzurii asupra
cercetãrilor istorice, interzise în timpul Uniunii
Sovietice, apariþia posibilitãþii reale de a face cunoscute rezultatele acestor cercetãri, marea masã
a populaþiei din Ucraina ºi din afara ei, îndeosebi
diaspora ucraineanã a avut ocazia sã afle tot mai
multe despre rolul deosebit al personalitãþilor
istorice direct implicate în lupta de eliberare
naþionalã a poporului ucrainean.
Un loc deosebit între aceste figuri îl ocupã
hatmanul în exil P. Orlyk, în primul rând, ca luptãtor consecvent pentru ideea de independenþã a
Ucrainei ºi ca autor al unui acord inedit între hatman ºi cazaci care, în istorie, a cãpãtat denumirea
de prima Constituþie a Statului Ucrainean. În persoana lui P. Orlyk s-au îngemãnat idei care sunt
actuale ºi astãzi, ºi anume edificarea Statului
Ucrainean independent ºi democratic.
În timp ce despre legãturile ºi relaþiile lui P.
Orlyk cu Suedia, Turcia, Polonia, Cehia, Austria,
Germania, Franþa ºi alte þãri se cunosc multe lucruri ºi s-au scris numeroase lucrãri interesante,
direcþia sud-vesticã a politicii externe a primului
hatman ucrainean în exil, viaþa ºi activitatea sa
statalã în Moldova ºi Valahia pe parcursul primei
jumãtãþi a secolului al XVIII-lea rãmân ºi astãzi
prea puþin cercetate ºi neevaluate la justa valoare.
De aceea, în lucrarea pe care o prezentãm
acordãm o atenþie deosebitã procesului de stabi lire ºi dezvoltare a relaþiilor cu Moldova ºi Valahia, þãri vecine în acea vreme cu Ucraina, iar în
contextul dat, ºi cu alte state existente în prima
jumãtate a secolului al XVIII-lea. Este suficient
sã subliniem doar faptul cã oraºul Bender (astãzi
regiunea Transnistria a Republicii Moldova) a
fost, o lungã perioadã de timp, nu numai locul în
care primul hatman ucrainean în exil a elaborat
prima Constituþie a Ucrainei care este ºi prima
constituþie scrisã din lume, ci ºi centrul activitãþii
sale internaþionale ºi diplomatice.
În afarã de aceasta, între soarta hatmanilor
Ivan Stepanovyci Mazepa ºi Pylyp Stepanovyci
Orlyk se observã o asemãnare stranie ºi chiar o
anumitã paralelã în viaþa ºi activitatea acestora.
În timpul vieþii lor, cei doi hatmani ai Ucrainei au
întreþinut cele mai variate contacte statale, politice, militare, diplomatice, religioase ºi culturale
cu domnitorii moldoveni ºi valahi. Surprinzãtor
este faptul cã, dacã ultimul loc de înhumare a lui
I. Mazepa, la 1742, a fost oraºul de la Dunãre,
Galaþi, P. Orlyk ºi-a încheiat periplul vieþii, la
1742, în capitala Moldovei, Iaºi (tot în România
de astãzi). Aºadar, devine evidentã nevoia de a
cerceta ºi de a scoate la luminã relaþiile mai puþin
cunoscute sau necunoscute pânã acum ale lui P.
Orlyk cu Moldova ºi Valahia, aflate pe atunci sub
vasalitatea Imperiului Otoman, aºa cum a fãcut
autorul în cazul lui I. Mazepa.
Autorul a fost îndemnat sã aprofundeze
aceastã problematicã ºi de faptul cã, nici în studiile recente, realizate în contextul amplei marcãri,
în 2010, a împlinirii a 300 de ani de la prima
Constituþie nu numai a Ucrainei, ci ºi a întregii
Europe ºi lumi, scrisã de P. Orlyk în oraºul Ben der, perioada sa de viaþã în Moldova ºi Valahia ºi
împrejurãrile în care ºi-a gãsit sfârºitul ºi a fost
îngropat la Iaºi nu sunt prezentate suficient de
amplu sau chiar deloc. Astfel, în articolul Lud -
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milei ªendryk din Poltava, intitulat „Hatmanul
Pylyp Orlyk - autorul primei Constituþii a Ucrainei“, publicat în 2010 în ziarul „Ucraina

A cincea - 1738-1740 în timpul cãrora, în
cãutarea sprijinului pentru realizarea planului sãu
de eliberare a Ucrainei, s-a aflat la Viena, traver-

Hatmanul Ucrainei,
Pylyp Orlyk
cãzãceascã“ cu prilejul sãrbãtoririi a 300 de ani
de la scrierea Constituþiei lui P. Orlyk , se aratã cã
„... în momentul de faþã nu se ºtie unde a fost
îngropat hatmanul ºi care este soarta mormântului sãu“. Iar în Wikipedia se subliniazã doat faptul cã „acesta a trãit la Hotin, Sereza, apoi la Cernãuþi, Cãuºani ºi Bucureºti. Ulterior, s-a mutat la
Iaºi unde a murit la 24 mai 1742“. Chiar ºi unul
dintre cei mai mari specialiºti în cercetarea figurii lui P. Orlyk, candidatul în ºtiinþe istorice,
cercetãtorul principal al Institutului de Istorie al
Academiei Naþionale de ªtiinþe a Ucrainei, Taras
Ciuchlib, în articolul consacrat vieþii ºi operei
hatmanului ucrainean în exil ºi publicat în 2006
s-a limitat doar la a constata cã „la 26 mai 1742,
hatmanul Pylyp Orlyk a murit departe de þarã, la
Iaºi, unde ºi-a gãsit, în ultimul timp, refugiu“.
Cercetãtorul Serhi Pavlenko din Cernihiv, care a
publicat, în 2009, cea de-a doua ediþie a unei
ample cercetãri cu titlul „Anturajul hatmanului
Mazepa: camarazi ºi adepþi“ în care îi consacrã
lui P. Orlyk un capitol separat, nu s-a referit la
viaþa ºi activitatea de om de stat a acestuia în exil,
mai ales în principatele dunãrene. În schimb,
evaluarea eforturilor permanente ale lui P. Orlyk
îndreptate spre recâºtigarea independenþei Ucrai nei, dupã alegerea sa ca hatman este cât se poate
de exactã. „Aproape 30 de ani - scrie S. Pavlenko
- acesta i-a închinat apãrãrii intereselor Ucrainei
în lume, purtând negocieri diplomatice cu guvernanþii unor importante þãri europene pentru a-i
atrage în coaliþia antiruseascã. Eforturile sale nu
au avut succes, dar nu au fost, totuºi, zadarnice:
flacãra luptei pentru libertatea Ucrainei ºi independenþa ei nu s-a stins nici în cei mai grei ani ai
reacþiunii, cãldura ei nãºtea în inimile multor
patrioþi speranþa în vremuri mai bune“.
În lucrare, sunt urmãrite ºase perioade direct
legate de viaþa ºi activitatea de stat a lui P. Orlyk
în Moldova ºi Valahia, ºi anume:
Prima - 1709-1714, petrecutã la Bender ºi,
parþial, la Iaºi când P. Orlyk a fost ales hatman al
Ucrainei ºi unde a alcãtuit un document unic
datoritã cãruia a intrat în istorie, ºi anume prima
Constituþie a Ucrainei.
A doua - 1714 când P. Orlyk împreunã cu
regele Suediei, Carol al XII-lea ºi camarazii sãi
cei mai apropiaþi, K. Dovhonohyi, F. Treteak, F.
Myrovyci, fraþii Herþyk ºi alþi cazaci devotaþi hatmanului au traversat întreg teritoriul României de
astãzi de la sud la nord, mergând din Demotica
de lângã Adrianopol la Viena ºi apoi în Suedia. P.
Orlyk ºi anturajul sãu s-au oprit pentru o vreme
la Bucureºti, capitala Valahiei, unde a avut o serie
de întâlniri importante, inclusiv cu fostul cancelar al lui I. Mazepa, Danylo Bolbota, care i-a po vestit despre unele aspecte necunoscute ale contactelor pe atunci deja defunctului hatman cu
Moscova.
A treia - 1721-1722 când, cu ocazia cãlãtoriei
sale din Suedia spre Imperiul Otoman, menþionatã în preþiosul sãu „Jurnal de cãlãtorie“, a traversat întregul teritoriu al Moldovei aflate sub
vasalitatea Turciei, inclusiv actuala regiune
Cernãuþi, unde a trãit o lungã perioadã de timp
îndeosebi la Hotin ºi de unde ºi-a continuat drumul la Salonic prin Iaºi ºi Galaþi.
A patra - 1734-1737 când în timpul vizitei
planificate la Sicea Zaporojeanã P. Orlyk s-a
oprit la Cãuºani (actuala Republicã Moldova
unde se afla pe atunci statul-major al armatei tãtare) a aflat despre trecerea cazacilor zaporojeni
sub stãpânirea Rusiei motiv pentru care cãlãtoria
sa nu ºi-a mai atins scopul.

sând teritoriul Transilvaniei, la Cernãuþi ºi din
nou la Bucureºti în drum spre Belgrad ºi înapoi.
Aceastã perioadã a vieþii ºi activitãþii lui P. Orlyk
este cel mai puþin cunoscutã, suscitând un interes
deosebit atât al cercetãtorilor, cât ºi al cititorilor.
A ºasea - 1741-1742 când P. Orlyk, dupã o
perioadã intensã de 32 de ani de luptã consecventã la scarã euroasiaticã pentru independenþa Ucrainei ºi-a gãsit azil politic ºi susþinerea
domnitorului C. Mavrocordat la Iaºi unde, din
pãcate, s-a ºi încheiat calea pãmânteascã a primului hatman ucrainean în exil.
În afarã de aceasta, existã încã un argument
important pentru continuarea cercetãrii legãturilor cu Moldova: tatãl lui P. Orlyk, Stepan
Orlyk, a fost militar, l-a servit pe regele Poloniei
ºi în 1673 a fost rãnit grav ºi a murit la 51 de ani
în timpul rãzboiului polono-turc în lupta de lângã
Hotin care, pe atunci fãcea parte din principatul
Moldova (unde a ºi fost îngropat). De aceea, P.
Orlyk a fost interesat sã afle cât mai multe despre
Moldova, sã viziteze locul de înhumare a tatãlui
sãu - oraºul Hotin, unde dupã aproape o jumãtate
de secol, în 1721, a petrecut el însuºi o parte a
vieþii sale complicate, dar nobile.
Aºadar, în vederea prezentãrii în faþa cititorilor a unor informaþii complexe despre viaþa ºi
activitatea statalã a lui P. Orlyk, apreciem cã este
oportun sã ne oprim asupra drumului sãu moldoromân, asupra contactelor oficiale cu domnitorii
Moldovei ºi Valahiei în timpul primei jumãtãþi a
secolului al XVIII-lea, rolului personal în întocmirea corespondenþei hatmanului I. Mazepa cu
omologii acestuia moldoveni ºi valahi, asupra
adaptãrii sale la condiþiile de viaþã din principa tele dunãrene dupã emigrarea din Ucraina, în
1709, însuºirea culturii, limbii, obiceiurilor ºi datinilor locuitorilor de aici în timpul numeroaselor
perioade de ºedere în aceste principate ortodoxe
supuse Imperiului Otoman etc.
Principalul factor care a favorizat integrarea,
cuvânt la modã astãzi, a hatmanului ucrainean ºi
a nobilului sãu anturaj în societatea moldoveneascã ºi ºederea lor în Valahia a fost credinþa ortodoxã, aceeaºi în întreg spaþiul în care ºi-a dus
viaþa: în Belarus natalã, unde s-a nãscut ºi a petrecut copilãria ºi tinereþea, în mândra Ucrainã
care a devenit adevãrata sa patrie ºi pentru independenþa cãreia ºi-a jertfit în mod conºtient întreaga viaþã, precum ºi Moldova ºi Valahia care
respectau acelaºi calendar ortodox ca ºi Ucraina
ºi în bisericile cãrora, slujbele continuau sã fie
oficiate în limba ucraineanã veche pe care o înþelegeau bine cazacii emigranþi. La fel de importante sunt ºi legãturile politice, militare, diplomatice, culturale, religioase ºi, în ultimã instanþã,
interumane intense între Ucraina ºi cele douã
principate de la Dunãre - Moldova ºi Valahia.
Totodatã, pentru prima datã în istoriografia
naþionalã ºi strãinã, autorul prezintã materiale
inedite legate de identificarea locului de înhumare a hatmanului ucrainean în oraºul românesc
Iaºi. Însuºi faptul cã pãmântul românesc l-a pri mit pe hatmanul ucrainean care, la origine, nu era
etnic ucrainean, dar datoritã educaþiei primite de
la mama sa Iryna era un profund creºtin ortodox,
aratã, la fel ca ºi în cazul lui I. Mazepa, cât de
deschisã era societatea din Moldova secolului al
XVIII-lea faþã de înþelegerea problemelor complexe cu care se confrunta emigraþia politicã ºi
militarã ucraineanã din aceastã þarã.
(Continuare în numãrul viitor)
Traducere de Ion ROBCIUC
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Îl ºtiu pe Nicolai Popescu – fiu
de preot român din Ucraina, ghidul
pelerinilor noºtri în Lavra Pecerska
– de pe vremea când era student la
Academia Teologicã kieveanã.
Mereu ne cucerea prin vorba sa
domoalã, dulce moldoveneascã, ºi
prin zâmbetul sãu cald. Între timp,
Nicolai s-a maturizat, a terminat
studiile academice ºi a rãmas sã
lucreze la Secþia Relaþii Externe al
Mitropoliei Kievului, iar în anii
trecuþi ni l-a prezentat ºi pe fratele
sãu mai mic, Dumitru, de asemenea student la Teologie. Dar marea
surprizã ne-a furnizat-o acum, în
timpul scurtei noastre vizite din
2012: fratele sãu Dumitru, cãsãtorit deja ºi hirotonit preot, este
astãzi parohul Bisericii Româneºti
din Kiev, cãreia i-a fost alocat pentru slujire un paraclis în chiar catedrala centralã a Lavrei Pecerska!
Aºa încât, duminicã fiind, am fost
invitaþi sã participãm la Liturghia
în românã, în Parohia MoldoRomânã de la etajul întâi! Am
admirat fastul extraordinar al marii
catedrale, rezidite din temelii în
anul 2002, dupã ce în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial comuniºtii
ucraineni au dinamitat-o, aruncând
în aer tot tezaurul, sfintele moaºte
si mormintele mitropoliþilor! Catedrala actualã reface planul din secolul 17, când biserica marii lavre
este mãritã ºi preia stilul barocucrainean, însã chiar ºi în acest decor, cumva neobiºnuit pentru noi,
cântarea în românã a dumnezeieºtii
Liturghii e un balsam pentru suflet.
Rãspunsurile la stranã au fost date
de corul Bizantion din Iaºi, membrii acestuia fiind ºi ei în aceastã
perioadã pelerini la Kiev. Dupã terminarea slujbei, emoþionat, Nicolai
ne-a rãspuns la câteva întrebãri...
Prima noastrã curiozitate se
leagã, evident, de deschiderea
acestei parohii româneºti în inima
celei mai importante lavre din
Ucraina. Nicolai ne spune: „Parohia româneascã a fost deschisã prin
binecuvântarea mitropolitului Vladimir, mitropolit al Kievului ºi al
întregii Ucraine (Patriarhia Moscovei). Prima Sfântã Liturghie s-a
oficiat în data de 13 noiembrie
2011 ºi tot în acest an s-au sãrbãtorit 370 de ani de la moartea mitropolitului Petru Movilã de la
Kiev, aºadar de 370 de ani nu s-a
mai slujit în limba românã la Lavra
Pecerska! Petru Movilã avea în
Goloseevo biserica cu hramul
Sfântul Ioan cel Nou de la
Suceava, unde se slujea uneori în
româneºte.
Dupã aceastã perioadã îndelungatã, cu rugãciunile mitropolitului
Petru Movilã ºi cu ajutorul mitropolitului Vladimir, am început iar
sã slujim în româneºte, în fiecare
duminicã, la ora 9. Pãrintele Dumitru Popescu, fratele, este paroh, iar
în cor cântã bãieþi din Republica
Moldova ºi români bucovineni,
care învaþã acum la Academia
Teologicã ºi au terminat seminarul
la Suceava sau la Neamþ. În fiecare
duminicã se adunã 20-30 de credincioºi, majoritatea membri ai
ambasadelor. Cu adevãrat, acesta
este un pas foarte important pentru

Noua parohie moldo-românå
din inima Kievului
legãtura dintre cele douã popoare,
trebuie sã ºtie ºi ucrainenii cã
românii sunt ortodocºi. Dacã întrebi, cam 60-70% dintre ucraineni
cred cã românii sunt catolici, pentru cã România este în UE ºi þine
calendarul nou! Uniunea Sovieticã
a fost un spaþiu închis ºi prea mult
despre religia vecinilor români nu
s-a vorbit… De altfel, în Ucraina,
chiar ºi la graniþa cu Romania, românii nu-ºi mai dau copiii la ºcoli
româneºti, pentru cã apoi aceºtia
trebuie sã îºi continue studiile în
limba ucraineanã, ºi astfel ºcolile
româneºti rãmân goale... Mi se
pare cã datoritã Bisericii, care a
pãstrat în multe sate ºi chiar ºi în
Cernãuþi româna ca limbã de slujire, se mai pãstreazã pe aici românitatea.
Doar georgienii mai au un paraclis în Kiev, tot în Lavrã, dar în
Biserica Tuturor Sfinþilor, lângã
peºterile din apropiere. Noi suntem
bucuroºi cã slujim în principala
bisericã din Lavra Pecerska, sub
temelia cãreia se aflã mormântul
mitropolitului Kievului, românul
Petru Movilã!”.
Pentru cã Petru Movilã (canonizat ca sfânt de bisericile ortodoxe
din România, Ucraina ºi Polonia) e
atât de viu în memoria românilor
din Kiev, întrebãm ce a reprezentat
acest mitropolit în istoria Bisericii
secolului 17. Nicolai îl evocã
foarte cald: “Petru Movilã a fost un
om sfânt de neam împãrãtesc, din
familia Movileºtilor, bunicul sãu
fiind domnitor al Moldovei. Dupã
ce tatãl sãu a fost ucis, împreunã cu
mama sa a fost nevoit sã se refugieze la Lvov, pe teritoriul Poloniei
– în Ucraina de azi. De tânãr, a slujit întâi în armatã, apoi a fãcut
studii foarte bune, iar la 27 de ani a
venit la Lavra Pecerska ºi a fost
tuns în monahism. La 30 de ani a
fost ales stareþ al Marii Lavre, iar
la 33 de ani a fost ales mitropolit
ortodox al Kievului, fiind primul
mitropolit ortodox recunoscut de
regele Poloniei, pe când toatã
Ucraina era în componenþa Poloniei catolice. Lui i se datoreazã renaºterea ortodoxã din Kiev, numai
datoritã lui ºi ºcolii teologice deschise de el a fost oprit uniatismul ºi
Kievul a rãmas ortodox. La Acade mia Duhovniceascã întemeiatã de
el, primul institut superior teologic
din întreaga Rusie, studenþii erau
obligaþi sã vorbeascã între dânºii
limba latinã, pentru a fi bine pregãtiþi sã îi poatã combate pe catolici. Mitropolitul Petru Movilã a
scris cea mai importantã carte a
vremii, recunoscutã ºi de Papa de
la Roma, dar ºi de Patriarhiile
Ortodoxe: Mãrturisirea ortodoxã a
credinþei universale ºi apostolice a
Bisericii orientale, mãrturisire de
credinþã recunoscutã ca validã de
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Sinodul inter-ortodox de la Iaºi
(1642), dupã ce acesta a corectat
douã puncte. Mãrturisirea, publicatã în 1645, a fost apoi editatã în
întreaga Europã în limbile greacã,
latinã, germanã ºi rusã. Cu modificãrile operate de Sinodul de la
Iaºi, ea a fost recunoscutã de patriarhii Constantinopolului, Ieru salimului, Alexandriei ºi Antiohiei

în 1643. În 1672, Sfântul Sinod al
Bisericii Ierusalimului a adoptat
Mãrturisirea… lui Petru Movilã
drept catehism oficial. În limba
românã, prima ediþie a cãrþii apare
în 1699. Pentru acest rol de mãrturisitor ºi apãrãtor al dreptei credinþe îl cinsteºte astãzi întreaga
Bisericã Ortodoxã!”.
Aºadar, la 370 de ani dupã trecerea la Domnul a Sfântului Petru
Movilã, alþi tineri români reiau
firul slujirii româneºti în Capitala
Ucrainei. Iatã ce ne mai povesteºte
Nicolai Popescu: „Pentru cã biserica este despãrþitã de stat, Seminarul ºi Academia Teologicã nu

sunt în cadrul învãþãmântului de
stat ºi regula este sã faci seminarul
dupã terminarea liceului ºi dupã
armatã; trebuie sã fii matur, sã ºtii
ce faci – aici, dacã termini seminarul, este destul ca sã fii preot.
Dar pe mine m-au acceptat ca
excepþie, mai tânãr, cã am venit la
16-17 ani. Excepþie cã am terminat
liceul cu medalie de aur ºi cã eram
fiu de preot (acestea erau cele douã
excepþii admise ºi mã încadram în
amândouã). Când am mers la rector pentru aprobarea derogãrii de
vârstã, nu ºtiam pe nimeni – dar
rectorul a terminat la Universitatea
din Cernãuþi ºi ºtia câteva cuvinte
în româneºte, avea mulþi cunoscuþi
acolo. M-a întrebat dacã vreau sã
învãþ aici ºi mi-a dat iscãlitura.
Sunt convins cã Sfântul Nicolae
m-a ajutat: oriunde mergeam, mi
se deschidea uºa ºi mi se rezolva
problema! Minuni peste minuni…
Pânã m-am prezentat eu la acest
examen, nu au mai fost români
care sã vinã la Seminarul din Kiev,
a fost ca un început... Dar celor
care au venit mai apoi – bãieþi din
Cernãuþi, care au fãcut Seminarul
Teologic în România – le-a fost
mai uºor, cã eu am cãutat sã mã
comport bine cu toþi. De la primul
curs al Academiei, am fãcut ascultare 4 ani în casa mitropolitului
Kievului ºi din aceastã cauzã
aveam acum relaþii aºa de bune ºi
am primit ºi binecuvântarea pentru
parohia românã”.
Odatã în plus, se adevereºte
zicala omul sfinþeºte locul – chiar
dacã locul e sfânta Lavrã a Peºterilor din Kiev!
Maria CHIRCULESCU

Rusaliile la bisericuþa din deal
O nouã sãrbãtoare creºtinã am trãit-o duminicã, 23 iunie, simþindu-i
aura sfântã mai profund în suflet ºi cuget, prin desfãºurarea ei sub
cerul liber de data aceasta oficialã tot de un sobor de preoþi, dar în
preajma bisericuþei din deal, aproape de cimitirul unde odihnesc cei
dragi din familie, rude, prieteni ºi Eroii Neamului. La slujba religioasã
au participat aproximativ 200 de creºtini, împrejurimile fiind cucerite
de ecoul cântãrilor bisericeºti ale pr. Ioan Ardelean, ca invitat de onoare, Valentin Ardelean ºi Mihãiþã Mechno (fiu al satului). În predica sa
preotul Ioan Ardelean a menþionat semnificaþia Pogorârii Duhului
Sfânt, afirmând cã, deºi cu parohia într-o zonã a Maramureºului, vine
aici cu mare drag nu numai sã revadã fiul ºi familia pãrintelui nostru
paroh, ci mai ales pentru a se reîntâlni cu enoriaºii satului, cu natura
superbã ºi cu acest locaº dumnezeiesc de un farmec aparte, cu poziþia-i
privilegiatã printre codri - bisericuþa din deal unde participa la oficierea slujbelor religioase. În final, la morminte, s-a gustat din coºurile
pline cu bucatele specifice la asemenea pomeniri de sufletele Eroilor
Neamului ºi a celor dragi mutaþi la Domnul.

decebal Alexandru SEUL
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(Continuare din numãrul anterior)
Cucerind Kievul - capitala, în
anul 980, Volodymyr a devenit
Marele Cneaz al întregii Rusii
Kievene. Pe-atunci avea doar 18
ani, dar ducând o serie de rãzboaie
de cucerire, care au fost victorioase, a reuºit sã extindã mult teritoriul þãrii. Totodatã, el a urmãrit cu
asiduitate centralizarea, reunirea
acelor zeci ºi sute de triburi care
compuneau statul.
Sub influenþa rãzboaielor ºi ca
urmare a cârmuirii sale îndelungate
a þinutului Novgorodului unde ido latria era în floare, Volodymyr
devenise crud, neîndurãtor, egoist,
rãzbunãtor, neînfrânat în pornirile
sale. Idolatru fervent, aºezase lângã
palatul sãu din Kiev chipul cioplit
din lemn al principalului
zeu Perun, cu capul fãcut din argint, iar mustãþile din aur. Aici se adu ceau cu mare pompã
ofrandele, adesea chiar
sacrificii umane. În perioada aceasta, drujnicii lui o duceau
bine în timp ce sclavii, prizonierii
ºi în general oamenii simpli duceau
o viaþã foarte grea.
Dupã victoria într-o campanie
împotriva unui trib sãlbatic ce sãlãºluia prin codri ºi mlaºtini, Volodymyr a hotãrât ca din recunoºtinþã
faþã de zeul Perun sã fie sacrificat
un om. Sorþii au cãzut (nu întâmplãtor!) asupra unui tânãr creºtin pe
nume Ivan. Tatãl acestuia - creºtinul Feodor a refuzat sã-ºi dea fiul
pentru a fi dus la pieire. Ca urmare
amândoi au fost uciºi în mod bestial de gloata dezlãnþuitã.
Se pare cã aceastã barbarie l-a
impresionat pe cneaz ºi l-a pus pe
gânduri. În plus, în contextul relaþiilor cu popoarele vecine creºtine,
mult mai dezvoltate, sub toate aspectele: grecii, românii, bulgarii,
sârbii, moravii etc., el ºi-a dat seama cã ar fi mult mai bine sã se ridice la nivelul acestora, ceea ce ar fi
imposibil în condiþiile ignoranþei ºi
pãgânismului. El a observat cã popoarele creºtine aveau precepte ºi
idealuri superioare, ceea ce a dus
la dezvoltarea lor sub aspect moral
ºi politic, în cele din urmã ºi economic. Sfinþii fraþi Chiril ºi Metodiu aduseserã lumina Sfintei Scripturi pe care au tradus-o din greacã
în slavonã. Pânã ºi varegii (vikingii) care-l ajutaserã pe Volodymyr
sã cucereascã Kievul erau aproape
în totalitate creºtini. Dar cel mai
mult l-a impresionat pe Volodymyr
cultura puternicului Bizanþ - principalul bastion ºi izvor al ortodoxismului rãsãritean.
Aºadar, are loc o schimbare în
ideile ºi intenþiile cneazului Volodymyr care, ºi sub influenþa amintirii slãvitei sale bunici, împãrãteasa Olga, începe sã încline cãtre
schimbarea credinþei religioase în
þara sa. Îºi dãdea seama, însã, cã
pentru aceasta ar avea mult de luptat cu conservatorismul vechilor
tradiþii pãgâne, adânc înrãdãcinate
în popor.
Devenind cunoscutã þãrilor
învecinate dorinþa cneazului Volo dymyr de a adopta o nouã religie,
dupã cum spune cronicarul Nestor

în letopiseþul sãu, au început sã
vinã la Kiev delegaþii cu diferite
oferte: de la mahomedani, de la iudei, de la germani creºtini de rit
roman. Dar trimiþând reprezentanþi
în Bizanþ, care au fost teribil de
impresionaþi de frumuseþea preceptelor creºtine ºi mãreþia slujbelor religioase, cneazul ºi-a exprimat opþiunea clarã pentru a trece la
religia creºtinã de rit grecesc.
Obiºnuit însã sã obþinã totul
numai prin luptã, cneazul a vrut sã
dobândeascã ºi credinþa creºtinã
prin cucerire. Pentru asta a trimis
oaste mare în Peninsula Taurida
(actualmente Crimeea) ºi a cucerit
Hersonesul (localitate care s-a numit ulterior Korsun) care aparþinea
grecilor. Se spune cã a cucerit-o
printr-un ºiretlic: tãind conductele

cunoºteau prea bine limba de aici,
de aceea, cneazul a chemat preoþi
din Bulgaria, care slujeau în limba
slavonã. A înfiinþat apoi ºcoli care
sã formeze preoþi autohtoni.
Încetul cu încetul Rusia Kieveanã îºi schimba înfãþiºarea. Dupã
cum spune cronicarul Nestor,
cneazul a întreprins cu mare osârdie construirea de biserici ºi mãnãstiri. La Kiev, s-au înãlþat primele
biserici din piatrã. Pe locul unde se
aflase idolul zeului Perun a fost
construitã o bisericã cu hramul
Sfântului Vasilie, iar pe locul unde
s-au botezat kievenii - o bisericã cu
hramul Sf. Apostol Petru. Pe locul
unde au fost uciºi primii martiri:
Ivan ºi Feodor (ulterior canonizaþi)
a fost ridicatã o catedralã cu hramul Maicii Domnului. I se spunea

vãrat pãrinte pentru toþi supuºii sãi,
care acum aveau oricând intrare la
dânsul ca sã-ºi spunã pãsurile. Era
deosebit de generos faþã de bolnavi, invalizi ºi cei fãrã adãpost. Cu
ocazia fiecãrei sãrbãtori porneau de
la palat cãruþe încãrcate cu alimen te pentru a fi împãrþite celor nevo iaºi. Pentru bunãtatea sa poporul la numit în balade „Soarele cel
strãlucitor“.
Dar introducerea creºtinismului
a adus schimbãri radicale ºi în
sânul populaþiei. Dupã cum se ºtie,
pãgânii nu aveau nici temple nici
preoþi ºi nicio moralã care sã-i înveþe comportarea în societatea
omeneascã, a oamenilor unii faþã
de alþii. Oamenii acesteia, deºi din
naºtere erau buni, primitori, cinstiþi
ºi sinceri, erau dominaþi de aspri mea ºi cruzimea obiceiurilor. Oricine avea
dreptul sã-ºi batã sau
chiar sã-ºi ucidã duºmanul. Femeia era
sclava bãrbatului, lipsitã de orice drepturi.
Poligamia era o practicã curentã.
Între familii, neamuri, triburi domneau permanent conflictele. Analfabetismul era total, nu exista alfabet. Casele, utilarea acestora, îmbrãcãmintea, armele - totul era primitiv. Lucruri mai bune se puteau
obþine doar cumpãrându-le la preþuri ridicate de la negustorii strãini
- arabi, greci, hozari.
Creºtinismul a adus un spirit
nou. Nivelul cultural al populaþiei a
început sã se ridice, sub influenþa
propagãrii sfintelor învãþãturi s-a
produs o schimbare a moravurilor,
tot ce fusese sãlbatic, barbar, ura,
rãzbunarea etc. dispãrea încetul cu
încetul. Poporul a început sã deprindã înaltele principii morale ºi
sã cunoascã reperele culturii universale. Sclavii nu mai erau oropsiþi, deprinderile negative din familie au dispãrut, a crescut rolul fe meii în familie ºi societate. În relaþiile dintre familii, neamuri, triburi
a fost înlãturatã ura ºi duºmãnia.
Creºtinismul a adus pe teritoriul
Rusiei Kievene un spirit nou în toate domeniile. S-a produs un reviri ment al ºtiinþei, culturii, legislaþiei,
artei. Din Bulgaria s-a adus scrierea slavonã.
Din Rusia Kieveanã creºtinismul s-a rãspândit mai târziu ºi la
Moscova, Bielorusia ºi Lituania.
Pe plan intern, politica cneazului Volodymyr s-a axat pe centralizarea statului, unificarea atât
politicã, cât ºi ideologicã a diferitelor neamuri, triburi. În anii domniei sale s-a desãvârºit formarea
Rusiei Kievene. De asemenea, s-a
înfãptuit o reformã administrativã
precum ºi o reformã a sistemului
financiar. Pentru prima datã se bat
monede din aur ºi argint. Totodatã,
Volodymyr a perfecþionat legislaþia, introducând aºa-numita „Lege a pãmântului“.
Capitala s-a întins tot mai mult,
iar la graniþele þãrii au început sã se
construiascã fortãreþe de apãrare.

1025 de ani de la creºtinarea Rusiei Kievene
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de lemn care aprovizionau localitatea cu apã.
Dupã aceastã victorie a trimis
soli împãraþilor greci Vasilie ºi
Constantin care sã transmitã solicitarea cneazului ca ei sã i-o dea de
soþie pe sora lor mai micã Ana, în
caz contrar ameninþând cu atacul
asupra Þarigradului. Prin aceastã
cãsãtorie cneazul Volodymyr urmãrea crearea unor legãturi de familie
cu cei mai puternici domnitori din
Europa acelui timp. Ca rãspuns,
împãraþii i-au impus condiþia ca el
sã se boteze în religia creºtinã.
Lãsându-se cu greu convinsã de
fraþii sãi, care considerau avantajoasã alianþa cu un popor atât de
mare ºi puternic, domniþa Ana a
venit în cele din urmã la Korsun
împreunã cu un mare alai de feþe
bisericeºti.
Botezul cneazului Volodymyr a
avut loc la Korsun în anul 988. La
botez a primit numele de Vasilie.
Urmându-i exemplul, s-au botezat
ºi cei mai mulþi drujnici ai sãi.
A urmat cãsãtoria lui cu domniþa Ana. Pe-atunci Volodymyr
avea 26 de ani.
Plecând apoi la Kiev, Volodymyr a pus sã fie botezaþi cei 12 fii
ai lui, precum ºi oamenii cei mai
apropiaþi. Apoi a poruncit distrugerea tuturor idolilor pãgâni: cei din
piatrã au fost sfãrâmaþi, cei din
lemn au fost tãiaþi în bucãþi ºi puºi
pe foc. Principalul zeu Perun a fost
legat de coada unui cal ºi târât pe
un deal deasupra Niprului de unde
a fost aruncat în valuri ºi înghiþit de
fluviu.
Volodymyr a hotãrât botezarea
tuturor locuitorilor Kievului la data
de 1 august (14 august pe stil nou)
988, când au fost adunaþi pe malul
Niprului, unde se aflau ºi preoþii
care urmau sã îndeplineascã aceastã sfântã tainã.
Desigur cã aceastã ceremonie
nu era de ajuns. Mai trebuia ca po porul sã înveþe toate preceptele
creºtinismului, sã cunoascã Sfânta
Scripturã. Asta nu se putea realiza
decât cu ajutorul preoþilor. La început au fãcut-o preoþii din Bizanþ
veniþi odatã cu domniþa. Dar ei nu

ºi Biserica Zecimii, cãci Volody myr instituise pentru întreþinerea
acesteia o zecime din veniturile
sale.
Din Bulgaria ºi Grecia cneazul a
adus meºteri constructori care au
ridicat ºi ornamentat biserici, mãnãstiri ºi chiar palatul domnesc.
Au fost construite numeroase
mãnãstiri care au devenit adevãrate
focare de culturã, cãci în ele s-au
concentrat traducãtori ai cãrþilor
greceºti, cronicari, medici, pictori
de icoane.
Dupã botezul sãu, cneazul Volo dymyr, timp de 27 de ani, a trudit
din rãsputeri pentru extinderea
religiei creºtine în toatã þara. Pentru
aceasta, a împãrþit tot teritoriul în
12 zone, punând la conducerea
fiecãreia pe câte unul din fiii sãi,
care au fost trimiºi acolo împreunã
cu preoþi având misiunea de a rãs pândi noua religie, a induce morala
creºtinã ºi cutume mai umane.
Însã nu a fost atât de uºor de introdus creºtinismul în provincie,
mai ales la sate; pe-alocuri, propovãduitorii erau alungaþi, iar unii
oameni se întorceau la idolatrie, în
special în locurile mai îndepãrtate,
în satele situate prin codri mai erau
idoli cãrora li se aduceau jertfe. De
aceea, pentru luminarea poporului
cneazul Volodymyr a pus mare
accent pe înfiinþarea de ºcoli în oraºele mari.
Biserica ºi-a stabilit ierarhia,
ghidându-se dupã indicaþiile Patriarhiei bizantine, care a trimis aici
un mitropolit, 6 episcopi ºi numeroºi preoþi. În scurt timp, Mitro polia kieveanã a fost împãrþitã în
eparhii. Au fost chemaþi preoþi din
Bulgaria, iar mai târziu au început
sã iasã din ºcoli ºi preoþi autohtoni.
Trebuie menþionat cã la aproximativ 50 de ani dupã domnia lui Volo dymyr Rusia Kieveanã avea chiar
un mitropolit autohton pe nume
Ilarion.
Dupã botezul sãu, cneazul Volo dymyr ºi-a schimat radical caracterul, devenind blând, milostiv,
iertãtor, evlavios. Principala sa preocupare era acum creºterea bunãstãrii populaþiei. Devenise un ade-

(Continuare în numãrul viitor)
Olga ANdRICI
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SERHI JADAN „DEPECH MODE“
(Urmare din numãrul anterior)
„Undeva mai departe pe coridor trãieºte
homosexualul Kakao, intelectualul din Donbas.
Maicã-sa lucreazã la biblioteca unei exploatãri
miniere. Kakao este gras ºi antipatic, tot vine pe
la noi, de fapt altã alegere nu are, cine ºi-ar
pune mintea cu un intelectual din Donbas (...).
Kakao poartã un costum de culoarea nisipului
în care aratã ca un adevãrat pãmpãlãu, nu-ºi
dezbracã costumul aproape niciodatã, poate
doar când merge la duº“.
„Undeva, vizavi de noi, tot timpul trãieºte
Marinarul, un ciudat cu urechea dreaptã sfârticatã, spune cã i-a sfârticat-o un câine. Lui
Pavlov? Obligatoriu se gãseºte sã întrebe cineva, aºa ca o glumã. Marinarul în felul lui este un
temãtor de Dumnezeu, sau pur ºi simplu un întârziat, nici nu ºtiu cum sã explic, el, de exemplu, se spalã doar noaptea, spune cã nu vrea sã-l

incomodeze nimeni. Sã te incomodeze cu ce? Îl
întreb mereu. Marinarul roºeºte? Dar continuã
sã se spele noaptea. Iatã ce om ciudat“.
„Dintre alþi prieteni, l-aº putea aminti pe
Karburator, da pe Saºa Karburator, la fel un prieten frumos. Saºa a venit de undeva de la hotar,
cu toate cã aici la tot pasul gãseºti câte un hotar.
Saºa a venit împotriva voinþei pãrinþilor sãi, se
pare cã se întâmplã ºi astfel de lucruri, acasã a
rãmas maicã-sa cu tatãl sãu vitreg. Saºa a terminat ºcoala de ºoferi, are permis de conducere
adevãrat ºi vrea sã-ºi deschidã o firmã de transportat marfã, vrea sã-ºi cumpere un dric ºi sã
care mobilã (...) dacã înþelegeþi despre ce
vorbesc. Odatã ºi-a cumpãrat chiar manuale cu
scheme ºi descrierea automobilelor ºi încerca
sã înþeleagã ceva din ele. A început, dupã cum
aþi ghicit, de la studierea carburatorului. Dupã
un timp manualele au dispãrut, eu înþeleg cã
cineva i-a bãut, cãci altfel de ce ar dispãrea
niºte bunuri...“.
„Pe Vova ºi pe Volodea nu-i agreeazã nimeni, dar toþi acceptã prezenþa lor, sunt studenþi
la Facultatea de Istorie ºi la fel ca marea majoritate a eminenþilor conlucreazã cu KGB. KGBul, bãnuiesc cã a suferit foarte mult din cauza
prezenþei în rândurile sale a acestor doi dãunãtori. Dar se pare cã ordinea e ordine, altfel de ce
ar mai apãrea pe ºtatele lor de platã (...). Vova e
puþin mai înalt, iar Volodea puþin mai plin, când
se îmbatã ies neobservaþi de nimeni pe coridor
ºi încep sã-ºi care pumni unul altuia ºi nu în
glumã, cãci bãtaia se terminã cu dinþi scoºi, cu
muci ºi lacrimi pe face-uri. La început, am
încercat sã-i despãrþim, dar pe urmã ne-am spus
- ce naiba se bat flãcãii, ºi ce dacã, poate la ei,
la istorici aºa se poartã, poate pentru asta le ºi
plãteºte KGB-ul, de ce sã ne bãgãm“.
Bineînþeles, mai este ºi personajul-narator,
care rãmâne fãrã nume o lungã perioadã de
timp, pânã nu este numit în unul dintre dialoguri: Jadan.
Toþi aceºti prieteni trãiesc în propriul lor
spaþiu subcultural dupã legile anarhiei. Eroii
(sau mai degrabã antieroii) romanului sunt înscriºi de cãtre autor în spaþiul harkovian, uºor
de recunoscut datoritã denumirii clãdirilor,
pieþelor, staþiilor de metrou ºi a trenurilor electrice. Acest spaþiu se împarte în douã lumi
diferite.
O lume a celor bogaþi, a celor care conduc ºi
trãiesc în centrul oraºului, ca de exemplu generalul - tatãl Marusei, care în ultimii 10 ani
locuieºte în Harkiv, s-a despãrþit de soþie ºi a
cumpãrat fiicei sale un frumos apartament cu
douã camere într-o clãdire frumoasã din centrul
pieþei, cu vedere spre municipalitate. Însã prezenþa autorului narator, cât ºi a prietenilor sãi în
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aceastã lume este sporadicã ºi aproape întâmplãtoare. Viaþa lor aparþine celeilalte lumi, ale
cãrei coordonate sunt - internatele, restaurantele de gen „împinge tava“, cantinele muncitoreºti ºi tot felul de bombe“... existã un raion...
kilometri pãtraþi de sector privat de nepãtruns,
imediat dupã care încep uzinele, aºa-numite
vechi periferii ale fabricilor ºi uzinelor, unde,
mai ales vara nu întâlneºti pe nimeni...“, sau
coordonate etnice“... rromi din Harkiv ºi-au
îndeplinit, dupã propriul înþeles, vechiul vis
despre sfântul megapolis al rromilor, ... pur ºi
simplu s-au aºezat pe malul râului ºi s-au fortificat cum au ºtiut...“, cartierele mãrginaºe ºi
bineînþeles Gara, - simbolul acestei lumi: „...
în câteva nopþi în Gara de Sud a oraºului Harkiv
puteai vinde orice, chiar ºi sufletul, dacã îl
aveai...“.
Cel mai clar simbol urbanistic al prãbuºirii
þãrii este uzina „fosta mândrie a industriei de
apãrare“ din care la propunerea lui Ceapai eroii
noºtri vor sã fure: „... uzina era în paraginã, la
fel ca ºi toate celelalte lucruri din þarã, tot ce se
putea fura - a furat directorul, ce nu se putea
fura a distrus“.
Un alt simbol al þãrii care se autodistruge
este imaginea peºtelui“ ... peºtele pur ºi simplu
este mâncat pe dinãuntru de aceºti rãpitori, de
un întreg roi de rãpitori..., ce scârbos, gândesc
eu, peºte mort, peºte þigãnesc mort, mâncat pe
dinãuntru, ce oroare“. Peºtele totodatã este ºi
simbolul creºtinismului, la fel îl gãsim ºi în
„Moscoviada“ lui Iuri Andruchovyci, unde de
fapt este biletul spre libertate al lui Otto fon V.
Autorul creeazã imaginea personajului principal folosind comparaþia ºi contrastul, inclusiv
la nivel de vârstã. La diferite vârste, problemele
existenþiale sunt privite dintr-un unghi de
vedere diferit.
Dacã eroul lui Cehov, unchiul Vanea, la 47
de ani ai sãi spune: „Dã-mi ceva. O, Doamne...
Am patruzeci ºi ºapte de ani; dacã presupunem,
voi trãi pânã la ºaizeci, înseamnã cã mi-au mai
rãmas treisprezece. Foarte mult! Cum voi trãi
eu în aceºti treisprezece ani? Ce voi face, cu ce
îi voi umple?
La 19 ani, eroul lui Jadan cugetã asupra sensului vieþii într-un mod naturalist, câteodatã
aproape grotesc: „...cum trãiesc ºi pentru ce? La
ce sunt bune toate acestea? Aceastã luptã pentru
supravieþuire? Acest joc de-a þine socoteala? De
ce îmi trebuie toate astea? Acum am 19 ani,
peste cinci ani, dacã nu mã rãpune vreo boalã
venericã, voi avea una peste alta 24 de ani,
Gaidar la aceastã vârstã nu mai comandã regimentele. Eu ce o sã fac la 24 de ani?“
Eroul, treptat afirmã anarhia ca singura
modalitate de existenþã, negând toate orientãrile
valorice tradiþionale cum ar fi familia ºi þara.
„Desigur, eu nu am nimic împotrivã - acolo,
familia, pãrinþii, totul e normal, sunt de acord
cu asta. Dar astea pur ºi simplu nu sunt atât de
importante cum par, e un fel de poantã pe care
toþi o repetã - familia, familia...“ sau „Liniile
aeriene, aeroporturile, stewardesele - sunt doar
o ficþiune. Nu sunt o necesitate REALÃ, înþelegi? Trebuie pãstrate numai necesitãþile.
Armata la fel nu este o necesitate REALÃ...
Armata a fost creatã numai pentru scopul de aºi justifica existenþa continuã.
Mai mult de atât, anarhia devine modul de a
gândi al eroului, ceea ce îl duce la negarea credinþei: „Eu nu cred în memorie, eu nu cred în
viitor, eu nu cred în providenþã, nu cred în cer,
eu nu cred în îngeri, eu nu cred în dragoste...“.
Aceastã frustrare îl conduce pe autor spre
absurd cum ar fi negarea lui Dumnezeu“... ªtiu
de o prezenþã, aici în cerurile negre, deasupra

noastrã, a urmãtorului satan, de fapt singurul de
a cãrui existenþã niciodatã nu mã voi îndoi.
Reflectând asupra categoriilor eterne ale existenþei umane, eroul îºi creeazã propria formulã
de fericire: „Fericirea ºi liniºtea existã datoritã
unei combinaþii logice a mii de piese anormale,
schizofrenice, nefolositoare nimãnui, care
formeazã ceva unic ºi creeazã o imagine completã a ceea ce înseamnã fericirea, a ceea ce
înseamnã viaþa ºi cel mai important - a ceea ce
înseamnã moartea.
În consecinþã, în caracterele eroilor romanului „Depech Mode“ sunt întruchipate foarte clar
ideile existenþialiste ale lui Sartre ºi Heiddeger
despre sentimentele de groazã ale propriei neputinþe faþã de alþi oameni, faþã de stat, ºi de
conºtientizarea propriei morþi. În aceastã atmosferã sumbrã de prãbuºire a imperiului, ei
adoptã o atitudine pesimistã.
Tabloul realitãþii sumbre, a inutilitãþii ºi eºecului omului modern care nu e în stare sã ducã
la capãt nici o faptã, atinge punctul culminant la
finalul romanului. Eroii lui Jadan nu reuºesc sã
atingã obiectivul cãlãtoriei sale ºi din aceastã
cauzã simt un gol în suflet, se simt neajutoraþi.
Jadan se adreseazã mentalitãþii europene,
poate încã neadormite pe veci, a ucrainenilor a
cãror menire este de a fi europeni, dar ei, de
câteva secole, obligaþi sau de bunã voie se dezic
de aceastã menire. Laitmotivul romanului este
dorul tãinuit dupã Europa, care iese la suprafaþã
în ultimele paragrafe la fel ca ºi în „Moscoviada“ lui Andruchovyci: „Uneori visãm la Europa. Iar noaptea ne plimbãm pe malul Dunãrii.
ªi amintirile ne podidesc: mãri calde, porþi de
marmurã, pietre fierbinþi, plante agãþãtoare din
sud, turnuri singuratice. Numai cã toate astea
nu þin mult“.
La fel ºi autorul romanului „Depech Mode“
lasã pentru cititor o micã fisurã prin care
pãtrunde o razã de luminã - imaginea simbolicã
a melcului, care este personificarea eroului sãu,
într-un sens mai larg, a întregii generaþii contemporane autorului „... obosit ºi chinuit de depresii, melcul... începe sã se tãrascã cu spatele
spre Vest, spre cealaltã parte a platformei. Eu
chiar cred cã acest drum o sã-i ajungã pentru tot
restul vieþii“.
Mihai TRAISTA

Cristian Cega

Plouã
(din „Curierul ucrainean“, nr. 243-244)

Canicula îmi arde inima
ªi nu mai pot lucra la cartea iubirii,
O ploaie bunã dacã ar urma,
Aº fi din nou în culmea fericirii.
Soarele a uscat pânã ºi salcâmii
ªi pãmântul e negru ºi pustiu,
A vremi de urgie urlã câinii,
Dar eu simt nevoia sã scriu.
Poate canicula-i pedeapsã datã nouã
Poeþilor, sã mai tãcem o vremeDeci, Doamne, dacã faci cumva sã plouã,
Promit cã nu mai scriu curând poeme !
Lucian PERþA
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Hryhir TIUTIUNNYK:
În casa noastrã se întunecã devreme. Asta pentru
cã suntem sub pãdure. Pe vârfurile copacilor mai
sclipeºte roºiatic poleiala de gheaþã, iar printre
trunchiuri ºi în tufiºurile înfundate de zãpadã, se þes
umbre, se strecoarã pe ferestrele din faþã ºi se aºazã
prin unghere - mute ºi reci. Dintr-odatã, casa devine
mai micã, tavanul mai scund.
Pãdurea vuieºte înspãimântãtor, îºi sunã cãtuºele
de gheaþã, în tindã gãinile bocãne cu gheare
îngheþate ºi, fâlfâind ºuierat din aripi, zboarã pe
stinghie.
Terminând treburile pe afarã, mama bagã pe uºã
un braþ de paie ºi-l trânteºte lângã sobã. De ger,
paiele-s þepene, scârþâitoare. Pe podea se aºterne un
val rece.
- Se lasã ger, - anunþã mama ºi, zgribulindu-se,
îºi suflã îndelung în pumni, îºi moaie vârful
degetelor în ciubãraºul cu apã ca sã le încãlzeascã ºi
sã-i treacã durerea provocatã de frig.
- Eºti supãrat, fiule? - mã întreabã dumneaei ºi
mi se uitã în ochi cu un fel de fricã umilã.
Îi vãd în întuneric buzele negre ºi zbârciturile de
sub ochi, adunate în pete rotunde.
- Doamne, ce slab eºti... ca un þâr. Da' ce, vouã,
studenþilor, nu vã dau mâncare, cum le dau soldaþilor?
Îmi vine sã-i iau mâinile în mâinile mele, sã le
frec uºor, sã-mi îngrop faþa în ele ºi sã mã bucur cã
am ºi eu mamã - bunã, ca a tuturor. Dar asta numai
pentru o clipã... Ea îmi ciufuleºte timid pãrul ºi simt
cum îi tremurã degetele: mama plânge.
- Tu, fiule, mai bine m-ai ocãrî, decât sã stai
aºa... Ai venit de trei zile ºi taci întruna. Oare mama
chiar nu mai are loc în inima ta?...
Dumneaei ºade îndelung pe laviþã lângã prag, de
parcã nici n-ar fi stãpânã în casa asta. Apoi se
dezbracã încet ºi, obositã ºi amãrâtã, aprinde lampa.
Paiele s-au dezmorþit ºi s-au scurs într-o bãltiþã.
ªi când, lãsându-se pe vine, dã sã facã focul în sobã,
mãnunchiul de paie sâsâie ºi multã vreme nu se
aprinde.
Aºa fusese ºi în acea searã. O þin minte în cele
mai mici amãnunte, mi-a apãrut nu o datã în faþa
ochilor ºi nu o datã mi s-a arãtat în vis în cei optsprezece ani cât am fost fãrã mamã, fãrã mângâierea
ei, fãrã poveþe - optsprezece ani între oameni strãini, adesea foarte cumsecade, dar strãini...

Vitrina literarã
În amurg

mama e afundatã pânã la brâu într-o ceaþã neagrã...
Dumneaei a uitat de mine. E tristã, amãrâtã ºi
probabil e gata sã plângã, din cauzã cã n-a venit el.
Îl aºteaptã de cum s-a înserat ºi l-a aºteptat ºi toatã
ziua. ªtie cã el are nevastã ºi copii, ºtie cã mâine
dimineaþã poarta noastrã va fi mânjitã cu pãcurã ºi
va trebui s-o rãzuiascã cu cuþitul, ascunzându-ºi faþa
în broboadã, - ºtie, dar îl aºteaptã.
Dar iatã cã apãsãtoarea liniºte din casã a fost
strivitã de un cântec. El s-a iscat din beznã, încet ºi
înfricoºãtor, de parcã nu-l îngâna un om, ci o nãlucã
din poveste... Acel cântec mi-a strãbãtut spinarea ca
un fior de gheaþã ºi mi s-a înnodat în gât, pentru cã
îl cânta nu mama, ci o strãinã frumoasã, cãreia nu
ºtiu de ce eu îi spun mamã. Poate eu într-adevãr am
fost gãsit în grãdinã printre verze ºi am fost dat
acestei femei...
of, Doamne, Doamne,
Am fãcut pãcat El are nevastã,
Dar mi-a cãzut drag...
ªi asta zilnic: þipã, mã bate, iar dupã aceea
plânge sau cântã uite-aºa. Îmi vine sã-i strig: „Taci
odatã!“, dar mi-e fricã ºi rãscolesc în tãcere jarul din
sobã, care se încheagã în bulgãri tari ºi aproape cã
fierbe - cicã e semn cã se lasã ger.
Hei, cucule, cucule,
De ce-mi cânþi din zori?
oi ºti ºi tu, cucule,
De-al meu chin ºi dor?...

Dar deodatã cântecul amuþeºte. Dincolo de fereastrã, scârþâi zãpada, cineva bãtu în uºa tindei.
Mama sare de pe laviþã. Pãrul ei lung, rãsucit în coc,
se desface în ºuviþe negre ºi unduioase ºi i se revarsã
pe umeri. Desculþã, despletitã, beatã de bucurie, dã
fuga în tindã. Îl aud cum râde zgomotos ºi plin de
el. Intrã amândoi în casã îmbrãþiºaþi - veseli, fericiþi... Nici nu se uitã la mine.
Pe el îl ºtiu bine. Umblã mereu într-un cojoc
scurt ºi într-o bluzã de la care au fost tãiaþi nasturii
metalici cu steluþã ºi au fost cusuþi alþii, de os. ªi
***
mai poartã ºi pantaloni militari în formã de balalaicã, ºi o curea îngustã, cu care o bate pe mama
Asta s-a întâmplat în '42. Iarnã. Viscol. Uneori, când se îmbatã...
dinspre grãdini, rãzbat surde bubuituri - trosneºte
- Ia, marº pe cuptor ! - aud din spate, ºi codiriºtea
gheaþa pe râu. Eu hoinãresc zilnic pe acolo ºi îmi scapã din mânã.
cunosc fiecare crãpãturã, cum îmi cunosc peticele
- Lasã-l, de ce-l repezi? - zice el cu o uºoarã
de pe hainã. Trebuia sã le cunosc, cãci patina mea dojanã.
de lemn, cam ºubredã, legatã cu cablu telefonic de
Dar în glasul lui nu simt milã fãþã de mine. Simt
o ciubotã veche a tatei, nimereºte destul de des în îngãduinþa umilitoare, ca o pomanã, a omului fudul
acele crãpãturi viclene. Dar încã nu-i mare nenoro- ºi plin de el. Aº fi în stare sã mã reped la ei cu pumcire dacã nimereºti în vreuna. Însã dacã þi se rupe nii, dar în loc de asta, mã caþãr iute pe cuptor, ca o
haina sau îþi plesnesc pantalonii în genunchi, ei, ºopârlã încolþitã. Acolo miroase a lut încins ºi a praf
atunci...
de casã.
Eu mã întorc acasã pe înserate. Poate mama n-o
Ei stau ºi ºuºotesc îndelung. Mama se strãsã observe pânã dimineaþã nimic, iar mâine oi vedea duieºte sã parã supãratã, sã vorbeascã apãsat; dar eu
ce-o fi !
ºtiu: dumneaei doar se preface, vrea sã se rãzbune
Mã strecor pe uºã cu bãgare de seamã, într-o pe el pentru cã l-a aºteptat atât de mult... Apoi o sã
rânã, ºi încã din prag zic spãºit:
se smiorcãie, cerºind iertare, o sã-l numeascã lãbuº,
- Mamã, sã aduc poate niºte paie ºi sã umplu ursuleþ ºi alte vorbe miorlãitoare.
soba?
Probabil ca sã-l atingã unde-l doare, a început
Iar dumneaei:
sã-i povesteascã despre tatãl meu, cum se închina la
- Ia fã-te-ncoa', ºtrengarule!
ea ca la o icoanã, cum n-o lãsa sã facã nimic ºi-i
ªi de-acum, dupã acel „fã-te-ncoa“, înþeleg cã smulgea lucrul din mânã.
n-o sã scap de pedeapsã cu niciun chip...
- Eu se întâmpla sã mai dorm încã, iar el, ia te
Mai apoi, dupã ce mi se usucã lacrimile, eu chiar uitã, a muls de-acum vãcuþa, a adus lemne în casã.
aduc în casã paie ºi mã apuc sã aþâþ focul. Pe Se lãsa în genunchi ºi le aºeza câte unul sub prichipodeaua presãratã cu nisip, încep sã se zbenguie ci, încet, sã nu facã zgomot ºi sã mã trezeascã.
luminiþe roºii, în casã se mai lumineazã. Mã las în
- Înseamnã cã a fost un prost. Vouã, muierilor, cu
genunchi lângã gura sobei ºi scormonesc jarul cu o cât vã cautã omul mai mult în coarne, cu atât vã
codiriºte veche ºi afumatã.
nãrãviþi mai tare...
Mama ºade pe laviþã cu picioarele adunate
Deasupra capului meu duruie ceva. În pod, vreun
dedesubt ºi priveºte pe fereastrã. În geamul negru, ºoarece dã de-a dura un ºtiulete de porumb. În horn
ca într-o copcã, se oglindeºte faþa ei tânãrã, fru- vuieºte vântul ºi împroaºcã pe sub tabla ºuberului
moasã, cu o aluniþã întunecatã pe bãrbie. Când funingine rece.
mama râde, aluniþa dumneaei e bunã ºi cumsecade,
Þin minte ziua când a plecat tata pe front. El,
iar când se supãrã, devine fioroasã ºi rea. Mama e strãinul ãsta, l-a îmbrãþiºat atunci pe tata ºi i-a spus:
îmbrãcatã de sãrbãtoare: bluziþã albã din mãtase de
- Ei, Mykola, ai grijã cum te descurci pe-acolo,
paraºutã, iar fusta neagrã se contopeºte cu întune - cã aici noi, ãºtia din spatele frontului, o s-o scoatem
ricul, de aceea mie, privind-o de jos, mi se pare cã cumva la capãt.
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ªi tata a plecat.
La vreo jumãtate de an, într-o noapte, aud prin
somn o vânzolealã grea în tindã ºi vocea mamei,
ciudatã, turbat de veselã ºi înãbuºitã: „Ah, neruºinatule! Nici n-a apucat bine omul sã plece de
acasã...“ Am îngheþat de spaimã ºi am dat, grãbit, sã
cobor de pe cuptor.
Dar mâna mea nimerea mereu peretele ºi asta
m-a speriat ºi mai tare.
- Mamã! - am þipat eu ºi am început sã plâng.
Ea a rãspuns liniºtitã ºi chiar supãratã:
- Ce vrei?
- Cine-i acolo?
- Nimeni. Dormi!
M-am liniºtit puþin, m-am culcat ºi apoi, mult
timp, am ascultat cum, undeva în pernã, ticãie inima
mea...
ªi uite cã abia acum am înþeles cã atunci am fost
pãcãlit. Am înþeles, ºi dorinþa de rãzbunare m-a
îmbrâncit de pe cuptor. Sãrind jos, am dãrâmat
vãtraiul care a cãzut pe podea.
Mama a sãrit speriatã din pat.
- Un' te duci, bãiete?
Am rãspuns înadins nepãsãtor ºi grosolan:
- Ce sari aºa? Vreau afarã, de aceea m-am sculat.
Apoi mi-am îndesat pe cap cãciula á la Budionâi,
cu moþul rupt, mi-am bãgat picioarele în cizme ºi,
târºindu-le, am ieºit în tindã.
- Pune pufoaica pe tine, e frig, - strigã mama în
urma mea.
Uºa de la tindã e îngheþatã, se deschide greu,
scârþâie ºi lasã sã se strecoare într-un colþ o razã de
lunã.
- Cot-cot-cot? - întreabã din pod gãinile stârnite.
Vântul tãios îmi închide gura cu un dop îngheþat, iar
zãpada sclipeºte ºi-mi face cu ochiul: nu te teme,
fugi.
Am sãrit gardul la vecini ºi m-am pitit dupã un
nãmete.
La o vreme, a scârþâit uºa, în deschizãtura neagrã
a apãrut mama, doar în cãmaºã, desculþã, despletitã.
- Fiule! N-auzi, bãieþelul meu! Unde eºti?...
Eu nu rãspund, ci, aplecându-mã ºi clãnþãnind
din dinþi, am tulit-o spre râu, împiedicându-mã de
muºuroaie. Uite cã s-au terminat ºi straturile, începe
lunca. Iar mai încolo, luceºte gheaþa de pe râu.
- Fi-u-ule-e,- se aude de departe, - mãi bãiete-ee, mã-ã...
„Acuma poþi sã strigi cât vrei“, - mã gândesc,
îmi fac frumuºel vânt ºi alunec vesel în zbor pe
gheaþã.
Trebuie s-o þin tot într-o fugã trei kilometri. În
cãtunul de peste râu trãieºte mãtuºa mea, sora tatei.
Ea mã iubeºte, îi e milã de mine, îmi zice „bietul
orfan“, iar pe mama o face „curvã“. Noaptea asta
am sã dorm la ea, dupã aceea am sã iau pufoaica,
obielele ºi am sã plec pe front, la tata. Iar mãtuºii
am sã-i spun cã mã duc la mama.
Mã înveselesc ºi chiar mi se pare cã mi-i mai
cald...
...Mai apoi, am auzit de la oamenii care au trãit
în acei ani o vorbã: rãzboiul pentru unii-i mumã,
pentru alþii - ciumã, dar întotdeauna, fie cã era spusã
în ºoaptã, cu menajamente, fie în gura mare, cu
scârbã, aceastã vorbã trezea în mine o urã sãlbaticã
faþã de strãinul ãla ºi o dragoste mândrã, copilãreºte
geloasã faþã de tata. Pe tata mi-l amintesc doar un
picuþ: dumnealui era mare ºi palma o avea tot mare.
Adesea îºi punea acea palmã pe capul meu, ºi atunci îmi era cald ºi bine, ca sub cãciulã. Poate de aceea
acum, când vãd pe creºtetul vreunui bãieþel mâna
tatãlui sãu, îmi doresc sã fiu iarãºi mic...
***
În casã s-a întunecat ºi mai tare: s-a afumat sticla lãmpii. Paiele din sobã s-au stins, ºi jarul s-a
acoperit cu cenuºã tremurãtoare.
Mama îmi ciufuleºte pãrul cu duioºie, ºi mâna
dumneaei e uºoarã ca aripa unei pãsãruici.
- Nu te mai gândi la asta, fiule. Nu trebuie. Mã
voi cãi toatã viaþa, deºi nu mi-a mai rãmas mult de
trãit...
Îmi ºterge ochii cu degetele ei scorojite.
Traducere din limba ucraineanã de
Corneliu IROd
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Vasyl Dovhyi
La aniversarea a 150 de
ani de la naºterea marelui
clasic Olha Kobyleanska

PRINÞESA

ACTUL I
TABLOUL ÎNTÂI
Dimineaþa în casa învãþãtorului Milko
Ivanovici. Mobilierul camerei de oaspeþi e
amestecat cu unul mai vechi, moºtenit de la
pãrinþii lui Milko ºi ale soþiei sale Pavlynka. Pe
podea se aflã un covor lucrat de meºteri locali.
Pe pereþi - un ceas de epocã, tablouri în rame
aurite, o mulþime de fotografii.
În stânga - un divan cu garnituri în stil
ampir. În centru - o masã, câteva scaune. În
fundul camerei - scãri de lemn ce duc în camera fetelor. (Dupã dejun dialogheazã Milko,
Pavlynka ºi fiica lor Lena).
Pavlynka (cãtre Milko, continuând sã aranjeze masa). Pot sã-þi ofer o cafea, Milecik?
Dulce?
Milko (îºi aprinde luleaua). Un pic mai
târziu...
În camera de oaspeþi intrã Natalia cu un
buchet de flori de pãdure.
Ceasul bate ora unu.
Natalia. Bunã ziua, mã scuzaþi (Se uitã la
ceas, ridicã pãlãrioara de pe cap), am întârziat... (Pune buchetul în vaza ce stã pe o mãsuþã)
Pavlynka cu fiica sa îºi schimbã privirile în
tãcere.
Pavlynka (cu un ton aspru) Iar ai adus în
casã acest miros de pãmânt, de parcã ai fi stat
în mormânt... Pe unde umbli?
Natalia (Se face cã n-aude pe mãtuºã-sa ºiºi admirã florile). Doar în pãdure, acolo e atât
de frumos...
Pavlynka (nemulþumitã). Noi am luat
dejunul.
Natalia o priveºte insistent pe Pavlynka,
zâmbeºte.
Pavlynka. Ei, încã mai zâmbeºti? Poate vrei
sã demonstrezi cã în lume nu se trãieºte greu...
Natalia miratã se ridicã pe scãrile de lemn
în camera fetelor.
Pavlynka cu o privire nemulþumitã o petrece
în sus.
Lena. Mamã, trebuie sã plec la Zonea (iese).
Pavlynka (cãtre Milko). Ei, Milecik, soarta-i
nedreaptã cu noi. Pe lângã grija propriilor
copii, mai avem necazuri ºi cu Natalia...
Milko. Trebuie sã suportãm ºi asta...
Pavlynka. Ce-þi este ea? Nepoatã. Pentru
mine ea rãmâne o strãinã abandonatã. Uite, eu
presimt ce soartã-i aºteaptã pe fiii mei. Se va
agãþa de gâtul unuia…
Ioan CHIdEªCIUC
Milko. Eu cred, Pavlynka, cã nu. Nu-mi bat
capul cu ea. Vine timpul ºi se va mãrita, ai sã
vezi, e frumoasã...
Personaje:
Pavlynka (miratã). Frumoasã?
Milko (hotãrât). Frumoasã...
Natalia Verkovycivna - sorã, 20 ani
Pavlynka. Milecik (râde), frumoasã?!... O
Vasyl Oreadin - flãcãu, 24 ani
creaturã nefericitã. Umblã cu Lenocika la seMilko Ivanovyci - învãþãtor, 48 ani
rate... dar mãcar vreun tinerel sã se apropie cu
Pavlynka - soþia sa, 43 ani
vreun dialog. Pe lângã ea roiesc vârstnicii.
Lena - fiica lor, 23 ani
Milko. E adevãrat. De multe ori mi s-a spus
Ivan Marko - medic, 28 ani
cã eu am o nepoatã... (Se duce la divan, se
Mama lui Ivan - 62 ani
aºazã ºi rãsuflã obosit).
Maria - îngrijitoare, 40 ani
Pavlynka. Simpaticã? Milecik, Milecik, eu
Zonea - prietena Lenei, 22 ani
nu de mult iar am gãsit sub perna ei o asemeLorden - învãþãtor, vãduv, 43 ani
nea carte! ªi nu pot sã te iert cã i-ai permis sã
Oksana - femeie tânãrã, 25 ani
citeascã...
Roman - soþul Oksanei, 32 ani
Milko. Ei, ajunge, liniºteºte-te... Eu, de ziua
Silvia - femeie tânârã, 30 ani
numelui ei, n-am putut sã-i refuz nimic.
Domka - servitoare, 55 ani

Vasyl Dovhyi (n. la 1 august 1941) este scriitor, dramaturg ºi jurnalist, membru al Uniunii
Naþionale a Scriitorilor din Ucraina, jurnalist
emerit al Ucrainei, laureat al ordinului Sfântului Cneaz Volodymyr cel Mare - întocmai ca
Apostul ... clasa a III-a. Este absolvent al Facultãþilor de Istorie din Cernãuþi (1945) ºi jurnalism, dedicându-se din tinereþe dramaturgiei.
Este autor al marelui serial - 20 de serii TV
„Prinþesa“ dupã nuvela autobiograficã cu acelaºi titlu a olhãi Kobyleanska (telefilm realizat
de televiziunea centralã din Kiev) are un serial
... „Zorii timizi“ (6 serii), o mulþime de piese
într-un act („Cordun“, „Într-o zi de august“,
„Maria din New York“, „Soarele înalt“) ºi poveºti dramatizate pentru copii („Baltagul - mi nune“, „Împãrãþia minunatã a lui Molfar“,
„Peºtiºorul minune“ etc., colaborator al publicaþiilor TV din rusia, românia, Serbia etc.
Din 1976 a lucrat la televiziunea din Cernãuþi ºi timp de peste trei decenii a ocupat funcþia
de director radio-TV. Împreunã cu colectivul
de jurnaliºti ºi operatori a alcãtuit o adevãratã
cronicã TV a Bucovinei care a intrat în istoria
Ucrainei.
S-a remarcat la concursurile panucrainene
(„Ucraina-þarã natalã“, Ucraina unicã) ºi cele
internaþionale („Þara mea natalã“) ºi altele,
unde a primit circa 10 premii.
Ca membru al Uniunii jurnaliºtilor Ucrainei ºi lider al acestora în regiunea Cernãuþi (18
ani) a fost întemeietorul emisiunii „Telefonul
direct“ al radio-TV, promovând astfel în jurnalism adevãrata atitudine democraticã, a pregãtit ºi a condus peste 300 de emisiuni TV,
întâlnindu-se în direct cu oameni mari ºi politicieni precum Ivan Pliuºci, Valeri Pustovoitenko, Viktor Penzer ºi Vitali Korotyci, Evhen Evtu ºenko etc. cu oaspeþi de peste hotare din SUA,
Canada, Austria, Italia.
De 18 ani conduce asociaþia regionalã
„Ucraina-românia“ ºi colaborarea cu judeþele
transfrontaliere Suceava, Botoºani, Iaºi, iar în
prezent se pregãteºte de prezentarea scenicã a
piesei în douã acte „Prinþesa“, dupã nuvela
olhãi Kobyleanska care va fi jucatã în localitãþile din Suceava ºi Cernãuþi.
Vasyl Dovhyi este întemeietorul premiului
„olha Kobyleanska“ atribuit de câþiva ani
oamenilor de culturã, scriitorilor din Ucraina
ºi din românia.
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Pavlynka. Dacã are timp liber, sã coasã, sã
brodeze...
Milko. Uite, vezi, eu o iubesc (Se fãcu cã nu
vede gestul negativ al soþiei). E drept, dacã era
bãiat...
Pavlynka (Se apropie de bãrbat, cu aceeaºi
temã). Fata e ca o piatrã în casã. ªi de-ar avea
vreo moºtenire, niºte bani, dar - nimic. Pentru
cã pãrinþii sãi tot ce câºtigau, mâncau...
Milko. Pavlynka, n-au terfelit nimic (se
ridicã ºi se apropie de nevastã). Pur ºi simplu
tatãl ei era foarte sãrac... (Natalka iese din camerã se apropie de ei ºi aude dialogul. Vãzându-ºi nepoata, Milko schimbã discuþia). Ei,
Pavlynka, când serveºti cafeaua?
Pavlynka. Îndatã, Milecik, îndatã...
Se duce în bucãtãrie ºi aduce cafeaua.
Milko. Mã grãbesc la serviciu (bea cafeaua). Hai sã mã conduci, Pavlynka.
Pavlynka. Da, mã îmbrac.
Milko ºi Pavlynka ies. Natalia se aºeazã pe
divan, unde ºedea de curând Milko.
Se aude bãtând cineva la uºã. Intrã Maria.
Maria. Bunã ziua. Zonea s-a dus undeva cu
Lenocika. S-au luat de mâini ca cele mai bune
prietene...
Natalia. Mie nu-mi pasã...
Maria. Sunteþi foarte mândrã, domniºoarã
Natalia... Trebuie sã vã înfrânaþi mândria.
Natalia (priveºte pe geam). Eu îmi duº mãnesc pãrinþii... De ce au murit ºi nu m-au
luat cu ei, ci m-au pãrãsit, lãsându-mã orfanã...
Maria. Nu-l supãraþi pe Dumnezeu, domni ºoarã Natalia. Ce vinã au ei?...
Natalia. ªtiu, doamnã Maria, cã n-au nici o
vinã... Dar sufãr. Cât trãia bunicuþa mea, nu mã
simþeam orfanã, dar acum...
Maria. Chiar o duceþi aºa de rãu la pãrinþii
actuali?
Natalia. Pânã la refuz... Mã-nþelegeþi?...
Maria. Aceasta, desigur, cã trãiesc mereu la
strãini ºi le cresc copiii.
Natalia. Zonea îmi spune cã l-aþi iubit pe
veriºorul ei ca pe propriul copil...
Maria. Aºa ºi este... Vasyl parcã-ar fi copilul
meu. Crescut în braþele mele. A plecat undeva
ºi acolo învaþã sau... (rãsuflã greu) nu ºtiu. N-a
mai venit de mult ºi eu tot aºtept ºi-l caut... dar
nu vine... (a vãzut cartea pe masã). Dumneavoastrã citiþi atât de mult!
Natalia. Doamnã Maria, pe mine mã preocupã mult problemele femeii. Nimeni nu
simte atât de profund situaþia femeii subjugate
ca mine...
Maria. Eu nu m-am gândit niciodatã la asta.
N-am avut nici timp ºi nici n-am vrut sã-mi
provoc inima cu asta. Parcã poþi schimba ceva?
Natalia. Eu însã resimt problemele femeii la
tot pasul. Nu pot sã-mi închipui de ce suntem
fãrã nici un drept, de ce trebuie sã suferim
mereu...
Maria. Cã aºa ne-a dat Dumnezeu...
Natalia. Aceasta nu e o explicaþie, cãci în
faþa Domnului toþi oamenii sunt egali. Eh, deaº avea niºte studii...
Maria. Natalocika, sunteþi destul de luminatã pentru o femeie.
Natalia. ªtiþi la ce m-am gândit eu? Cã voi
dobândi cu orice preþ studii superioare.
Maria. Cum? Pentru aceasta trebuie bani
grei.
Natalia (Se apropie de masã). Eu voi face
acele studii singurã ºi voi scrie cãrþi. Asta mi-e
dorinþa cea mare.
Maria. Despre ce?
Natalia. Despre ce?.. Despre noi, despre
pãdure, despre Carpaþi, despre dragoste. Dumnezeule mare, poate cã sunt bunã de ceva.
(Maria îºi ia rãmas bun de la Natalia. Iese.)
(Continuare în numãrul viitor)
Traducere de Ioan CHIdEªCIUC
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Discursul preçedintelui Ucrainei, Viktor Ianukovyci, la
ceremonia depunerii juråmântului de cåtre judecåtorii numiÆi
pentru prima datå în funcÆia de judecåtor profesionist
Stimaþi judecãtori,
Vã felicit sincer cu prilejul depunerii jurãmântului de judecãtor!
Profesiunea aleasã de Dvs. vã oferã o posibilitate unicã de a demonstra cã în Ucraina cea mai
înaltã valoare o constituie omul, drepturile, libertãþile ºi interesele sale.
Datoria voastrã profesionalã este aceea de a
urma aceastã înaltã chemare a judecãtororului ºi de
a contribui la afirmarea, în societatea noastrã, a
idealurilor perene ale justiþiei - independenþa,
obiectivitatea ºi dreptatea.
Aºteptãrile, speranþele ºi aspiraþiile concetãþenilor noºtri spre dreptate sunt strâns legate de munca voastrã zilnicã.
Încrederea societãþii în justiþie depinde de
numeroºi factori, cum ar fi eficacitatea sistemului
judiciar, justeþea sentinþelor judecãtoreºti, conduita
judecãtorilor atât în instanþele de judecatã, cât ºi în
afara lor.
Am convingerea cã respectul faþã de justiþie
depinde într-o mãsurã hotãrâtoare de judecãtori.
Adoptarea de cãtre Dvs. a unor sentinþe obiective, respectarea strictã a prevederilor legii pot
asigura autoritate instanþei judecãtoreºti ca instituþie a statului nostru.
Dumneavoastrã trebuie sã deveniþi un exemplu
în ceea ce priveºte slujirea poporului ucrainean, sã
confirmaþi zi de zi principiile supremaþiei legii ºi
dreptãþii, sã demonstraþi prin toate sentinþele date
cã ordinea de drept în þara noastrã poate ºi trebuie
sã se bazeze numai pe respectarea neabãtutã a
legii.
Aceste sarcini sunt prioritare nu numai pentru
judecãtori, ci ºi pentru toþi aceia care au ca obligaþie apãrarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor
cetãþenilor noºtri, în special a lucrãtorilor din cadrul organelor de ordine.
Cu toate acestea, pânã în prezent, au existat
cazuri când, în loc sã vegheze la respectarea legii ºi
apãrarea cetãþenilor, unii lucrãtori din cadrul
organelor de ordine ajung „infractori cu epoleþi“.
Am în vedere incidentul din Mykolaiv când miliþienii au bãtut ºi au violat cu bestialitate o tânãrã.
Vinovaþii de aceastã infracþiune nu-ºi au locul
în cadrul organelor de ordine, ei trebuie sã fie
pedepsiþi exemplar conform rigorilor legii.
Am luat acest caz sub propriul control ºi nu voi
permite ca vinovaþii sã scape de pedeapsã, mai
ales, cã aici este vorba de cei care trebuie sã-i apere
pe oameni ºi nu sã încalce legea. (...)
În curând, voi aproba raportul procurorului
general pe baza cãruia vor fi aprobate hotãrâri
adecvate.
Cel mai important lucru pe care îl aºteaptã de la
noi oamenii este siguranþa cã organele de ordine
sunt capabile sã-i apere ºi cã ei pot conta pe posibilitatea de a-ºi gãsi dreptatea în instanþã. Numai
aºa vom putea construi statul de drept în care va
domni legea ºi dreptatea.
Stimaþi judecãtori,
În Ucraina este în curs de desfãºurare reforma
sistemului judiciar ºi a sferelor de relaþii publice
legate de aceasta. Avem ca prioritate adoptarea modelului european al proceselor de judecatã.
Apreciem cã în Constituþia Ucrainei trebuie
introduse în primul rând modificãri care sã permitã
garantarea independenþei instanþelor de judecatã în
conformitate cu standardele europene ºi internaþionale.
Acestea sunt chemate sã schimbe actuala procedurã de numire ºi eliberare din funcþie a judecã-

torilor, sã reducã rolul subiecþilor politici ºi sã atribuie prerogative de bazã în rezolvarea problemelor
legate de judecãtori organelor în componenþa cãrora chiar judecãtorii vor constitui majoritatea.
Comisia de la Veneþia a realizat expertiza
asupra modificãrilor propuse. Iar eu trimit chiar
astãzi aceastã lege spre dezbatere în Parlament,
dupã definitivarea propunerilor respective.
Sper cã rezolvarea problemelor care deseori au
fost criticate ºi neînþelese de colegii noºtri europeni va coagula toate forþele politice din Parlament
ºi cã modificãrile la Constituþie se vor bucura de o
susþinere parlamentarã comunã. Importantã rãmâne ºi reformarea organelor din Parchet.
Organizarea ºi modul de funcþionare a Parchetului trebuie ºi ele sã fie aduse în conformitate cu
standardele europene.
Trebuie sã acordãm atenþie ºi modului de
punere în aplicare a hotãrârilor judecãtoreºti. În
Ucraina capãtã tot mai mult un caracter sistematic
ignorarea sentinþelor judecãtoreºti definitive ºi
neîndeplinirea lor conºtientã.
Asemenea acte stimuleazã lipsa de respect faþã
de justiþie ºi de hotãrârile ei, submineazã bazele juridice ale activitãþii organelor judiciare ºi, prin urmare, ale statalitãþii ca atare.
Rãmân de actualitate ºi problemele legate de
reducerea gradului de încãrcare a judecãtorilor ºi a
termenelor de judecatã, asigurarea unitãþii practicilor judiciare, creºterea nivelului de accesibilitate la
justiþie ºi de o mai bunã informare a opiniei publice
despre activitatea instanþelor judecãtoreºti.
Este necesarã, de asemenea, perfecþionarea în
continuare a mecansimului juridic care va asigura
o independenþã realã a instanþelor.
Consolidarea independenþei instanþelor judecãtoreºti este una dintre condiþiile-cheie ale dezvoltãrii justiþiei ucrainene ºi transformãrii ei într-o instituþie eficientã de apãrare a drepturilor cetãþenilor.
O atenþie deosebitã în acest sens trebuie acordatã cazurilor în care asupra judecãtorilor sunt
exercitate presiuni, încercãrilor de a pune sub semnul îndoielii legalitatea ºi temeinicia hotãrârilor
judecãtoreºti, de imixtiune în actul de justiþie.
Orice încercare de influenþare a justiþiei trebuie
sã fie aspru sancþionatã de organele de ordine ºi de
organele de autoadministrare a instanþelor de judecatã.
Noi nu trebuie sã uitãm faptul cã o judecatã
dreaptã ºi imparþialã poate exista doar atunci când
independenþa judecãtorilor nu este doar declaratã,
ci se asigurã în mod efectiv de cãtre stat.
În procesul de reformare a legislaþiei în vigoare
mizãm pe susþinerea voastrã activã, deoarece
judecãtorii sunt cei interesaþi ca modificãrile sã fie
de calitate care sã îmbunãtãþeascã în mod fundamental activitatea instanþelor de judecatã ºi sã asigure o mai eficientã apãrare a drepturilor ºi libertãþilor oamenilor.
Trebuie sã înþelegem cu toþii cã Ucraina poate fi
un stat de drept ºi democratic numai în condiþiile în
care instanþele sale de judecatã vor fi libere ºi independente.
Fiþi principiali în problema apãrãrii drepturilor
ºi libertãþilor Ucrainei care trebuie sã simtã, cu ajutorul vostru, cã justiþia ucraineanã este o modalitate demnã de încredere ºi echitabilã de apãrare, a
drepturilor încãlcate.
Cãci, tocmai acest criteriu al apãrãrii fiecãrui
om obiºnuit aratã cã este starea justiþiei ºi care este
gradul în care statul rãspunde standardelor democratice general recunoscute.

Stimaþi judecãtori,
V-aþi asumat astãzi o înaltã misiune publicã
aceea de a asigura dreptul persoanei la o judecatã
dreaptã.
Aceastã activitate nu este una uºoarã, deoarece
veþi fi în permanenþã în centrul unor conflicte,
divergenþe ºi suferinþe omeneºti.
Totuºi, am convingerea cã aceste greutãþi nu vor
putea înfrânge convingerea ºi încrederea voastrã în
importanþa ºi necesitatea muncii voastre, ci din
contrã, vor întãri dorinþa voastrã de a promova
înaltele idealuri de legalitate ºi supremaþia legii.
Am convingerea cã astãzi au depus jurãmântul
cei mai buni juriºti pentru care aceastã profesie
este o chemare, iar cinstea, adevãrul ºi dreptatea
reprezintã pentru ei principii de bazã ale vieþii.
Înaltul profesionalism, moralitatea ºi independenþa trebuie sã devinã principalele particularitãþi
ale justiþiei ucrainene.
Trebuie sã þinem minte cã reforma judiciarã
creeazã doar condiþiile pentru o putere judecãtoreascã puternicã, eficientã, operativã ºi competentã.
Conþinutul ei real depinde de activitatea voastrã
zilnicã, de grija voastrã pentru prestigiul profesiunii alese.
Starea justiþiei este determinatã nu numai de
lege, ci ºi de capacitatea instanþelor de judecatã de
a acþiona conform spiritului ºi literei legii.
Lipsa de profesionalism a judecãtorului, ideile
sale preconcepute, încãlcarea legislaþiei în vigoare
nu înseamnã doar o decãdere ºi o dezonorare pentru judecãtorul respectiv, ci ºi pierderea încrederii
cetãþenilor în justiþie, adoptarea unei atitudini negative faþã de stat, în ansamblu.
De aceea, pentru þara noastrã va rãmâne mereu
importantã întãrirea structurii de cadre a judecãtorilor.
Sunt convins cã realizarea actului de justiþie,
apãrarea dreptãþii ºi reprezentarea statului ucrainean trebuie sã le facã doar judecãtorii cu înaltã
calificare, principiali ºi oneºti, cu un înalt simþ al
rãspunderii pentru fiecare sentinþã datã. Fac apel la
Dvs. sã nu admiteþi acþiuni de naturã sã clatine
încrederea cetãþenilor în eficienþa puterii judecãtoreºti.
În activitatea Dvs. trebuie sã fie mereu prioritarã apãrarea drepturilor pãrþilor aflate în proces,
examinarea imparþialã a dosarelor de judecatã ºi
respectarea strictã a prevederilor legii.
Abuzul de prerogative, nesocotirea drepturilor
ºi libertãþilor pãrþilor în proces nu pot avea explicaþii ori justificãri.
Nu uitaþi cã de astãzi sunteþi obrazul puterii
judecãtoreºti ucrainene.
Exemplul vostru personal ºi activitatea profesionalã vor instaura respectul faþã de lege ºi încrederea cetãþenilor în dreptatea justiþiei, vor defini
dimensiunea atitudinii publice faþã de justiþie ca
garant al legalitãþii ºi ordinii de drept.
Am convingerea cã prin activitatea voastrã veþi
putea consacra respectul faþã de sistemul judiciar
al statului nostru ºi cã veþi depune toate eforturile
pentru ca funcþia de judecãtor sã fie una respectatã
de cetãþenii Ucrainei.
Numai atunci ucrainenii se vor convinge cã
instanþele de judecatã trateazã cu atenþie problemele lor, le vor respecta ºi, ce e mai important, vor
respecta statul lor.
Vã doresc o viaþã fericitã, realizãri profesionale
spre binele poporului ucrainean.
Vã mulþumesc pentru atenþie.
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