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Revista bilunarã „Curierul ucrainean“, pe
care o editeazã Uniunea Ucrainenilor din România (UUR), a ajuns la numãrul 246 în 20 de
ani. Dar ca ºi în cazul altor publicaþii, aniver sãm nu atât anii scurºi de când apãrem, ci numãrul de ediþii în care am reuºit sã ne slujim
cititorii, sã le pãstrãm viu interesul pentru ceea
ce oferim, lunã de lunã.
Revista „Curierul ucrainean“ a fost înfiinþatã
ºi condusã efectiv de scriitorul ºi publicistul

þelor apariþiei unei reviste de prestigiu. Oamenii
de presã sunt cronicari ai vremii lor ºi revista
rãmâne un document important pentru posteritate.
Ambii membri ai redacþiei au ºtiut întotdeauna cui se adreseazã o publicaþie ucraineanã
în limba românã, respectiv categoriile de cititori, ºi cum poate fi extinsã aria lor care sã includã nu numai pe membrii comunitãþii organizate, ci ºi pe ucrainenii neafiliaþi sau pe românii

numai pe câþiva dintre ei: ªtefan Buciuta, Lãcrãmioara Grigorciuc, Ioan Chideºciuc, Ioan
Rebuºapcã, Kolea Kureliuk, Corneliu Irod, Ioan
Herbil, Olga Andrici, Gheorghe Cega, Victor
Hrihorciuc, Tiberiu Cosovan, Mihai Traista,
Iarema Oneºciuc, Decebal Alexandru Seul º.a.
Revista este cititã din ce în ce mai mult,
pãtrunzând inclusiv în lumea româneascã. Ea
contribuie la promovarea imaginii pozitive a
comunitãþii ucrainene din România.

„Curierul ucrainean“ - 20 de ani de existenÆå

ªtefan Tcaciuc. Din anul 2005, conducerea ei a
fost preluatã de semnatarul acestui editorial.
Scopul revistei este de a-i pune în temã
pe cititori cu ultimele evenimente comunitare, cu evenimentele culturale, ºtiinþifice
ale comunitãþii noastre, cu activitatea UUR
ºi cu unele ºtiri din þara noastrã ºi din
Ucraina. Fiind scrisã în limba românã, revista se adreseazã, în primul rând, ucrainenilor
care nu cunosc limba ucraineanã literarã,
dar ºi românilor dornici sã afle despre viaþa
ºi activitatea ucrainenilor din România ºi
din Ucraina.
Dacã rãsfoim numerele de pânã acum,
constatãm cã de-a lungul celor 20 de ani
revista a suferit o serie de schimbãri privind
forma ºi conþinutul. De exemplu, în anul
2003 s-a trecut la un format mare, mai apropiat de cel european, iar în anul 2005 s-a introdus rubrica „Ucraina - mai aproape“. O concluzie îmbucurãtoare a fost cã aproape toþi cei care
ne-au scris sau cu care am stat de vorbã ºi-au
exprimat satisfacþia faþã de noua formã ºi faþã
de conþinutul mai variat ºi mai interesant.
În prezent publicaþia „Curierul ucrainean“
este realizatã prin efortul direct al unui colectiv
redacþional, supãrãtor de restrâns (Ion Robciuc
- redactor-ºef ºi ªtefania Ganciu - secretar de
redacþie). Atmosfera de lucru în cadrul redacþiei
este optimã, colaboratoarea mea ªtefania
Ganciu rãspunde cu pricepere ºi eficient cerin-

care doresc sã cunoascã din istoria ºi cultura
ucraineanã. Azi peste 2000 de oameni aºteaptã

cu nerãbdare, de multe ori cu bucurie, sã citeascã articolele reunite în „Curierul ucrainean“.
Acest lucru înseamnã destul de mult ºi pentru
asta le mulþumim!
Ne scriu articole cititori de toate vârstele, în
primul rând membrii „generaþiei de aur“, dar ºi
de vârstã medie ºi chiar tineri, printre ei aflându-se ºi români, ceea ce este un semnal pozitiv
pentru rãspândirea publicaþiei. Am avut reacþii
ºi din strãinãtate, respectiv din Ucraina, unde
sporadic ajunge revista noastrã, de aceea nu
vom conteni sã ne exprimãm preþuirea ºi respectul pentru toþi aceia care ne scriu. Amintim

Aflatã în cel de-al 20-lea an de existenþã,
publicaþia „Curierul ucrainean“ pledeazã pentru
democraþie, culturã, oferind admirabile articole ºi eseuri pe teme relevante, mai ales
pentru comunitatea ucrainenilor.
Ce doresc în plus cititorii noºtri? Mulþi
solicitã articole legate de Holodomor, mai
multe informaþii despre Ucraina, din toate
punctele de vedere, interviuri cu preºedinþii
de organizaþii despre istoria comunitãþii
ucrainene din România, despre punþi culturale româno-ucrainene.
Nu vrem sã tãinuim propunerile ºi do leanþele voastre, o sã þinem cont de ele.
Suntem conºtienþi cã numai printr-o legãturã
permanentã cu voi vom putea face o revistã
mai bunã, mai interesantã, mai apropiatã de
interesele voastre.
O singurã problemã ne preocupã mult. Este
vorba de difuzarea mai rapidã a revistei în mâinile cititorilor pe care sperãm s-o rezolvãm împreunã cu conducerea UUR. De asemenea, este
de dorit sã introducem policromia caracteristicã
presei moderne, deoarece lumea se prezintã colorat, nu în alb-negru, chiar dacã aceastã mãsurã va însemna creºterea preþului de cost al
publicaþiei.
La mulþi ani, „Curierul ucrainean!“. La fel ºi
colaboratorilor ºi cititorilor noºtri!
Ion ROBCIUC

Agenda deputatului UUR v Agenda deputatului UUR
Declaraþie politicã
ziua independenÆei ucrainei
În fiecare an, la 24 august, poporul
ucrainean celebreazã cea mai importantã
sãrbãtoare naþionalã - Ziua Independenþei
Ucrainei. În aceastã zi, în 1991, Statul
Ucrainean ºi-a proclamat independenþa faþã
de Uniunea Sovieticã, devenind un stat liber
ºi suveran, aºa cum se specificã ºi în art. 1
al Constituþiei Ucrainei.
Declaraþia de Independenþã a încununat
lupta de secole a poporului ucrainean pentru dreptul de a avea propriul sãu stat, libertatea de a dezvolta cultura naþionalã, de a fi
membru cu drepturi depline al comunitãþii
internaþionale.
Independenþa statalã a oferit oamenilor
drepturi ºi libertãþi individuale, punând capãt sistemului totalitar sovietic. Formarea
Ucrainei ca un nou stat suveran a avut loc în
paralel cu consolidarea democraþiei ºi crearea economiei de piaþã cu orientare socialã.
Pe scena internaþionalã Ucraina, de la
bun început, s-a prezentat ca o þarã iubitoare

de pace, care împãrtãºeºte valorile civilizaþiei democratice, respectã principiile ºi normele dreptului internaþional ºi tinde spre
cooperare reciproc avantajoasã cu toþi
membrii comunitãþii internaþionale.
Ucraina încearcã sã consolideze în continuare legãturile cu milioanele de ucraineni
din întreaga lume, care întotdeauna au contribuit în mod activ la cooperarea între patria lor istoricã ºi þara de reºedinþã.
Pe teritoriul României, dupã ultimul
recensãmânt din 2011, trãiesc 52.000 de
persoane de naþionalitate ucraineanã având
un singur reprezentant legitim - Uniunea
Ucrainenilor din România.
Scopul fundamental al UUR constã în
apãrarea drepturilor privind pãstrarea, ex primarea ºi promovarea identitãþii etnice,
lingvistice, culturale ºi religioase a cetãþenilor de naþionalitate ucraineanã.
La ceas de sãrbãtoare urãm poporului
ucrainean prosperitate, viaþã lungã ºi îmbelºugatã ºi grabnicã întâlnire în structurile
europene.
Vã mulþumesc!

recepÆie de ziua
independenÆei ucrainei

Cu prilejul Zilei Independenþei Ucrainei, la 6 septembrie 2013, a avut loc o recepþie oferitã de ambasadorul
Ucrainei în România, Teofil Bauer, în sala „Constantin
Brâncuºi“ a Palatului Parlamentului României. Au participat diplomaþi, militari, personalitãþi socio-culturale,
oameni de afaceri, reprezentanþi ai comunitãþii ucrainene. Din partea oficialitãþilor române au luat parte Iulian
Chifu, consilier prezidenþial, ºi Bogdan Aurescu, secretar
de stat pentru afaceri strategice.
În discursul rostit în faþa numeroºilor invitaþi,
Excelenþa Sa Teofil Bauer a mulþumit pãrþii române pentru sprijinul larg acordat Ucrainei în ceea ce priveºte
aspiraþiile ei de integrare europeanã ºi ºi-a exprimat speranþa cã la summitul Parteneriatului Estic care va avea
loc la sfârºitul lunii noiembrie 2013 þara sa va semna cu
succes Acordul de asociere cu UE. Dl Teofil Bauer a
felicitat comunitatea ucraineanã cu prilejul Sãrbãtoririi
Naþionale, le-a mulþumit ucrainenilor pentru contribuþia
lor la pãstrarea ºi popularizarea patrimoniului ucrainean
în România.
Adresându-se oaspeþilor strãini ºi reprezentanþilor
corpului diplomatic, ambasadorul Ucrainei a mulþumit
pentru colaborare ºi pentru sprijinul acordat Statului
deputat Ion MAROCICO Ucrainean.
Ion ROBCIUC

Vizita în România a ministrului
Afacerilor Externe al Ucrainei
Dupã cum informeazã site-ul Ambasadei
Ucrainei în România, în ziua de 13 septembrie
2013, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei,
Leonid Kojara, a efectuat o vizitã oficialã în România la invitaþia ministrului român al Afacerilor
Externe, Titus Corlãþean.

cultural-umanitare, precum ºi la cooperarea interregionalã ºi tranfrontalierã.
În cursul vizitei în România, demnitarul ucrai nean a fost primit de preºedintele Senatului României, Crin Antonescu.
La întâlnire s-a analizat stadiul ºi perspectivele
dialogului interparlamentar. Dl Leonid Kojara a
reînnoit, în numele preºedintelui Radei Supreme,
Volodymyr Rybak, invitaþia adresatã preºedintelui Senatului României de a efectua o vizitã oficialã în Ucraina.
Ambii interlocutori ºi-au exprimat interesul de
a intensifica contactele la nivel de preºedinþi ai
comitetelor parlamentare ºi ai grupurilor de colaborare interparlamentarã, formate în cadrul celor
douã legislative.
Ministrul ucrainean a reiterat interesul þãrii
sale de a dezvolta dialogul politic între Kiev ºi
Bucureºti la toate nivelurile ºi raporturile de bunã
vecinãtate, de a extinde legãturile economico-comerciale reciproc avantajoase, de a crea noi posibilitãþi pentru intensificarea contactelor interumane ºi culturale cu România.

Dl Leonid Kojara ºi dl Titus Corlãþean
În timpul convorbirilor au fost abordate probleme privind stadiul actual ºi perspectivele relaþiilor ucraineano-române. S-a discutat, între
altele, calendarul contactelor la diferite niveluri
pe anul în curs ºi pe 2014, precum ºi problema
colaborãrii celor douã þãri pe plan internaþional.
O atenþie deosebitã s-a acordat analizei stadiului îndeplinirii de cãtre Ucraina a condiþiilor necesare pentru semnarea Acordului de asociere ºi
Acordului privind crearea zonei de liber schimb
cu Uniunea Europeanã la summitul Parteneria tului Estic ce va avea loc la Vilnius.
Miniºtrii au analizat în detaliu problema
colaborãrii bilaterale în cadrul OSCE în contextul
în care Ucraina deþine preºedinþia acestei prestigioase organizaþii, inclusiv, mãsurile întreprinse
Dl Leonid Kojara, dl Crin Antonescu
de Ucraina în direcþia impulsionãrii procesului de
ºi dl Ion Marocico
reglementare a problemei transnistrene.
Alte teme abordate în cadrul convorbirilor s-au
O atenþie deosebitã s-a acordat stadiului de
referit la colaborarea celor douã pãrþi în cadrul or- asigurare a drepturilor minoritãþii româneºti din
ganizaþiilor internaþionale ºi regionale, la cãile de Ucraina, îndeosebi în sfera învãþãmântului, ºi ale
dezvoltare a colaborãrii economico-comerciale ºi comunitãþii ucrainene din România.
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Preºedintele Senatului României l-a asigurat
pe ministrul ucrainean cã Bucureºtiul va susþine
pe toate planurile cursul Ucrainei spre integrare
europeanã ºi s-a pronunþat în favoarea intensificãrii dialogului politic între cele douã state
vecine.
Ion ROBCIUC

Responsabilitatea pentru opiniile ex primate în paginile Curierului ucrainean
revine în exclusivitate autorilor. Redacþia
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ziua independenÆei ucrainei la Suceava
De 22 de ani, ziua de 24 august are o semnificaþie deosebitã pentru orice ucrainean.
La 24 august 1991, Parlamentul de la Kiev a
adoptat Declaraþia de Independenþã, prin care
Ucraina s-a declarat stat democratic ºi independent, ieºind din componenþa Uniunii Sovietice.
Anul acesta, Ziua Naþionalã a Ucrainei a fost
marcatã în judeþul Suceava de douã instituþii
diferite, în douã zile diferite.
24 august 2013, sediul filialei UUR din Suceava, mai concret, galeria „Taras ªevcenko“
din incinta acestuia. Aici, gazda evenimentului,
Boreslaw-ªtefan Petraºuc, preºedintele UUR
Suceava, i-a întâmpinat pe toþi invitaþii cu un
salut de bun venit la manifestarea dedicatã sãrbãtoririi Independenþei Ucrainei. Apoi a prezentat scenariul dupã care se va desfãºura activitatea: alocuþiuni ale celor prezenþi, momente
muzicale interpretate de un cvartet inedit, alcãtuit din Zirca Ianoº, instructorul ansamblului
„Kolomyika“, Petru-ªtefan ªoiman, instructorul
ansamblului „Kozaciok“, Costil Pavel, elev, ºi
Constantin Moise - artist popular huþul. Toþi cei
prezenþi au primit foi cu versurile cântecelor
incluse în programul cvartetului, putând astfel
cânta împreunã, lucru care s-a ºi întâmplat, dând
o notã caldã ºi intimã evenimentului, un sentiment de apropiere, de prietenie. Invitaþii au putut
vedea ºi o expoziþie fotograficã purtând semnãtura lui Iarema Oneºciuc ºi o expoziþie de carte
ucraineanã.
La ceas aniversar, cel sãrbãtorit primeºte
urãri ºi flori. În cele ce urmeazã, pentru ucraineanul de pretutindeni, am cules florile gândului
bun înflorit în cuvântul rostit de cei prezenþi la
sediul UUR Suceava ºi îl ofer cu tot respectul
meu...
„Este frumos cã ne-am adunat astãzi aici, în
aceastã zi sfântã pentru Ucraina. Este frumos cã
toate acþiunile noastre au un scop comun: acela
de a consolida prietenia dintre cele douã þãri
vecine, Ucraina ºi România. Atâta timp cât nu
vom uita cã pentru a avea o viaþã frumoasã, trebuie sã ne înþelegem bine cu vecinul de lângã
noi, Dumnezeu va fi cu noi“, Vasyl Boieciko,
consulul general al Ucrainei la Suceava.
„Mã bucur cã mã aflu în mijlocul dumnea voastrã. Profit de ocazie sã-l felicit pe noul
preºedinte al filialei UUR Suceava, sã felicit
noul comitet de conducere. Vã aºteaptã un drum
anevoios. Trebuie sã conlucraþi, sã þineþi oamenii
valoroºi aproape. Sã continuaþi munca începutã
de mine, sã pãstraþi atmosfera primitoare existentã în cadrul uniunii pentru ca aici sã se poatã
întâlni cât mai multe suflete, cât mai multe
inimi. Eu rãmân acelaºi ucrainean, ideile mele le
pun în slujba ucrainismului, fãrã resentimente“,
Ioan Bodnar, fost preºedinte al filialei UUR
Suceava.
„Trãim în Bucovina, o zonã de convergenþã
etno-spiritualã. Aici trãiesc în concordie 9 etnii.
În ceea ce priveºte Ucraina ºi România, ne leagã
un trecut istoric comun prin sfinþii ºi eroii noºtri,
dar ºi un viitor comun, în casa comunã a Euro pei. Vã doresc o activitate cât mai rodnicã pentru dinamizarea relaþiilor dintre cele douã þãri.
De asemenea, vreau sã vã anunþ cã Facultatea de
Istorie din cadrul Universitãþii „ªtefan cel Mare“
din Suceava doreºte sã încheie parteneriate de
colaborare cu toate comunitãþile etnice care trã iesc în Bucovina“, conferenþiarul universitar,
Florin Pintescu de la Universitatea „ªtefan cel
Mare“ din Suceava, Facultatea de Istorie ºi Geo grafie, Catedra de Istorie ºi Relaþii Internaþionale.
„Mulþumesc Uniunii care mi-a oferit posibilitatea sã-mi expun o parte din fotografiile mele,
instantanee din oraºul meu natal, Cernãuþi.
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Expoziþia o dedic Zilei Ucrainei. Fotografiile
vor stârni unora amintiri, altora dorinþa de a
vizita Cernãuþiul, cãci, ºtiþi cum se spune „O
imagine valoreazã cât o mie de cuvinte“, Iarema
Oneºciuc.
Au mai luat cuvântul: Ion Cozmei, citind
celor prezenþi propria poezie „Îndemnuri sacre
ucrainenilor de pretutindeni“, Vichentie Nicolai ciuc, care a prezentat biografia lui Mircea Lutic,
scriitor, traducãtor, ziarist român din Cernãuþi,
Nadia Boieciko, care a evocat amintirea lui ªtefan Tcaciuc, a recitit poezii despre pãmântul
natal ºi a interpretat o melodie având aceeaºi
tematicã. Solistul de muzicã popularã Florin Zuzeac, originar din ªerbãuþi, a interpretat o doinã
în limba ucraineanã.
A fost o întâlnire desfãºuratã sub semnul
prieteniei ºi al bunei înþelegeri.
27 august 2013 - Conacul Domnesc din
Suceava
Aici s-a desfãºurat recepþia oferitã de
Consulatul Ucrainei la Suceava cu prilejul Zilei
Naþionale a Ucrainei. Activitatea a debutat cu
interpretarea Imnului de Stat al Ucrainei ºi al
României, urmatã de alocuþiunile celor prezenþi.
„În aceastã searã minunatã mã bucur sã mã
aflu alãturi de prietenii Ucrainei care au rãspuns
invitaþiei de a sãrbãtori împreunã aceastã zi specialã pentru þara mea. Ultimul an a fost foarte
bun pentru naþiunea ucraineanã. Ne-am apropiat
foarte mult de tot ceea ce înseamnã Uniunea
Europeanã. Considerãm cã din punct de vedere
tehnic, asocierea cu UE este realizatã ºi sperãm
cã în noiembrie, la Vilnius, vom semna Acordul
de asociere cu UE. Suntem un popor european,
creºtin ºi ne meritãm locul în cadrul uniunii. Vã
mulþumesc tuturor cã sunteþi astãzi alãturi de
poporul ucrainean în aceastã zi sfântã pentru
Ucraina“, Vasyl Boieciko, consulul general al
Ucrainei la Suceava.
„În aceastã zi deosebitã vã adresez cele mai
calde felicitãri. Mã bucur sã-l revãd pe domnul
Mârza împreunã cu care am stabilit relaþii bune
între þãrile noastre. Întâlnirea de astãzi este o
dovadã vie cã Ucraina ºi România sunt douã þãri
vecine ºi prietene. ªi pe viitor, vom contribui la
pãstrarea ºi dezvoltarea acestor relaþii ºi vom
gãsi noi cãi de colaborare“, Mihail Gãiniceru,
preºedintele Consiliului Regional Cernãuþi.
„Vã urez din inimã o zi fericitã. Între Ucraina
ºi România existã de ani buni un parteneriat sincer care se dezvoltã permanent. Sper cã peste
puþin timp Ucraina va fi cel de-al 29-lea stat din
UE“, Eugen Constantin Uricec, deputat.
„ªi la nivelul învãþãmântului, lucrurile merg
bine între România ºi Ucraina. Vom continua
bunele relaþii existente“, Gheorghe Lazãr,
inspector ºcolar general, IªJ Suceava.
„Mã bucur sã mã aflu la aceastã sãrbãtoare
deosebitã. Vã urez succes pe drumul aderãrii la
UE“, Ilie Niþã, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Suceava.
„Cunosc foarte bine relaþiile existente între
cele douã regiuni ale þãrilor noastre. Am depus
eforturi comune în dezvoltarea proiectelor transfrontaliere. Mã bucur cã sunt prezent la acest
moment deosebit ºi am posibilitatea sã salut
oamenii cu care am colaborat ºi care-mi sunt
prieteni“, Gavril Mîrza, deputat.
„Cu ocazia Zilei Independenþei Ucrainei,
urez poporului ucrainean succes pe drumul
aderãrii la UE. M-am întors recent de la Congresul Mondial al Ucrainenilor ºi vã pot spune
cã 20 de milioane de ucraineni din Diasporã
susþin aderarea Ucrainei la UE. Vã felicit cu
ocazia marii sãrbãtori ºi urez fiecãrei familii numai bine ºi sãnãtate“, ªtefan Buciuta, preºedintele UUR.

„Mã simt onorat cã am fost invitat astãzi,
aici. Ucrainenii din Maramureº sunt cu gândul
alãturi de Ucraina în aceastã zi specialã“, Miroslav Petreþchi, preºedintele filialei UUR
Maramureº.
„Urez succes Ucrainei pe calea integrãrii eu ropene ºi-i urez «La mulþi ani!» de Ziua Naþionalã“, Lucia Mihoc, inspector de limba ucraineanã la IªJ Suceava, preºedinta Organizaþiei de
Femei a UUR.
„La mulþi ani Ucrainei, sãnãtate poporului
ucrainean! Relaþiile bune existente între cele
douã þãri vecine se datoreazã oamenilor din
administraþia localã care au depus eforturi în
acest sens. Sper din tot sufletul cã aceste relaþii
se vor intensifica spre binele oamenilor din ambele þãri“, Costicã Macaleþi, prefectul judeþului
Botoºani.
„Este o mare onoare ºi bucurie în acelaºi timp
sã mã aflu astãzi aici. Universitatea „ªtefan cel
Mare“ din Suceava are foarte bune relaþii de
colaborare cu Universitatea „Iuri Fedkovyci“
din Cernãuþi. În cadrul Facultãþii de Litere ºi ªtiinþe ale Comunicãrii funcþioneazã specializarea
de limba ºi literatura ucraineanã. Am fost prin
multe oraºe ucrainene, adevãrate oraºe europene, ºi m-am simþit confortabil ºtiind cã am mulþi
prieteni ucraineni. ªi pentru cã sunt mulþi microbiºti în salã, meritã amintit ºi faptul cã o echipã
ucraineanã „ªahtar Doneþk“ are o evoluþie foarte
bunã, avându-l antrenor pe românul Mircea Lucescu“, prof.univ.dr. Mircea Diaconu, prorector
al Universitãþii „ªtefan cel Mare“ din Suceava.
„Noi, ucrainenii din Suceava, suntem mândri
ºi bucuroºi cã putem sãrbãtori Ziua Ucrainei.
Suntem binecuvântaþi cu douã sãrbãtori de
suflet: 1 Decembrie, ziua naþionalã a României
ºi 24 august, ziua naþionalã a Ucrainei. Avem ºi
mamã ºi tatã. Porþile UUR Suceava sunt deschise pentru o colaborare cât mai bunã între
noi.Vreau sã mulþumesc domnului ªtefan Buciuta pentru sprijinul acordat în organizarea
Zilei Ucrainei la sediul uniunii noastre“, Boreslaw-ªtefan Petraºuc, preºedintele filialei UUR
Suceava.
„Am foarte mari emoþii... Ucraina trebuie sã
fie mândrã de ucrainenii din România. Relaþiile
diplomatice dintre þãrile noastre s-au clãdit în
Suceava din cele mai vechi timpuri. ªi au înflorit
datoritã unor diplomaþi care au înþeles cã prietenii cei mai buni sunt vecinii tãi“, prof. Ioan
Bodnar.
„Pentru mine este o mare bucurie ºi onoare sã
sãrbãtorim împreunã 22 de ani de independenþã
a Ucrainei. Podul invizibil construit între þãrile
noastre devine an dupã an din ce în ce mai durabil. Se depun zi de zi eforturi pentru dezvoltarea
proiectelor dintre Suceava ºi Cernãuþi“, Angela
Zarujan.
La recepþia oferitã de Consulatul Ucrainei la
Suceava a evoluat ansamblul „Kozaciok“ din
Bãlcãuþi, cvartetul filialei UUR Suceava,
Nicoleta Daneliuc, Petru-ªtefan ªoiman.
Tot aici, directorul teatrului „Mihai Eminescu“ din Botoºani, Traian Apetrei, a anunþat cã în
data de 27 septembrie 2013, la Botoºani va avea
loc premiera piesei „Prinþesa“ de Olha Kobyleanska, în traducerea lui Ioan Chideºciuc. La
Cernãuþi, premiera va avea loc în data de 30
octombrie 2013 pe scena Teatrului Muzical Dramatic „Olha Kobyleanska“.
Foarte mulþi oameni prezenþi la recepþia oferitã de Consulatul Ucrainei la Suceava... Este o
dovadã cã relaþiile dintre Ucraina ºi România
sunt vii ºi nu doar cuvinte tipãrite pe documente
prãfuite ce zac aruncate printr-un sertar.
Lãcrãmioara GRIGORCIUC
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Forumul Tinerilor ucraineni
din Diasporå „Ternopil 2013“
Congresul Mondial al Tinerilor Ucraineni din
Diasporã (SCUMO - Sv$tovi< Congres Ucra&ns"cih Molod$jnih Organ$zaw$< - structurã
mondialã a tinerilor ucraineni din diaspora din
cadrul Congresului Mondial al Ucrainenilor) a
organizat, între 18 ºi 27 august 2013, la Ternopil,
Forumul Tinerilor Ucraineni din Diasporã „Ternopil 2013“, la care au participat reprezentanþi ai
tinerilor ucraineni din peste 20 de þãri din întreaga lume. Forumul din acest an a avut o amploare
mai mare decât în anii precedenþi ºi a fost alcãtuit din trei pãrþi: Tabãra tinerilor ucraineni din
Diaspora, 18-24 august; Întrunirea Congresului
Mondial al Tinerilor Ucraineni din Diasporã,
25-27 august; Diaspora Fest, 27 august.
Tinerii ucraineni din România au fost ºi ei
invitaþi sã participe la aceastã tabãrã ºi la forum,
prin urmare s-a format o delegaþie de 5 persoane
care sã reprezinte tineretul ucrainean din România, ºi anume: Greceniuc Alexandru Ivan, Greceniuc Alexandra, Perejuc Silvia, Rahovan Ivasec ºi
Semeniuc Petre.

þilor mondiali ai ucrainenilor, invitaþilor ºi
personalitãþilor politice din Ucraina interesate de
colaborarea cu tinerii ucraineni. Programul
Congresului a prevãzut sesiuni tematice, prezentarea rapoartelor de activitate a organizaþiilor de
tineret (în þãrile în care acestea existã sau sunt în
curs de formare), întâlniri ºi discuþii informale cu
reprezentanþi ai organizaþiilor de tineret din
Ucraina, dezvoltarea unor proiecte comune º.a. În
cadrul sesiunilor tematice s-au dezbãtut urmãtoarele subiecte mai importante: „Rolul tinerilor
ucraineni din Diasporã în cadrul ucrainenilor din
întreaga lume“, „Mediul cultural-informaþional
comun al ucrainenilor din întreaga lume“, „Dias pora - lobbist al intereselor ucrainenilor“, „Politica de stat a Ucrainei în ceea ce priveºte cooperarea cu Diaspora“. La forum au participat, pe lângã
reprezentanþii þãrilor prezente ºi în tabãrã,
reprezentanþi-delegaþi din Canada, Statele Unite
ale Americii, Paraguay, Australia, Ungaria,
Slovacia, Republica Cehã, Portugalia ºi, desigur,
liderii Congresului Mondial al Ucrainenilor, deputaþi din Parlamentului Ucrainei, reprezentanþi ai clerului,
membri ai consiliilor judeþene
ºi locale, lideri ai organizaþiilor
de tineret.
Obiectivele principale ale
forumului au fost de a reuni
tinerii lideri ai Diasporei ucrainene ºi ai Ucrainei în jurul
ideii consolidãrii relaþiilor ºi
de a forma o mare comunitate
mondialã a tinerilor ucraineni
pentru o mai bunã ºi mai eficientã cooperare, dezvoltarea
formelor nonformale de învãPrezidiul Congresului
þare pentru tineri, stabilirea de
noi contacte cu tinerii din
La tabãrã au fost prezenþi peste 40 de tineri, diferite þãri, cu potenþiali parteneri în diverse
reprezentanþi ai þãrilor în care trãiesc ucraineni, proiecte, fie ei ONG-uri din Ucraina, oameni de
þãri precum: România, Republica Moldova, afaceri fie politicieni, cãci existã aceastã dorinþã
Polonia, Letonia, Estonia, Serbia, Spania, Kâr- de comunicare ºi colaborare aºa cum a afirmat ºi
gâzstan, Armenia, Rusia ºi Bulgaria. Tabãra a fost doamna Jaroslava Hartyányi
educativ-recreativã ºi a avut loc în Pãdurea (Ungaria), prim-vicepreºedinNeagrã din localitatea Zbaraj de lângã Ternopil. tele Congresului Mondial al
Pe durata taberei, reprezentanþi ai diferitelor orga- Ucrainenilor,
preºedintele
nizaþii de tineret din Ucraina ºi Centrul regional Congresului European al
pentru tineret din Ternopil s-au întâlnit cu tinerii Ucrainenilor: „Nici nouã, ºi
din Diasporã. Membrii organizaþiei „Moloda nici vouã, tineri ucraineni, nu
prosvita“ au pregãtit un program interesant, care ne va lua nimeni dorinþa de a
a inclus prezentãri ºi un atelier de încondeiere a veni aici (în Ucraina). Geneouãlor de Paºti. La fel de interesant ºi de practic a raþia voastrã trebuie sã dovefost ºi seminarul de instruire organizat de perso- deascã faptul cã, prin unirea
nalul Centrului regional pentru tineret din forþelor noastre, vom putea
Ternopil pentru participanþii taberei, care le-au realiza foarte multe. ªi aceastã
propus tinerilor ucraineni sã descrie „Þara visuri- forþã trebuie sã fie îndreptatã
lor mele“. N-au lipsit nici evenimentele ºi con- spre realizarea unui stat ucraicursurile sportive organizate de „Molodijnyi nean liber.“
Naþionalistycinyi Kongres“ care, împreunã cu tiForumul din acest an a avut
nerii din Diasporã, au organizat un uriaº foc de ºi scopul de a finaliza ºi adoptabãrã. Câþiva reprezentanþi din fiecare þarã au ta statutul propriu ºi de-a alege un nou prezidiu al
participat la realizarea celui mai lung model de Congresului Mondial al Organizaþiilor Ucrainene
þesãturã ucraineanã din Ucraina ºi probabil din de Tineret. Astfel, noul prezidiu este format dintrlume, model desenat ºi colorat pe un zid lung de o echipã internaþionalã, ºi anume: Miroslav
282 m. Dupã finalizare, acest model a intrat în Hoceak (Serbia) - preºedinte, Dmitri Lekarþev
Cartea Recordurilor din Ucraina ºi indicã faptul (Moldova) - prim-vicepreºedinte, Roman Bilas
cã ucrainenii din întreaga lume vor fi uniþi pentru (Polonia) - vicepreºedinte, Danylo Korbabyci
totdeauna prin acest colosal model care stã ca (Canada) - vicepreºedinte, Krasimir Pankovski
martor al acestui eveniment istoric. Desigur, în (Bulgaria) - secretar, Greceniuc Alexandru Ivan
cadrul taberei n-au lipsit jocurile, cântecele ºi (România) - trezorier, Iuri Broda (Canada) dansurile ucrainene.
membru, iar Comisia de Control e compusã din
Evenimentul central al forumului a fost întru - Roman Dovhovyci (Slovacia), Meri Tiraþuian
nirea primului Congres Mondial al Organizaþiilor (Armenia) ºi Aleksandr Kryvþov (Rusia). Dar
Ucrainene de Tineret care a avut loc între 25 ºi 27 acest eveniment istoric a avut loc mulþumitã eforaugust cu participarea tinerilor lideri ºi a tinerilor tului uriaº depus de tinerii lideri ucraineni, aºa
ucraineni activi din Diasporã ºi din Ucraina, a cum a afirmat ºi Miroslav Hoceak la deschiderea
persoanelor implicate în politicile de tineret, ma - oficialã: „Începând de mâine (27 august 2013),
nagerilor ºi iniþiatorilor de proiecte, reprezentan- devenim o structurã mondialã. În ultimii 2 ani
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ne-am întâlnit de 8-9 ori ºi nu numai în Ucraina.
Pânã astãzi am câºtigat 15 proiecte care au primit
o finanþare totalã de aproximativ 400 de mii de
dolari. Colaborarea cu organizaþiile de tineret din
Ucraina este un proces pe care l-am început acum
câþiva ani. La fiecare dintre proiectele noastre ne
ajutã ONG-urile din Ucraina ºi încercãm sã promovãm activitatea organizaþiilor de tineret.
Acesta este al treilea an consecutiv în care se desfãºoarã Forumul Tinerilor Ucraineni din Diasporã, iar astãzi diaspora este cel mai mare lobbist
al intereselor ucrainene în strãinãtate. De asemenea, tinerii sunt mult mai adaptaþi la provocãrile
societãþii moderne. De aceea, un segment foarte
important al muncii noastre este de a promova
difuzarea de informaþii cu privire la activitatea
Diasporei ucrainene. Sperãm ca, dupã încheierea
forumului, Consiliul Judeþean ºi Primãria oraºului Ternopil sã adopte un program de cooperare
cu Diaspora ucraineanã.“
În plus faþã de programul principal, participanþii la forum au depus flori la Monumentul
Independenþei - Taras ªevcenko, la care au fost
prezenþi ºi reprezentanþi ai Consiliului Local ºi
Regional din Ternopil ºi s-au alãturat unei acþiuni
de binefacere pentru Ternopil, ºi anume sãdirea
merilor de-a lungul aleii principale din Parcul
Renaºterii Naþionale. În ciuda vremii ploioase,
membrii Congresului au fost cuprinºi numai de
emoþii pozitive ºi au avut parte de o experienþã de
neuitat.
Iar dacã tot e vorba de tineri, nu puteau lipsi
cântecul ºi dansul. Acestea au fost oferite tinerilor
ucraineni prezenþi la Ternopil de celebra trupã
ucraineanã „Haidamaky“, dar ºi de alte grupuri ºi
trupe cu care am sãrbãtorit împreunã Ziua
Independenþei. De altfel, la data de 27 august a
avut loc la Ternopil ºi „Diaspora Fest 2013“ cu
participarea tinerilor cântãreþi ºi a trupelor
ucrainene din Diasporã. Locuitorii oraºului Ternopil ºi delegaþii au fost încântaþi de concertele
soliºtilor: Sofia Fedina (Ucraina), Julia Smaga
(Spania), Oles Juravceak (care a cântat la instru-

Delegaþii la Congres
mente populare ucrainene de suflat), grupul
„Roksolania“, ansamblul de dansuri „Posmiºka“
ºi trupa „Horpyna“ din Polonia (invitat special),
care a încheiat seara concertelor ºi Forumul Tinerilor Ucraineni din Diasporã „Ternopil 2013“.
În calitate de conducãtor al delegaþiei tinerilor
ucraineni din România ºi membru al forumului
din acest an la Ternopil, vreau sã mulþumesc
tuturor tinerilor ucraineni din România pentru
participarea lor activã la diferite proiecte ºi îi invit
sã participe ºi mai activ la evenimentele naþionale
ºi internaþionale destinate lor ºi la organizarea diverselor acþiuni ºi evenimente care sã fie benefice
comunitãþii ucrainene din România pentru a pãstra ºi dezvolta în continuare tradiþiile, obiceiurile
ºi valorile culturii ucrainene.
Alexandru Ivan GReCenIUC
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Cuvântarea preçedintelui uur,
Çtefan Buciuta, la seminarul organizat de
FundaÆia Culturalå „Dr. Bernády György“,
Târgu Mureç, 12-13 septembrie 2013
Domnule preºedinte al Fundaþiei Culturale „Bernády György“,
Domnule preºedinte al Uniunii Federale a Minoritãþilor Naþionale
din Europa (FUEN), Hans Heinrich Hausen, Domnule senator
Markó Bélla, Doamnelor ºi domnilor colegi, reprezentanþi ai organi-

zentativã a ucrainenilor din România care numãrã în prezent, dupã
ultimul recensãmânt, peste 50 de
mii de cetãþeni din 11 judeþe unde
existã filiale judeþene care cuprind
zeci de organizaþii. Scopul Uniunii
Ucrainenilor din România este de a
pãstra ºi promova limba maternã în

cnezate cãpãtând denumirea de stat
cãzãcesc care a existat pânã la sfârºitul secolului al XVIII-lea. Dupã
desfiinþarea Sicei Zaporojene de
cãtre Ecaterina a II-a a Rusiei nu a
mai existat un stat ucrainean independent pânã în secolul al XX-lea.
Independenþa Ucrainei ca stat
modern începe la 24 august 1991
când Rada Supremã a Republicii
Sovietice Socialiste Ucrainene a
proclamat þara drept stat independent ºi democratic, act confirmat
apoi la referendumul din 1 decembrie 1991.
În perioada 20-22 august a.c., la
Universitatea Naþionalã „Politehnica din Lviv“, Ucraina, s-a desfã-

grarea europeanã - o garanþie a
independenþei Ucrainei ºi a democratizãrii ei; Ucrainenii de pretutindeni ºi promovarea intereselor
lor comune; Holodomorul din anii
1932-1933: învinge adevãrul. Dupã cum se ºtie, în anii 1932-1933,
poporul ucrainean a fost supus
genocidului prin înfometare, când
au murit între 7 ºi 10 milioane de
suflete. Congresul s-a desfãºurat
sub deviza „Contra spem spero“
(„Fãrã speranþã nãdãjduim“).
Se ºtie cã centrul geografic al
Europei se aflã în Ucraina pe malul
drept al Tisei în localitatea Dilova,
raionul Rachiv, regiunea Transcarpatia. Considerãm cã semnarea

ºurat cel de-al X-lea Congres
Mondial al Ucrainenilor la care am
participat ºi noi.
Pe ordinea de zi a Congresului
au stat principalele probleme pe
care este chemat sã le aibã în vedere Congresul Mondial al Ucraine nilor pentru a contribui la rezolvarea problemelor comunitãþilor
ucrainene ce fac parte din aceastã
organizaþie care cuprinde 33 de þãri
cu o Diasporã ucraineanã de cca 20
de milioane. Congresul a dezbãtut
probleme arzãtoare, precum: Inte-

Acordului de asociere a Ucrainei
cu UE la sfârºitul lunii noiembrie
a.c., la Vilnius, Lituania, va da un
puternic imbold minoritãþilor existente în Ucraina ºi etnicilor ucraineni din România pentru a milita ºi
a contribui la integrarea Ucrainei
în UE.
Mulþumesc pentru atenþie ºi
urez succes lucrãrilor Simpozionului.

Dl Nicolae Miroslav Petreþchi, dl ªtefan Buciuta, dl Mihai Radan
zaþiilor minoritãþilor naþionale,
Dragi participanþi la acest seminar,
Din partea Uniunii Ucrainenilor
din România felicit iniþiativa celor
patru organizaþii partenere de a
organiza acest simpozion, de asemenea, mulþumesc dlui preºedinte
László Borbély pentru invitaþia de
a participa la acest eveniment ºi la
prima dezbatere interminoritarã
din România cu privire la tematica
Iniþiativei Cetãþeneºti Europene cu
deviza „Nu eºti singur. Un milion
de semnãturi pentru diversitatea
europeanã“. Declar cã Uniunea
Ucrainenilor din România susþine
iniþiativa cetãþeneascã europeanã ºi
va sprijini campania de strângere
de semnãturi.
UUR este o organizaþie repre-

rândul populaþiei ucrainene, de a
pãstra tradiþiile ºi cultura prin organizarea diferitelor manifestãri
culturale, simpozioane ºi de a colabora cu þara mamã - Ucraina.
Avem circa nouã mii de elevi care
învaþã limba maternã.
Uniunea Ucrainenilor din Ro mânia este membrã a Congresului
Mondial al Ucrainenilor, a Congresului European al Ucrainenilor
ºi membrã în Prezidiul Consiliului
Ucrainean Mondial de Coordonare.
Istoria Ucrainei a fost zbuciumatã. În secolul al IX-lea a existat
deja un puternic stat kievean,
Kyivska Rus, care în istorie este
considerat ca momentul naºterii
Ucrainei. În secolul al XVI-lea statul kievean se fãrâmiþeazã în mici

Pentru copiii cu vârstele între 4
ºi 14 ani de la ªcoala Gimnazialã
Izvoarele Sucevei, vineri, 30 august, de la ora 10, momente de mare bucurie, ca ºi pentru pãrinþii
însoþitori ºi doamna director coor-

donator a instituþiei, Crizantema
Alexander. Pe meleagul nostru a
sosit „Maºina cu jucãrii“. ªi întruna din clase, iar mai apoi pe
terenul de sport al ºcolii, pedagogi
sociali plecaþi din Bucureºti în
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ªtefan BUCIUTA,
preºedintele UUR

„Maçina cu jucårii“ în inima munÆilor
cadrul programului „SOS - copiii
satelor României“ au susþinut
vreme de douã ore activitãþi recreative ºi distractive (jocuri în grup,
desene, colaje, picturã, modelaje
etc.). Din convorbirea pe care am
avut-o cu dl Dragoº Bobeicã, pedagog social, la finalul acestor activitãþi inedite ºi emoþionante am aflat
cã proiectul este finanþat de Fundaþia Vodafone ºi are loc anual, cam
de 11 ani, în diverse judeþe ale þãrii. Iar acum, iatã, dupã cum s-a exprimat, „Maºina cu jucãrii s-a
deplasat tocmai aici, în inima munþilor. Pânã a se afla însã la Izvoa-

rele Sucevei, echipa a mai fost
prezentã la ºcolile din Bogdãneºti,
Valea Moldovei ºi Dorneºti din
judeþul nostru.
Cum nu avem un cãmin cultural
ºi fiind încã de la Revoluþie cu
mare dor de a fi vizitaþi de asemenea oaspeþi ºi de formaþii artistice,
în general dornici de a simþi „pulsul“ unor activitãþi culturale „Maºina cu jucãrii“ a fost pentru cei
mici, dar chiar ºi pentru adulþii prezenþi la manifestare, o surprizã memorabilã!
Decebal Alexandru SeUL
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anul çcolar 2013/2014 çi-a deschis porÆile
În cadrul ºedinþei Consiliului Uniunii Ucrainenilor din România desfãºurate la sediul filialei
din Cluj-Napoca la care s-au dezbãtut problemele
apãrute cu numirea inspectorului de specialitate
pentru limba maternã ucraineanã ºi cu care
ocazie am luat cunoºtinþã de unele prevederi din
Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, secþiunea

Dl ªtefan Buciuta în mijlocul
cadrelor didactice
12 - Învãþãmântul pentru persoanele aparþinând
minoritãþilor naþionale, am stabilit sã adresãm
factorilor rãspunzãtori de învãþãmântul în limbile
minoritãþilor naþionale scrisori în care sã susþinem punctul nostru de vedere ºi, de asemenea, sã
participãm la unele unitãþi ºcolare la deschiderea
anului ºcolar 2013/2014.
Anul acesta am hotãrât sã particip la deschiderea anului ºcolar în comuna mea natalã, Poienile
de sub Munte (Rus" Polxni), unde de câþiva ani
funcþioneazã Liceul Tehnologic ºi unde, conform
statisticilor, se predã limba ucraineanã la cca
1800 de copii.
Am mai avut invitaþie de a participa la deschiderea anului ºcolar ºi la Liceul Ucrainean „Taras
ªevcenko“ din Sighetu Marmaþiei, dar am renunþat în favoarea ºcolilor din comuna Poienile de
sub Munte care se aflã la cca 130 km de reºedinþa
de judeþ, Baia Mare ºi la cca 65 km de Sighetu
Marmaþiei. La liceul din Sighet a participat primvicepreºedintele Miroslav Petreþchi care a prezentat din partea mea un cuvânt de salut.
Împreunã cu Nicolae Miroslav Petreþchi, consilierul UUR, ne-am deplasat la Poienile de sub
Munte cu maºina UUR încãrcatã cu 82 de volume editate de UUR în limbile ucraineanã ºi românã ºi cu o colecþie de reviste selectate din anii
trecuþi, chiar de la primele apariþii pe care le-am
predat bibliotecarei ºcolii, Maria Bilan, având în
vedere cã urma sã fie inaugurat un nou corp de
clãdire pentru Liceul Tehnologic construit pe

vechiul amplasament al ºcolii din Nyjnyi Krai
(Nijni< Cra<).
Cu greu ne-am putut strecura pe podul peste
Rica ºi prin curtea ºcolii unde aºteptau manifestarea de deschidere a noului an ºcolar cca
1300 de elevi ºi peste 110 cadre didactice împreunã cu pãrinþii ºi bobocii.
De fapt, în comuna Poienile de sub Munte
sunt patru ºcoli generale ºi un liceu. Conform
ultimei statistici la Liceul Tehnologic sunt
curpinse 11 grupe de preºcolari din care una în
limba ucraineanã, cu 127 de copii; 24 de clase în
ºcoala primarã, cu douã grupe simultane în limba
ucraineanã care cuprind 441 de elevi; 18 clase de
gimnaziu care cuprind 419 elevi ºi 9 clase de
liceu care cuprind 264 de elevi. În structura liceului intrã ªcoala Generalã nr. 2 din cãtunul
Cvaºniþa. ªcoala Generalã nr. 4 Horb cu clasele
I-VIII cuprinde 9 grupe de preºcolari, 16 clase la
cursul primar (I-IV), 12 clase la cursul gimnazial
(V-VIII) având în total 702 copii la care predau
71 cadre didactice. La ªcoala nr. 4 Horb intrã ºi
structura de la Luhei. În total, în învãþãmântul din
comuna Poienile de sub Munte sunt cuprinºi
2053 de copii ºi 171 cadre didactice.
ªcoala din Poienile de sub Munte a fost
împodobitã de sãrbãtoare mai ales cã din acest an
Liceul Tehnologic îl are ca director pe profesorul
de matematicã Mihai Cucicea, fost director, pânã
nu demult, al Liceului Ucrainean „Taras ªevcenko“ din Sighetu Marmaþiei.
Manifestarea de deschidere
a anului ºcolar a început cu
cuvântarea noului director
care ºi-a prezentat oaspeþii poftindu-i în prezidiu, apoi, a
oferit microfonul fostului deputat, preºedintelui Uniunii
Ucrainenilor din România,
ªtefan Buciuta, primarului localitãþii, ªtefan Oncea, ºi consilierului judeþean, juristului
Ioan Beuca.
Eu m-am referit la activitatea depusã de foºtii directori
ai ºcolii din Poienile de sub
Munte, precum Ioan Corjuc,
Ioan Boico, Gavrilã Bondea,
Bella Songot, Mihai Cin, ªtefan Chifa, Petre Vulpe ºi alþii care au contribuit la dezvoltarea învãþãmântului în comuna Poienile de sub Munte. Am
mai amintit cã din comunã au plecat la studii
superioare devenind oameni de nãdejde pentru
societatea româneascã mai mulþi absolvenþi, precum medicul militar, generalul Ivan Brona,
inginerul silvic Ioan Buciuta, farmacistul Dumitru Ivasiuc, procurorul Mihai Labici, colonelul

Domnului Varujan Pambuccian,
liderul grupului parlamentar
al minoritåÆilor naÆionale
Subsemnatul, Mihai Macioca, prim-vicepreºedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, în numele Consiliului UUR, vã aduc la
cunoºtinþã urmãtoarele: Consiliul UUR îºi
exprimã nemulþumirea profundã faþã de demiterea, prin adresa semnatã de Dvs., din funcþia
de inspector de specialitate pentru limba ucraineanã în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Suceava, a dnei Lucia Mihoc ºi numirea
în locul ei a dlui Ilie Sauciuc.
Aceastã decizie a fost luatã fãrã consultarea
ºi acordul Uniunii Ucrainenilor din România.
Doamna Lucia Mihoc a fost propusã de Con-
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siliul UUR în funcþia de inspector de specialitate la Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava
pentru mai multe motive: are pregãtirea profesionalã necesarã ºi gradele didactice corespunzãtoare, are experienþã profesionalã ºi este o
bunã cunoscãtoare a limbii ucrainene literare.
Pentru promovarea în funcþia de inspector
de specialitate, pe care o îndeplineºte de 6 ani,
doamna Lucia Mihoc a susþinut un concurs. Ea
a avut rezultate de excepþie în exercitarea
funcþiei ºi Consiliul UUR este foarte mulþumit
de activitatea ei.
Consiliul UUR a fost neplãcut surprins de

Ioan Buciuta, foºtii directori ºi profesori ai ºcolii
din Poienile de sub Munte care dupã terminarea
studiilor superioare s-au întors în comuna lor
natalã. În prezent sunt mulþi ingineri, tehnicieni,
profesori ºi doctori plecaþi din comunã ºi care
reprezintã cu cinste aceastã localitate.
Am recomandat tinerilor învãþãcei sã ia ca
model pe înaintaºii lor ºi sã le urmeze exemplul
pentru cã în comunã este greu de trãit din cauza
reliefului muntos, a lipsei industriei ºi a locurilor
de muncã ºi mulþi absolvenþi ai ºcolii din Poienile de sub Munte trebuie sã-ºi caute viitorul în alte
localitãþi ºi chiar în UE.
Unii locuitori ai comunei Poienile de sub
Munte, care acum numãrã peste 10 mii de suflete, au migrat în alte localitãþi populând judeþele
Satu Mare, Arad, Caraº-Severin ºi Timiºoara ºi
chiar înfiinþând multe localitãþi noi pe acele
meleaguri.
Dupã încheierea manifestãrii, directorul
Mihai Cucicea a poftit copiii din clasele pregãtitoare ºi primare sã intre în clasã ºi sã-ºi preia
manualele, iar pe oaspeþi primarul comunei, ªtefan Oncea, i-a poftit sã ia parte la inaugurarea
noii clãdiri a ºcolii la Nyjnyi Krai. Împreunã cu
elevii de liceu ne-am deplasat la noua locaþie ºi,
dupã slujba de sfinþire oficiatã de preotul paroh
Ilie Hascec, am tãiat panglica noii ºcoli, dotate cu
4 sãli de clasã conform cerinþelor europene, construitã dupã un proiect al Ministerului Educaþiei,

Aspect din curtea ºcolii
ºi finanþat de Banca Europeanã de Investiþii ºi
cofinanþat de Guvernul României ºi de Consiliul
Local al comunei Poienile de sub Munte al cãrei
viceprimar este ªtefan Chimºac.
Dupã tãierea panglicii tricolore s-au împãrþit
bucãþi din aceasta tuturor celor prezenþi.
ªtefan BUCIUTA,
preºedintele UUR

intervenþia Dvs. în problemele comunitãþii
ucrainene ºi de implicarea în schimbarea din
funcþie a unui membru marcant al Uniunii
noastre. Dl Ilie Sauciuc, care a fost propus în
funcþia de inspector ºcolar judeþean cu problemele ucrainenilor, fãrã consultarea ºi acordul nostru, nu are pregãtirea ºi experienþa
necesarã acestei funcþii ºi nu cunoaºte temeinic
limba ucraineanã literarã.
Ne aºteptam sã ne sprijiniþi în promovarea
reprezentanþilor ucrainenilor în structurile
administraþiei publice ºi sã nu ne subminaþi
eforturile de propãºire a minoritãþii ucrainene.
Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã luaþi
mãsuri de repunere în funcþia de inspector ºcolar a dnei Lucia Mihoc. În caz contrar vom fi
nevoiþi sã apelãm la toate forurile politice
interne ºi internaþionale, la mass-media ºi la
justiþie.
Mihai MACIOCA,
prim-vicepreºedinte al UUR
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În vizitå la familia Ianoç...

În prag de searã, am poposit
acasã la Zirca Ianoº... Motivul pentru care am pornit în ospeþie a fost
acela de a-l cunoaºte pe Alexandru
Ianoº, fratele Zircãi. Un om pe
care-l ºtiam doar din informaþiile
oferite de presã ºi din povestirile
celor care l-au cunoscut personal.
Un mare muzician, care de peste
30 de ani a ales sã-ºi trãiascã viaþa
peste hotare, din 1990, în Elveþia.
Când am ajuns, Zirca ne-a poftit
în foiºorul din grãdinã. Am zâmbit,
pe peretele foiºorului se odihnea o
chitarã... se putea altfel?.. doar
familia Ianoº e sinonimã cu muzica. În timp ce aºteptam sosirea lui
Alexandru Ianoº, gândul mi-a zburat la anii când trãia tatãl domniei
sale, Valerian Ianoº. Am retrãit
acele discuþii savuroase purtate, în
minusculul sediu al organizaþiei
UUR din Siret de pe vremuri,
despre muzicã, poezie, dans, spiritualitate ucraineanã...
Odatã cu sosirea celorlalþi musafiri, amintirea mea despre discuþiile de altãdatã a devenit clipã
vie. Erau altele doar locul ºi persoanele... Alexandru Vladimir Ianoº, dirijorul Orchestrei Filarmonice din Berna; Zirca Ianoº,
instructor al ansamblului „Kolomyika“ din Siret; Boreslaw Petra ºuc, preºedintele UUR filiala
Suceava, Vasile Popovics, preot al
bisericii greco-catolice „Schimbarea la Faþã“ din Siret, Tamara
Popovics, medic, Petru-ªtefan ªoi man, instructor al ansamblului
„Kozaciok“ din Bãlcãuþi.
Dialogul s-a înfiripat firesc ºi a
curs cu aceeaºi naturaleþe pânã
târziu în noapte. Amintiri, planuri,
nelãmuriri, certitudini, dezamãgiri,
speranþe... un amalgam de trãiri ale
unor suflete aflate sub zodia frumosului.
Alexandru Ianoº: Am vãzut cã a
fost renovatã Casa de Culturã. De
unde fonduri?
Boreslaw Petraºuc: Obþinute
printr-un proiect transfrontalier.
Alexandru Ianoº: E o ºansã
extraordinarã aceasta, dar acest
spaþiu cultural este populat? Are
loc un schimb cultural între oameni, aici?
Petru ªoiman: Se organizeazã
evenimente culturale, poate nu atât
de multe câte ar merita oraºul,
având în vedere trecutul sãu plin de
istorie.
Boreslaw Petraºuc: Cum e la
Berna? Cum funcþioneazã acolo o
instituþie care genereazã culturã?
Ce are, ce lipseºte ºi ce ar trebui sã
aibã Siretul pentru a intra în normalitate?
Alexandru Ianoº: Lipseºte
setea, interesul pentru culturã, educaþia. O comparaþie e greu de fãcut
între Siret ºi Berna. La Siret, tot ce
înseamnã culturã e fãcut la nivel de
amatori. La Berna, dacã nu existã
interes din partea publicului, nu
reziºti. Avem salarii bune acolo,

asigurate din subvenþii. Dar dacã
noi nu acoperim o parte din costul
biletelor, se taie bugetul. Condiþiile
sunt extrem de dure. ªi deºi biletele sunt scumpe, oamenii le cumpãrã. Dupã câte vãd eu, voi aici
primiþi bani fãrã a avea public.
Repet, trebuie sã valorificaþi ºansa
de a avea o casã de culturã renovatã ºi dotatã cu tot ce trebuie.
Boreslaw Petraºuc: Daþi-ne un
sfat... Cum putem schimba noi
lucrurile? Aici, am intrat într-un fel
de rutinã. Oamenii s-au obiºnuit cu
dansurile ucrainene. E nevoie de o
diversificare, de gãsit o abordare
nouã în organizarea evenimentelor
culturale.
Alexandru Ianoº: Când eram
mic, tatãl meu avea o orchestrã de
mandoline... În Siret existau trei
coruri, douã orcheste. Acum câte
coruri existã aici, Zirca?
Zirca Ianoº: Unul singur, corul
asociaþiei, pe care-l „împrumut“
fiecãrei instituþii. Mergem ºi cântãm peste tot, când suntem solicitaþi. Doar aºa putem numãra mai
multe coruri în Siret.
Alexandru Ianoº: Oamenii
aleargã dupã bunãstare materialã.
Tinerii sunt crescuþi în alt spirit.
Noi cândva mergeam la ºezãtori,
crãpam lemne pe acolo. Astãzi,
tineretul butoneazã toatã ziua.
Pentru România, toatã aceastã
deschidere spre un nou stil de viaþã
e ca o cutie a Pandorei. În Vest, oamenii s-au obiºnuit treptat cu noile
cuceriri tehnice. Le-au cunoscut
avantajele ºi dezavantajele ºi au
învãþat sã le gestioneze cum trebuie. Copiii mei au voie doar jumãtate de orã la televizor ºi atunci
la o emisiune aleasã cu grijã. Nu au
telefoane performante ºi nu cã nu
mi-aº permite financiar. Aici,
bunãstarea a venit deodatã. În acest
ritm, latura umanã se va deteriora
ºi mai mult. Ce sã facem? Cum s-o
facem? E greu de explicat, iar de
convins e ºi mai greu, dar salvarea
stã în educaþie ºi culturã. Din pãcate politicienii nu pun accent pe
aceste valori. Doar un om educat
îºi va schimba atitudinea faþã de tot
ceea ce-l înconjoarã. În Elveþia
existã ºcoli de muzicã în aproape
fiecare sat. Se ºtie cã Bach a compus cantate pentru fiecare duminicã. Colectivele artistice de acolo
cunosc tot acest repertoriu clasic.
E o culturã care þine de religie, de
istorie... I-am zis Zircãi sã introducã în repertoriul corului ei
superba piesã coralã româneascã
„Sara pe deal“. Eu am crescut cu
„Rozpreahaite chlopþi koni“. Frumoase vremuri.
Boreslaw Petraºuc: Ianoº e un
nume reprezentativ pentru Siret,
pentru comunitatea ucraineanã ºi
nu numai. Se impune de la sine sã
valorificãm aceastã oportunitate.
Vorbesc aici de organizarea unui
festival în memoria tatãlui dumneavoastrã, Valerian Ianoº, sã acor-
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dãm atenþia cuvenitã ansamblului
„Kolomyika“ condus de Zirca Ianoº, sã-l facem cunoscut pe
Alexandru Ianoº comunitãþii noastre. Cum vede Zirca aceastã idee?
Zirca Ianoº: N-am nimic împotrivã. Vom încerca sã facem
ceva.
Vasile Popovics: Cândva, Siretul era un puternic centru de spiritualitate ucraineanã. Exista liceul
în limba ucraineanã. Acum, comunitatea ucraineanã e dezbinatã.
Trebuie sã urmãm exemplul maghiar. Ei nu se leapãdã de ce-i al
lor. Existã înþelegere între preotul
protestant ºi cel greco-catolic, cãci
ambii sunt maghiari. La noi nu se
înþelege preotul ortodox cu cel greco-catolic, amândoi ucraineni
fiind. Aici e marea noastrã problemã. Trebuie sã conºtientizãm importanþa preotului în viaþa comunitãþii. Dacã nu-þi iubeºti biserica, nu
poate exista unitate. Restul, sunt
vorbe goale.
Boreslaw Petraºuc: Sunt de
aceeaºi pãrere cu dumneavoastrã.
Alãturi de bisericã, ºi scoala e la
fel de importantã. De aceea doresc
înfiinþarea, dupã modelul de la biserica ucraineanã din Suceava, a
unor „ºcoli de duminicã“ pe lângã
bisericile ucrainene din judeþ, unde
copiii sã fie familiarizaþi cu limba
ucraineanã, sã înveþe rugãciuni,
cântece, poezii în limba maternã.
Iar activitãþile acestor douã instituþii sã fie organizate în parteneriat.
Vasile Popovics: Care biserici
ucrainene?
Boreslaw Petraºuc: Trebuie
început cumva. Avem localitãþi
unde preoþii sunt cunoscãtori ai
limbii ucrainene. De acolo trebuie
pornit.
Alexandru Ianoº: Identitatea
unei culturi începe ºi se sfârºeºte
cu limba. Mie mi-e foarte greu la
Berna. Nu cunosc niciun ucrainean. ªi atunci îmi potolesc dorul
de limba ucraineanã ascultând o
piesã pe youtube, de exemplu. Miaduc aminte cã atunci când eram
eu elev, se desfiinþase ºcoala în
limba ucraineanã. ªi tata m-a
încris la clasa unde se studia limba
rusã. Mie mi-era ruºine, din cauzã
cã elevii de la clasa de germanã
râdeau de noi. Eram priviþi ca fiind
inferiori dacã învãþãm limba rusã.
ªi eu mã revoltam, tata mã obliga.
Mai târziu am înþeles cã tata dorea
sã-mi transmitã astfel toate amintirile lui, sã mã identific cu ele,
fiind copilul lui. ªi atunci când lam invitat pe tata la Kiev, la unul
din concertele susþinute de Orchestra radio-simfonicã din Kiev,
al cãrei dirijor eram, i-am produs o
mare bucurie.
Tamara Popovics: Era un profesor deosebit tatãl dumneavoastrã...
Alexandru Ianoº: Tatãl meu n-a
fost nicio zi la o ºcoalã de muzicã.
Dar s-a nãscut într-o familie de intelectuali... bunicul era învãþãtor.

Se zice cã lucra la un dicþionar în 5
limbi, un proiect mãreþ la acea
vreme când nu existau cadre calificate. Tatãl meu a primit o educaþie
muzicalã solidã în familie, pe care
ne-a transmis-o ºi nouã: mie,
Zircãi, fratelui meu, Valentin. De
mic am acordat mandolinele ºi astfel îmi formam auzul muzical fãrã
sã-mi dau seama. Când am plecat
sã dau examen la liceul de muzicã,
mi se pãrea atât de firesc ceea ce
mi se cerea sã fac acolo, cã nici
n-am conºtientizat cã dau un examen. Pentru tot ceea ce sunt trebuie sã-i mulþumesc tatãlui meu.
Avea o pasiune extraordinarã pentru muzicã. Noi nu aveam bunuri
materiale, pentru cã tata întotdeauna avea nevoie de bani pentru
corzi, lemn (din care construia singur instrumentele). Caracterul liric
al cântecului ucrainean l-a ajutat sã
depãºeascã toate greutãþile vieþii,
suferinþa pricinuitã de rãzboi. ªi
aceastã dragoste mistuitoare pentru
muzicã ne-a insuflat-o ºi nouã.
Boreslaw Petraºuc: Aceastã
dãruire trebuie s-o avem ºi noi. Sã
transmitem celor ce vin dupã noi
toatã aceastã bogãþie spiritualã pe
care noi am avut ºansa s-o
cunoaºtem pe viu.
Alexandru Ianoº: Înainte,
aceastã spiritualitate era trãitã zi de
zi. Era viaþa însãºi. Treptat, se
pierde totul...
Petru ªoiman: În zona de munte
toate tradiþiile încã sunt bine pãstrate. Am fost recent la Ploºcii ºi
am vãzut niºte costume extraordinare, având drept culori predominante verdele ºi portocaliul...
Vasile Popovics: Da, în zona de
munte sunt oameni minunaþi. Am
fost într-un an cu colinda la
Brodina. Ne-am adunat mai mulþi
ºi încercam sã ne amintim colindele vechi. Am cam uitat versurile,
dar bunica mea (care bãtrânã fiind,
uitã multe lucruri) le ºtie pe toate.
I-au rãmas întipãrite în minte ºi
suflet. Apoi, am auzit poveºti fascinante despre toporiºtile lui Dovbuº
(e un erou al ucrainenilor, cum e
Pintea la români).
Boreslaw Petraºuc: În acest
ritm, am putea vorbi la nesfârºit.
Eu mã bucur cã ne-am întâlnit
astãzi aici, cã am punctat plusurile
ºi minusurile pe care le avem. Sper
sã putem concretiza o parte din
planurile noastre, pentru a nu fi
simpli consumatori de culturã, ci
sã putem genera noi aceastã culturã.
Într-adevãr, discuþia putea continua fãrã întrerupere. Timpul însã
a trecut neobservat, dar nemilos.
Ne-am despãrþit cu certitudinea cã
toate cele discutate vor începe sã
prindã viaþã. Treptat, uºor, cãci
lucrurile de acest gen nu sunt atât
de simplu de realizat. Pentru concretizarea lor în fapte e nevoie de
implicarea mai multor instituþii ºi a
mai multor oameni. E nevoie de
talent, pasiune, dãruire, bunãvoinþã, rãbdare, ascultare ºi renunþare
la orgoliile personale. Cam dificil,
dar nu imposibil...
Lãcrãmioara GRIGORCIUC
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o întâlnire
de suflet

Din inþiativa dlui Teofil Rendiuk, ministru
consilier al Ambasadei Ucrainei în România, la
Centrul Cultural Informaþional al Ucrainei din
Bucureºti, a avut loc, la 22 februarie 2013, o
întâlnire cu trei urmaºi ai foºtilor ofiþeri ucraineni care, în perioada 1918-1921, ºi-au adus
contribuþia modestã la cucerirea ºi menþinerea
independenþei Republicii Populare Ucrainene.
La întâlnire, au participat Excelenþa Sa dl
Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei în România, ataºaþi militari ºi alte persoane de la Ambasadã, precum ºi de la Uniunea Ucrainenilor din
pãrãseascã aceste lagãre ºi sã cearã azil politic
România.
Cei trei urmaºi prezenþi la întâlnire, nãscuþi în diferite þãri din Europa.
Colonelul H. Porochivskyi a hotãrât ca prin
în România, sunt mândri de taþii lor, care alãturi
intermediul
Misiunii Diplomatice Extraorde alþi patrioþi ucraineni, au pus fundamentul la
dinare
Ucrainene
din Bucureºti, sã se adreseze
crearea primei Republici Populare Ucrainene.
Regelui
Ferdinand
I al României ºi guvernului
Este vorba despre dna Olga PorochivskyiAlexandru
Averescu
cu rugãmintea de a acorda
Andrici, fiica colonelului Hnat Porochivskyi, dl
azil
politic
refugiaþilor
militari ucraineni.
Emilian Manciur, fiul locotenent-colonelului
Cunoscând
situaþia
din
Rusia bolºevicã care
Pavel Manciur ºi subsemnatul, Mihai Pocorsa
trimis
la
moarte
zeci
de
mii de ofiþeri ruºi ºi
chi, fiul locotenentului Naum Pokorskyi.
ucraineni,
pentru
cã
nu
se
supuneau puterii
De la început trebuie menþionat cã cei trei
ofiþeri au avut destine ºi trasee diferite în lupta pentru independenþa
Ucrainei, iar dupã înfrângerea suferitã de armata ucraineanã au emigrat, în anii 1920-1921, în diferite
þãri ale Europei ºi Americii, inclusiv
în România.
Dl ambasador T. Bauer i-a invitat
pe cei trei urmaºi sã prezinte activitatea taþilor ca militari ºi refugiaþi
politici în România. Dna Olga
Porochivskyi-Andrici, dupã ce a
mulþumit Ambasadei Ucrainei pentru aceastã primã întâlnire cu
urmaºii ofiþerilor ucraineni susmenþionaþi, a arãtat cã tatãl ei s-a
nãscut în satul Dobre, regiunea
Uman, la 29 ianuarie 1888. A terminat liceul la Kiev, dupã care, în
perioada 1906-1911, a urmat ªcoaDl Mihai Pocorschi, dna Olga Andrici,
la de ofiþeri ºi Academia de Înalte
Studii Militare la Vladivostok,
Excelenþa Sa Teofil Bauer, dl Emilian Manciur
devenind ofiþer în armata þaristã
rusã. A participat la Primul Rãzboi Mondial, sovietice precum ºi executarea prin împuºcare,
în anul 1918, din ordinul lui Lenin a þarului
fiind avansat la gradul de colonel.
Datoritã ocupãrii de cãtre armata bolºevicã, Nicolae al II-lea ºi a întregii sale familii, regele
la începutul lunii ianuarie 1918, a pãrþii de est a Ferdinand ºi regina Maria (veriºoara þarului NiUcrainei, inclusiv a Kievului, Rada Centralã colae al II-lea) au aprobat ºederea temporarã în
Ucraineanã, mutându-se la Jytomyr, a procla- România a refugiaþilor politici ucraineni ºi ruºi,
mat, la cel de-al IV-lea Universal, la 11 ianua- asigurându-i de tot sprijinul.
Primind aceastã aprobare, regimentul conrie 1918, independenþa totalã a Republicii Podus
de colonelul Porochivskyi a trecut munþii
pulare Ucrainene faþã de Rusia Sovieticã.
Carpaþi,
fiind dirijat spre oraºul Bãlþi, unde era
În aceste condiþii, tatãl dnei Olga Porochivstaþionatã
Divizia a XIV-a românã. De aici,
skyi-Andrici s-a înrolat în armata ucraineanã,
dupã
o
carantinã
de câteva zile au fost trimiºi cu
fiind numit succesiv, în funcþie de operaþiunile
trenul
la
Braºov,
unde au fost cazaþi în cazãrmi
militare împotriva Armatei Roºii, armatei albe
militare
disponibile
la „Cetãþuie“ ºi puºi în
ºi poloneze, comandantul regimentelor de
drepturi
la
28
decembrie
1920. Datoritã supracazaci nr. 7 ºi 8, ºef de stat major al armatei inpopulãrii
cazãrmilor,
prin
sosirea noilor refusurecþionale din Uman, ataman pentru progiaþi
din
Rusia,
emigranþii
ucraineni au fost
bleme speciale pe frontul de sud-vest, primind
trimiºi,
în
decembrie
1921,
la
Oradea Mare, de
ºi alte însãrcinãri pe linie militarã.
unde,
din
aceleaºi
motive,
au
fost trasferaþi, în
În cei trei ani de lupte pentru salvgardarea
decembrie
1922,
la
Fãgãraº,
fiind cazaþi în
independenþei Ucrainei, din cauza ofensivei
castelul
Mihai
Viteazul.
Colonelul
Porochivarmatei roºii ºi a neprimirii niciunui ajutor miskyi
a
fost
numit
de
autoritãþile
militare
române
litar în armament, muniþie ºi echipament sanitar
comandantul
lagãrelor
sus-menþionate
ale
emidin partea Franþei ºi Angliei ale cãror trupe au
granþilor
ucraineni.
debarcat în porturile Mãrii Negre, armata
Dupã desfiinþarea lagãrelor, în iulie 1923,
ucraineanã, slãbitã de atâtea lupte, condusã de
din
cauza cheltuielilor mari necesare întreþinecomandantul suprem Symon Petliura, s-a retras
rii
lor,
emigranþii ucraineni au fost trimiºi în
pe teritoriul Poloniei în vederea reorganizãrii ºi
grupuri
de 50-80 persoane sã lucreze la diferite
dotãrii cu armament ºi cele necesare pentru a
fabrici
ºi
ferme agricole din România, iar H.
continua lupta împotriva bolºevicilor. Guvernul
Porochivskyi
a fost numit de ºeful Misiunii Dipolonez în loc sã-i sprijine, la presiunea bolºeplo
matice
Ucrainene,
profesorul Kost Maþievicilor ruºi ºi ucraineni, i-a internat în barãcile
vyci,
în
conducerea
Comitetului
Ucrainean
înconjurate de sârmã ghimpatã, de la Tarnow ºi
pentru
ajutorarea
emigranþilor
ucraineni
„SyRzeszow dupã care i-a dezarmat.
mon
Petliura“,
care
avea
sediul
în
Bucureºti,
Din cauza suprapopulãrii barãcilor cu cca
30.000 militari ucraineni, a condiþiilor mizere fiind înfiinþat în anul 1922.
Comitetul respectiv, condus de H. Porode cazare ºi hranã, oamenii s-au îmbolnãvit de
chivskyi
a þinut legãtura permanentã cu toþi
tifos ºi mulþi au decedat. Guvernul condus de S.
emigranþii
ucraineni, i-a vizitat la locurile lor de
Petliura a hotãrât ca refugiaþii politici sã
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muncã, iar pe unii i-a ajutat ºi material din fondurile obþinute de la diferite organizaþii internaþionale.
În anul 1928, s-a cãsãtorit cu Elena Margulin
din Delta Dunãrii, iar în anul 1933, s-a nãscut
fiica lor Olga Porochivskyi.
În perioada 1930-1933, H.Porochivskyi a
scris multe articole despre emigraþia ucraineanã
din România care au fost publicate în revistele
„Tabor“ ºi „Dnepr“, în oraºul Lviv.
Întrucât toþi emigranþii politici din Rusia
erau consideraþi apatrizi, Liga Naþiunilor din
Geneva prin Comitetul condus de dr. F. Nansen,
a emis paºapoarte speciale tip dr. F. Nansen,
care au fost distribuite tuturor emigranþilor,
începând din anul 1930.
Dupã 23 august 1944, Armata Roºie a intrat
în România, care s-a alãturat þãrilor aliate în
lupta împotriva Germaniei hitleriste.
În aceste circumstanþe, Comitetul ucrainean
„S. Petliura“ ºi-a încetat activitatea, iar NKVD
a început identificarea ºi arestarea membrilor
acestuia.
Dupã multe cãutãri NKVD a reuºit sã-l

aresteze, la 6 noiembrie 1944, pe Hnat
Porochivskyi care a fost deportat într-un
lagãr din Potma, Republica Autonomã
Sovieticã Socialistã Mordvinã, unde s-a
îmbolnãvit grav de inimã ºi a decedat în
anul 1949, dupã informaþiile primite de la
un cunoscut al familiei.
Olga Andrici împreunã cu mama ºi
bunica sa, rãmânând fãrã niciun sprijin,
au fost ajutate material ºi moral de mãtuºa
din partea mamei. Dupã terminarea liceului, Olga Andrici a urmat Facultatea de
Biologie din Bucureºti, dupã care a lucrat
timp de 30 de ani ca redactor la Academia
Românã, Ministerul Învãþãmântului, Academia de ªtiinþe Agricole ºi alte instituþii
de stat. În anul 1962, s-a cãsãtorit cu Vla dimir Andrici, ucrainean din judeþul
Suceava, profesor de limba rusã care în
perioada 1990-2008 (când a decedat) a
desfãºurat o bogatã activitate pe linie culturalã pentru ucrainenii din Bucureºti. Au
doi copii: Iulian ºi Renata care locuiesc ºi
lucreazã în Canada.
Dna Andrici, rãmânând singurã, scrie articole ºi cãrþi cu caracter istorico-beletristic, care
sunt publicate în diverse reviste ºi edituri din
Bucureºti.
Domnul Emilian Manciur a spus cã, tatãl sãu
Pavel Manciur, s-a nãscut în regiunea Kamianeþ-Podilskyi, Ucraina, în anul 1889. Dupã terminarea liceului ºi a ºcolii de ofiþeri de geniu a
devenit ofiþer în armata þaristã rusã. A participat
la Primul Rãzboi Mondial împotriva Germaniei
ºi Austro-Ungariei.
La 29 aprilie 1918, în fruntea Statului
Ucrainean a fost ales hatmanul Pavlo Skoropadskyi, fost general ucrainean în armata þaristã
rusã. Printre alte mãsuri adoptate de guvernul
ucrainean a fost ºi stabilirea de relaþii diplomatice cu þãri din Europa, inclusiv cu România.
Astfel, la Iaºi, în primul semestru al anului
1918, a fost numit Ciobotarenko C., comisar
general al Statului Ucrainean în România.
La 7 august 1918, Ministerul de Rãzboi al
Ucrainei l-a numit pe lt. colonel Pavel Manciur
ca adjunct al Comisariatului de Stat cu reºedinþa la Iaºi, a cãrui misiune era sã controleze,
împreunã cu autoritãþile militare române, depozitele de armament ºi muniþie în regiunea dintre
Prut ºi Nistru, precum ºi pe întreg teritoriul
României. Aceste depozite au rãmas pe teritoriul Basarabiei din timpul rãzboiului purtat,
în perioada 1916-1917, de Rusia þaristã ºi
România împotriva Germaniei ºi AustroUngariei.
(Urmare în numãrul urmãtor)
Mihai POCORSCHI
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Dr. Teofil Rendiuk:
Numele lui P. Orlyk a intrat în istoria poporului ucrainean ca un simbol al invincibilãþii spiritului cãzãcesc, al aspiraþiilor fierbinþi ale ucrainenilor de a obþine ºi de a consacra independenþa
Statului Ucrainean, iar în istoria europeanã ºi
universalã - ca autor al primei Constituþii scrise.
Sper sã se realizeze iniþiativa anunþatã anterior de a se ridica în Ucraina un Panteon al figurilor istorice vestite ale poporului ucrainean cu
repatrierea rãmãºiþelor pãmânteºti sau a capsulelor simbolice cu þãrânã din locurile de înhumare a acestora în strãinãtate. Între personalitãþile înhumate în mod simbolic în acest Panteon
un loc de cinste, alãturi de rãmãºiþele pãmânteºti
ale altor hatmani vestiþi ai Ucrainei, trebuie sã-l
ocupe monumentul închinat lui Pylyp Orlyk.
I. Moldova ºi Valahia în imaginaþia lui
Pylyp Orlyk înainte de venirea sa la Bender,
în anul 1709.
La 11 decembrie 1673, când tatãl sãu de
religie catolicã, Stepan Orlyk, ºi-a pierdut viaþa
la numai 51 de ani din cauza rãnilor primite lângã cetatea Hotin, unde apãra interesele Poloniei,
dar în acelaºi timp ºi ale Ucrainei, în rãzboiul
polono-turc din anii 1672-1676, micul Pylyp
Orlyk avea puþin peste trei ani. Copilul nu-l þinea
minte pe tatãl sãu, dar din povestirile ulterioare
ale mamei, Iryna Malachovska, care provenea
dintr-o familie nobilã ortodoxã lituanianobelarusã, ºi-a format imagini de neuitat despre
Hotin ºi cetate, precum ºi despre Moldova, aflate
atunci sub vasalitatea Imperiului Otoman.
Despre credinþa ortodoxã a mamei sale
vorbesc douã fapte sigure.
În primul rând, Pylyp a fost botezat dupã rit
ortodox, ceea ce, într-o familie profund credincioasã, nu ar fi fost posibil fãrã ºtirea mamei. În
afarã de aceasta, în însemnãrile personale din
„Jurnal“ din anii 1720, 1721 ºi 1722 se vorbeºte
despre patronul lui Orlyk, sfântul Pylyp (Filip)
sãrbãtorit la 11 octombrie dupã stil vechi, datã
care corespunde calendarului ortodox. Aceastã
datare dupã stil vechi a fost fãcutã de P. Orlyk în
timpul lungii sale cãlãtorii din Suedia în Grecia.
În al doilea rând, în „Jurnalul“ din ziua de 5
(16 mai) 1722, P. Orlyk, scrie personal urmãtoarele: „16/5 sâmbãtã, în ziua sfintei muceniþe
Iryna, în timpul liturghiei m-am rugat pentru
memoria mamei mele al cãrei nume era Iryna“,
fapt ce ne face sã susþinem cu convingere cã
mama sa era creºtinã ortodoxã.
Copilul nu ºtia încã unde se aflã cetatea
Hotin, dar nãzuia cu toatã fiinþa sa sã ajungã
cândva în aceste locuri pentru a gãsi mormântul
tatãlui sãu. Pe atunci bãiatul nu-ºi imgina încã cã
soarta sa furtunoasã îl va arunca fãrã voie la
Hotin unde, în 1721, va trãi unul dintre cele mai
tulburãtoare episoade ale vieþii sale.
Încã de pe vremea studiilor la cea mai veche
instituþie de învãþãmânt din Belarus - Academia
Iezuitã din Vilnius - tânãrul ºi talentatul student
a început sã se intereseze de lupta polono-turcã
din 1673 de lângã Hotin cu speranþa de a afla
mãcar ceva despre împrejurãrile în care a fost rãnit ºi a murit pãrintele sãu. Totuºi, în aceastã
instituþie cu specific iezuit, P. Orlyk nu a putut
afla prea multe, de aceea problema a rãmas pentru el deschisã.
Situaþia s-a schimbat în mod radical la Kiev
unde, la sfârºitul anilor 80 ai secolului al XVIIIlea, se mutã mama lui Pylyp, vânzându-ºi toate
proprietãþile din Belarus, special pentru ca fiul
sãu sã se poatã instrui mai temeinic. Accesul la
un volum nemaivãzut de literaturã în diverse
limbi, învãþãmântul de la Academia Kievo-Mo vileanã a cãrei programã nu numai cã se situa la
nivelul universitãþilor ºi academiilor similare din
Europa, dar le ºi depãºea, i-a deschis tânãrului
student, energic ºi avid de cunoaºtere, noi posibilitãþi, inclusiv în ceea ce priveºte rãzboiul po lono-turc din anii 1672-1676. Aici, la Kiev,
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tânãrul aflã cã lupta de lângã Hotin a avut loc la
11 noiembrie 1673 când armata aliatã polonolituanianã sub comanda marelui hatman al

funcþia de cancelar, iar apoi de cancelar principal
ºi regent al Cancelariei militare generale a lui
Ivan Mazepa.

Hatmanul Ucrainei,
Pylyp Orlyk
coroanei, Jan Sobieski, supranumit „Leul din
Hotin“, a zdrobit armata turcã condusã de
Husein-paºa (cca 35 de mii de oameni) care ºi-a
amplasat poziþiile în fosta tabãrã polonezã din
timpul primei lupte de lângã Hotin din 1621.
Armata polonezã care numãra cca 30 de mii de
ostaºi a încercuit cetatea Hotin încã la începutul
lunii noiembrie 1673. Cetatea era bine adaptatã
pentru apãrare: aºezatã la o cotiturã a Nistrului,
având ziduri medievale, ºanþuri întãrite, construite cu o jumãtate de secol înainte de acest rãzboi.
Primele asalturi asupra poziþiilor turceºti au avut
loc la 10 noiembrie, dar ele au fost doar unele de
tatonare a poziþiilor adversarului. Principala
luptã s-a dat a doua zi când J. Sobieski i-a lovit
pe turcii obosiþi de nesomn ºi vreme rea. Dupã ce
armata lui J. Sobieski i-a hãrþuit pe cei încercuiþi
cu simularea unor atacuri nocturne, în zorii zilei
de 11 noiembrie, însuºi marele hatman a condus
armata, în care se afla ºi tatãl lui P. Orlyk, în atac
pe un viscol puternic.
Dupã salvele de tun poloneze, a venit rândul
pedestrimii ºi dragonilor pedeºtri sã loveascã
zidurile de apãrare ale taberei turceºti creând
breºe în ºanþuri pentru atacul cavaleriei. Prin
spãrturile din ziduri ºi ºanþuri s-au nãpustit husarii hatmanului S. Jablonowski. Turcii au rãspuns
prin contraatacul spahiilor cãlare, dar nu au
reuºit sã reziste asaltului husarilor bine înarmaþi
aºa cã lupta a cuprins întreaga tabãrã turceascã ºi
cetatea. Datoritã panicii create în rândul armatei
turce, Husein-paºa a dat ordin de retragere pe
cealaltã parte a Nistrului. Dar singurul pod din
Hotin a fost afectat de atacul artileriei poloneze
ºi s-a prãbuºit sub greutatea celor care se retrãgeau. Doar câteva mii de turci dintr-o armatã
de 35 de mii de ostaºi au reuºit sã fugã la
Kamianeþ-Podilskyi, ocupat atunci de musulmani. Restul ostaºilor din armata turcã au fost
nimiciþi sau luaþi prizonieri. Pierderile polonezilor au fost mult mai mici, dar printre acestea
s-a aflat ºi cea mai scumpã fiinþã pentru P. Orlyk
- tatãl sãu.
Academia, scrie Oleksandra Trofymuk în
broºura sa „Pylyp Orlyk, hatman în emigraþie,
poet baroc, autor al primei Constituþii“, l-a format nu numai ca un fin stilist, capabil sã lucreze
în Cancelaria militarã generalã. Probabil, principalele grãunþe care au pãtruns în sufletul tânãrului educat în spiritul nobleþei au fost ideile ce au
stat la baza ortodoxismului ºi a statalitãþii (trebuie reþinut faptul cã tatãl lui P. Orlyk ºi-a pierdut viaþa în lupta cu turcii care a adus din nou
victorie armatelor creºtine; nu trebuie uitat nici
faptul cã tânãrul a fost educat sub supravegherea
mamei care provenea dintr-o familie nobilã ortodoxã; meritã avut în vedere ºi faptul cã familia
Orlyk a pãrãsit Cehia dupã eºecul miºcãrii de
eliberare naþionalã din secolul al XVI-lea). Toate
acestea ºi-au pus amprenta asupra întregii activitãþi creatoare ºi statale a lui P. Orlyk. Academia
Kievo-Movileanã a fost aceea care l-a învãþat sã
priveascã istoria ºi prezentul Ucrainei de atunci
prin ochii conducãtorilor de cazaci, dar ºi ai
poporului simplu fapt ce se va reflecta în concepþia istorico-filosoficã din „Istoria poporului
cãzãcesc“ expusã în preambulul Constituþiei.
Urmãtoarea perioadã de cunoaºtere mult mai
profundã a Moldovei de atunci de cãtre P. Orlyk,
înarmat cu talent ºi educaþie aleasã, cunoscãtor
al limbilor strãine, preocupat de teologie ºi
filosofie, având aptitudini literare ºi o mare sete
de muncã începe în 1799, anul în care e numit în

Dar acest hatman ucrainean iubitor de libertate, vestit de pe atunci în întreaga Europã ºi în
Asia Micã, l-a cunoscut pe viitorul sãu pisar
general (conform standardelor actuale, aceastã
funcþie corespunde cu rangul de prim-ministru
sau cancelar) cu mult mai devreme. Cercetând
problema rudelor ºi a anturajului lui I. Mazepa,
S. Pavlenko a ajuns la urmãtoarea concluzie:
„Compararea anilor de naºtere a lui P. Orlyk ºi a
nepotului lui I. Mazepa, I. Obidovskyi (16711672) aratã cã cei doi au învãþat în aceeaºi
perioadã la Kiev ºi cã ei se cunoºteau ºi, foarte
probabil, erau chiar prieteni“. Aºa se explicã adaugã L. ªendryk - ºi faptul cã P. Orlyk a fost
invitat, în ianuarie 1698, la nunta polcovnicului
din Nijyn, Ivan Obidovskyi cu fiica judecãtorului general Vasyl Kociubei, Hanna. Este posibil
ca P. Orlyk sã o fi cunoscut la aceastã nuntã pe
fiica polcovnicului din Poltava, Pavlo Herþyk, al
cãrei nume era tot Hanna ºi care a devenit nu
numai soþia credincioasã a hatmanului ucrainean
în exil, ci ºi mama celor opt copii ai sãi. Fãrã
îndoialã, cãutându-ºi colaboratori ºi asistenþi
capabili în care sã poatã avea încredere în ceea
ce priveºte planurile sale de perspectivã privind
viitorul Patriei, experimentatul I. Mazepa nu a
putut sã-l piardã din vedere pe talentatul P.
Orlyk. Cu atât mai mult cã pentru aceasta existau
premise serioase: încã în timpul studiilor la
Academia Kievo-Movileanã, ºi anume în 1695,
tânãrul poet, autor al numeroaselor poezii elogioase cunoscute atunci sub denumirea de
„panegirice“ a dedicat una dintre ele, „Alkid rus“
slãvitului hatman, fapt care a fãcut ca numele lui
P. Orlyk sã fie cunoscut în rândul comandanþilor
ucraineni ºi, evident, lui I. Mazepa însuºi.
Activitatea desfãºuratã în Cancelaria militarã
generalã l-a apropiat pe P. Orlyk mai mult de I.
Mazepa. Dupã cum aratã M. Vasylenko, „... Orlyk a fãcut pe lângã curtea hatmanului o carierã
rapidã, devenind în scurt timp persoana de
încredere a lui Mazepa. Cariera nu ºi-a fãcut-o
cu sprijinul cuiva, sau prin protecþia cuiva, ci datoritã inteligenþei sale, energiei, talentului, culturii care l-au scos întotdeauna în evidenþã, servind mai apoi ca argumente pentru alegerea sa ca
hatman“. Numirile în funcþii înalte s-au datorat
înzestrãrii sale native, minþii agere, perseverenþei
în acumularea cunoºtinþelor ºi activitãþii sale.
Cariera rapidã s-a datorat, în primul rând, abilitãþilor ºi calitãþilor sale, minþii agere, culturii
înalte, nobleþei ºi diplomaþiei. Dupã cum se ºtie,
el ca ºi I. Mazepa cunoºteau multe limbi strãine,
mai ales latina, greaca veche, germana, franceza,
polona, suedeza, belarusa ºi rusa. În bibliotecile
sale existau sute de cãrþi, printre care operele lui
Aristotel, Herodot, Cicero, Vergiliu, Dante,
Molière, Montesquieu ºi ale altor învãþaþi, scriitori ºi poeþi europeni ºi universali. Pe mulþi dintre aceºtia el îi citea în original.
Mai sunt alte douã circumstanþe care au stat la
baza apropierii lui P. Orlyk de I. Mazepa.
Prima este aceea cã la 5 noiembrie 1702 hatmanul a devenit naºul fiului lui Pylyp, Hryhor,
care, mai târziu, a fost numit ºef al gãrzii regale
suedeze, iar ulterior saxone, apoi membru al
consiliului regal secret ºi mareºal al Franþei ºi în
cinstea cãruia aeroportul din Paris construit pe
fostele sale domenii poartã astãzi denumirea
„Orly“.
(Continuare în numãrul urmãtor)
Traducere de Ion ROBCIUC
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Creºtinii ortodocºi ucraineni au sãrbãtorit
sâmbãtã, 29 iunie a.c., hramul bisericii „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel“ din cartierul Zamca al
Sucevei.
Credincioºii au venit la bisericã încã de la
primele ore ale dimineþii pentru a se închina la
Icoana cu pãrticicã din moaºtele Sfântului Iov de
la Poceaev, la Icoana cu pãrticicã din moaºtele
Sfintei M. Mc. Varvara ºi la Racla cu zece pãrticele ale sfinþilor din renumita Mare Lavrã Pecerska din Kiev, pe care biserica ucraineanã din
Suceava le-a primit ca dar de mare preþ de la PS
Meletie, episcopul Hotinului, cu binecuvântarea
IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei ºi Rãdãuþilor.
Din cuvântul de învãþãturã rostit de preacucernicul pr. drd. Mihai Maghiar, parohul acestui
sfânt lãcaº, am aflat cã raclele cu pãrticele din
moaºtele sfinþilor ucraineni ºi icoanele au fost
aduse la Suceava pentru ca enoriaºii care nu pot
ajunge în Ucraina sã se poatã închina acestor
sfinþi.
Sãrbãtoarea hramului bisericii a început încã
de vineri searã cu oficierea Sfintei Slujbe de
priveghere, dupã care sâmbãta, în ziua de Sf.
Apostoli Petru ºi Pavel s-a citit Acatistul acestor
sfinþi urmat de Sf. Liturghie oficiatã de preotul
paroh Mihai Maghiar în frunte cu un sobor de
preoþi: pr. ªtefan Toderean, protopop de Cernãuþi,
arhidiacon Petru Toderean al PS Meletie al
Hotinului, pr. George Palade parohia „Buna Vestire“ din Bruxelles, pr. Mihai Marici parohia
„Acoperãmântul Maicii Domnului“ din Bãlcãuþi,
pr. Daniel Petraºuc, parohia „Sf. Dimitrie“ din
Negostina.
La Sfânta Liturghie a participat Excelenþa Sa,
dl dr. Vasyl Boieciko, consulul general al Ucrainei la Suceava împreunã cu soþia sa, dna Nadia
Boieciko.
În curtea Parohiei Ortodoxe Misionare Ucrainene din Suceava, aflate în imediata vecinãtate a
mãnãstirii armeneºti Zamca, se aflã o troiþã ridicatã de comunitatea ucraineanã în cinstea eroilor
ucraineni ºi români cãzuþi pe toate câmpurile de
luptã în cele douã rãzboaie mondiale. Atât troiþa,
cât ºi interiorul bisericii au fost împodobite cu
flori. La Sfânta Liturghie a fost prezent corul
parohiei din Negostina care a rãspuns atât în limba românã, cât ºi în ucraineanã. Sfânta slujbã s-a
desfãºurat în româneºte ºi ucraineºte. Enoriaºii au
adus la bisericã vin, colaci ºi produse de patiserie
pentru sãnãtatea celor care poartã numele Petru ºi
Pavel.
Dupã agapa creºtinã, la sediul Uniunii Ucrainenilor din Suceava, a avut loc, timp de aproape
trei ore, masa rotundã cu tema: „Rolul limbii
materne în predarea religiei în ºcoli“ la care au
participat preoþii din Bãlcãuþi ºi Negostina, o
parte dintre cadre didactice din Negostina,
Bãlcãuþi, Brodina, Ulma ºi din alte localitãþi ale
judeþului.
Pãrintele paroh drd. Mihai Maghiar, moderatorul acþiunii, dupã ce a prezentat scopul mani-

(Continuare din numãrul anterior)
Pe plan extern, creºtinarea din
988 a deschis Rusiei Kievene largi
perspective în ce priveºte relaþiile economice ºi
culturale atât cu Bizanþul, cât ºi cu þãrile europene. Cneazul Volodymyr a instituit relaþii di plomatice cu Germania,
Roma, Armenia ºi a stabilit relaþii
de prietenie cu ungurii, polonezii,
cehii.
Prin creºtinism Rusia Kieveanã
a intrat într-o epocã a unei reînnoiri
spirituale, a dobândit acces la cele
mai bune tradiþii ale culturii europene, inclusiv la scrierile europene.
Cnezatul kievean a început sã
devinã pe zi ce trece tot mai puternic. I se dusese faima în toatã lumea, încât multe capete încoronate
se grãbeau sã strângã relaþiile cu
curtea kieveanã, ba chiar sã se

Hramul biserici „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel“
festãrii, a insistat asupra unei mai bune conlucrãri
între bisericã, ºcoalã ºi organizaþiile Uniunii
Ucrainenilor. Acþiunea a fost finanþatã de UUR.
Din desfãºurarea tematicii acestei mese
rotunde s-a desprins concluzia cã atât preoþimea,
cât ºi corpul profesoral ºi Uniunea sunt interesate
de predarea religiei în ºcoli, cã acest obiect trebuie sã facã parte din trunchiul comun al curriculei ºcolare. La ºcolile cu populaþie ucraineanã
sunt dese cazuri de profesori de religie ce nu
cunosc limba ucraineanã, iar în unele locuri ºi
preoþii nu cunosc ucraineana. Din luãrile de
cuvânt ale profesorilor Ivan Chideºciuc, Gheorghe Mihai, Gheorghe Cega, Vichentie Nicolaiciuc, ale preoþilor Mihai Maghiar, Mihai Marici,
Daniel Petraºuc s-a desprins ideea cã profesorii
de ucraineanã în cadrul orelor de cunoaºtere a
istoriei, tradiþiilor ºi obiceiurilor ucrainenilor trebuie sã acorde un numãr cât mai mare de ore tematicii religioase. La aceastã idee a aderat ºi dl
Roman Petraºuc, asistent univ. la Universitatea
din Bucureºti.
Personal, în calitate de invitat din partea dlui
Boris Petraºuc, organizatorul acestei frumoase ºi
interesante dezbateri, m-am pregãtit din timp. Din
cauza timpului limitat, unele idei din intervenþia
mea, nu am reuºit sã le prezint mai amãnunþit ºi,
de aceea, vreau sã înºir doar câteva din paradoxurile vremurilor noastre, în ciuda eforturilor slujitorilor bisericii ºi ai ºcolii.
Avem edificii tot mai multe, dar suflete tot mai
mãrunte, trasãm autostrãzi tot mai lungi, dar
hrãnim înþelegeri tot mai înguste, cheltuim tot
mai mult, dar avem tot mai puþin, cumpãrãm neobosiþi, dar ne bucurãm aproape epuizaþi, debordãm de alte motive, dar nu gãsim soluþii,
provocãm mult zgomot, dar nu semnificãm mai
nimic, vedem mai multe direcþii, dar nu sesizãm
sensul lor, cãutãm cu disperare o oazã de liniºte ºi
de puritate, dar cum o dobândim, o ºi pângãrim
cu strigãtele noastre trufaºe.
Construim locuinþe tot mai mari, dar cu familii
tot mai mici, folosim tot mai multe accesorii
inutile, dar într-un timp record, adunãm tot mai
multe funcþii, dar într-o minte tot mai neliniºtitã,
pregãtim tot mai mulþi experþi, dar avem tot mai
puþine probleme rezolvate, am izbutit sã transplantãm încântaþi prematur majoritatea organelor
noastre, dar nu am reuºit mãcar o grefã de conºtiinþã imaculatã... bem prea mult alcool de calitate,
dar fumãm ºi mai mult tutun ordinar, adus de
peste graniþã, risipim nesãbuit, dar zâmbim tot
mai rar, conducem bolizi ºi mai repede, dar ne
enervãm din nimic, cãci ajungem tot mai târziu
sau deloc, citim tot mai puþin ºi superficial, dar

înrudeascã cu aceasta prin numeroase cãsãtorii.
Cneazul Volodymyr a domnit 35
de ani, din care, dupã botez, 27 de

suntem hipnotizaþi de televizor ºi internet, rugându-ne tot mai rar.
Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus
valorile, vorbim prea mult, urât ºi frivol, iubim
prea rar ºi egoist, dar urâm foarte des ºi încrâncenat, am învãþat cum sã ne trãim viaþa, am adunat
anii vieþii ºi nu viaþa anilor.
Am ajuns pânã pe lunã, dar avem probleme în
cazul în care trecem strada pentru a ajuta un
vecin, am fãcut nenumãrate aparate de mãsurat,
dar nu ºtim cum sã folosim mãsurile nemãsurabile care de fapt ne hotãrãsc destinul.
Ne-am acoperit de glorie „ºtiinþificã“, distincþii „nobiliare“ ºi ranguri aristocratice, dar ruºinea
unor dezastre savante (clonarea, eutanasierea,
Cernobâl etc.) ne-au dezvãluit public „raþiunile
înalte“ ale unor factori de decizie care au oferit
rãspunsuri puerile privind consecinþele tragice ale
forþelor lor.
Am purificat aerul din încãperi, dar am poluat
oceanul aerian, apele ºi solul, am cucerit atomul,
dar nu am putut învinge prejudecãþile noastre,
plãnuim lucruri mãreþe, dar realizãm uneori
numai surogate.
Folosim tot mai mult calculatorul, dar comunicãm tot mai greu. Asemenea paradoxuri se pot
enumera spre inexistenþa infinitului. Acestea sunt
vremurile fast food-ului, hot-dog-ului ºi embrio nilor de idei ale oamenilor autoidolatri ºi caracterele meschine ºi cinice ale profilurilor rapide ºi
relaþiilor stupide de tip „ok, ok“.
Acum sunt timpurile în care avem mai multe
venituri pentru bogaþii sãraci, dar ºi mai multe
divorþuri, am reuºit sã realizãm case tot mai frumoase pentru unii, dar ºi o mulþime de cãmine
destrãmate doar pentru cei sãraci-bogaþi.
Aºadar, ne rãmâne sã spunem o vorbã copilului care ne iubeºte atât de sincer ºi curat, cãci el
va creºte curând ºi va pleca de lângã noi zâmbind
încrezãtor, cum am plecat ºi noi cândva...
Trebuie sã-i slujim cu dragoste pe cei din
preajma noastrã. Este bine sã ne amintim sã ne
rugãm din inimã pentru toþi cei care ne apreciazã,
dar ºi pentru cei care ne detestã pentru cã nu ºtim
cât timp ne-a mai rãmas pentru cel mai simplu ºi
cel mai greu lucru din lumea asta - iubirea sincerã
ºi ziditoare.
Trebuie sã ne facem timp sã iubim, sã dãruim,
sã iertãm ºi sã împãrtãºim cele mai frumoase gânduri la modul cel mai sincer. Numai aºa, toþi cei
care se vor bucura de existenþã vor recunoaºte cã
în noi trãieºte un chip al iubirii adevãrate.
ªi sã nu uitãm: iubirea este Dumnezeu, iar
Dumnezeu este iubirea.
Gheorghe CeGA

menit acum în calendarul ortodox,
iar creºtinarea Rusiei Kievene se
aniverseazã la 1 august (stil vechi)
respectiv 14 august (stil nou).

gurat un rol de frunte în Europa
rãsãriteanã.
Cneazul Volodymyr a dat Rusiei
Kievene tot ce era mai de preþ atunci pe pãmânt - credinþa
creºtinã cu ritualul cel
mai frumos - cel grecesc, precum ºi contactul cu cultura bizantinã
cea mai evoluatã pe
atunci în lume.
Istoria a conferit cneazului Volodymyr, ca urmare a înfãptuirilor
sale, denumirea de Cel Mare, supranumit ºi „Luminãtorul“, al cãrui
nume a rãmas nepieritor nu numai
în cronici, el a devenit unul dintre
eroii literaturii epice, legendelor,
cântecelor ºi în special ai baladelor
numite „bylyny“ în care eroul idealizat „Volodymyr - Soarele cel strãlucitor“ este prezentat ca apãrãtor al
pãmântului natal, cârmuitor înþelept
ºi iubitor de oameni.
Olga AnDRICI

1025 de ani de la creºtinarea Rusiei Kievene
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ani. Ultimii ani i-au adus însã multe
mâhniri. Devotata lui soþie ºi sfãtuitoare a murit. Fiul sãu Sveatopolk
nu era ascultãtor ºi era duºmãnos
faþã de fraþii sãi Borys ºi Hlib pe care i-a ºi ucis. Ulterior aceºtia au fost
canonizaþi ca martiri de cãtre bisericã. Pecenegii sãlbatici fãceau incursiuni pustiitoare la marginile
þãrii.
Toate acestea i-au slãbit puterile
cneazului, care la vârsta de doar 54
de ani, la 15 iulie 1015, a trecut la
cele veºnice, datã la care este po-

Marele cneaz Volodymyr a fost
trecut în rândul sfinþilor „Întocmai
cu apostolii“ - la fel ca ºi slãvita sa
bunicã împãrãteasa Olga.
Atenþia istoricilor a fost întotdeauna atrasã de personalitatea puternicã a acestui domnitor, unul dintre cei mai importanþi al Rusiei
Kievene, om de stat, luminãtor.
Însemnãtatea lui se datoreºte faptului cã a impus creºtinismul ca
religie de stat, a unificat ºi a întãrit
Rusia Kieveanã, dându-i forme stabile de organizare statalã ºi i-a asi-
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„IVAN ªMULEAC - o ranã deschisã a literaturii noastre“
„Dintre toþi cei de-o vârstã cu
mine, pe care-i cunosc, eu am fost
cel mai norocos. Norocul meu e
chiar de invidiat, cãci niciunul dintre ei, în afarã de mine, nu a avut
onoarea de a se naºte în luna iunie
când ploaia caldã de varã adapã
pãmântul însetat, când totul creºte
mãnos, prinde putere ºi înfloreºte,
când tot ce e sensibil îþi ademeneºte
privirea ºi te face sã tresalþi de
bucurie. Atunci în ziua de douãzeci
ºi doi iunie a anului o mie nouã sute
treizeci ºi patru, mama s-a bucurat
de lumirea mea, iar eu la rândul
meu m-am bucurat de admirabila
lume ºi i-am zâmbit soarelui de dimineaþã care înãlþându-se deasupra
Câmpei privea vesel în odaie prin
fereastra cãsuþei noastre scunde din
lemn...“, - scria Ivan ªmuleac despre copilãria sa în povestirea Nad
Tiso] u t$< hatin$ („În acea cãsuþã de pe malul Tisei“).
Ivan ªmuleac s-a nãscut la 22
iunie 1934 în satul Lunca la Tisa,
judeþul Maramureº. Copilãria ºi-a
petrecut-o în anii grei de dupã
rãzboi, de care îºi va aduce aminte
nu fãrã oarecare nostalgie:
„Eu întâia oarã aici, pe acest
pãmânt,
Am încãlþat opincile negre
ªi pe cãrãri înrourate
Mã îndreptam spre ºcoalã
Cu tãbliþa în mânã...“
- va scrie, despre anii de ºcoalã
din satul natal, dupã care va urma
ªcoala Pedagogicã Ucraineanã din
Sighetu Marmaþiei.
Scriitorul ªtefan Tcaciuc în cartea sa Slovo pro pobratim$v („Cuvânt despre confraþi“), fiind coleg
cu Ivan ªmuleac, îºi aduce aminte
de el ºi de acei ani de ºcoalã: „L-am
cunoscut pe Ivan ªmuleac în toamna anului 1950, amândoi fiind elevi
la liceul (ºi ºcoala pedagogicã) din
Sighetu Marmaþiei. Îmi aduc aminte, de parcã a fost ieri... A fost unul
din cei mai frumoºi bãieþi ºi avea o

voce de aur. Cânta atât de frumos,
încât mai port ºi astãzi în suflet ca
pe niºte perle scumpe, ecoul incredibilelor cântece pe care le cânta,
iar cântecul „Dezhãmaþi, bãieþi,
caii,...“ a rãmas pentru totdeauna
talismanul inimii mele“.
Dupã terminarea ºcolii pedagogice lucreazã ca învãþãtor în ºcolile
ucrainene din localitãþile Copãcele
ºi Cornuþel, judeþul Caraº-Severin.
Astfel, viitorul scriitor a întins o
punte de dor între Maramureºul pitoresc ºi þinutul de basm al Banatului, punte pe care se mai plimbã ºi
astãzi, frumosul, cuvintele, viaþa...
Debutul sãu literar a avut loc în
publicaþia ucraineanã Novi< v$c
(„Veac nou“) din Bucureºti, iar mai
departe creaþiile sale literare apar în
volumele colective Serpen" („Au gust“), L$riqn$ struni („Strune
lirice“) ºi Obr$& („Orizonturi“).
„Terminând ºcoala, ne-am despãrþit, scrie în cartea mai sus amintitã ªtefan Tcaciuc. Timp îndelungat nu am ºtiut nimic unul despre
celãlalt. Deodatã s-a întâmplat minunea: numele noastre s-au întâlnit
pe paginile aceleiaºi publicaþii. Atât
eu, cât ºi Ivan ªmuleac am început
sã cochetãm cu muzele, sã scriem
poezii. Anii treceau, iar noi din doi
oameni care s-au cunoscut cândva
am devenit doi prieteni adevãraþi.
Inimile noastre au început sã
împrumute una alteia ba strune, ba
chiar bandure...“.
Cu toate cã scria foarte rar, doar
atunci când credea cã are ceva de
spus, când simþea nevoia de a vorbi
cu oamenii, cu copiii ºi lumea lor,
ºtiind foarte bine cã scrisul înseamnã rãbdare ºi durere, dar mai
înseamnã ºi descoperirea unor noi
lumi posibile, verosimile sau incredibile, Ivan ªmuleac s-a ocupat de
aceastã îndeletnicire pânã la trecerea sa în eternitate care a avut loc
în 1999. În acest timp a dãruit literaturii ucrainene din România o

În acest an se împlinesc
117 ani de la naºterea ºi 30
de ani de la trecerea în nefiinþã a celui care a fost
Naum Pocorschi.
S-a nãscut în Ucraina,
comuna Berezky, raionul
Cecelnyk, regiunea Vinnyþea, din pãrinþi þãrani. Studiile primare le-a fãcut în
comuna sa natalã, iar cele
liceale în oraºul Oligopol ºi
Odesa.
Odatã cu atacarea Rusiei de Germania în 1914
s-a înrolat voluntar în Regimentul de gardã imperial „Simionovsk“ ºi a luptat, ca soldat ºi observator aerian, pe frontul de vest împotriva germanilor. Fiind grav rãnit, în decembrie 1914, a
fost transportat la spitalul din Smolensk. Dupã
douã luni de spitalizare a urmat ºcoala de ofiþeri
de intendenþã de la Kiev. Devenit ofiþer, a fost
repartizat la o mare unitate militarã din regiunea
Odesa, unde a lucrat în cadrul Departamentului
de aprovozionare a frontului ºi ca ofiþer de legãturã cu unitãþile militare din subordine.
Dupã revoluþia bolºevicã din octombrie 1917,
a fost trecut în rezervã, rãmânând în continuare sã
lucreze un timp la acelaºi departament militar de
aprovizionare.
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carte pentru copii Babusine soneqco („Soarele bunicii“, Editura Kriterion, Bucureºti, 1975) ºi alte douã
de prozã scurtã: Idu do dobrih
l]de< („Oameni buni“, Editura
Kriterion, Bucureºti, 1980), respectiv R$dni< poclic („Chemare
natalã“, Editura Kriterion, Bucureºti, 1987).
Acelaºi ªtefan Tcaciuc a întrebat-o odatã pe Natalia, fiica lui Ivan
ªmuleac: „Ce mai face tatãl dumneavoastrã?“
„Nimic important, zâmbi aceasta. Cântã oamenilor ºi povesteºte
copiilor“.
În câteva cuvinte fiica a spus
despre tatãl sãu totul, chiar totul.
A-i bucura pe oameni cu cântec ºi
pe cei mici cu poveºti nu este o
îndeletnicire, ci o binecuvântare de
la Dumnezeu, iar Ivan ªmuleac cu
asta s-a ocupat întreaga sa viaþã, de
aceea era respectat ºi iubit de cãtre
toþi cei ce l-au cunoscut, dovadã cã
lãcaºul de culturã din satul Cornuþel, comuna Pãltiniº din judeþul
Caraº-Severin poartã numele sãu.
Ivan ªmuleac a apãrut în faþa
cititorilor sãi atât ca un adevãrat ºi
talentat poet, cât ºi ca prozator.
„În poezia lui Ivan ªmuleac,
fineþea merge mânã în mânã cu bãrbãþia ºi optimismul, cu credinþa
neclintitã într-un viitor mai bun, în
triumful vieþii ºi frumuseþii asupra
morþii...“, scrie ªtefan Tcaciuc.
Una dintre poeziile sale, pusã pe
muzicã de compozitorul Ivan Liber
se poate citi pe piatra funerarã de pe
mormântul sãu.
Proza lui Ivan ªmuleac izvorãºte
din amintiri despre copilãrie - izvor
nesecat al oricãrui scriitor. Pãrinþii,
bunicii, consãtenii, satul natal, râul
Tisa, dealul Câmpa, zugrãviþi în
culori calde, vii, trec printr-o întreagã gamã de nuanþe de la umor sincer pânã la o tristã melancolie ºi o
nostalgie cutremurãtoare.
„Într-adevãr, eram sãnãtos ca

un stejar. Dar
plângeam ºi
din pricinã cã
nu ºtiam sã
vorbesc. Iatã
Vasylko,
el
ºtie, de aceea
ºi cere lãptic,
bunicul cere
de la tata o þigarã, tata cere
de la bunic
amnarul, bunica cere de la mama...
nu, nu! Bunica nu cere nimic de la
mama, ea doar porunceºte ºi o pune
la tot felul de munci. Toþi comunicã
între ei. Iar eu... Pãi, mãcar prin
plâns îi aduc aminte de prezenþa
mea, ca sã nu uite de mine...“ - Nad
Tiso] u t$< hatin$ („În acea cãsuþã de pe malul Tisei“).
Sau:
„Stãm împreunã cu mama sub
nucul bãtrân ºi ascultãm zgomotul
uºor al valurilor Tisei. Vãd obrajii
blânzi ai mamei, ochii ei cãprui ºi
luminoºi care deodatã se întristeazã, iar obrajii încremenesc în
riduri. Mama îmi ciufuleºte pãrul,
eu simt mâna ei uºoarã ca o aripã
de pasãre. Mã îmbrãþiºeazã ºoptind
ceva.
- Ce ai spus, mamã?
- Cred cã dacã am avea noroc,
am fi boga...
ªi s-a oprit.“ - Mati sonwe
budila („Mama trezea soarele“).
În ziua de 22 aprilie 1999, Ivan
ªmuleac a închis partea ce i se
cuvenea din soarele trezit de vocea
blândã a mamei sale ºi a trecut dincolo sã cânte ºi sã povesteascã îngerilor despre oamenii care, deseori,
pot fi la fel de buni ºi nevinovaþi ca
ºi ei.
Nu pot sã închei altfel aceste
rânduri despre scriitorul Ivan ªmuleac decât cu ceea ce a spus marele
sãu prieten ªtefan Tcaciuc despre
el: „Ivan ªmuleac - rãmâne o ranã
deschisã a literaturii noastre, dar ºi
o amintire frumoasã care a devenit a
doua mea inimã.“
Mihai TRAISTA

in memoriam naum Pocorschi (1896-1983)
Întorcându-se acasã în comuna sa natalã,
sãtenii l-au ales preºedinte al sovietului comunal.
Din cauza presiunilor exercitate asupra lui de
autoritãþile bolºevice de a trece de partea lor, a
hotãrât sã se alãture unei unitãþi a armatei Repu blicii Populare Ucrainene, care lupta pentru independenþa ºi libertatea Ucrainei. Dupã înfrângerea
armatei RPU ºi trãdarea Poloniei care a încãlcat
convenþia semnatã în aprilie 1920 de a lupta
împreunã împotriva armatei bolºevice, aceasta, în
octombrie 1920, a semnat un tratat de pace cu
RSSFR ºi RSSU. Ca urmare majoritatea unitãþilor armatei ºi guvernul RPU au fost nevoite sã
se retragã pe teritoriul Poloniei. La solicitarea
pãrþii sovietice, unitãþile armatei RPU, din
ordinul lui I.Pilsudski, ºeful guvernului polonez,
au fost internate în lagãre de concentrare înconjurate cu sârmã ghimpatã ºi dezarmate.
Alte unitãþi militare rãzleþe ucrainene,
neavând forþa de a þine piept loviturilor armatei
roºii au fost nevoite, în cele din urmã, sã treacã
înot fluviul Nistru (într-o noapte din luna august
1921, sub gloanþele grãnicerilor sovietici), cerând
azil politic autoritãþilor române. Dupã o carantinã

de douã sãptãmâni în oraºul Bãlþi, unde se afla o
mare unitate militarã românã, refugiaþii politici
au fost trimiºi sub escortã ºi internaþi în lagãrul de
refugiaþi politici de la Braºov. Printre ei se afla ºi
fostul locotenent Naum Pocorschi. Deoarece în
lagãrul respectiv erau cazaþi atât foºti militari ruºi
din armata lui Vranghel, cât ºi foºti militari ucraineni al cãror comandant, numit de autoritãþile
militare române, era colonelul Hnat Porochivskyi, Naum Pocorschi ºi ceilalþi camarazi au fost
primiþi în grupul ucrainean.
Dupã cum rezultã din articolele scrise de col.
H.Porochivskyi ºi publicate în revista „Tabor“, în
perioada 1925-1933, refugiaþii politici s-au bucurat în lagãrele de la Braºov, Oradea Mare ºi ultimul de la Fãgãraº de condiþii decente de cazare ºi
hranã, având posibilitatea sã lucreze ºi la diferite
fabrici ºi ferme agricole, situate în afara lagãrelor.
Totodatã, dupã un timp li s-a acordat ºi o soldã în
funcþie de gradul militar pe care l-au avut.
(Continuare în numãrul viitor)
Mihai POCORSCHI

11

Cu vreo douã luni în
urmã, la Editura bucureºteanã, „RCR - Print“,
a ieºit de sub tipar,
finanþatã de Uniunea
Ucrainenilor din Româ nia, monografia, în douã
volume, a cunoscutului
literat ucrainean, Pavlo Zaiþev, „Viaþa lui Taras
ªevcenko“, într-o splendidã traducere a textului
ei, a marii majoritãþi a versurilor citate, cu note,
prefaþã ºi comentarii adecvate, de Corneliu
Irod, un talentat scriitor ºi exeget literar bilingv,
admirabil cunoscãtor al ambelor limbi, redactor
responsabil al acestei prestigioase apariþii fiind
cunoscutul lingvist, dr. Ion Robciuc, inspirata
copertã, cât ºi bogatele reproduceri alb-negru ºi
color din creaþia lui ªevcenko ºi a altor pictori
aparþinând Irinei Moisei, iar tehnoredactarea
computerizatã Terezei ªendroiu.
Apariþia ediþiei româneºti a monografiei lui
Pavlo Zaiþev reprezintã un veritabil eveniment
cultural din cel puþin trei motive. Mai întâi,
editarea, la noi, a acestei lucrãri, este un gest de
preþuire a creaþiei genialului poet naþional
ucrainean, Taras ªevcenko, de la naºterea
cãruia se împlinesc, în 2014, 200 de ani, ceea ce
a ºi constituit prilejul tipãririi monografiei.
În al doilea rând, monografia lui Zaiþev
acoperã un imens „gol“ informativ privind drumul vieþii ºi creaþiei genialului poet, fiindcã
cititorul de limba românã (cãruia, în primul
rând, îi este destinatã monografia), în special
cel de astãzi, practic, nu dispunea de nicio sursã
de informare de acest gen. Singurele izvoare de
acest fel, dar apãrute cu mulþi ani în urmã, deci,
inaccesibile astãzi, lacunare ºi purtând „pecetea“ interpretativã depãºitã în zilele noastre,
sunt „Schiþa biograficã“ de Alexandr Deutsch,
adãugatã ca postfaþã la prima ediþie româneascã
selectivã din creaþia lui T.ªevcenko, „Cobzar“
(Editura ARLUS „Cartea Rusã“, 167 pag.
Format 125x175 mm), ºi traducerea povestirii
despre poetul ucrainean, „Taras ªevcenko“, de
O.Deutsch ºi L.Bat (Bucureºti, 1958), scrisã de
autori încã în 1939. În ediþiile româneºti ale
„Cobzarului“, ca sã citãm doar pe cea mai prestigioasã, din 1990 (Editura Univers), de regulã,
se oferã numai date importante din viaþa ºi
creaþia poetului, insuficiente, deci, pentru
cunoaºterea deplinã a drumului anevoios, complex ºi edificator privind interconexiunea existenþei ºi creaþiei sale. De o prezentare nuanþatã
ºi conformã cu adevãrata viaþã a lui ªevcenko
nu dispuneau, începând cu Reforma Învãþãmântului din România (1948), nici elevii din ºcolile
cu predare în limba ucraineanã (mai târziu doar a obiectului „Limba ucraineanã“), cãrora
Taras ªevcenko li s-a predat dupã manualul de
literaturã ucraineanã pentru clasa a VIII-a, de
O.I.Bileþkyi, P.K.Volynskyi ºi I.I.Pilhuk, manual care în 1954 cunoscuse deja 8 ediþii succesive! Cât priveºte biografia academicã realizatã
de cunoscutul ºevcenkolog ucrainean, E.Kyryliuk, în colaborare cu E.ªabliovskyi ºi V.ªubravska, aceasta nu era nici mãcar atât de rãspânditã printre cititorii de limba ucraineanã din
România, ea aflându-se doar în câteva biblioteci mari ºi o puteau citi cadrele universitare,
eventual, puþinii studenþi pasionaþi de „fenomenul ªevcenko“. Deci, ediþia româneascã a
monografiei lui Zaiþev este la fel de utilã ºi cititorilor de limba ucraineanã din România, cãci
apariþia ei la noi în original ar fi o iluzie.
În al treilea rând, apariþia ediþiei româneºti a
monografiei lui Zaiþev poate fi consideratã un
important eveniment cultural-literar, deoarece,
tradusã din forma scrisã cu mulþi ani în urmã ºi
tipãritã, pentru prima oarã, dincolo de hotarele
Ucrainei, încã în 1955, discursul exegetic al
acesteia se remarcã printr-o anume „prospeþime“ faþã de toate prezentãrile biografice
ucrainene, ºablonarde ºi ideologizante, fapt ce a
ºi constituit motivul principal al tipãririi ei, cum

grafiei ºi poetul prezentat în ea existã o
anume afinitate - Taras
ªevcenko, prin înflãcãratele sale cuvinte încerca sã „trezeascã“ la
realitate „adormita ºi
prãdata“ Ucrainã nutrind speranþa apariþiei unei „lumi noi“, iar
Pavlo Zaiþev a participat efectiv la acþiunile de
renaºtere a spiritului naþional declanºate de
evenimentele din 1917 ºi receptate ca atare de
comunitatea ucraineanã, care cu un mare entuziasm a demarat statornicirea acestuia printr-o
serie numeroasã de acþiuni în diverse sfere de
activitate socialã, Zaiþev, de altfel, considerându-se un continuator al ideilor lui ªevcenko, pe
care se strãduia sã le facã cunoscute.
Scrisã „cu pietate patrioticã ºi dragoste profundã faþã de poet“, lucrarea „constituie un
fenomen precumpãnitor nu numai pentru literatura ucraineanã, ci ºi pentru istoria culturii
ucrainene în general“, sublinia acelaºi M.Hlobenko, în 1955. O concluzie ºi apreciere sinonimã se regãseºte ºi în prefaþa lui Valeri ªevciuk
(tradusã ºi aceasta de C.Irod) la ediþia kieveanã
(1994) a monografiei: „Fãrã aceastã carte, universul culturii ucrainene nu poate fi înþeles în
deplinãtatea sa“. Aceasta ºi datoritã faptului cã,
aºa cum sublinia N.Polonska-Vasylenko în
necrologul ei, în monografia lui Zaiþev, „este
înfãþiºatã statura lui ªevcenko nu numai ca poet
popular cu cãciulã din blanã de miel, dar ºi ca
un strãlucit, cultivat ºi încântãtor european,
care-i uimea atât pe þãranii neºtiutori de carte,
cât ºi pe aristocraþii ucraineni ºi trezea în toþi
adormitele sentimente patriotice“.
Scrisã prin îmbinarea acribiei ºtiinþifice
strict fundamentate pe date cu o formã artisticã,
ºi graþie „dragostei delicate ºi permanente cu
care (Zaiþev) se apropie de (ªevcenko)“, subliniazã traducãtorul în prefaþa sa, monografia
„Viaþa lui Taras ªevcenko“ „se citeºte cu mare
interes“, evident, ºi cu o satisfacþie artisticã pe
mãsurã, adãugãm noi, la modul consonant cu
cele arãtate pe parcurs.

Un important eveniment cultural
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sublinia în prefaþa sa (tradusã de C.Irod)
M.Hlobenko, la prima ediþie a monografiei, din
1955: „O importanþã deosebitã are apariþia
acestei cãrþi într-o epocã în care autorii sovietici, sub presiunea puterii, deformeazã brutal,
iatã, de peste douãzeci de ani chipul marelui
poet, trec sub tãcere sau falsificã fapte, prin
interpretãri eronate încearcã sã eludeze complet
însemnãtatea lui ªevcenko ca proroc naþional,
sub influenþa ideilor cãruia s-a desfãºurat ºi
continuã ºi azi lupta pentru independenþa
Ucrainei (atitudini ce s-au schimbat ºi se manifestã din ce în ce mai radical în sensul opus,
dupã proclamarea independenþei de stat a
Ucrainei, în 1991 - I.R.), se strãduiesc sã-l
înfãþiºeze pe poet în falsa luminã de singuratic,
lipsit de legãturi cu societatea ucraineanã, cu
scopul de a fi prezentaþi drept prieteni ºi,
important, „învãþãtori“ unii dintre vecinii din
nord, care erau doar simple cunoºtinþe, ba unii
având chiar atitudini duºmãnoase faþã de el“.
Dupã pãrerea lui M.Hlobenko, valoarea
monografiei lui Zaiþev constã ºi în faptul cã
reprezintã „o pildã de studiere într-adevãr liberã, nepãrtinitoare, obiectivã“ a vieþii lui Taras
ªevcenko, care „este rodul anilor îndelungaþi de
cercetare“ ºtiinþificã, începutã în 1913, când
Zaiþev tipãreºte câteva scrisori ale lui ªevcenko, scrieri ale acestuia descoperite de el ºi
documente noi privind biografia poetului,
„fenomenul ªevcenko“ devenind pasionanta
preocupare pe parcursul întregii sale vieþi.
Dupã izbucnirea revoluþiei din 1917, de la
Petrograd, Zaiþev vine la Kiev ºi, în paralel cu
activitatea politicã în calitate de membru al formaþiunilor politice ucrainene, în paralel cu
activitatea de profesor la Academia ªtiinþificoDidacticã, funcþioneazã ca redactor al Editurii
„Drukar“ ºi al revistei „Naºe mynule“ („Trecutul nostru“) tipãrind în cele patru tomuri (19181919) apãrute câteva din lucrãrile sale, printre
care ºi „Noi materiale pentru biografia ºi creaþia
lui T.ªevcenko“. În 1919, pãrãseºte Kievul, alãturându-se miºcãrii de eliberare a poporului
ucrainean. În 1921, este membru al Consiliului
Republicii Populare Ucrainene, apoi - secretar
al misiunii diplomatice a acesteia la Varºovia,
predând totodatã acolo limba ºi istoria ucraineanã la universitate (1921-1939) ºi colaborând
cu Institutul ªtiinþific Ucrainean din Varºovia
(1930-1939). Din 1934, începe tipãrirea creaþiei
lui ªevcenko, proiectate sã aparã în 16 volume,
din care pânã în 1939 au apãrut 13 . Monografia
„Viaþa lui Taras ªevcenko“ trebuia sã constituie
primul volum al proiectatei serii. Culegerea
acestuia, la Lviv, s-a încheiat în 1939, când
Galiþia revine în componenþa URSS, ºi tipãrirea
volumului este sortitã eºecului.
În 1941, de la Varºovia Zaiþev se mutã în
Germania, printr-o serie de lucrãri („ªevcenko
ºi polonezii“, „T.ªevcenko în traducerile ruseºti“ º.a.) devine un ºevcenkolog cunoscut,
fiind ales ca preºedinte al Comisiei ºevcenkologice a „Societãþii ªtiinþifice Taras ªevcenko“,
continuã sã cerceteze viaþa ºi creaþia poetului
ucrainean. Moartea (2 sept. 1965) survine pe
când desãvârºea studiile „Etica ºi estetica lui
ªevcenko“, „Comentarii la amintirile despre
ªevcenko ale contemporanilor sãi“ ºi „Creaþia
lui ªevcenko“, care au rãmas neterminate.
Valoarea monografiei lui Zaiþev mai constã
ºi în faptul cã viaþa lui Taras ªevcenko este
prezentatã într-o strânsã legãturã cu creaþia sa.
Din aceastã carte reiese lesne ºi faptul de ce
anume într-atât de mult l-a preocupat pe Zaiþev
viaþa ºi opera poetului: între autorul mono-

Ioan ReBUªAPCã

Iluzii
Când noaptea, ca pãianjenul îºi þese
pe bolta-ntunecatã, negru-i straiul
într-un târziu rãsare printre nori
ºi steaua mea ce încã pâlpâie
alãturi, Raiul mã îmbie
la veºnic traiul
pururea sãrac,
în loc sã-njur, mã resemnez
ºi tac,
apoi încep din nou sã sper
la aripile vindecate
ce-o sã mã înalþe cãtre Cer
sã fug din nãruita mea cetate,
sã pot striga aiurea, în eter
cã s-a fãcut ºi pe Pãmânt
dreptate.
Cristian CeGA

Curierul uCrainean

Profund înrãdãcinat în sensibilitatea slavã,
Mihai Traista redã profilul existenþial al individului simplu, definit printr-un puternic suflu
ludic. Proza lui Traista aduce în faþa cititorului
crochiuri care par sã reliefeze formele universale
ale sufletului ce transgreseazã limitele temporalitãþii ºi ale spaþialitãþii în care este înscrisã
condiþia umanã. Creat de scriitor, spaþiul imaginarului este populat de o multitudine de personaje care se remarcã prin autenticitatea trãirilor,
prin naivitate, dar, în acelaºi timp, prin ºiretenie,
reprezentate la nivelul personalitãþii individului
încadrat în structura societãþii arhaice.
Prin volumul Ibovnice cu ochi de Maramureº, publicat la Editura RCR Editorial, în 2011,
Mihai Traista
se îndreaptã
spre o lume ancestralã pe care
o reprezintã cu
mult har unchiul Fedea.
Încadrat într-un
univers lipsit de artificialitate, profilul identitar
al acestuia sintetizeazã preocupãrile cotidiene,
relaþiile interumane, condiþia socialã ºi viziunea
existenþialã ce reuºesc sã-l particularizeze în
raport cu ceilalþi sãteni. Focusat pe definirea
unei anumite structuri sociale ºi umane, cartea
lui Mihai Traista reînvie tipul omului simplu de
la þarã care aparþine unei lumi strãvechi.
Proiectat într-un spaþiu definit prin simplitate,
optimism, forþa ludicului ºi pauperitate, unchiul
Fedea reuºeºte sã creeze o structurã identitarã în
oglinda cãreia se reflectã sufletul bogat al omului arhaic din Maramureºul voievodal. Protagonistul micronaraþiunilor este omniprezent pe
parcursul derulãrii fabulelor tuturor schiþelor ce
reuºesc sã redea detaliile preocupãrilor individului închis în limitele societãþii arhaice. Ca ºi în
Decameronul lui Boccaccio, autorul surprinde
activitãþile omului de la cele sociale pânã la cele
existenþiale, încadrate într-un anumit context al
istoriei. Prin comportamentul sãu ºi prin puterea
de a scoate la luminã atât umbrele celorlalþi, cât
ºi cele personale, unchiul Fedea devine un personaj-martor precum Miticã al lui I.L. Caragiale. El nu face decât sã radiografieze lumea
veche ºi cea a trecutului recent, ca ºi Cehov, însã
la un alt nivel al registrului expresiv ºi vizionar.
În plan retoric, autorul universului românesc
recurge la o formulã de construcþie simplã,
observând personalitatea unchiului Fedea din
perspectiva unei atitudini ludice, fãrã prea mari
frãmântãri interioare. Glumele pe care le face
personajul central, aparent, sunt lipsite de substanþã, însã ele þin de firea omului simplu de la
þarã care încearcã sã dea farmec vieþii. În acest
sens, ºotiile fac parte din structura fiinþei eroului
întâmplãrilor ce sunt decupate din momentele
vieþii individului: mersul la bisericã, neputinþa
de a respecta postul, trecerea cu mare uºurinþã
de la rugãciune la înjurãturã, muncile gospodãreºti, mersul la piaþã cu produse lactate etc.
Protagonist al primei pãrþi a cãrþii, Pãtãraniile unchiului Fedea, unchiul Fedea are o
construcþie interesantã. Pe de o parte, este înzestrat cu o anumitã dozã de credulitate. Cu mare
uºurinþã, ceilalþi reuºesc sã-i demonteze planul.
Într-o discuþie, la cârciumã, axis mundi al spaþiului rural, unchiul Fedea îi cere unui consãtean
sã-i spunã numele soþiei lui, însã, fãrã sã-ºi dea
seama, include rãspunsul în întrebare. Într-o altã
zi, experienþa naivitãþii este reiteratã, însã cu un
alt subiect (Poznaºul, p. 14). Pe de altã parte,
prin vicleºug, Fedea reuºeºte sã-i înºele pe ceilalþi (Neguþãtorul de smântânã).
Dupã cum subliniam, ingenuitatea profilului
psihologic al actantului este una aparentã. În
planul imediat, sunt câteva întâmplãri ce su bliniazã naivitatea ruralã ºi simplistã a eroului:
unchiul Fedea speria femeile care se duceau sã
culeagã ciuperci prin pãdure (Poznaºul); dorind
sã-l înspãimânte pe un cioban, urlând ca un lup,
devine victima propriei farse, întrucât pãcurarul

desluºeºte scenariul bãtrânului poznaº (În pielea
lupului); Fedea ºi-a legat capra de bariera de la
Crãciunivna, fãrã a lua în considerare faptul cã
dupã plecarea trenului, aceasta va fi ridicatã (Cu
capra); mergând spre târg, s-a întâlnit cu Vasile
Cucuruz, un fost coleg de lucru la pãdure, însã,
dorind sã-l salute, nu s-a gândit cã tocmai cu
acea mânã þinea bãþul de care era agãþat ulciorul
cu smântânã (Întâlnirea); lãudându-se în tren, cã
el împreunã cu bãtrânul Pãtru Drâmbã a cioplit
traverse, nu a luat în considerare cã acestea erau
turnate în beton (ªlipere cioplite); admirându-ºi
colacii scoºi din desagã, dupã sfinþire, pe drum
spre casã, Fedea îi atinge cu vârful opincii ºi
aceºtia pornesc la vale (Sfinþirea colacilor de

În partea a doua a cãrþii, Amintiri din epoca
de mãmãligã, autorul oferã mai multe schiþe în
care surprinde secvenþe din multiple experienþe
umane încadrate în societatea comunistã. În
reprezentarea acestei lumi, autorul adoptã o atitudine ironicã faþã de exponenþii ideologiei
bolºevice, împinsã pânã în spaþiul caricaturizãrii. În Baba Hafiþa, comuniºtii nu au izbutit sã
o înscrie pe Hafiþa în colectiv. De fiecare datã, ea
a reuºit sã-i pãcãleascã, însã, într-o zi, Neghina
Paraska a reuºit sã o înºele pe bãtrânã, spunându-i cã, de fapt, ea trebuie sã semneze împotriva
dãrâmãrii bisericii din sat. Dupã ce baba Hafiþa
a vãzut cã bolºevicii cultivau pãmântul pe terenul ei, i-a dat în judecatã. La proces, intervenþia
acesteia a
produs rumoare, sus þinând cã ea
nu a fost de
acord cu intrarea în co lectiv, însã
Paºti); pentru un binoclu care îi permitea sã spi- Neghina Paraska i-a luat cu forþa degetul pe care
oneze satul întreg, relevându-i dimensiunile l-a înmuiat în cernealã ºi l-a lipit pe o foaie.
ascunse, unchiul Fedea a spart piatrã douã sãp- Pentru a dovedi cã ºtie mai multã carte decât
tãmâni (Binoclul, Mikloº ºi unchiul Fedea), însã, „buleandra“ comunistã, îºi scrie numele cali dupã ocãrile suferite, a decis sã se rãzbune pe grafic în faþa judecãtorului. În reprezentarea
Mikloº, prin intermediul cãruia a ajuns la imora- relaþiei dintre putere ºi victimã, suspansul este
litãþile preotului Pintea, ale primarului (Bino - gradat, crescendo. La sfârºit, se ajunge la un
clul, primarul ºi unchiul Fedea) ºi ale pãduraru- final neaºteptat, rezolvarea fiind în favoarea perlui. În toate aceste situaþii, umorul lui Fedea este sonajului care reprezintã binele. Dacã eroii
unul contagios. Dupã ce a obþinut o sumã fru- rezistenþei sunt priviþi cu simpatie de cãtre autor,
muºicã de bani de la „victimele“ binoclului sãu, personajele care reprezintã autoritatea comuîn sinea sa, îºi spune: „Apãi, no, cã dã amu nistã sunt persiflate (tovarãºul ºef de post, pluînainte, domnucule birãu, o sã-mi dai dum'ata tonierul Fedea Caºcavaliuc, tovarãºul secretar al
mie preºtaþie când mi-o da popa canoanele!“ organizaþiei de partid, Mitea Capustaniuk (Binoclul, pãdurarul ºi unchiul Fedea, p. 51).
Tovarãºa Paraska; Harbuz - Tovarãºa Paraska
Dincolo de un anumit comportament paºnic ºi unchiul Dãnilã.
al reacþiilor, unchiul Fedea ºtie sã fie ºi vindicaO altã schiþã, Tovarãºa Paraska, reconstituie
tiv, atunci când îi sunt încãlcate drepturile: dupã verosimil condiþia umanã încadratã în limitele
ce l-a prins pe diacul Ilie Rozmarin cã îi furã societãþii comuniste. Luându-ºi drept model pe
varza, i-a aplicat creºtineºte un ritual de cio - Ana Pauker, þãranca Paraska ajunge sã teromãgeli (Poruncile domnului), altã datã, pentru rizeze tot satul. Oamenii o ascultã tãcuþi, fiinducã a mâncat ciuperci otrãvitoare, a fost acaparat le fricã de rãzbunarea ei, în eventualitatea
de o aprehensiune teribilã în faþa morþii (Ciu- asumãrii unor contradicþii. Mulþimii resemnate i
percile, doftorul ºi unchiul Fedea), este înzestrat se opune bãtrâna Hafiþa care are curajul de a
cu simþul umorului, are replicã cu haz pentru riposta, de a o blestema, în mod direct, pe „bezorice (Iadul, preotul ºi unchiul Fedea), dã sfa- bojnica“ satului. Cu toate intervenþiile ei pe la
turi sãtenilor, de pe poziþia unui specialist vete- forurile superioare ale Partidului Comunist Rorinar (Vaca, petrolul ºi unchiul Fedea), reuºeºte mân, tovarãºa Paraska nu a putut sã o sancsã pãcãleascã evreii cu bancnota primitã de la un þioneze pe Hafiþa. Atunci când a reuºit sã obþinã
rabin (Rabinul, bancnota ºi unchiul Fedea) etc. sprijinul conducerii judeþene a partidului, bãtrâDorind sã observe modul de manifestare a aces- na a murit, „nu înainte de a o mai „blagoslovi“ o
tei dinamici a exterioritãþii, instanþa naratorialã datã pe „bezbojniþa comonistã“ ºi, în semn de
pãtrunde în sistemul de gândire al protagonistu- mare respect pentru aceasta, s-a plesnit de trei
lui, demontând bucatã cu bucatã univesul interi- ori peste fundul gol, pe care l-a dezvelit pentru
or al unchiului Fedea. Pe de o parte, în planul ochii tovarãºei“ (p. 87). În acelaºi registru de
exterioritãþii, este ºtiut în comunitate ca un bun simpatie pentru curajul luptãtoarei împotriva
creºtin, însã „nu prea îi erau cunoscute absurditãþilor bolºevice, autorul creeazã o altã
canoanele ºi ritualurile bisericeºti, pentru cã în secvenþã în care Hafiþa se remarcã printr-un act
timpul sfintelor slujbe el medita la caprele sale, temerar „Hafiþa ºi-a dovedit curajul ºi isteþimea,
la iarmarocul din Sighet, la cârciumile satului... încã de pe vremea când au intrat ruºii în sat ºi au
ba, câteodatã, îl împingea necuratul ºi medita ºi agãþat portretul lui «batiuºka» Stalin pe peretele
la ... dar sã lãsãm asta. Sã nu-l dãm de gol, cã de Sfatului Popular.
aflã cumva mãtuºa Mãria, va fi vai de zilele lui!“
- Spune-mi, rogu-te fain, domnucule copitan,
(La bisericã, p. 25). Unchiul Fedea nu face parte cine-i aiesta sfânt, din sfânta «zobrajenie?» din cercul bocotanilor, dar nici sãrac nu era. Pe fãcându-ºi cruce ºi împreunând mâinile ca pende altã parte, în plan psihologic, acesta se tru rugãciune, a întrebat bãtrâna Hafiþa pe unul
defineºte printr-un comportament ludic, cul- dintre ofiþerii ruºi, ce se plimba þanþoº prin faþa
tivând buna dispoziþie în toate mediile în care primãriei.
pãtrunde. Aparent, unchiul Fedea pare un erou
- Mamaºa ieta estie Iosif Vissarionovici Stasuperficial, simplu, fãrã forþa unui personaj lin, care vriea gonit din þara voastrã pe neamþ! rotund, însã, în profunzimea personalitãþii sale rãspunse mândru ofiþerul sovietic.
identitare, este un actant plin de vervã ºi de
- Sfânt, sfânt, sfânt eºti tu Iosipe ºi cum naiba
umor, pegãtit în permanenþã sã dea replicã la te mai cheamã, care ai alungat nemþii din þara
toate afirmaþiile sau gesturile întreprinse de noastrã, acum miluieºte-ne pre noi încã odatã ºi
ceilalþi.
alungã-i ºi pe ruºii care ne pustiesc þara, ca
În general, subiectele micronaraþiunilor sunt lãcustele Edhipetul!.. - întindea Hafiþa mâinele
preluate din diverse secvenþe ale vieþii satului: împreunate spre portretul lui Stalin.
oierit, cârciuma satului, iarmaroc, biserica, beþii,
înmormântare, alegeri democratice, cu tipologii (Continuare în numãrul urmãtor)
le umane aferente: þãranul, ºeful de post, tovarãºul miliþian, secretarul de partid, frizerul,
evreul afacerist, primarul etc.
Gheorghe AnDRAªCIUC

Ibovnice cu ochi de Maramureº
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Hryhir TIUTIUNNYK:
În sãlcii, nenea Tyhin meºtereºte ceva la
lotcã. Cheia scrâºneºte în lacãt, ca atunci când,
noaptea, vântul hâþânã poarta.
- Dacã aº turna niºte gaz, - zice nenea, poate ºi-ar da drumul.
Aºa cã a luat, probabil, o cãrãmidã ºi trosctrosc peste lacãt...
În larg, se vãd la lumina lunii beþe negre, ca
niºte ostreþe de trestie. Umbrele lor îºi întind
dârele lungi pe apã, cãci luna e încã jos. Acolos plasele. În stufãriº a þipat o gãinuºã sãlbaticã,
s-a agitat, a þopãit mãrunt pe frunzele late de
nufãr.
Eu mã aºez pe o tufã de salcie ºi mã legãn.
Nu prea tare, ca sã nu se rupã. Stau ºi ascult cum
se naºte vântul. Mai întâi, undeva pe aproape,
s-a miºcat frunziºul de rogoz, apoi acel foºnet
l-a preluat stejarul, ºi din el au început sã cadã
ghinde, au vuit arinii - umed ºi des, ca un
vârtej într-un cetiniº ud dupã ploaie. ªi pãdurea glãsui mai larg, mai tare. Probabil cã tot
aºa iau naºtere râurile, simþãmintele, muzica.
Sus, în înãlþime, se aude foºnet, iar jos, pe
râu ºi-n stufãriº, e liniºte. Apa luceºte ca mierea în fagure.
Lanþul se lovi zornãit de fundul lotcii. Se
auzi bocãnit de vâslã.
- Ei, Doamne-ajutã, cum se zice, - murmurã
nenea Tyhin.
De sub sãlcii, ieºi legãnat un val ºi fugi, se
strecurã sub lunã, o balansã, ºi ea se fãcu la
început lunguiaþã ºi turtitã, iar dupã aceea se
rotunji din nou.
Nenea nu mã ia cu el, pentru cã lotca e veche. Apeºi cu degetul în fundul bãrcii ºi intrã în
lemn.
Vârful negru al lotcii iese dintre sãlcii, ºi pe
apã se aºterne lungã umbra lui nenea Tyhin,
încât capul îi ajunge pânã spre lãstãriºul de pe
celãlalt mal al râului.
Iar luna tot pluteºte ºi pluteºte în sus. Umbre negre, dinþate se târãsc pe sub mal.
- Acuºi o prindem în plasã, - anunþã nenea
Tyhin.
Se referã la lunã. Miºcã cu grijã bãþul, apoi
trage. În plasã într-adevãr luceºte luna în stropi
mãrunþi. Iar când era aproape scoasã, s-a auzit
- pleosc. ªi ceva fulgerã roºcat. Era un caras.
Ãsta-i ºmecher. Plesneºte o datã cu coada ºi se
culcã pe o rânã ca purcelul în coteþ.
- Îl aranjãm noi mâine, - promite nenea.
- Caraºii-s frumoºi, - zic eu.
- E, au ºi carnea bunã. Dulce.
- Nene, dar somn ai prins vreodatã? - întreb.
- Cum sã nu prind? Am prins. La undiþã. Îl
agãþi, iar el trage, trage, parcã ai fi agãþat un
ciot. Pânã îl desprinzi de pe fund... Am prins,
sigur, ºi somn. Pãi, cum?
Nenea e vesel: se bucurã cã prinsese.
Deodatã, umbra a încã cuiva se aºternu
peste râu ca o punte neagrã. De pe coastã, cineva strigã ameninþãtor:
- Tu eºti, Tyhone?
Ãsta-i moº Iuhym. E poreclit Onaiko, pentru cã dupã tatã e Onaniovyci.
- Eu îs, Iuhyme, - rãspunde cam cu supu ºenie nenea. - Da? Ce-i?
Pe coastã e liniºte. Paºii au luat-o pe cãrare
spre sat.
- Nene, de ce te temi matale de Onaiko? întreb eu în ºoaptã.
Dar dumnealui vorbeºte cu sine însuºi:
- Iote, mã sperie. De ce mã sperii? Crezi cã
mi-e fricã?
Dupã aceea, trage la mal, aruncã peºtele în
iarbã, ascunde vâsla, gâfâie ºi bombãne ceva.
Iar lotca hâº-hâº sub salcie. Apa n-are astâmpãr deloc.
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Ne întoarcem spre casã prin pãdure, pe lângã înfricoºãtorul stejar despicat (cândva fusese
trãsnit ºi s-a uscat), dupã aceea ne cãþãrãm
printre tufele de alun; tare aº vrea sã gãsesc pe
pipãite, în întuneric, mãcar un ciucure cu alune. Sunt, desigur, încã verzi, dar, cu toate astea, tot aº vrea sã gãsesc... Miroase a traistã
udã, a peºte ºi a urzicã moartã.
- De ce mi-e fricã de Iuhym întrebi? - zice
deodatã nenea Tyhin.
ªi tace din nou. Zgreapþãnã din buzunar
scuturãturã de tutun, se aºazã pe un ciot, îºi
rãsuceºte o þigarã. Zornãie chibriturile, scapãrã
un bãþ. La flacãrã, pufoaica îi luceºte, lustruitã
pe piept de barbã. Þigara sâsâie, face flacãrã
ºi-i pârleºte lui nenea mustaþa.
- Tpfu, afurisito... - cãtre þigarã, iar cãtre mine: - Sunt vinovat, am greºit cândva faþã de el.
Þigara s-a stins: se scuturase.
Undeva în baltã, þipã un stârc. Se vede cã
n-are somn: e lunã plinã...
- Ei, haidem. Pe drum, o sã-þi povestesc.
Pânã la sat e depãrtiºor. Pe deal, sub lunã,
casele par niºte cãpiþe. E întuneric peste tot.
Numai la ºcoalã mai e luminã, la director.
- Cândva, am fost în prieteºug cu Iuhym, începe nenea. - Deºi el e mai mare decât mine
cu vreo ºapte ani. Pe atunci - era pânã-n revoluþie -, ieºeai flãcãu devreme ºi flãcãiai mulþi
ani. Eu eram încã flãcãiandru, când el umbla
de-acum la sorã-mea Teteana. Iuhym era frumos, sã zic, arãtos. ªi Teteana era drãguþã. Se
întâlneau uneori în grãdinã ºi se îmbrãþiºau aºa
de tare, de ziceai cã aºa o sã moarã... Oricâtã
crizã era atunci de þesãturi - de pânzã ºi de aba
-, ea, auzi, îi broda batiste de mãtase.
Mereu venea serile pe la noi. Se oprea sub
ferestre ºi zicea din fluier, iar dupã aceea ºi din
gurã:
Iatã-un nor negru se târãºte, Sora cu frate-su vorbeºte...
ªi a ademenit acel nor. S-a dus odatã
Teteana cu rufele la râu, a alunecat, a cãzut
într-o copcã ºi s-a înecat. De atunci, cu Iuhym
s-a întâmplat o treabã: a început sã se ducã în
fiecare noapte în cimitir. Se aºeza lângã mormânt, scotea fluierul din sân ºi se punea pe
cântat...
În acele vremuri, noi am dus-o nu chiar
omeneºte, dar în orice caz nu eram muritori de
foame. Aveam ce mânca. El însã n-avea casã.
Îºi ducea zilele într-un bordei. Rãposatul tata îi
zicea mereu: „Tu, Iuhyme, adunã-te sã-þi ridici
casã. Dacã reuºeºti, þi-o dau pe Teteana ºi-þi
mai dau ºi un petic de pãmânt.“
Lui, ce-i drept, îi plãcea munca. Era ºi
zdravãn. Purta un cojoc, de puteai înveli cu el
o locomotivã. I-a sãpat boierului Troieþkyi un
ºanþ de fundaþie cât toatã tinda. Sãpa ºi
noaptea. Aºa era el!
Când a vãzut boierul una ca asta, îi zice:
„Na-þi, Iuhyme, o sutã de ruble ºi fã-þi o
cocioabã.“ ªi taman atunci s-a întâmplat cu
Teteana...
Iuhym a rãmas tot în bordei, iar de banii ãia
ºi-a cumpãrat un cârlan de mânz. Un zãpãcit!
Aici, mã-nþelegi, e revoluþie, se confiscã toate

proprietãþile, iar el îºi ia cal. ªi l-a îndrãgit atât
de mult, cã ce sã mai vorbim. Îi pieptãna coama, îi tãia copitele. Azi, nici cucoanelor la oraº
nu li se taie atât de frumos unghiile la mâini.
Noaptea, scotea cãluþul afarã (el locuia uite
colo, pe dâmbul de sub care scoate lumea
nisip), se aºeza pe trunchiul de spart lemne ºi
unde nu începea sã-i zicã din fluier, iar afurisitul de cal se apuca sã joace... Nisipul luceºte
sub lunã, iar cãluþul danseazã ca o flacãrã. Nu
degeaba i-a pus numele Cometa...
Am ajuns la marginea satului, trecem prin
cut. Dinspre grajduri adie a bãlegar, în þarcuri
gem gâºte adormite, iar lângã club, cineva
chinuie un acordeon, rãsunã râsete.
- A dus-o aºa pânã la colectivizare. Atunci
începurã oamenii sã se înscrie în colhozuri. Îºi
duceau animalele de acasã. Dar Iuhym ºi-a
bãgat calul în cãmãruþã ºi nu mai ieºea cu el
noaptea - se temea.
Ajungem noi într-o zi la el - io fusesem ales
atunci în conducere -, o delegaþie întreagã. Dãne calul, îi zicem.
Iar el þuºti înãuntru ºi se rãstigneºte în uºã.
„Care se apropie primul, - zbiarã, - îl tai! - ºi
înhaþã furca. - Ce, cu calul ãsta io ar? - întreabã. - Semãn? Adun bucatele? Marº din curte!“
ªi se încruntã la mine. Ei, asta m-a supãrat...
Pe platoul din faþa clubului - hãrmãlaie. Se
danseazã, miroase a apã de colonie ºi þigãri de
fabricã. Harytin Tyrkalo, acordeonistul, probabil cam cherchelit, cântã:
Stau cãlare pe butoi,
Dar el s-a rostogolit,
Care mã ia dintre voi?
Vreau sã mã mãrit...
ªi-i lunã, de poþi bãga aþa-n ac.
Pânã am trecut de club ºi de magazin, nenea
Tyhin a tãcut. Dar cum am cotit-o pe ulicioarã,
de-acum spre casã, dumnealui ºi-a continuat
povestea:
- Ei, dacã aº fi avut mintea de acum, cred cã
n-aº fi fãcut ceea ce-am fãcut. Dar atunci... Mã
duc la Iuhym, aºa, cam la vreo sãptãmânã, ºi-i
zic: „Dã-mi calul sã mã duc pânã la Ciovnova.“ ªi-n timpul ãsta nu ºtiu unde sã-mi ascund
ochii. La început, el s-a îndoit, nu credea cã
adicã aº avea treabã la Ciovnova. Ei, da? nu
m-am lãsat pânã nu l-am convins. I-am amintit
ºi de Teteana, ºi de anii când am flãcãit împreunã... Mi l-a dat. Iar eu încalec ºi mã duc direct
la colhoz ºi bag calul în grajd. Adicãtelea, cum
ar veni, s-a supãrat þiganul pe cerºetor, cã are
traistã nouã... ºi uite-aºa.
Am luat-o printre straturi. Mirosea a vrej de
pãtlãgele vinete.
- Ce zici, ne culcãm în ºurã? - întrebã nenea.
Ne ducem în ºurã. Nenea aprinde becul, iar
eu mã caþãr sus în fân, taman sub cãpriori.
Printr-o crãpãturã, lãrgitã de vrãbii, luna strecoarã o aºchie argintie; în colþul meu, miroase
a mere ºi a castraveþi - mama ne-a pus cina.
Nenea s-a apucat sã cureþe peºtele, iar eu
stau lungit cu ochii închiºi ºi vãd dâmbul lui
Onaiko scãldat în lumina lunii, îl aud cântând
din fluier, aud tropotul copitelor mânzului, pe
care-l ºi vãd dansând ca o flacãrã, ca o cometã
adevãratã...
Iar nenea Tyhin aºa sã ºtie: mâine nu mã
duc cu el la peºte.
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

a sosit Oreadin. Este în þinutã militarã. Maievski nu-ºi gãseºte locul, iar Zonea e tãioasã ca
briciul. Oreadin, deºi afectuos, e de nedoborât,
Imediat apare Milko, Pavlynka ºi Lena.
Pavlynka (cãtre Milko continuã discuþia). fereascã Dumnezeu... În cinstea sosirii sale urmeazã serata (cãtre Pavlynka). Mamã, vom
Cine a fost cu tine, Milecik?
merge?
Milko. O cunoºtinþã...
Pavlynka (zâmbind mulþumitã). Lenocika,
Pavlynka. Dar cine era acel om simpatic?
intereseazã-te din timp dacã rochia e gata, ei,
Lena. Mamã, nu era acela care?
Milko. Nu, nu-i acela... E altul, fetelor, un ºtii tu care...
Lena. Bine, mãmicã!.. Dar Natalia ce va
vãduv... Cautã, vrea sã se însoare...
Pavlynka. Trebuie sã-l inviþi la masã... Poate îmbrãca?..
Pavlynka. Ce sã mai socotim, ea va îmbrãca
îi zãbovesc ochii pe la noi.
rochia... pe care am transformat-o dintr-a mea.
Milko. Azi era grãbit...
Lena (pare tulburatã). Mergem sã ne schimbãm.
Natalia. Dar pe cine cautã el?
Lena ºi Natalya merg în camera lor.
Milko. El nu-ºi oferã persoana oricui. Ea trePeste o vreme apare Milko.
buie sã fie nu doar frumoasã, bogatã ºi cultã,
Milko. Azi am venit mai repede.
dar ºi muzicalã...
Pavlynka. Ei bine. Am o noutate. La MaievNatalia zâmbeºte.
ski
a sosit Vasyl Oreadin.
Pavlynka (Ridicându-se, se apropie de MilMilko.
Fiul acelui þigan din Hlinniþa? Existã
ko). Eu nu pricep de ce râzi iar, draga mea...
un
asemenea
cãtun în Bucovina. Taicã-sãu a
Natalia. Cã omul acela este de râs cu prefost
atât
de
iscusit,
încât a devenit capelmaistrul
tenþiile sale. E adevãrat, n-ar trebui sã râd, cã
orchestrei
din
Hlinniþa.
nu-i de râs, ci de plâns...
Natalia ºi Lena coboarã în camera de
Pavlynka. Ce-i asta, o cerere poeticã? Fata
oaspeþi.
n-ar trebui s-aleagã. Ar trebui sã-i mulþumeascã
Lena. Noi mergem, mãmico...
lui Dumnezeu, dacã apare cineva ºi-i oferã o
Pavlynka. Drum bun, fetiþo.
bucatã de pâine... Oare tu nu înþelegi cã tot ce
Pavlynka (curioasã). ªi, ºi ce mai ºtii?
se întâmplã nu vine de la sine...
Milko. Acel þigan s-a îndrãgostit de fiica
Natalia. Înþeleg...
preo
tului din Hlinniþa. A cerut-o chiar în cãsãPavlynka. Noi nu suntem veºnici, ºi tu nu
torie.
O scenã oribilã. Pe þigan l-au gonit imevei avea întotdeauna o familie ºi-un acoperiº
diat,
iar
mama regreta ºi atunci ei s-au cãsãtorit.
deasupra capului. Tu vei mai cãuta cândva un
Însã
n-a
durat mult. Fiica a nãscut un bãieþel, pe
asemenea noroc...
acest
Vasyl,
ºi a murit la naºtere.
Natalia. Niciodatã!... Niciodatã...
Pavlynka
(ironic). Îmi închipui...
Pavlynka. Dar de ce? Ce, þi se pare cã oferMilko.
Când
pãrintele a murit ºi bunica de
ta-i nepotrivitã?..
asemenea,
atunci
Vasyl a rãmas definitiv la
Natalia. Ce, nu v-aþi gândit niciodatã cât de
pãdu
rarul-ºef
Maievski,
rudã apropiatã.
greu e sã trãieºti cu un bãrbat cãruia nu-i poþi
Pavlynka.
Ei
ºi
Oreadin
cu Maievski cum se
oferi inima... Firea mea, felul meu are nevoie de
împacã?..
sentimente fine ºi dragoste...
Milko. Ei nu se prea înghit unul pe celãlalt…
Pavlynka. ªi tu îndrãzneºti sã-mi spui mie ºi
Dom
nul Maievski ºi Zonea nici nu pomenesc
unchiului tãu direct? O fatã de douãzeci de
de
el,
doar domniºoara Maria se zbate pentru
ani... E drept, cine se otrãveºte cu romanele
dânsul.
acelea nu poate dori altceva...
Pavlynka. Dar eu… Am auzit cã pãdurarul
Seara. În camera de oaspeþi se stinge lumina.
vrea
sã se însoare, ei, atunci-atunci!
Reflectorul se proiecteazã asupra camerei feteSe
sting reflectoarele.
lor. Natalia stã la masã, scrie la lampa de gaz...
Ticãitul monoton al ceasornicului întrerupe
TABLOUL AL DOILEA
liniºtea micii camere, iar lumina lunii pline
trece prin geam, aºternându-se în valuri argintii
Parc orãºenesc. Imediat va începe concertul
pe perete.
de
binefacere.
Se aude pana. Natalia scrie....
Pe
scenã ies Natalia ºi Maria, se aºazã la
Natalia. (Ridicã ochii, priveºte pe geam).
masã.
Chelnerul
aduce cafeaua.
Dumnezeule mare, poate-s bunã de ceva, poate
Maria.
Vreau
sã
vã povestesc…
mi-ai dat mãcar un pic de talent. Poate mica,
Natalia.
Da
ce
s-a
întâmplat?
micuþa mea contribuþie va atinge mãcar într-un
Maria.
De
cearta
lui
Maievski ºi Vasyl. Au
suflet o strunã... Poate nu se va întâmpla cum a
fost
niºte
discuþii
aprinse
cã mai-mai trebuia sãzis mãtuºa, cã din nimeni niciodatã nu va ieºi
i
despart.
nimic! Eu nu mã voi lãsa, eu voi munci asiduu,
Natalia. Dar din ce cauzã?
ca sã zbor cât mai sus! Atât de sus, încât capeMaria. Banii...
tele lor sã n-ajungã la înãlþimea mea, mâinile
Natalia. Ce bani?
lor sã nu m-atingã...
Maria. Bunicul, dupã moarte, i-a lãsat o
Pauzã muzicalã.
parte
lui Vasyl, ca el sã facã studii.
În camera de oaspeþi a lui Milko Ivanovyci Natalia.
Deci e bogat?
nicio schimbare.
Maria.
El
nici nu ºtie despre câþi bani e
Pe divan Pavlynka croºeteazã ºi tot o privorba,
cãci
domnul
Maievski ascunde adevãrul.
veºte pe Natalia care citeºte o carte.
A
început
concertul.
Oreadin cântã la vioarã.
Pavlynka îºi miºcã maºinal mâinile harnice,
Natalia
nu-ºi
ia
ochii
de la el, nici el de la
are o privire tãioasã, buzele încordate. Trântind
dânsa.
cu zgomot uºa, intrã Lena.
Maria. El e frumos, e adevãrat?
Lena (bucuroasã). Am o veste! La Maievski
(Urmare din numãrul anterior)
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Natalia. Frumos!
Intrã Pavlynka ºi profesorul Lorden.
Pavlynka. Vã fac cunoºtinþã imediat!
Lorden. Bunã seara, stimate domniºoare.
(Cãtre Natalia) Dumneavoastrã cu adevãrat semãnaþi cu Lorelei. Am auzit asta ºi-acum m-am
convins.
Pavlynka. Faceþi o afirmaþie…
Lorden. Cine l-a citit pe Heine, recunoaºte
imediat în Natalia sirena vestitã. Scuzaþi-mã,
sunt invitat…
Profesorul Lorden pleacã. Intrã Zonea ºi
Oreadin.
Zonea. Vasyl, aº dori sã-þi fac cunoºtinþã mai
îndeaproape cu domniºoara Natalia Verkovycivna.
Oreadin. Îmi pare bine sã vã cunosc. De
mult v-am observat, dar n-am îndrãznit sã mã
apropii, cã nici prin cap nu mi-a trecut cã voi
întâlni aici mumia asta.
Natalia. Vã referiþi la Lorden?
Oreadin. El a fost profesorul meu. ªi noi ne
uram reciproc. Eu nu-l suportam din cauzã cã
mã ardea la limba greacã, iar el pe mine din
cauza îngâmfãrii.
Profesorul Lorden revine la grup.
Lorden. Dumneavoastrã sunteþi într-adevãr
acel Oreadin?
Oreadin. Eu...
Lorden. Aþi sosit ºi dintr-o datã aþi descoperit pe minunata Lorelei?
Natalia dã sã plece.
Pavlynka. Tu încotro?
Natalia. Vreau sã mã plimb prin parc.
Oreadin. Vin ºi eu cu dumneavoastrã.
Pavlynka. Nu mult, cã noi imediat plecãm de
aici (Cãtre Lorden care a pornit cu Natalia ºi
Oreadin). Rãmâneþi cu noi, domnule Lorden,
tineretul se simte mai liber nesupravegheat.
Lorden.. Da, aºa este.
Pavlynka. Natalia noastrã e o fire ciudatã,
cam înstrãinatã. Închipuiþi-vã o fatã tânãrã care
preþuieºte singurãtatea, ea poate ore întregi sã
se plimbe prin pãdure.
Lorden. Da poate ea versificã.
Pavlynka. N-am observat. E adevãrat, am
vãzut la ea volumul lui Heine. Eu nu permit
fetelor sã cocheteze cu poezia lui.
Lorden. Înþeleg foarte bine.
Lena se apropie de Pavlynka ºi Lorden.
Lena. Mãmicã, ea nu scrie nici un fel de versuri. Ea scrie doar despre femei...
Lorden. Curios?
Lena (Ia loc la masã). Vedeþi, pe ea o tulburã soarta femeii în societate, dependenþa ei
faþã de toþi, îndeosebi faþã de bãrbat.
Pavlynka. Unde ai citit asta?
Lena. Ea are un caiet.
Pavlynka. Am sã-i zic sã-mi aducã sã vãd.
Lena. Mãmicã, l-am dat Zoniei, iar Zonea...
Lorden. Ei, prostii, femeile mãritate uitã
imediat de ele.
Pavlynka. Pe fete ca Natalka nimeni nu le ia
în cãsãtorie.
Lorden. Nu ziceþi… Ea îmi place.
Pavlynka. Da?..
Din partea cealaltã a parcului Natalia ºi
Oreadin s-au oprit ºi iau loc pe o bãncuþã.
Oreadin. ªtiþi ce aº putea spune acum?..
Natalia. Ce?
Oreadin. O clipã, opreºte-te, eºti aºa de frumoasã.
Natalia. Prin ce se remarcã frumuseþea?
Oreadin. Prin aceea c-o trãim împreunã.
Natalia. Dar nici mãcar nu ne cunoaºtem.
Oreadin. ªtiu destul de puþin...
Natalia. Din auzite? Cât mã iubeºte mãtuºa
mea, eu nu mã bucur de nici o faimã printre
cunoscuþi.

(Continuare în numãrul viitor)
Traducere de Ioan CHIDeªCIUC
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Discursul preçedintelui Viktor ianukovyci la
adunarea solemnå prilejuitå de ziua independenÆei
Dragi compatrioþi,
Vã felicit cu prilejul celei mai importante
sãrbãtori - Ziua Independenþei!
În dimensiunea istoricã, 22 de ani nu constituie o perioadã de timp prea mare. Dar pentru Ucraina, aceste douã decenii au reprezentat
începutul unei noi istorii.
Ne prezentãm acum ca un popor unitar, ca
un stat unitar, ca o voinþã colectivã de dezvoltare independentã.
Am parcurs în aceºti ani un drum anevoios
de la sistemul totalitar de tip sovietic, trecând
printr-un „capitalism sãlbatic“, prin crize economice ºi dezorientare socialã, spre libertate,
demnitate umanã, democraþie ºi economie deschisã, spre recunoaºtere ºi respect în aceastã
lume globalizatã.
Am parcurs acest drum cu hotãrâre, fãrã
ºocuri sociale ºi conflicte. Sunt convins cã aºa
va fi ºi în viitor.
Astãzi, ne propunem o serie de obiective
ambiþioase privind modernizarea atotcuprinzãtoare ºi asigurarea unei dezvoltãri stabile a statului nostru. ªi dacã cineva ar vrea sã ne
opreascã din acest drum, nu va avea sorþi de
izbândã.
În secolul al XXI-lea, lumea a devenit mai
complexã ºi mai diversã.
Suntem, astãzi, martori ai unor noi crize ºi
ºocuri care, la sfârºitul secolului al XX-lea,
pãreau imposibile.
Cãci încheierea rãzboaielor „fierbinþi“ ºi
„reci“ din secolul trecut, destrãmarea sistemelor totalitare, romantismul renaºterii naþionale
ºi dezvoltarea economiei mondiale arãtau cã
existã premise pentru instaurarea unei noi
epoci, a epocii umanismului ºi a dezvoltãrii
globale stabile.
De aceea, principalul obiectiv al politicii
noastre de modernizare este dezvoltarea economiei de piaþã moderne, a orânduirii de stat
democratice ºi a societãþii civile cu un înalt
grad de culturã, libere ºi autonome.
În momentul de faþã este în curs de realizare
prima ºi cea mai complexã etapã de modernizare legatã de reformarea sistemicã a infrastructurii de piaþã ºi a sferei sociale, de crearea
condiþiilor pentru dezvoltarea acceleratã a sectorului real al economiei, stimularea competitivitãþii ramurilor tradiþionale ºi a celor noi.
Criza economicã globalã a scos în evidenþã
laturile slabe ale economiei naþionale ºi ne-a
ajutat sã ne concentrãm resursele asupra celor
mai importante direcþii ale reformei.
Am înlocuit vechile abordãri privind regle-

mentarea de cãtre stat a proceselor economice
ºi sociale.
Este în curs de finalizare marea privatizare.
Nu statul, ci iniþiativa privatã, concurenþa sunt
cele care guverneazã repartizarea resurselor
între diverse puncte de creºtere a economiei.
Prin politica sa ºi prin realizarea proiectelor
naþionale statul creeazã doar macrostimulente
pentru dezvoltare ºi pentru activitate investiþionalã.
Moneda naþionalã, hrivna, stabilã creeazã
bazele unor investiþii pe termen lung ºi garanteazã un nivel corect de retribuire a muncii.
Experienþa pozitivã a desfãºurãrii Euro2012 a reconfirmat necesitatea modernizãrii
întregii infrastructuri naþionale.
Construcþia ºi reconstrucþia automagistralelor, a cãilor ferate, porturilor maritime ºi fluviale, a aeroporturilor rãmâne în continuare o
prioritate a politicii statului.
În vederea consolidãrii „suveranitãþii energetice“ sunt luate mãsuri pentru diversificarea
surselor de asigurare a resurselor energetice,
aplicarea unor tehnologii cu consum redus de
energie, creºterea ponderii resurselor de combustibili netradiþionale ºi alternative.
Noua politicã de stimulare a gradului de
ocupare ºi condiþiile favorabile privind introducerea înaltelor tehnologii vor deschide, treptat, ucrainenilor tineri, pegãtiþi ºi îndrãzneþi,
drumul spre succes.
Sistemele naþionale de sãnãtate, de protecþie socialã, educaþie ºi de culturã se adapteazã
la cerinþele europene de calitate a serviciilor,
adresabilitate ºi utilizare raþionalã a fondurilor.
Dar noi suntem obligaþi încã de acum sã ne
facem planuri pentru ziua de mâine.
Convingerea mea este cã urmãtoarea etapã
a modernizãrii trebuie sã fie dezvoltarea ºtiinþei, crearea unei economii de înaltã tehnicitate, consolidarea spaþiului umanitar naþional
unic.
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 standarde 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 sti-

mulent 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.
Aceasta este opþiunea Ucrainei ºi de îndeplinirea ei purtãm rãspunderea doar noi toþi.
La baza ideii de independenþã stã încrederea în Om, în forþa sa vitalã, în libertatea sa, în
salvarea sa ºi în înalta sa menire.
Aceastã încredere ne-a unit într-un singur
popor ucrainean, nu ne-a lãsat sã ne dizolvãm
de-a lungul veacurilor de dezbinare ºi subjugare.
Aceastã credinþã le-a dat bunicilor ºi pãrinþilor noºtri forþa de a trece peste grozãviile
rãzboaielor ºi ale totalitarismului.
Anul acesta vom marca douã evenimente ce
nu vor fi uitate peste veacuri: 80 de ani de la
tragicul Holodomor ºi 70 de ani de când a în ceput eliberarea pãmântului ucrainean de
cotropitori fasciºti.
Este simbolic faptul cã sãrbãtorirea a 1025
de ani de la creºtinarea Rusiei Kievene, o
sãrbãtoare a înaltei opþiuni spirituale, a coincis
cu marcarea unor pagini tragice ale istoriei
noastre.
Se poate spune fãrã exagerare cã tocmai
datoritã calitãþilor creºtine proprii poporului
nostru, precum credinþa nestrãmutatã, rãbdarea ºi mila, am reuºit sã trecem peste cele mai
grele încercãri ale trecutului.
Am convingerea cã vom avea ºi în continuare destulã credinþã ºi rãbdare pentru a rãspunde cu demnitate provocãrilor prezentului ºi
pentru a construi o Ucrainã modernã ºi dezvoltatã, succesoare a Rusiei Kievene, un stat
european puternic al secolului al XXI-lea.
La mulþi ani, dragi compatrioþi, cu prilejul
Zilei Independenþei!
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