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cul „LinguaFEST“, importanþa respectului faþã
de diversitatea lingvisticã ºi culturalã, sã se alãture efortului european ºi naþional de a stimula
cunoaºterea ºi promovarea limbilor moderne ºi
materne.
În deschiderea oficialã a evenimentului au
luat cuvântul dl Niculae Idu, ºeful Reprezentanþei Comisiei Europene în România, dna
prin studierea regulilor gramaticale, ci ºi printr-o Enikö Katalin Lacziko, secretar de stat, Guvercunoaºtere aprofundatã a culturii, literaturii, nul României - DRI, dna Monica Calotã, direc-

Începând cu anul 2001, ziua de 26 septembrie este dedicatã celebrãrii limbilor europene.
Europa este posesoarea unei adevãrate bogãþii
lingvistice: 24 de limbi oficiale ºi peste 60 de
comunitãþi autohtone care vorbesc o limbã regionalã sau minoritarã, fãrã sã menþionãm limbile vorbite de cetãþenii provenind din alte þãri
ºi de pe alte continente. Tocmai pentru a atrage
atenþia asupra acestei imense bogãþii lingvistice, Uniunea Europeanã ºi Consiliul Europei

strãine, adaptate corespunzãtor, ºi pentru alte
categorii, precum persoanele din învãþãmântul
profesional sau nelingvistic.
Învãþarea limbilor strãine atrage dupã sine
descoperirea unor culturi noi, posibilitatea de a
cãpãta o perspectivã diferitã asupra lumii ºi de
a-i înþelege mai bine pe cei din jur. Problema
este cã aceste limbi ar trebui învãþate nu numai

au lansat, în 2001, iniþiativa Anului European al
Limbilor. Din aceastã iniþiativã a luat naºtere
Ziua Europeanã a Limbilor.
Obiectivele sale sunt: sensibilizarea publicului faþã de multilingvism în Europa, cultivarea diversitãþii culturale ºi lingvistice ºi încurajarea învãþãrii limbilor strãine de cãtre toþi
europenii, la ºcoalã sau în afara acesteia.
Aºadar, politica Uniunii Europene în domeniul multilingvismului este menitã sã acþioneze
prin promovarea respectului faþã de toate limbile vorbite în Uniunea Europeanã, fie cã sunt
oficiale, regionale sau minoritare, prin promovarea învãþãrii limbilor strãine, a coeziunii
sociale ºi a integrãrii sociale a migranþilor, precum ºi prin punerea acestei politici în slujba
cetãþenilor prin promovarea limbilor Uniunii
Europene în strãinãtate, a valorilor comunitare
de solidaritate ºi unitate în diversitate ºi prin încurajarea europenilor sã înveþe limbile þãrilor
care nu fac parte din Uniune.
Statele membre ale UE au decis ca procesul
de învãþare a limbilor strãine sã se ghideze
dupã obiectivul de la Barcelona - acela ca fiecare elev sã înveþe cel puþin douã limbi strãine
pânã la absolvirea ºcolii. Încurajând cu tãrie o
abordare ambiþioasã a obiectivului legat de cele
douã limbi strãine, UE subliniazã cã învãþarea
limbilor strãine nu ar trebui sã se limiteze la
cadrul ºcolar. Studiul limbilor strãine nu trebuie sã fie doar apanajul elevilor ºi specialiºtilor în domeniu. Sunt necesare cursuri de limbi

istoriei ºi a comunitãþilor care vorbesc limbile
respective. Uniunea Europeanã a recunoscut
necesitatea imperioasã de a crea relaþii armonioase între diverse culturi existente în societatea noastrã. Dialogul implicã necesitatea de a
înþelege ºi a respecta limbile prin care se exprimã diferite culturi. Multilingvismul face posibil acest dialog, reducând riscul de a avea
comunitãþi care se închid în ele însele ºi construind o societate mai puþin vulnerabilã la conflicte. Prin urmare, învãþarea limbilor strãine
deschide uºi, de asemenea, cãtre alte culturi ºi
construieºte punþi de legãturã cu membrii comunitãþilor care le vorbesc. Este o experienþã
din care toatã lumea are de câºtigat.
Dar dincolo de extraordinara lor valoare culturalã, limbile constituie un atu incontestabil în
afaceri sau oferã o ºansã în plus de a lucra, de
a studia ºi de a se bucura de o viaþã mai bunã
decât în þara de origine.
În România, Ziua Europeanã a Limbilor a
fost sãrbãtoritã în principalele oraºe ale þãrii.
La 26 septembrie a.c., la sediul Reprezentanþei Comisiei Europene (str. Vasile Lascãr nr.
31, Bucureºti), Departamentul pentru Relaþii
Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului României, Reprezentanþa Comisiei Europene în
România (RCE) ºi Agenþia Naþionalã pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei
ºi Formãrii Profesionale (ANPCDEFP) au marcat Ziua Europeanã a Limbilor, dorind sã sublinieze, prin evenimentele grupate sub generi-
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tor ANPCDEFP, dna Marinica Stoian, consilier
(inspector general), Ministerul Educaþiei Naþionale, Augustin Mihalache, consilier pentru
afaceri europene la Direcþia Generalã Relaþii
Internaþionale ºi Europene, Ministerul Educaþiei Naþionale.
Secþiunea de dimineaþã a fost dedicatã ceremoniei de acordare a premiului European Language Label (Certificatul lingvistic european)
pentru proiecte creative ºi inovatoare în domeniul predãrii ºi învãþãrii limbilor strãine.
În partea a doua a zilei, a avut loc cafeneaua
literarã interculturalã intitulatã „Cetãþenie
europeanã ºi dialog intercultural“. Au citit din
operele lor ºapte scriitori minoritari. Din partea
comunitãþii ucrainene s-a exprimat în ucraineanã ºi românã cunoscutul prozator Corneliu
Irod, având un deosebit succes.
Tot sub înaltul patronaj al Reprezentanþei
Comisiei Europene în România, la Ploieºti, în
perioada 26-29 septembrie a.c., s-a desfãºurat
Festivalul multicultural „Alfabetul convieþuirii“, organizat de Uniunea Elenã din România
în parteneriat cu Primãria oraºului Ploieºti ºi
DRI. Uniunea Ucrainenilor din România a fost
reprezentatã la acest festival, cu rezultate foarte
bune, de Ansamblul de cântece ºi dansuri ucrainene „Zadunaiska Sici“ din Tulcea (tineret),
condus, cu competenþã, de dl Dumitru
Cernencu.
Ion ROBCIUC
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Dezvoltarea echilibratå
a tuturor comunitåÆilor
din România
Este primul an al unei guvernãri care beneficiazã de sprijinul unei largi ºi solide majoritãþi
parlamentare, fapt care dã Executivului de la
Palatul Victoria posibilitatea unui spaþiu de decizie extrem de vast, în special în ceea ce priveºte mãsurile economice atât de necesare.
Perspectivele de îmbunãtãþire a situaþiei României sunt optimiste. Spun acest lucru, având în
vedere atât indicatorii interni de creºtere economicã, cât ºi analizele specialiºtilor financiari internaþionali. ªi exemplific acest fapt, citând
agenþia de rating, care acordã locul doi României faþã de þãrile din regiune în ceea ce priveºte
prognoza de creºtere cu un procent de 1,7%.
Însã, dacã putem considera cã România confirmã stabilizarea în plan macroeconomic, trebuie sã þinem cont ºi de impactul pe care aceste mãsuri trebuie sã le aibã în rândul populaþiei.
Vorbesc aici de creºterea nivelului de trai ºi a
calitãþii vieþii cetãþeanului în ceea ce priveºte
nevoile sale cotidiene.
Ca parlamentar al minoritãþii ucrainene din
România am cunoscut oameni din cele mai
îndepãrtate locuri ale þãrii. Acolo am vãzut cã

Ambasada Ucrainei în România

Conferinþã de presã
În ziua de 27 septembrie a.c., a avut loc, la
sediul Ambasadei Ucrainei în România, conferinþa de presã a ºefului acestei instituþii diplomatice pentru mijloacele de informare în
masã româneºti în cadrul cãreia Excelenþa Sa
ambasadorul Teofil Bauer a prezentat unele
aspecte privind integrarea europeanã a Ucrainei ºi reformele iniþiate de preºedintele Viktor
Ianukovyci.
Din expunerea ambasadorului ucrainean au
rezultat urmãtoarele:
Ucraina acordã o înaltã apreciere sprijinului pe care îl oferã România semnãrii Acordului de asociere între Statul Ucrainean ºi UE
la summitul „Parteneriatului Estic“, ce va avea
loc la Vilnius.
Kievul ia toate mãsurile pentru realizarea
înþelegerilor cu partenerii europeni în vederea
pregãtirii pentru semnare a Acordului de asociere între Ucraina ºi UE cu ocazia summitului de la Vilnius. În scopul apropierii Ucrainei
de standardele europene, puterea ucraineanã
realizeazã reforme majore în sferele socioeconomicã ºi juridicã care au menirea sã modernizeze þara ºi sã asigure concordanþa cu criteriile ºi standardele europene.
Partea ucraineanã apreciazã cã semnarea
Acordului de asociere reprezintã un eveniment
definitoriu ºi reciproc avantajos pentru pãrþi ºi
sperã cã România, ca þarã care are frontiere
comune cu Ucraina, se va numãra printre statele ce vor simþi, între primele, toate avantajele
apropierii ei de UE, în primul rând în domeniul economic.
Recenta vizitã, la 13 septembrie 2013, a
ministrului afacerilor externe al Ucrainei,
Leonid Kojara, la Bucureºti a dat un impuls
pozitiv relaþiilor bilaterale ucraineano-române.
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Agenda deputatului UUR La mulÆi ani colegului nostru,

procesul de modernizare a României trebuie sã
continue ºi sã aibã rezultate chiar ºi în satele ºi
comunele de mici dimensiuni sau plasate în
colþurile îndepãrtate ale þãrii.
De exemplu, pot spune cã existã comunitãþi
de cetãþeni români de etnie ucraineanã care
încã se mai luptã cu gãsirea unei soluþii pentru
accesul la utilitãþile minimale. Vorbesc aici de
zone întregi care nu au acces la reþeaua de electricitate, de comunicaþii, care au nevoie de apã
ºi canal, de ºcoli ºi grãdiniþe care trebuie refãcute.
Ca deputat, membru în Comisia pentru
administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi
echilibru ecologic, susþin nevoia unei dezvoltãri
echilibrate în plan economic ºi de infrastructurã
a tuturor unitãþilor teritorial - administrative din
România. Dar, în egalã mãsurã, consider cã este
necesar ca în momentul de faþã sã configurãm o
hartã a nevoilor comunitãþilor din România.
În acest fel vom putea observa cã existã
comunitãþi îndepãrtate ºi de multe ori uitate de
factorii de decizie de la nivel naþional ºi judeþean care trebuie sã aibã prioritate în dezvoltarea necesarului de utilitãþi primare. Numai
atunci când fiecare sat, comunã sau oraº mic va
avea acces complet la apã, canal, electricitate,
servicii educaþionale ºi sanitare vom putea vorbi de împlinirea atributului european al þãrii
noastre ca stat membru cu drepturi depline în
Uniunea Europeanã.
Vã mulþumesc.
deputat Ion MAROCICO

În viitorul apropiat, urmeazã
sã aibã loc o serie de contacte bilaterale în probleme de
interes reciproc. Au fost convenite termenele pentru realizarea urmãtoarei runde de
convorbiri legate de încheierea Acordului între Ucraina
ºi România privind circulaþia
localã la frontierã.
Direcþia prioritarã a dezvoltãrii relaþiilor
bilaterale ucraineano-române o constituie
sfera economicã, consolidarea colaborãrii
regionale ºi transfrontaliere, creºterea schimburilor comerciale.
Întrebãrile jurnaliºtilor prezenþi la conferinþa de presã s-au referit, în principal, la douã
aspecte mai importante:
1. Cum intenþioneazã Ucraina sã echilibreze relaþiile sale cu UE ºi Federaþia Rusã?
În momentul de faþã, a spus ambasadorul
ucrainean, atât între principalele forþe politice
din Ucraina, cât ºi în mijlocul majoritãþii
populaþiei existã un consens în ceea ce priveºte prioritatea vectorului european al politicii externe a Ucrainei. Ucraina nu are intenþia
sã renunþe la colaborarea pe principii de egalitate ºi avantaj reciproc cu alþi parteneri, dar
integrarea europeanã este pentru ea o prioritate strategicã.
2. A simþit cumva Kievul oficial încercãri
de influenþare a politicii externe proprii din
partea unor factori externi?
Ucraina ca stat cu o aºezare geostrategicã
importantã pe harta Europei este predestinatã
sã se afle în centrul unei stãruitoare atenþii a
multor þãri, ceea ce în mod firesc duce la încercãri ale unor jucãtori geopolitici de a influenþa
conþinutul politicii ei externe. Dar, ca stat
independent ºi suveran, Ucraina îºi defineºte
singurã, ºi aºa va face în continuare, prioritãþile sale de politicã externã. În momentul de
faþã, aceastã prioritate este integrarea în
Uniunea Europeanã.
Traducere de Ion ROBCIUC

Çtefan Buciuta!

La 23 octombrie a.c., preºe dintele UUR, ªtefan Buciuta, a
împlinit 69 de ani. O vârstã frumoasã, o familie frumoasã, o
consideraþie binemeritatã pentru tot ce a fãcut ºi face, cu
dãruire ºi patriotism, în interesul comunitãþii ucrainene din
România.
De când a fost ales preºedinte al UUR, iar în
legislaturile 2005-2008, 2008-2012 ºi deputat
în Parlamentul României, ªtefan Buciuta a contribuit la îmbunãtãþirea substanþialã a activitãþilor atât în cadrul UUR, cât ºi în comunitãþi,
la întãrirea legãturilor UUR cu organismele
ucrainene europene ºi internaþionale. Pentru
preºedintele ºi deputatul ªtefan Buciuta, ucrainenii din România au fost nu o datã subiect în
discursurile parlamentare, la acþiunile culturale organizate de UUR sau la diverse foruri
internaþionale.
Dar dl ªtefan Buciuta a fost în ultimii 20 de
ani ºi un harnic publicist, abordând teme ºi
probleme de interes deosebit pentru ucraineni,
dar ºi pentru români. Nu peste mult timp urmeazã sã-i aparã o antologie de articole la
Editura RCR-Print.
Pentru noi farmecul colaboratorului nostru
apropiat, ªtefan Buciuta, vine din zâmbetul cu
care îºi întâmpinã interlocutorul fie cã e vorba
de un prieten sau de o nouã cunoºtinþã. Acest
zâmbet cald creeazã o ambianþã de bunã dispoziþie, o senzaþie de confort, care îi face pe cei
din preajmã sã se simtã bine primiþi.
Alãturându-ne familiei ºi prietenilor care
i-au împãrtãºit bucuria de a pãºi în al 70-lea an
de viaþã, colectivul redacþional al „Curierului
ucrainean“ îi ureazã Na mnohaia lita!, cu
sãnãtate ºi noi bucurii.
Curierul ucrainean
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Bunã seara dnei
moderator
Maria
Cinar Jinga, dlui lector universitar dr.
Ioan Herbil, prezen tator al revistei presei ucrainene, bunã seara telespectatorilor,
Aº dori sã vã relatez cã în perioada 20-22
august a.c., la Universitatea Naþionalã „Politehnica din Lviv“, Ucraina, s-a desfãºurat cel de-al
X-lea Congres Mondial al Ucrainenilor. La acest
congres, din partea Uniunii Ucrainenilor din
România au participat 8 delegaþi în frunte cu
preºedintele acesteia, ªtefan Buciuta, primvicepreºedinþii UUR Miroslav Petreþchi, Mihai
Macioca, Ion Robciuc, secretarul general al
UUR, Liuba Horvat, Elvira Codrea, consilier în
cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale, Lucia
Mihoc, inspector de specialitate pentru limba
maternã ucraineanã ºi consilierul UUR, Nicolae
Miroslav Petreþchi.
În paralel cu lucrãrile Congresului Mondial
al Ucrainenilor s-a desfãºurat Forumul Tinerilor
Ucraineni din Diaspora la Ternopil, Ucraina.

democraticã
a
Ucrainei sperã ºi
nãdãjduieºte cã la
summitul „Parteneriatul Estic“ care
va avea loc la sfâr Congresul Mondial al Ucrainenilor a avut în ºitul lunii noiembrie, la Vilnius, va fi semnat
vedere problemele comunitãþilor ucrainene ce Acordul de asociere a Ucrainei cu UE. Semnafac parte din aceastã organizaþie care cuprinde rea acestui acord va fi un important stimulent în
33 de þãri cu o Diasporã ucraineanã de cca 20 de vederea edificãrii unui stat ucrainean european
milioane, de pe toate continentele.
modern.
Congresul a dezbãtut probleme arzãtoare prePentru minoritãþile existente în Ucraina ºi
cum: Integrarea europeanã a Ucrainei ca o pentru noi, etnicii ucraineni din România,
garanþie a independenþei statului ucrainean ºi a democratizarea statului ucrainean ºi intrarea lui
democratizãrii lui, promovarea intereselor co - în elita europeanã ne dã speranþa într-o colabomune ale ucrainenilor de pretutindeni, Holodo- rare mai bunã în vederea dezvoltãrii noastre ºi
morul din anii 1932-1933 în Ucraina; recunoaº- pãstrãrii identitãþii etnice.
terea lui de cãtre statele lumii ca genocid al
Manifestãrile de la Lviv au continuat ºi în
poporului ucrainean.
zilele de 23-24 august când s-a sãrbãtorit cea deCongresul s-a desfãºurat sub deviza „Contra a 22-a aniversare a proclamãrii Independenþei
spem spero“ dupã titlul unei poezii a poetei Ucrainei. Mulþumesc studioului Cluj al TVR
Lesea Ukrainka, în traducere româneascã „Fãrã pentru invitaþie.
speranþã nãdãjduim“, ceea ce înseamnã cã
ªtefan BUCIUTA,
Diapora ucraineanã împreunã cu populaþia
preºedintele UUR

Cuvântul dlui ªtefan Buciuta la emisiunea
în limba ucraineanã pe postul TVR 3

Preçedintele
uniunii ucrainenilor
din românia în vizitå
la filialele uur
În perioada 18-20 septembrie a.c.,
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din
România, dl ªtefan Buciuta, însoþit de consilierul economic al UUR, dl Nicolae
Miroslav Petreþchi, a vizitat filialele UUR
din Tulcea, Galaþi, Iaºi, Suceava, Botoºani
ºi Maramureº.
În vizita de lucru, preºedintele UUR s-a
deplasat la sediile filialelor judeþene, s-a
întâlnit cu membrii comitetelor fililalelor
judeþene cãrora le-a prezentat situaþia economico-administrativã a Uniunii ºi cu care
a discutat despre viitoarele investiþii ºi acþiuni cultural-artistice propuse de aceºtia.
Surpriza plãcutã a avut loc în localitatea
ucraineanã Rogojeºti din judeþul Botoºani,
unde, în seara lui 19 septembrie, la sediul
filialei judeþene a UUR, s-a desfãºurat acþiunea cultural-artisticã „Întâlnirea tineretului ucrainean rogojeºtean“.
Cu toate cã mulþi dintre aceºti tineri
sunt elevi sau studenþi la liceele ºi facul tãþile din Siret, Suceava ºi Iaºi, aceºtia au
venit cu mic cu mare la aceastã importantã
acþiune.
Acþiunea condusã de preºedintele filialei Botoºani a UUR, dl Victor Semciuc, a
început cu o suitã de cântece ucrainene
care au fost rãsplãtite cu ropote de aplauze
din partea publicului prezent. Au urmat
douã dansuri ucrainene, interpretate cu
mãiestrie de micii dansatori din localitate.
Seara s-a încheiat cu vizitarea muzeului
din incinta sediului filialei Botoºani a
UUR, unde gazda, în persoana dlui Ilie
Semciuc, a prezentat obiectele tradiþionale,
portul ºi obiceiurile specifice zonei.
Dl ªtefan Buciuta, a oferit cãrþi ºi re viste tinerilor interpreþi ºi dansatori ºi le-a
urat succes în noul an ºcolar.
Vizita de lucru s-a încheiat la Poienile
de sub Munte ºi la Sighetu Marmaþiei, din
judeþul Maramureº, unde preºedintele
UUR s-a întâlnit cu membrii Biroului organizaþiei Poienile de sub Munte a UUR ºi cu
viceprimarul ªtefan Chimºac, precum ºi cu
membrii Comitetului filialei Maramureº a
UUR.
Nicolae Miroslav PeTReþChI,
consilier economic UUR
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„Iniþiativa cetãþeneascã europeanã
pentru protecþia minoritãþilor naþionale“
În perioada 11-12 septembrie a.c., la Târgu Mureº,
Fundaþia Culturalã „Dr. Bernády György“ a organizat
seminarul cu tema „Iniþiativa cetãþeneascã europeanã
pentru protecþia minoritãþilor naþionale“ la care, pe
lângã conducerea Uniunii Federale a Naþionalitãþilor
din Europa (FUEN), au participat ºi reprezentanþi ai
organizaþiilor comunitãþilor etnice din România.
Uniunea Ucrainenilor din România a fost reprezentatã de ªtefan Buciuta, preºedintele UUR ºi de
Nicolae Miroslav Petreþchi, consilier economic al
UUR.
Seminarul este parte a „Iniþiativei Cetãþeneºti Europene“, lansate de Uniunea Federalã a Minoritãþilor
din Europa, Uniunea Democratã Maghiarã din
România ºi Partidul Popular din regiunea autonomã
Tirolul de Sud din Italia.
Întâlnirea de la Târgu Mureº a reprezentanþilor
minoritãþilor etnice din þarã cu conducerea FUEN a
venit în sprijinul acestui megaproiect transcultural.
Primul seminar de acest fel a fost organizat în anul
1999. Mulþi dintre cei care au fost prezenþi la Târgu
Mureº participã la aceste seminarii încã din 1999 ºi
de-a lungul anilor au discutat foarte multe probleme
legate de minoritãþile naþionale din România.
În cele 47 þãri din Europa, trãiesc aproximativ 340
de minoritãþi naþionale cuprinzând în total circa 100
de milioane de persoane. Astfel, fiecare al ºaptelea
european face parte, de fapt, dintr-o minoritate naþionalã sau un grup etnic. De asemenea, faþã de cele 24
de limbi oficiale ale Uniunii Europene, numai în
cadrul UE existã peste 60 de limbi regionale sau minoritare, vorbite de circa 40 de milioane de oameni.
Prin deviza „Unitate în diversitate“, Uniunea
Europeanã îºi asumã cu mândrie acest mozaic multicultural, cel puþin la nivel declarativ. Lucrurile sunt
mai puþin bine orânduite însã la nivel legislativ, problema minoritãþilor fiind delegatã la nivelul de competenþã al statelor membre, uniunea limitându-se la
câteva prevederi generale care se încadreazã în categoria generalã a drepturilor omului, respectiv, la in terdicþia discriminãrilor de orice naturã, susþin organizatorii seminarului, desfãºurat sub deviza „Nu eºti
singur! Un milion de semnãturi pentru diversitatea
europeanã“.
,,Iniþiativa Cetãþeneascã Europeanã“ îºi propune
sã urmãreascã ºi sã solicite Comisiei Europene
întãrirea mãsurilor de protecþie a minoritãþilor naþionale ºi etnice, în limitele competenþelor sale. Una dintre principalele acþiuni reprezintã strângerea de semnãturi în vederea unei iniþiative civice care sã fie semnatã de un milion de cetãþeni din Uniunea Europeanã,
scopul fiind acela de a obþine mãsuri ºi acte legislative care sã promoveze ºi sã protejeze comunitãþile
minoritãþilor autohtone ºi naþionale ºi limbile regio nale ºi minoritare, în vederea obþinerii unei protecþii a
minoritãþilor naþionale la nivel european.

Reprezentanþii minoritãþilor naþionale din România, prezenþi la Târgu Mureº, au prezentat situaþia
din regiunile în care trãiesc, din care a reieºit faptul cã
dupã atâþia ani de democraþie mai sunt probleme
importante în convieþuirea comunitãþilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, care trebuie rezolvate. Participanþii la seminar au constatat cã, deºi au trecut 15 ani
de la adoptarea Legii Administraþiei Publice Locale
care prevede bilingvismul în localitãþile unde trãiesc
minoritãþi, aceastã lege nu a fost aplicatã în totalitate
în localitãþile în care convieþuiesc persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale. FUEN oferã expertizã
ºi când i se cere îºi asumã ºi un rol de mediator în
situaþii mai delicate.
Preºedintele Uniunii Ucrainenilor din România, dl
ªtefan Buciuta, a prezentat la acest seminar situaþia
etniei pe care o reprezintã, situaþia învãþãmântului în
limba ucraineanã, problemele cu care se confruntã
etnia ucraineanã, istoria ucrainenilor din România,
precum ºi rãspândirea lor pe zone geografice. Totodatã, preºedintele UUR se numãrã printre puþinii
reprezentanþi ai organizaþiilor aparþinând minoritãþilor naþionale care au fost prezenþi la toate seminariile organizate de Fundaþia Culturalã „Dr. Bernády
György“.
În a doua parte a seminarului reprezentanþii FUEN
au avut întâlniri cu reprezentanþii UDMR, cu reprezentanþii minoritãþilor naþionale, cu reprezentanþii
societãþii civile, cu preºedintele Consiliului Judeþean,
Ciprian Dobre, ºi au adunat de ambele pãrþi informaþii. Deschidere existã, cel puþin la nivel declarativ,
dar paºii trebuie fãcuþi de ambele pãrþi.
Totodatã, la 12 septembrie 2013, au fost trase ºi
primele concluzii ale seminarului ºi anume: comunitãþile naþionale din Europa sunt un factor de stabilitate, ele contribuie la economia Europei, la întãrirea
regiunilor istorice. Atât UE, cât ºi statele-naþiune care
resping gestionarea problemei minoritãþilor ar trebui
sã înþeleagã cã drepturile minoritãþilor nu ºtirbesc
drepturile majoritãþii, ci adaugã bogãþie etnicã ºi lingvisticã Europei. Comunitãþile minoritãþilor naþionale
din România îºi îndreaptã privirile spre viitor, obiectivele lor rãmânând realizarea unei reglementãri
juridice a drepturilor minoritãþilor. Pentru atingerea
acestui þel, ele au elaborat o strategie pe termen lung,
constând din acþiuni hotãrâte, organizate, strategii
care nu pot fi duse la bun sfârºit decât dacã vor dispune de o puternicã prezenþã în Parlamentul European.
La nivelul UE nu este o reglementare foarte precisã în ceea ce priveºte problematica minoritãþilor
naþionale ºi problematica minoritãþilor istorice, iar
dacã existã un milion de cetãþeni cu acest statut trebuie pornitã aceastã iniþiativã.
Nicolae Miroslav PeTReþChI
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„Diplomaþia popularã" câºtigã tot mai
mult teren în relaþiile româno-ucrainene
Preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi,
Cristian Adomniþei, a participat la semnarea
mai multor înþelegeri de cooperare între patru
comune din judeþul Iaºi ºi ºapte localitãþi ºi
oraºe din regiunile ucrainene Vinnyþea ºi Dnipropetrovsk. La acest eveniment a fost invitat ºi
a participat preºedintele filialei Iaºi a UUR.
În contextul bunelor relaþii statornicite între
judeþul Iaºi ºi regiunile Vinnyþea, ºi Dnipropetrovsk din Ucraina, prin semnarea unor acorduri de colaborare, precum ºi al mãsurilor adoptate de Ucraina pentru integrarea în Uniunea Europeanã, la sediul
Consiliului Judeþean Iaºi, în ziua de 6
septembrie 2013, a avut loc o întrunire
a primarilor de comune din judeþ cu o
delegaþie reprezentând ºapte unitãþi
administrative din regiunile susmenþionate ale Ucrainei. Aceastã întâlnire a avut ca obiectiv stabilirea ºi dezvoltarea relaþiilor româno-ucrainene ºi
semnarea documentelor corespunzãtoare în acest sens. Preºedintele CJ,
Cristian Adomniþei, ºi-a exprimat satisfacþia unui lucru împlinit ºi a declarat
cã în ultima perioadã relaþiile dintre
cele douã þãri s-au dezvoltat continuu.
„De un an de zile de când suntem aleºi
sau realeºi locali, nivelul relaþiilor internaþionale ale primarilor judeþului nostru cu omologii
lor din Moldova ºi Ucraina a crescut foarte
mult“, a specificat Adomniþei.
„Aceste acorduri sunt o continuare fireascã a
protocolului de colaborare pe care noi l-am încheiat cu regiunea Vinnyþea. Sunt rezultate concrete ale acestui protocol, care vin dupã alte
douã mari acþiuni, respectiv Forumul Economic
al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru, eveniment
care a avut loc la mijlocul lunii iunie, la Iaºi, ºi
Forumul Euroregiunii de la finele lunii trecute,
din Ungheni. Am trecut de la stadiul întâlnirilor
de curtoazie la stadiul faptelor concrete. Prin
acestea ºi prin proiectul transfrontalier Transagropolis, Iaºul devine o adevaratã poartã de
acces cãtre Vest pentru regiunile din Ucraina ºi
Republica Moldova“, a declarat Cristian Adomniþiei, preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi.
Potrivit înþelegerilor de cooperare semnate,
pãrþile se angajeazã sã ofere asistenþã reciprocã
ºi sã execute acþiuni coordonate pe linia colaborãrii ºi aplicãrii programelor de dezvoltare
socio-economicã, de stabilire a unor relaþii reciproc avantajoase, de realizare a unor proiecte de
investiþii ºi programe sociale. În baza aceluiaºi
acord, pãrþile se angajeazã sã promoveze contacte directe între întreprinderi, organizaþii ºi
instituþii, sã sprijine înfiinþarea unor întreprinderi mixte, sã promoveze cooperarea în domeniul sãnãtãþii, culturii, al educaþiei, sportului
ºi turismului.
Primarii ieºeni, prin programul pregãtit pentru oaspeþii din Ucraina, au þinut sã convingã
delegaþia ucraineanã cã vor face tot ce le stã în
putinþã pentru a le împãrtãºi prietenilor de peste
graniþã din experienþa lor în procesul de apropiere faþã de Europa. „România face parte din
grupul de prieteni ai Ucrainei pentru integrarea
europeanã ºi va sprijini Ucraina în demersurile
sale privind integrarea europeanã“, a completat
preºedintele CJ, declarând cã sperã ca la
Summitul Parteneriatului Estic, care va avea loc
la Vilnius în luna noiembrie a.c., Uniunea
Europeanã sã invite sã semneze asocierea atât
cu Ucraina, cât ºi cu Republica Moldova. Delegaþii ucraineni ºi-au exprimat recunoºtinþa,
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adãugând cã „este dorinþa lor de a trãi într-o
Europã ºi o familie europeanã comunã“.
Preºedintele Consiliului Judeþean Iaºi, domnul Adomniþei, ºi-a exprimat dorinþa ca în
viitorul apropiat sã încheie astfel de înþelegeri
ºi cu alte regiuni, inclusiv, Odesa, Cernãuþi ºi
Ivano-Frankivsk.
Înþelegerile de cooperare semnate joi, 6 septembrie 2013: Comuna Bãlþaþi cu localitatea
Villa, raionul Tomaºpol, regiunea Vinnyþea, ºi

localitatea Ceapaevsk, raionul ªyrokivskyi,
regiunea Dnipropetrovsk; comuna Mironeasa
cu localitatea Oleksandrivska, raionul ªyrokivskyi, regiunea Dnipropetrovsk ºi localitatea
Hnatkiv, raionul Tomaºpol, regiunea Vinnyþea;
comuna Rãducãneni cu localitatea ªyrokyi,
raionul ªyrokivskyi, regiunea Dnipropetrovsk,
ºi oraºul Tomaºpol, raionul Tomaºpol, regiunea
Vinnyþea; comuna Comarna cu localitatea
Lipovka, raionul Tomaºpol, regiunea Vinnyþea.
Scurt istoric al relaþiilor diplomatice dintre
judeþul Iaºi ºi regiunea Vinnyþea. La sfârºitul
anului trecut, Cristian Adomniþei, în calitate de

preºedinte al Euroregiunii Siret - Prut - Nistru,
ºi Serhi Tatuseiak, preºedintele Consiliului
Regional Vinnyþea, în calitate de preºedinte al
Euroregiunii Dnister (Nistru), au semnat un
acord de cooperare între cele douã Euroregiuni.
Euroregiunea Siret - Prut - Nistru este formatã
din douã judeþe din România, Iaºi ºi Vaslui, ºi
23 raioane din cele 37 raioane ale Republicii
Moldova, în timp ce Euroregiunea Dnister
(Nistru) reuneºte regiunea Vinnyþea, Ucraina, ºi
raioane din Republica Moldova. Între
judeþul Iaºi ºi regiunea Vinnyþea
existã relaþii de cooperare, consfinþite
inclusiv prin acordul bilateral din
noiembrie 2006, relaþii care s-au
cristalizat într-un parteneriat în cadrul
proiectului
„Transagropolis
Transfrontalier
Agribusiness
Support“, proiect finanþat prin Programul Operaþional Comun România
- Ucraina - Republica Moldova 20072013.
Participarea preºedintelui filialei
Iaºi la acest eveniment a fost beneficã pentru cã s-au purtat discuþii de
interes reciproc, urmând ca în perspectivã sã se gãseascã ºi modalitãþi
de colaborare directã în contextul
Acordului încheiat între Euroregiunea Prut Nistru ºi UUR. Membrii delegaþiei ucrainene ºi
dl preºedinte al Consiliului Judeþean Iaºi au
avut aprecieri pozitive la adresa filialei noastre,
care s-a implicat în traducerea documentelor
care au fost semnate cu acest prilej ºi la asigurarea traducerilor pe timpul semnãrii documentelor ºi la interviuri.
Victor hRIhORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR

Instruire a unor voluntari pe Valea Ruscovei
Asociaþia Tinerilor Antreprenori Creºtini
(ATAC) din comuna Poienile de sub Munte,
judeþul Maramureº implementeazã, în parteneriat cu Asociaþia pentru Dezvoltare Localã Ivan
Krevan din comuna Repedea, în perioada
iunie-decembrie 2013, proiectul „Uloha PC“,
finanþat prin Programul „Tineret în Acþiune“,
Acþiunea 1.2 - Iniþiative ale tinerilor.
Proiectul urmãreºte dezvoltarea abilitãþilor
de folosire a computerului de cãtre copiii din
cãtunul Uloha, comuna Poienile de sub Munte,
judeþul Maramureº.
Obiectivul proiectului este creºterea accesului la tehnica IT a tinerilor din cãtunul Uloha,
comuna Poienile de sub Munte, pe o perioadã
de 5 luni de zile ºi promovarea educaþiei nonformale în rândul tinerilor din comuna Poienile
de sub Munte, pe o perioadã de 5 luni.
Dupã identificarea potenþialilor voluntari
pentru implicarea în proiectul „ULOHA PC“,
Asociaþia Tinerilor Antreprenori Creºtini ATAC a organizat, în perioada 19-21 iulie
2013, un training de instruire a 10 voluntari de
pe Valea Ruscovei.
La acest training tinerii voluntari au cãpãtat
informaþii despre drepturile ºi responsabilitãþile voluntarilor, relaþia dintre voluntari ºi

personalul angajat, motivarea voluntarilor/crearea unor relaþii durabile între voluntari;
învãþarea unor jocuri de animaþie pe care sã le
foloseascã în lucrul cu tinerii din cãtunul Plaic;
noþiuni de pedagogie/comunicare - transmitere
a mesajului, de realizare a unor scurte planificãri de predare a noþiunilor de operare pe calculator.
În continuarea proiectului tinerii voluntari
selectaþi ºi instruiþi vor oferi copiilor ºi tinerilor din cãtunul Uloha, la fiecare sfârºit de
sãptãmânã, servicii de operare pe calculator.
Ne propunem ca, pânã la sfârºitul lunii
octombrie, 10 tineri din cãtunul ULOHA din
comuna Poienile de sub Munte sã capete
cunoºtinþe suficiente de operare pe calculator,
crescându-le astfel ºansele de integrare în viaþa
comunitãþii.
Mai multe informaþii despre proiectul
„ULOHA PC“ pot fi obþinute de la domnul
Stuleanic Dumitru, manager de proiect, la
email: atac_mm@yahoo.com, telefon 0765
161770, fax 0362819718.
Dumitru Stuleanic,
manager proiect
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Comitetul filialei Caraº-Severin a
Uniunii Ucrainenilor din România cu
sediul în municipiul Caransebeº,
condus de preºedintele Ivan Liber,
încã de anul trecut,
ºi-a propus sã aniverseze 60 de ani
de activitate a corului „Zelena liºcina“.
Corul „Zelena liºcina“ („Alunul verde“)
este copilul inimosului profesor de muzicã
Ivan Liber, dirijor, compozitor, etnomuzicolog
ºi un mare om de culturã care are la activ multe
premii ºi titluri devenind ºi cetãþean de onoare
al judeþului Caraº-Severin. Activitatea corului
este legatã de sosirea în Banat, la Copãcele, a
tânãrului învãþãtor Ivan Liber, absolvent al
ªcolii Pedagogice Ucrainene din Sighetu Marmaþiei, în 1951. Încã de atunci, cred, cã în urechile tânãrului învãþãtor vibra muzica ce i-a
fost insuflatã de fostul nostru profesor de mu zicã Mychailo Mitriniuc. Cred cã dl Liber nu a
stat mult pe gânduri cãci în anul 1952, la 10
martie, a ºi prezentat primul concert cu corul
mixt de ºcolari din comuna Copãcele.
Anii de activitate ºcolarã se leagã strâns ºi
de activitatea culturalã în ºcoalã ºi comunã, dar
nu numai de localitatea unde s-a stabilit ºi

Corul „Zelena lişcina“ şi-a aniversat
cei 60 de ani de existenţă

unde ºi-a înjghebat familia cãsãtorindu-se cu o
altã absolventã a ºcolii Medii Ucrainene din
Sighet, dna Maria, un bun dascãl ºi un minunat
om politic care a condus destinele localitãþii
sale timp de mai mulþi ani. Astãzi, dna Maria
nu mai este printre noi, dar caracterul ei dârz ºi
bun încã dãinuie în noi, cei care am cunoscuto ºi am apreciat-o. Copiii familiei Liber au
contribuit ºi contribuie la propãºirea culturii
ucrainene în Banat. Inginerul, doctorul ºi profesoara sunt exemple de copii dintr-o familie
ucraineanã care au fost educaþi pentru a da ºi a
contribui la propagarea culturii ºi spiritului
ucrainean acolo unde ei îºi desfãºoarã activitatea fie la Reºiþa, fie în Germania, fie la Timiºoara la posturile de radio Timiºoara ºi Reºiþa.
Aºa cum am spus, învãþãtorul ºi apoi absolventul Conservatorului din Bucureºti s-a preocupat ºi se preocupã ºi acum de muzicã. În
afara faptului cã a publicat mai multe volume
de culegeri de cântece pentru copii ºi adulþi, a
cãutat sã instruiascã mai multe formaþii artistice din Copãcele, Zorile, Cornuþel ºi Caran sebeº, ba mai mult, a ºi cântat în corul „Corala
Margana“ avându-l la pupitru pe profesorul
Dumitru Jumpan din localitatea Marga, judeþul
Caraº-Severin.
Ca preºedinte al þinutului Banat al Uniunii
Ucrainenilor din România ºi apoi al filialei Ca raº-Severin a UUR m-a invitat ºi pe mine în
calitate de omolog ºi dupã aceea ca preºedinte
al Uniunii Ucrainenilor din România la mai
multe acþiuni culturale organizate de aceastã
organizaþie.
Am fost prezent la cea de-a 50-a aniversare
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a corului „Zelena liºcina“ cu regretatul nostru
preºedinte de atunci, dl ªtefan Tcaciuc, ocazie
cu care am scris ºi un articol în „Vilne slovo“,
„De la oameni deosebiþi - impresii plãcute“, în
noiembrie 2001, în care am povestit pe larg
despre primul meu contact cu satul bãnãþean
Copãcele în care trãiesc ºi din care provin
mulþi ucraineni de nãdejde ai societãþii noastre.
Apoi am fost prezent la sãrbãtorirea a 100 de
ani de la stabilirea ucrainenilor pe aceste meleaguri ºi am relatat acest episod într-un alt
articol din „Vilne slovo“, în luna septembrie
2006. Atunci, în 12-13 august 2003, UUR a
organizat ºi „Festivalul de cântece ºi dansuri
ucrainene din Banat“ la care a luat parte ºi ambasadorul Ucrainei la Bucureºti, Iuri Malko.
Nu am lipsit nici de la alte întâlniri în care s-a
evidenþiat corul „Zelena liºcina“, dar am mai
asistat ºi la alte acþiuni care s-au desfãºurat în
satul Cornuþel unde primarul comunei, Ioan
Popovici, este
cel mai bun
animator cultural pentru etnicii sãi ºi nu
am ocolit nici
municipiul Ca ransebeº unde
ne-am stabilit
sediul filialei
UUR.
În
iunie
2009, la Caransebeº, dl
preºedinte
Ivan Liber împreunã cu bi roul organizaþiei locale a UUR, avându-i ca
membri, pe atunci, pe Iuri Tiuch, Adi Furdi ºi
alþii, au organizat o mare manifestare culturalã
în sala de festivitãþi a Muzeului Municipal.
Despre acest eveniment am relatat în jurnalul
„Ukrainskyi visnyk“ sub denumirea „Vocea
ucrainenilor din judeþul Caraº-Severin“.
Acestea sunt câteva relatãri despre activitatea
corului
„Zelena liºcina“
ºi a inimosului
sãu dirijor, prof.
Ivan Liber.
Festivitãþile
prilejuite de cea
de-a 60-a aniversare s-au desfã ºurat sâmbãtã,
28 septembrie
2013, în sala
Cãminului Cultural din satul
Copãcele la care
au fost prezenþi
ºi membrii corului Maria-Violeta Iaremciuc, Natalca Visteanin, Elena Miculeanici, Olga Macean, Maria
ªutac, Silvia Tolneac, Silvia Vorun, Silvia
Rosocha, Nutea Rosocha, Ana Cut ºi Silvia
Câmpeanu (membru fondator), acestea fiind
vocile feminine, iar vocile bãrbãteºti fiind
reprezentate de: Mihai Cut, Petru Câmpeanu,
Vasile Iaþco, Vasile Covaci, Mihai Babicean,
Mihai Pilipeþ, Dumitru Popovici. Au mai activat sub bagheta dirijorului Ivan Liber urmã-

torii
coriºti:
Maria Pilipeþ,
Nastasea Ciup
Svestac, Vasile
Mihaleico
ºi
Gheorghe Popovici Prodan
care au abandonat corul ºi Silvia Palean, Mihai Miculea nici, Silvia Mihaleico ºi Maria Liber care au
decedat. Foºtilor ºi actualilor membri ai corului le-au fost acordate diplome jubiliare ºi plachete aniversare, iar celor activi le-au mai fost
acordate cadouri constând în cãrþi ºi alte produse în pungi cu emblema UUR.
Au mai participat la concertul jubiliar al
corului „Zelena liºcina“ ºi numeroase formaþii
ucrainene din þarã. Din Maramureº: grupul
artistic „Rusceanka“ (Ruscova), condus de
Mihaela Miculaiciuc ºi „Vocile Ronei“ (Rona
de Sus), condus de Geta Petreþchi; din Suceava
a venit grupul de dansatori „Kolomyika“ (Siret), condus de prof. Ianoº Zirca; din judeþul
Timiº a participat grupul de dansatori „Kalynka“ (ªtiuca); din judeþul Caraº-Severin au participat „Cervona kalyna“ (Cornuþel), „Ukrainski holosy“, Corul mixt din Caransebeº ºi Copãcele ºi un renumit cor românesc din Banat
condus de prof. dr. Dumitru Jumpan, „Corala
Margana“ din Marga, judeþul Caraº-Severin.
La festivitãþile de deschidere au mai participat primarul comunei Copãcele ºi deputatul
Ion Marocico, care în scurt timp au pãrãsit
sala. Au mai fost prezenþi protopopul bisericii
ortodoxe ucrainene din Banat, Ilie Albiciuc, ºi
fostul preºedinte al organizaþiei UUR Timiº,
juristul ªtefan Buciuta. Nu au lipsit de la
Lugoj Ana Bereghi ºi Silvia Semeniuc.
Din partea conducerii UUR au participat
preºedintele, prim-vicepreºedinþii Miroslav
Petreþchi, Mihai Macioca, Iura Hleba, consilierul UUR Miroslav Nicolae Petreþchi,
preºedintele organizaþiei locale a UUR Lugoj,
Ioan Covaci ºi alþi membri marcanþi ai UUR.
Nu a lipsit de la aceastã manifestare reprezentantul Forumului German din Banat (CaraºSeverin).
Manifestarea culturalã dedicatã celei de-a
60-a aniversãri a constituirii corului mixt
„Zelena liºcina“ din comuna Copãcele, judeþul
Caraº-Severin a fost o reuºitã arãtând cã ºi
comunitatea ucraineanã din România se poate
mobiliza ºi poate realiza o manifestare culturalã de excepþie.

Mulþumim televiziunii naþionale din Bucureºti ºi celei regionale de la Timiºoara cã au dat
curs invitaþiei noastre de a participa la acest
eveniment cultural al etniei ucrainene.
Asemenea manifestãri vor trebui organizate
ºi în celelalte localitãþi cu populaþie majoritar
ucraineanã unde existã asemenea coruri cu
tradiþie.
ªtefan BUCIUTA,
preºedintele UUR
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Copãcele este o comunã în care rãdãcinile
neamului meu sunt foarte adânci.
Copãcele a îmbrãcat haine de sãrbãtoare,
deoarece ziua de 28 septembrie 2013 a însemnat marcarea a 60 de ani de la înfiinþarea celebrului cor „Zelena liºcina“.
ªi Dumnezeu a fost binevoitor cu oamenii

„Zelena liºcina“ - 60 ani
nean, un om ce ºia dedicat întreaga
viaþã acestei meserii.
Mare parte a
muncii domniei
sale se regãseºte în
cele câteva cãrþi
editate, dar sunt
convins cã dl profesor mai are multe de oferit, pentru
cã este un om
energic, activ, în
ciuda problemelor

litate ucraineanã veche de peste 100 de ani,
mândria noastrã a tuturor.
Toþi cei sãrbãtoriþi au fost recompensaþi cu
numeroase ºi generoase aplauze de cãtre cei
prezenþi. Uniunea Ucrainenilor din România
le-a oferit diplome, plachete omagiale personalizate, cadouri ºi flori în semn de recunoaº tere ºi apreciere.
Sã ne trãieºti, „Zelena liºcina“, sã ne
trãieºti, dle prof. Ivan Liber!
La mulþi ani, Copãcele! La mulþi ani,
ucraineni!
Iura hleBA,
preºedintele UUR Timiº

Ansamblul „Zelena liºcina“

buni, deoarece le-a dãruit cu generozitate raze
de soare, împletite cu coloritul costumelor naþionale ale celor aproximativ 150 de invitaþi
care au dat startul unui foarte frumos spectacol.
ªi eu am fost prezent la aceastã mare sãrbãtoare a comunitãþii ucrainene din Copãcele.
Trecerea a 60 de ani de la înfiinþarea corului „Zelena liºcina“ este un fapt istoric, este
mândria voastrã, a noastrã, dar mai ales a celor
ce au fost de la început, ºi anume familia Ion ºi
Silvia Cîmpeanu, dar ºi a celui ce a înfiinþat ºi
dirijat de-a lungul timpului acest minunat cor,
dl prof. Ivan Liber.
Dl Ivan Liber este dirijor, profesor de muzicã, compozitor, culegãtor de folclor ucrai-

prin care a trecut. De
aceea, cu toþii îi dorim putere de muncã, viaþã lungã
cu sãnãtate.
Desigur cã dl profesor
nu a putut sã dirijeze fãrã a
avea materie primã, material uman. Comuna Copã cele a oferit voci bune, pe
care dl Liber a ºtiut sã le
ºlefuiascã ºi sã le punã în
valoare, astfel încât, astãzi,
puteþi auzi un cor minunat
pe nume „Zelena liºcina“
al comunei Copãcele, loca-

Aspect din salã

tumelor populare, româneºti ºi ucrainene,
pe care le purtau copiii care l-au întâmpinat cu flori ºi zâmbete la intrarea în
bisericã.
Cu ocazia Hramului prilejuit de sãrbãtoarea „Acoperãmântul Maicii Domnului”,
duminicã, 29 septembrie, Primãria comunei
Bãlcãuþi ºi UUR au organizat cea de-a V-a
ediþie a Festivalului „Sãrbãtoare în satul meu“
la care au evoluat urmãtoarele ansambluri:
„Stejãrelul“ - Cajvana, „Florile Bucovinei“ Rãdãuþi, „Arcanul“ - Suceava, „Bilcuþa“ - Bilca, „Cervona kalyna“ - Negostina, „Bãtrâneasca“ - Frãtãuþii Vechi, „Siretul“ - Siret,
„Trei Generaþii“ - Flãmânzi, Botoºani, „Doina
Someºanã“ - Sângeorz-Bãi, Bistriþa-Nãsãud,
„Kozaciok“ - Bãlcãuþi, precum ºi solistele
Felicia Oblezniuc ºi Miruna Damian. Invi tatele speciale ale festivalului au fost Manuela
Pohoaþã ºi Angelica Flutur. Prezentarea spectacolului a fost asiguratã de Lãcrãmioara Grigorciuc, coordonatorul festivalului fiind Petru
ªoiman.
Marþi, 1 octombrie, bãlcãuþenii au fost invitaþi la Balul Gospodarilor. Atmosfera a fost
întreþinutã de formaþia „Luxor“. Un oaspete
surprizã a fost Carlo Devoti, organizator al
unui festival celebru în Italia la care a participat, în 2011, ºi Ansamblul „Kozaciok“ din
Bãlcãuþi. Aflat în România, Carlo Devoti a trecut sã-i vadã pe prietenii sãi ºi sã-i invite sã
participe din nou la festivalul al cãrui coordonator este.

Sãrbãtoare la Bãlcãuþi
Creºtinii ortodocºi prãznuiesc, an de an, la
1 octombrie, Acoperãmântul Maicii Domnului. În toate bisericile se oficiazã Sfânta
Liturghie ºi se citeºte acatistul în amintirea
minunii din biserica Vlaherne. Se zice cã în
timpul domniei împãratului Leon cel Înþelept
(886-911), în ultimul an de domnie, pe când
acesta se afla la luptã pentru a apãra hotarele,
duºmanii creºtinãtãþii au asediat cetatea
Constantinopolului, cu gândul de a o cuceri.
Localnicii, cuprinºi de spaimã, cãutau felurite locuri pentru a se ascunde. În acea searã,
de sâmbãtã spre duminicã, dupã cum spune Sinaxarul, mulþi credincioºi sosiserã la Biserica
„Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu“ din
Vlaherne unde, dupã o veche tradiþie, se fãcea
priveghere întreaga noapte în cinstea icoanei
fãcãtoare de minuni, Mijlocitoarea. Biserica
era plinã, iar creºtinii se rugau Sfintei Fecioare
sã-i izbãveascã de cumplita primejdie. Preoþii
ºi credincioºii, laolaltã, înãlþau rugãciuni
aprinse, iar Maica Domnului le-a auzit suspinele, venindu-le în ajutor.
Printre bisericile care au hramul închinat
sãrbãtorii „Acoperãmântul Maicii Domnului“
se numãrã ºi cea din satul Bãlcãuþi.
Ziditã în anul 1880, prin contribuþiile ºi
munca credincioºilor ºi cu ajutorul Fondului
Religionar al Sfintei Mitropolii a Bucovinei,
ea a fost sfinþitã de I.P.S.Mitropolit Silvestru
al Bucovinei ºi Dalmaþiei, cu hramul „Acope -
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rãmântul Maicii Domnului“, în anul 1883. De
atunci, în fiecare zi de 1 octombrie credincioºii
din sat îºi îndreaptã paºii cu credinþã spre bisericã pentru a fi izbãviþi de ispite, de încercãri, de suferinþe. Ei înalþã rugãciuni Maicii
Domnului pentru a primi ajutor ºi ocrotire:
„Prea Curatã Stãpânã, pururea Fecioarã, în
vremea necazului nostru acoperã-ne pe noi cu
acoperãmântul aripilor Tale, iar în vremea neputinþelor ºi a bãtrâneþilor noastre, fii mijlocitoare nouã, cãtre Fiul tãu ºi Dumnezeul
nostru. Sã nu biruie rãutãþile lumii anii vieþii
noastre, iar sfârºitul sã nu ne gãseascã cumva
în afara acoperãmântului Tãu cel sfinþit“. S-au
rugat ºi anul acesta marþi, 1 octombrie, dar ºi
duminicã, 6 octombrie, când au fost sãrbãtoriþi
130 de ani de dãinuire a bisericii bãlcãuþene.
Cu acest prilej, Sfânta Liturghie arhiereascã a
fost oficiatã de ÎPS Pimen. A avut loc ºi sfinþi rea picturii exterioare, credincioºii având
ocazia sã se închine la sfintele moaºte de la
mãnãstirile Bãnceni ºi Boian din Ucraina.
În cuvântul de învãþãturã ÎPS Pimen a vorbit celor prezenþi despre pericolele la care sunt
expuºi tinerii în ziua de azi ºi despre responsabilitatea adulþilor de a-i povãþui sã pãºeascã
pe calea virtuþii „Alãturi de cuvânt, exemplul
vieþii personale constituie un mijloc eficient de
educare a tinerei generaþii”, a mai adãugat
arhiepiscopul Sucevei ºi Rãdãuþilor. ÎPS
Pimen a rãmas impresionat de frumuseþea cos-

lãcrãmioara GRIGORCIUC
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Ansamblul „Veselka“ ºi-a perfecþionat
mãiestria artisticã în Ucraina

În perioada 8-12 septembrie
a.c., ansamblul „Veselka“ al filialei
Iaºi a UUR a participat la un
schimb de experienþã cultural-educativã, în Ucraina, la ªcoala de
Artã „Vyºenka“ din Vinnyþea. 17
dansatori, inclusiv de la Colegiul
de Artã „Octav Bãncilã“, care costituie ansamblul sus-menþionat,
însoþiþi de douã profesoare, au
petrecut clipe de neuitat la ªcoala
de Artã „Vyºenka“ din oraºul
Vinnyþea. Prin grija Uniunii Ucrainenilor din România, personal a
preºedintelui dl ªtefan Buciuta, s-a
asigurat transportul ansamblului
nostru în dorinþa de a susþine educaþia ºi performanþa.
Din clipa în care trecusem
vama, eram siguri cã ne aºteaptã 5
zile de neuitat. Ospitalitatea ºi cãldura cu care am fost întâmpinaþi,
programul de turism cultural ºi
oamenii foarte veseli ºi entuziasmaþi - acestea au fost ingredientele
de bazã ale unei experienþe plãcute
ºi utile. Cei 17 dansatori au fost
cazaþi la familii cu copii de aceeaºi
vârstã, în acest mod li s-a oferit
posibilitatea sã facã noi prieteni, sã
cunoascã cultura, tradiþiile ºi obiceiurile ucrainene. La 8 septembrie, Vinnyþea a sãrbãtorit aniversarea a 650 de ani de la prima
atestare documentarã. Evenimentul ne-a oferit prilejul sã facem
cunoºtinþã „pe viu“ cu obiceiurile
ºi tradiþiile locale. Spectacolele ºi
concertele în aer liber, expoziþiile,
concursurile organizate special cu
acest prilej, au fãcut ca spiritul sãrbãtorii sã fie resimþit ºi de noi toþi.
Vizitatorilor din oraº ºi din afara
acestuia ºi chiar din alte þãri le-au
fost oferite ºi alte surprize cum ar
fi animaþii, clovni, mascote ºi o
mulþime de baloane colorate. Cireaºa de pe tort a serii a fost lansarea simultanã a peste 1000 de baloane, reprezentând un simbol al
speranþei. Dupã lansarea dorinþelor
spre cer, am asistat la un superb foc
de artificii, care a þinut minute în
ºir, luminând întreg cerul.
A doua zi, gazdele au organizat
excursii la muzeele din Vinnyþea.
Astfel am avut ocazia sã vizitãm
Muzeul de Arheologie, unde am
putut vedea statuete, pietre de mormânt inscripþionate, oseminte de
oameni, cât ºi de animale, obiecte
din lemn ºi din piatrã, precum ºi
tapiserii. Totul se referã la cultura
ºi istoria oraºului Vinnyþea ºi a zonelor limitrofe. Pentru a vizita
acest muzeu, sunt necesare cel
puþin 2-3 ore. Un alt obiectiv vi zitat a fost Muzeul de Artã, care
prezintã o serie de picturi extraordinare, organizate pe curente artistice ºi pictori reprezentativi, ale cãror opere sunt gãzduite de acest
muzeu. Printre galeriile cele mai
frecventate ale Muzeului de Artã
se numãrã Galeria de artã vest-

europeanã, cu o impresionantã
colecþie de picturã italianã, olandezã, francezã, dar ºi artã ucraineanã. Pe lângã colecþia de picturi,
muzeul deþine ºi o colecþie impresionantã de icoane. O impresie
deosebitã ne-a lãsat fântâna artezianã muzicalã „Roshen“, care a
oferit un spectacol simfonizat al
apei, pe ritmul muzicii. Printre
melodiile pe care fântâna „danseazã“, se numãrã „Lacul Lebedelor“ (P.I. Ceaikovski). Apa luând
forme arcuite, se înalþã, face piruete, sub efectul magic al culorilor
împletindu-se armonios cu sunetul
muzicii.
La 10 septembrie, am vizitat
fabrica de ciocolatã „Roshen“, un
moment aºteptat de toþi copii,
membri ai formaþiei noastre. O
experienþã interesantã ºi foarte aromatã, unde am avut parte de multã
distracþie, în lumea ciocolatei. La
intrare, am fost salutaþi de un robot-ghid. Înainte de-a începe turul,
robotul prietenos ne-a povestit
despre fabricã ºi istoria ciocolatei.
Am fost impresionaþi de întreg

împreunã cu elevii ºi profesorii
ºcolii „Vyºenka“. A fost un mo ment de suflet al relaþiilor românoucrainene. Întâlnirea a debutat cu
un program artistic variat susþinut

de ansamblul „Veselka“, coregraf
Rodica Fãliºteanu. A fost o searã
de excepþie cu muzicã ºi dans! A
fost seara prieteniei!
La 11 septembrie, am vizitat
Muzeul Memorial Pirogov, unul

turul în sine… dar mai ales de mi- dintre cele mai importante obiecrosul ademenitor al ciocolatei. Pe tive turistice din Vinnyþea. Muzeul
tot parcursul vizitei, ne-am simþit nu este destinat celor slabi de ini-

ca niºte copii ºi cred cã ne-am
comportat ca atare, deoarece la
plecare am primit suveniruri dulci.
A fost un vis transformat în realitate. Ziua s-a sfârºit cu „Seara
prieteniei“, pe care am petrecut-o
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mã, deoarece trupul îmbãlsãmat al
lui Nikolai Pirogov, marele chirurg-savant, decedat în 1881, este
expus într-un sicriu, în cripta
capelei familiei.
În acea zi, a avut loc Conferinþa

profesorilor din Vinnyþea, fiind un
eveniment foarte important pentru
toþi profesorii de la ºcolile de artã
din Vinnyþea. În calitate de invitat
de onoare, ansamblul „Veselka“, a
prezentat o suitã de dansuri ucrainene, dans german, dans þigãnesc
ºi au încheiat programul cu dansul
tradiþional ucrainean „Hopak“.
Ansamblul „Veselka“ i-a încântat
pe cei prezenþi prin farmecul ºi
originalitatea dansurilor, prin talent ºi dãruire sufleteascã, fapt ce a
atras aplauze furtunoase. La finalul

spectacolului, ansamblul „Veselka“ a primit cuvinte de mulþumire
din partea gazdelor. Directoarea
ªcolii de Artã „Vyºenka“, doamna
Tatiana Zaiciko, a declarat cã
instituþia pe care o conduce este
deschisã pentru a continua colaborarea ºi schimbul de experienþã cu
filiala Iaºi a UUR, pentru a-i motiva în acest mod pe tinerii dansatori
sã-ºi perfecþioneze stilul ºi deprinderile în arta dansului, pentru a stimula ansamblul nostru de dansuri
ucrainene sã înveþe noi dansuri, iar
copiii lor dansuri româneºti. Ea a
înmânat oaspeþilor o diplomã de
onoare ºi darul special, o pãpuºã
îmbrãcatã în costum tradiþional
ucrainean, confecþionatã manual.
În cele 4 zile de ºedere la Vinnyþea, profesorii de la ºcoala
„Vyºenka“ au organizat cursuri
speciale „Master Classes“ pentru
tinerii dansatori ai filialiei Iaºi a
UUR. Astfel dansatorii ansamblului „Veselka“ au avut posibilitatea
sã înveþe un nou dans „Podilska
polka“, un dans foarte dificil,
având una dintre cele mai grele
tehnici de picior. Instructorii i-au
învãþat nu doar paºi, piruete ºi trucuri acrobatice, dar i-au ajutat sã-ºi
îmbunãtãþeascã tehnica de dans ºi
sã-ºi gãseascã identitatea artisticã.
Un stil cu mult mai diferit de celelalte stiluri predate, care i-au epuizat la maxim pe dansatorii noºtri, a
fost „Breakdance-ul“, un stil de
dans „stradal“, plin de energie.
Într-un cuvânt deplasarea la
Vinnyþea a fost un schimb util de
experienþã, am lucrat minunat
împreunã, ne-am distrat ºi am legat
prietenii.
Membrii ansamblului „Veselka“ adreseazã mulþumiri tuturor
celor care au înlesnit acest minunat
turneu.
prof. coregraf Rodica
FÃlIªTeANU
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Acesta este hramul bisericii din
satul Rogojeºti, comuna Mihãileni,
judeþul Botoºani. Hramul acestei
biserici se sãrbãtoreºte la 8 octombrie în fiecare an binecuvântat de
Dumnezeu.
Precum fiecare bisericã, cea din
Rogojeºti are ºi un al doilea hram,
pe care îl sãrbãtoreºte la 6 decembrie, de Sf. Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei.
În acest an, la fel ca ºi în ceilalþi
ani, locuitorii satului cu mic, cu
mare, îmbrãcaþi în costume popu-

lare locale, mai ales fetele ºi
femeile, cu musafiri au participat
la Sfânta Liturghie din aceastã zi
deosebitã care se numãrã printre
sãrbãtorile împãrãteºti. Sf. Litur-

Naºterea Maicii Domnului
nostru Isus Hristos
ghie a fost oficiatã de preotul paroh
Flaviu Ion Rus ºi de preotul din
Cândeºti II, Dumitru Horga.
În timpul Sfintei Liturghii, corul
bisericii format mai ales din fete ºi
femei ºi câþiva bãrbaþi ºi bãieþi, în

au prezentat în faþa enoriaºilor ºi a
preoþilor un frumos montaj artistic
închinat Sfintei Fecioare Maria ºi
Fiului sãu, sub îndrumarea dnei
Mariana Rodica Giuraniuc.
Aceastã sãrbãtoare împãrãteascã s-a încheiat la bisericã în
mod ospitalier: pe o masã aranjatã
în curtea bisericii se aflau sarmale
ºi cozonaci, la care au fost invitate

Olimpia IVANICIUC

afarã de cântecele bisericeºti liturgice, a cântat ºi imnuri închinate
Maicii Domnului, fecioara Maria.
Dupã Sfânta Liturghie, copiii de
grãdiniþã ºi ºcolarii din Rogojeºti

naçterea Maicii Domnului
Naºterea Maicii Domnului este una dintre
marile sãrbãtori ale creºtinãtãþii. În mediul bisericesc se foloseºte ºi termenul de „Naºterea
Fecioarei Maria“. Tratarea semnificaþiei acestei
sãrbãtori trebuie cãutatã în cãrþile sfinte ºi, în
primul rând, în Sfânta Scripturã. Evangheliºtii
nu vorbesc nimic de naºterea Fecioarei Maria.
Izvoarele apocrife, scrieri religioase nerecunoscute, numite canonice, se ocupã pe larg de
originea ºi copilãria Sfintei Fecioare. Nu sunt
teolog, dar, predând, în cadrul obiectului limba
ºi literatura ucraineanã, despre istoria, tradiþiile
ºi datinile ucrainenilor, eram obligat sã cunosc
tradiþiile ortodoxe ale ucrainenilor. Rãspunsul
la aceastã temã, în primul rând, le-am gãsit în
Sfânta Scripturã ºi în alte cãrþi duhovniceºti.
Protoevanghelia lui Iacob de provenienþã
iudeo-creºtinã, este o operã compozitã unde
gãsim informaþii bogate ºi, aº crede, complete
despre copilãria Fecioarei. Lucrarea a fost
scrisã între anii 130-140 d.Hr. Antichitatea
acestor date permite totuºi sã se facã uz de
unele informaþii cum ar fi numele pãrinþilor
Ioachim ºi Ana sau descendenþa lor din
împãratul David. Biserica Ortodoxã nu este de
acord cu multe afirmaþii din aceste scrieri ºi nu
a reþinut decât datele care aveau sã punã în
relief adevãrul scripturistic ºi dogmatic: descendenþa din neamul lui David ºi naºterea lui
David în urma rugãciunilor pãrinþilor bãtrâni,
pentru ca la temelia acestei sfinte vieþi sã fie
credinþa.
Din Vechiul Testament aflãm despre sterilitatea Sfintei Ana ºi Larrei. Naºterea Maicii
Domnului este mai mult decât o figurã, cãci în
persoana Sfintei Ana, femeie liberatã de sterilitatea ei este arãtatã chiar natura noastrã care
înceteazã de a fi sterilã ºi care va purta fructul
Duhului Sfânt. Naºterea Fecioarei Maria la
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persoane din satele vecine care au
participat la Sfânta Liturghie.
La urmã, toþi au plecat spre
casele gazdelor unde, printre alte
bucate, s-au servit rãcituri, sarmale, cozonaci, prãjituri etc.
Tinerii ºi-au organizat în mijlocul satului o horã.

adânci bãtrâneþi ale mamei ei nu se datoreºte
unei acþiuni arbitrare a lui Dumnezeu care ar
veni sã întrerupã continuitatea istoricã, ci este o
etapã a Providenþei care vegheazã la mântuirea
lumii, pregãtind în mod laborios Întruparea
Cuvântului, etapa care precede ultimul act
decisiv, Bunavestire, când Fecioara aleasã, nãscutã din rugãciune, va primi sã fie casa
împãratului când se împlineºte taina unirii celor douã naturi în Hristos.
Dacã privim tabloul Naºterii Fecioarei
Maria, fãrã sã fim specialiºti în arta picturii,
observãm cã pãrinþii Ioachim ºi Ana sunt reprezentaþi în proporþii grandioase faþã de celelalte
personaje pentru a sublinia caracterul lor maiestuos de Teopateri (Pãrinþi ai lui Dumnezeu).
Toate celelalte trebuie sã fie secundare. Atenþia
sã fie asupra pãrinþilor ºi a maicii Fecioare în
braþele Maicii. Sigur, se pot pune întrebãri. De
ce nu s-a luat pentru icoanã momentul în care
Sfânta Ana îºi þine copilul în braþe? De ce o
lasã în braþe strãine? Pentru cã este dãruitã
omenirii. Ea nu este a lui Ioachim ºi a Anei, ci
este Maica lui Dumnezeu ºi a tuturor. Trece de
hotarele familiei pentru a fi mijloc de mântuire,
de altfel nici nu va creºte în mijlocul familiei,
cãci de la vârsta de 3 ani va fi închinatã
Templului.
Originea sãrbãtoririi Naºterii Maicii Domnului (8 septembrie) s-a introdus în bisericile
orientale dupã încheierea Sinodului din Efes
care a avut loc pe la anul 431, dar în mod mai
general sãrbãtoarea s-a instituit în veacul al
VII-lea.
În popor, sãrbãtoarea Adormirea Maicii
Domnului (15 august) mai poartã numele de
Sfânta Maria Mare, iar Naºterea Maicii
Domnului - Sfânta Maria Micã (8 septembrie).
Mariile, Marin, Marinela, Mariana, Mãrioa-

ra îºi serbeazã ziua numelui la 8 septembrie, iar
la 15 august - Adormirea Maicii Domnului
credincioºii se duc la bisericã, se închinã, fac
milostenii ºi alte lucruri creºtineºti.
Gheorghe CeGA

O nouã dovadã
de buni creºtini
Situatã la hotarul dintre comunele
Izvoarele Sucevei ºi Moldova-Suliþa, în
apropierea locurilor de obârºie a râurilor
Suceava ºi Moldova, pe vârful masivului
Plai, într-un cadru natural poate cel mai
pitoresc al satului Izvoarele Sucevei luni, 14
iulie, cu participarea unui numãr de aproximativ 40 de enoriaºi, în mare parte din zonã,
preotul paroh al satului, Valentin Ardelean,
pe o vreme destul de plãcutã, a sfinþit
capeliþa ctitoritã de familiile Radu Char ºi
Cristina, Vasile Daneliuc ºi Victoria. Terenul
noului locaº de închinare ºi rugãciune a fost
donat de gospodarul Ion Jecalo din comuna
învecinatã. Cu pereþii exteriori din lambriuri
de lemn, iar cei interiori din lambriuri plasticate, acoperiºul din tablã lindab, cu numeroasele icoane ºi doi prapuri, o cruce - do naþii ale familiilor ctitori ºi ale unor creºtini,
bisericuþa este o bijuterie. Dupã predica
preotului paroh care a menþionat cã „este o
nouã dovadã de buni creºtini a localnicilor“
accentuând importanþa deosebitã a hramului
care poartã numele marelui voievod cu
dragoste de neam ºi creºtinãtate, ªtefan cel
Mare ºi Sfânt, ceremonia religioasã s-a
încheiat cu obiºnuita agapã frãþeascã.
Decebal Alexandru SeUl
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universitatea „Çtefan cel Mare“ - 50
Aºadar, Universitatea „ªtefan
cel Mare“ din Suceava a împlinit o
jumãtate de secol de existenþã!
Acum 50 de ani, adicã în 1963,
a luat fiinþã Institutul Pedagogic de
trei ani din Suceava, precursorul
Universitãþii de acum.
Subsemnatul a intrat la Facultatea de Matematicã-Fizicã din cadrul IP3 în anul 1965. Fac parte din
generaþia celor care dãdeau examenul de admintere, fãrã sã facã
ore speciale de pregãtire plãtitã. La
vremea aceea, marea majoritate a
celor care terminau liceul puteau
da admitere în orice loc din þarã ºi
intrau fãrã probleme.
Noi cei de la „mate“, faþã de cei
de la „Limba ºi literatura românã“
ºi „Istorie - Geografie“, aveam o
viaþã mai grea. Profesori exigenþi.

Se impune o scurtã rememorare. O parte dintre profesori veneau de la Iaºi, o parte erau din
Suceava.
Pentru câteva luni, în anul I,
l-am avut ca profesor pe celebrul
Constantin Corduneanu de la Iaºi.
Eminenþa eminenþelor era prof.
Ion Nimiþan. Toþi cei care nu ºtiau
bine cele predate la algebrã ºi analizã matematicã erau fãcuþi „tufe
de Veneþia“. Mult mai târziu miam dat seama de ce. Simplu, în Veneþia nu existã tufe!
La fizicã îl aveam pe prof. Ion
Sbierea, la aritmeticã ºi geometrie
pe Gheorghe Tincu, ambii foarte
exigenþi.
Domniºoara Elvira Botez ne
învãþa astronomia ºi mecanica
raþionalã.
La diferite ramuri ale
matematicii ºi fizicii i-am
avut pe Ion Sutac, Luminiþa Ionescu, Gheorghe
Marchitan, Grigore Lohãnel, Cazacu Constantin, M.
Sheffel.
Îmi amintesc foarte bine
cã atunci când prof. Ion
Nimiþan trecea cu þigareta
în gurã pe holurile institutului, se lãsa o liniºte mormântalã.
Se fãcea carte serioasã,

nu se lipsea de la cursuri sau de la
seminarii.
Ne mai descreþeau frunþile profesorii care predau alte discipline.
Constantin Sava la limba rusã,
Dumitru Bodnariuc la socialismul
ºtiinþific ºi economie politicã sau
Eugen Pleºca la activitãþi culturale.
De departe s-au detaºat Traian
Chelariu la psihologie ºi Ion Roman la pedagogie, care ne-au fãcut
un pic viaþa mai uºoarã.
Îmi aduc aminte cu exactitate ce
ne-au spus în prima zi. Traian Chelariu: „Omul are dreptul sã înnebuneascã o datã pe an!“ (Cã unii o
fac de mai multe ori pe an, e treaba
lor).
Ion
Roman: „Aþi fãcut bine cã
vreþi sã deveniþi profesori,
deoarece n-am
auzit ca un
profesor sã fie
închis pentru
cã a fãcut o

Douã fapte inedite. Primul, în
toamna anului 1965, Nicolae
Ceauºescu a vizitat Institutul
Pedagogic de trei ani din Suceava.
Al doilea, secretara cercului
„Enigma“' de la ªcoala din Pãrhãuþi - Suceava (cerc îndrumat de
subsemnatul), doamna Ana Leahu,
este conferenþiar universitar doctor
inginer la USV, fapt care mã
bucurã.
Au absolvit IP3 Suceava ºi
mulþi etnici ucraineni, printre care
îi amintesc pe: Ioan Chideºciuc,
Victor Seredenciuc, Eusebie Fraseniuc, Maria Ivanaºciuc, Maria
Perhinschi, Ilie Tcaciuc, Gheorghe
Homiuc, Vasile Perpeliuc, Ioan
Ivasiuc, Ioan Chideºa, Nicolae
Cureliuc etc.
Kolea KURelIUK

lecþie proastã“.

O
mare
parte dintre
aceºti profesori au trecut
în lumea celor
drepþi.

Conf. univ. dr. ing. Ana Leahu fãcând prezenþa
membrilor cercului „Enigma“

S-au întâlnit dupå 30 de ani

Sâmbãtã, 31 august 2013, a
avut loc la Colegiul Tehnic
„Laþcu Vodã“ din Siret o emoþionantã întâlnire a absolvenþilor
promoþiei 1983. A fost o emoþionantã întâlnire din cauzã cã
aceºti absolvenþi nu s-au întâlnit pânã acum
niciodatã de la absolvirea liceului.
La sfârºitul anului ºcolar 1982-1983, sub
îndrumarea atentã ºi competentã a unui harnic ºi
apreciat colectiv de profesori, adevãraþi
pãrinþi spirituali, în frunte cu prof. Ioan
Chideºa ºi regretata prof. Orezia Zebreniuc
- directorii ºcolii, a prof. Nicolai Maida niuc, dirigintele clasei a XII-a A ºi a prof.
Leon Gabor, dirigintele clasei a XII-a B, un
numãr de 79 de tineri, toþi între 18 ºi 19 ani,
au fost declaraþi absolvenþi intrând în posesia diplomei de bacalaureat.
Iatã ºi numele lor: Andreese Angela
Elena, Andriesei Stelian Mihai, Andriuc
Vasile Silviu, Babii Viorel, Barbuþã Lia,
Buhãianu Elena, Burghian Liliana, Calenciuc Traian, Calisevici Maria, Chifan
Florin, Schimilevschi Eduard, Cojocar
Vasile, Coroliuc Olga, Cozmiuc Claudia,
Danea Vasile, Dobresenciuc Andrei, Fediuc
Viorel Ioan, Fraseniuc Angela Zirca, Gãina
Mihai, Grigoraº Dorina, Grîu George
Adrian, Haiura Dorina, Hreniuc Ioan,
Ivanciuc Cãtãlin, Lucescu Gheorghe, Martincu
Narcis, Miltiade Dumitru, Moþpan Petru, Naher neac Adrian, Nemþoi Dorel, Petraºciuc Ioan,
Pitic Dumitru, Popovici Rodica, Precob Con stantin, Sabie Constantin, Smoleac Cornel,
Sterba Aurica, ªeucaliuc Sorin, Vlascu Doru,
Zebreniuc Nicolaus, Zvanciuc Mihai, Ghenghea
Marian. Clasa a XII-a B: Avasiloaie Dragoº,
Balan Adrian, Bãncescu Vasile, Berbenciuc Ilie,
Bidalach Mugurel, Bistriceanu Tudorel, Bolo han Gheorghe, Corduneanu Viorel, Cucoº
Alexa, Drãgoi Samoilã, Dolenciuc Sorin, Gurãu
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Gavril, Hromei Nelu, Humã Costel, Irimie Ioan,
Fercalo Marin, Irimciuc Vasile, Isopescu
Modest, Maierean Toader, Mireuþã Costel,
Mironiuc Cornel, Mustaþã Florin, Nicolaicã
Vasile, Orhean Mircea, Pãvãluc Culiþã, Picus

Adi, Preda Radu, Puºcuþã Gheorghe, Roºca
Nicolae, Rotar Gheorghe, Ruºti Viorel, Sandu
Vasile, Samciuc Nicolai, Solovãstru Tudor, ªtefãnescu Radu, Ureche Vasile, Voroniuc Sorin.
Întâlnirea absolvenþilor promoþiei 1983 a
început la ora 12 în Cabinetul de matematicã. La
acest eveniment emoþionant au participat ºi profesorii Puiu Doina - directorul Colegiului Tehnic
„Laþcu Vodã“ din Siret, Gabor Leon, Nicolai
Maidaniuc, Pupãzã Tudoriþa, Guºetu Silvia ºi
Cost Iosif. La început s-a pãstrat un moment de
reculegere pentru cei plecaþi în veºnicie dintre

profesori ºi absolvenþi. Apoi,
prof. Nicolai Maidaniuc, dirigintele clasei a XII-a A, a rugat-o pe
directoarea Colegiului siretean
sã se adreseze în câteva cuvinte
absolvenþilor promoþiei 1983.
Doamna prof. Puiu Dorina în cuvântul sãu a
spus: „Stimaþi absolvenþi ai promoþiei 1983,
bine aþi venit la acest colegiu dupã 30 de ani de
la absolvire! Vã doresc sã petreceþi cât mai frumos ºi plãcut la acest eveniment deosebit în
viaþa dumneavoastrã, doresc multã sãnãtate
familiilor dumneavoastrã ºi petrecere frumoasã. Vã mulþumesc mult pentru invitaþie.“
A urmat momentul citirii catalogului. Cei
prezenþi care au luat cuvântul au rememorat
diverse secvenþe din viaþa lor de elev sau din
cea extraºcolarã. Toþi, în cuvântul lor, au
mulþumit lui Grîu George, organizatorul
acestei întâlniri. Acum, la acest ceas aniversar, a spus Smoleac Cornel, de profesie
inginer, sã ne amintim de corpul profesoral
care ne-a cãlãuzit paºii spre învãþãturã ºi
profesie: Tudoriþa Pupãza - limba românã,
Leon Gabor - limba românã, Ioan Chideºa matematicã, Dumitru Vasilenciuc - mate maticã, Teodora Chideºciuc - fizicã, Guºetu
Silvia - chimie, Lidia Buceþchi - chimie,
Orezia Zebreniuc - biologie, Ion Ciobanu istorie, Eugenia Boico - geografie, Ilie
Cureliuc - limba rusã, Marinela Buculei - limba
francezã, Nicolai Maidaniuc - educaþie fizicã,
Iosif Cost - organizarea producþiei, Ion Ciobanu
- filosofie, Teodora Chideºciuc - electrotehnicã,
Erika Hluºcu - istorie.
Partea a doua a întâlnirii s-a desfãºurat la un
local din centrul oraºului unde s-a ciocnit o cupã
de ºampanie, s-au spus anecdote de bun gust,
evocãri din anii de ºcoalã.
Nicolai MAIDANIUC
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Spiritul lui ªevcenko a reunit Tulcea,
Iaºul, Botoºaniul, Suceava ºi Kanivul!
„Fiecare japonez viseazã sã
escaladeze muntele Fuji.
Fiecare musulman ar trebui cel
puþin o datã în viaþã sã viziteze
Mecca.
Fiecare ucrainean ar trebui sã
viziteze mormântul lui Taras ªevcenko din Kaniv.“
O astfel de ocazie s-a ivit pentru
ucrainenii din Româna. Rând pe
rând, filialele UUR, grupate dupã
dispunerea teritorialã, au început
pelerinajul la mormântul marelui
poet Taras Hryhorovyci ªevcenko. A
venit ºi rândul filialelor Suceava,
Botoºani, Iaºi ºi Tulcea. Aceastã
cãlãtorie a fost iniþiatã, în primul
rând, pentru a onora memoria marelui poet ºi „pãrinte spiritual“ al culturii ucrainene, întoarcerea gândurilor ºi inimilor cãtre testamentul
lãsat de marele poet, acum, când
sunt în pregãtire sau în desfãºurare
acþiunile dedicate celei de-a 200-a
aniversãri a naºterii poetului.
Cei 45 de participanþi la acþiunea
sus-menþionatã s-au constituit într-o
mare familie ucraineanã din care nu
au lipsit pãrinþi, copii ºi bunici, pe
podul de peste râul Siret, la circa un
kilometru de graniþa cu Ucraina.
Trecerea frontierei nu a constituit o

problemã pentru cã ne consideram
acasã atât la noi în þarã, cât ºi în
Ucraina ºi aºa am fost trataþi de
ambele pãrþi ale frontierei.
O primã surprizã pentru delegaþia
noastrã s-a produs aproape de
Cernãuþi, unde delagaþia noastrã s-a
întâlnit cu dramaturgul ºi jurnalistul
ucrainean Vasyl Dovhyi (preºedintele filialei regionale Cernãuþi a
Asociaþiei „Ucraina - România“,
autorul piesei „Prinþesa“ (în memoria scriitoarei Olha Kobyleanska,
nãscutã la 27 noiembrie 1863 în
oraºul Gura Humorului, judeþul
Suceava), tradusã în limba românã
de scriitorul, traducãtorul ºi jurnalistul Ioan Chideºciuc, preºedintele
organizaþiei ucrainenilor din satul
Negostina, judeþul Suceava, care a
fost pusã în scenã la Teatrul din
Botoºani, urmând ca în perioada
imediat urmãtoare sã se facã un turneu prin judeþul Suceava ºi în
regiunea Cernãuþi, Ucraina. Domnul
Vasyl Dovhyi a fãcut o invitaþie pentru participanþii la acþiune de a participa la spectacolele ce vor fi
prezentate la Botoºani, Suceava,
Siret, Gura Humorului. Chiar dacã
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ªevcenko nu a fost niciodatã în
Bucovina, încã din timpul vieþii
opera sa a devenit cunoscutã ºi în
aceastã regiune, gãsind rezonanþã în
special în rândul intelectualilor
locali. Cultul Cobzarului a fost statuat în Bucovina la data de 29 februarie 1864 (pe stil vechi) când a fost
comemoratã moartea marelui poet la
biserica Sfânta Parascheva, iar
începând cu anul 1889, marcarea
naºterii ºi morþii marelui poet a
devenit o tradiþie.
Cãlãtoria noastrã a continuat spre
Kamianeþ-Podilskyi
(Kameniþa)
unde, de alfel, am fãcut ºi o binemeritatã pauzã pentru a servi masa ºi
a vizita partea veche a „oraºului-cetate“ cu acelaºi nume. Trebuie remarcat cã în una din cãlãtoriile prin
Ucraina pe aceste meleaguri a poposit însuºi marele Cobzar. De aici ºi
pânã la Kiev drumul nostru în multe
locuri se intersecta cu cãlãtoria
fãcutã de ªevcenko în luna septembrie a anului 1846 de la Kiev spre
Kamianeþ-Podilskyi. Cu forþe proaspete ºi cu dorinþa de a cunoaºte noi
locuri ne-am continuat cãlãtoria spre
Vinnyþea, fãrã a intra în oraº. Poate
cã nu este lipsit de importanþã sã
subliniez cã, în perioada 7-13 septembrie 2013, ansamblul de dansuri

ne-am întâlnit cu doamna Alla
Kendzera, directorul Secretariatului
Asociaþiei „Ucraina-Lumea“, care
ne-a fost ghid pe itinerariul KievKaniv ºi retur, ocazie cu care ne-a
prezentat câteva date interesante
despre Kiev, despre monumentele

arhitectonice, istorice ºi culturale
care meritau a fi vizitate în special
de cãtre cei ce se aflau pentru prima
datã la Kiev.
Pe drumul spre Kaniv, am trecut
nu departe de oraºul PereiaslavHmelnyþkyi (aproximativ 30.000 de
locuitori), unde a trãit ºi a lucrat ªevcenko, iar ca semn de respect, aici a
fost înfiinþat Muzeul Testamentului
lui Taras ªevcenko ºi au fost ridicate
douã monumente (unul în anul 1954,
iar altul în anul 1989).
La intrare în oraºul Kaniv cãlãtorul este întâmpinat de o vastã întindere de apã - este lacul de acumulare
al hidrocentralei.
Pe ambele pãrþi ale drumului spre
mormântul lui ªevcenko admirãm
„Aleea ªevcenko“ (sculpturi în aer
liber reprezentând personajele literare ale lui ªevcenko). Aici sunt adunate sculpturi precum „Visul“, „Trei
suflete“, „Mulþumesc, bunicule“,
„Veselka“ al filialei Iaºi se afla într- „Gândul nostru, cântecul nostru“,
un stagiu de pregãtire la ªcoala de „Kozak Mamai“, „Hamalia“, „KateArtã „Vyºenka“ din Vinnyþea ºi ar fi ryna“, realizate dupã motivele din
fost o bunã ocazie de a-i vedea la opera lui Taras ªevcenko. Apoi, la
lucru, dar timpul avut la dispoziþie poalele de vest ale dealului Cernenu ne-a permis acest lucru. Cu scurte cea, observãm un însemn comemoopriri pe traseu, impuse de regulile rativ dedicat hatmanului ucrainean
privind transportul internaþional de Ivan Pidkova, care a fost executat la
cãlãtori, am trecut pe lângã Jytomyr Lviv. Ulterior trupul lui a fost transºi spre searã am ajuns la Kiev. Dru- portat ºi îngropat la mãnãstirea Kamul, deºi lung, a fost plãcut pentru niv. De la baza monumentului se
cã tot timpul fie am ascultat muzicã deschide o priveliºte deosebit de fruucraineanã de pe CD sau în inter- moasã în toate direcþiile. Dacã e sã
pretarea participanþilor la acþiune, fie ajungi pe jos de la baza dealului ºi
relatãri istorice despre locurile prin pânã la monument, este necesar sã
care treceam, în acest sens domnul urci trei sute nouãzeci ºi douã trepte.
Boreslaw Petraºuc a fost un ghid do Ne-am adunat cu toþii în jurul
cumentat ºi a prezentat lucruri inte- monumentului ºi într-o tãcere solemresante ºi noi pentru majoritatea nã am ascultat la staþie „Dumy moi,
participanþilor la aceastã acþiune. Nu dumy moi“. A urmat momentul
au lipsit nici momente vesele, vorbe depunerii de flori, momente de recude duh ºi de învãþãturã. În acest legere ºi un scurt program artistic
domeniu s-a remarcat în mod deo- compus din cântece pe versurile lui
sebit domnul Mihai Gheorghe din ªevcenko ºi recitarea unor poezii.
Brodina, judeþul Suceava. Gazdele Bineînþeles s-au fãcut multe fotonoastre de la hotelul „Holosiivski“ grafii, s-au depãnat amintiri, parcã
unde am fost cazaþi, ne-au aºteptat nimeni nu mai dorea sã se despartã
cu bucurie ºi cu o cinã binemeritatã de ªevcenko regãsit. Dar timpul ne
dupã un drum de aproape 700 km. A presa din urmã... trebuia sã ne încadoua zi dimineaþa, dupã micul dejun drãm în program.

Având în vedere cã delegaþia
noastrã era numeroasã, la propunerea directorului adjunct al muzeului,
am fost împãrþiþi în douã grupuri de
aproximariv 20 de persoane, astfel
cã prezentãrile fãcute de amabilele
noastre gazde au putut fi recepþionate mult mai uºor ºi mai bine de
cãtre cei prezenþi. De la ghidul nostru am aflat cã muzeul a fost deschis
la data de 18 iunie 1939 cu ocazia
celei de-a 125-a aniversãri a naºterii
marelui poet. Cu ajutorul ghidului ºi
al exponatelor am retrãit momente
din viaþa ºi activitatea marelui ªevcenko.

Tot aici, nu departe de monument, a fost deschis primul muzeu
popular „Tarasova svitlyþea“, care a
fost restaurat în anul 1991. Conform
documentelor de arhivã, a unor schiþe, desene, fotografii a fost restauratã
o casã ucraineanã acoperitã cu paie.
La finalul vizitei, preºedinþii filialelor au oferit conducerii muzeului
ultimele numere ale ziarelor ºi revistelor editate de Uniunea Ucrainenilor din România, cãrþi ºi cadouri
simbolice.
Pelerinajul la mormântul lui ªevcenko a fost util pentru noi, nu
numai din punctul de vedere al educaþiei spirituale ºi patriotice. Este ºi
un exemplu de unitate spiritualã ºi
de socializare a diferitelor generaþii
din diferite filiale ale UUR.
În a treia zi a cãlãtoriei noastre, la
solicitarea participanþilor, ne-am
rezumat la vizitarea celor mai reprezentative monumente arhitectonice,
istorice ºi spirituale din Kiev: complexul Pecerska Lavra, Catedrala Sf.
Sofia, Catedrala Sfântul Volodymyr,
Catedrala Sf. Mihail ºi Poarta de
Aur. Impresiile au fost excelente, în
special pentru acei participanþi care
au fost pentru prima datã la Kiev.
În ultima zi a excursiei noastre,
obosiþi dupã trei zile de cãlãtorie, dar
însufleþiþi de spiritul ºevcenkian, am
pãrãsit Kievul în direcþia România.
Pe drumul de întoarcere, desigur,
doream sã mai vizitãm ºi cetatea
Hotin, dar din cauza vremii nefavorabile ºi a lipsei de timp nu ne-a
rãmas altceva de fãcut decât sã ne
reamintim din lecþia de istorie ce a
reprezentat cetatea Hotinului pentru
popoarele noastre.
ªi, la sfârºitul povestirii noastre,
nu ne rãmâne decât sã ne exprimãm
sincere mulþumiri celor care au fãcut
posibil acest pelerinaj: Radei Uniunii Ucrainenilor din România, preºedintelui acesteia, domnului ªtefan
Buciuta.
La revedere, Kiev, la revedere,
ªevcenko, pânã la noi întâlniri!
Victor hRIhORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR
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(Urmare din numãrul anterior)
În octombrie 1918, Guvernul Statului
Ucrainean a trimis în România o misiune diplomaticã extraordinarã pentru a stabili cu Guvernul
român relaþii diplomatice stabile ºi a semnat un
tratat pentru schimbul de mãrfuri între Ucraina ºi
România.
La 22 decembrie 1918, a fost deschisã o nouã
misiune diplomaticã extraordinarã a Republicii
Populare Ucrainene, condusã de profesorul Kost
Maþievyci. Lt. col. Pavel Manciur a rãmas sã
lucreze la aceastã misiune pânã la 20 aprilie 1922,
când ºi-a încetat activitatea ca urmare a licenþierii
guvernului Symon Petliura, aflat în exil, în
Polonia, la Tarnow, din lipsã de fonduri.
Pavel Manciur, devenind civil, s-a cãsãtorit,
soþia lui provenind dintr-o familie înstãritã din
oraºul Bãlþi.
Fiul lor, Emilian Manciur, s-a nãscut la
Chiºinãu, în anul 1931. Dupã ocuparea Basarabiei,
în anul 1940, ca urmare a Pactului RibbentropMolotov, Pavel Manciur a fost arestat de NVKD,
fiind judecat ºi condamnat la 8 ani de închisoare
pentru activitate contrarevoluþionarã, încetând din
viaþã la 9 mai 1942 la Unglag, regiunea Gorki din
Federaþia Rusã.
Emilian Manciur a urmat cursurile liceale,
dupã care a absolvit Facultatea de Filosofie - secþia
ziaristicã de la Universitatea din Bucureºti,
obþinând, ulterior, ºi titlul de doctor în ºtiinþe
umaniste la Universitatea din Varºovia. Este cãsãtorit ºi are douã fiice ºi trei nepoþi.
Activitatea profesionalã ºi-a început-o ca
ziarist în presa de tineret ºi sport. Ulterior, a lucrat
la Ministerul Afacerilor Externe ca ataºat de presã,
parcurgând toate treptele profesionale pânã la
gradul de ambasador.
În prezent este pensionar ºi activeazã ca profesor asociat la ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi
Administrative din Bucureºti.
Din rândul acestor emigranþi politici ucraineni
a fãcut parte ºi tatãl meu Naum Pocorschi, nãscut
în comuna Berezky-Cecelnyk, raionul Olgopol,
regiunea Vinnyþea în anul 1896.
Dupã terminarea studiilor liceale la Olgopol,
odatã cu începerea Primului Rãzboi Mondial, a
fost înrolat voluntar, în iulie 1914, în Regimentul
Imperial de Gardã „Simionovski“, unde ca soldat
ºi observator aerian a luptat pe frontul din Polonia
împotriva germanilor. Fiind rãnit grav, în decembrie 1914, a fost transportat la spitalul militar din
Smolensk. Dupã ce s-a vindecat, a urmat ªcoala
de Ofiþeri de Intendenþã din Kiev în cursul anului
1915. La începutul anului 1916, a fost repartizat ca
ofiþer de intendenþã la Direcþia Generalã de
(Urmare din numãrul anterior)
Din cauza cheltuielilor prea mari legate de întreþinerea a mii de refugiaþi, concentraþi în lagãrul
de la Fãgãraº în castelul medieval „Mihai
Viteazul“, Guvernul Român a hotãrât desfiinþarea
acestuia în iulie 1923 ºi trimiterea refugiaþilor ca
simpli muncitori, pe grupe de 40-60 de persoane, la
fabricile ºi fermele agricole din toatã þara (cu domiciliu obligatoriu) care aveau nevoie de forþã de
muncã.
Naum Pocorschi a fost repartizat cu alþi 40 de
camarazi la fabrica de cherestea din localitatea
Baraþkoº, judeþul Ciuc.
Dupã doi ani de muncã de ocnaº (aºa cum aratã
în articolele sale col. H. Porochivskyi, care fãcea
parte din Comitetul ucrainean pentru ajutorarea
refugiaþilor politici „Symon Petliura“) ºi condiþii
mizerabile de hranã ºi cazare, Naum Pocorschi a
hotãrât, fãrã aprobarea autoritãþilor române, sã ia
drumul codrului, traversând Carpaþii Orientali spre
est. În cele din urmã întâmpinând diferite primejdii
prin pãdurile Carpaþilor (animale sãlbatice, dormitul în scorburile copacilor º.a.) a ajuns în oraºul
Piatra Neamþ, obosit, cu barbã crescutã, murdar, cu
hainele fãcute zdrenþe ºi flãmând. A avut noroc cã
la Piatra Neamþ a dat de foºtii lui camarazi din
lagãre (ucraineni), care l-au primit frãþeºte, asi gurându-i la început cazare, hranã, îmbrãcãminte,

o întâlnire
de suflet

instaurarea regimului comunist în România, a fost
numit de Ministerul Învãþãmântului preºedintele
Comitetului pentru organizarea ºcolilor ruse ºi
ucrainene în judeþul Tulcea ºi membru al
Comitetului pe þarã. Dupã terminarea acestei sarcini a fost învãþãtor de limba rusã, profesor de fizicã
ºi chimie, bibliotecar, iar începând din anul 1970,
a organizat muzeul etnografic „Razelm“, pe care la condus în anul 1983 când a decedat.
Dacã ceilalþi refugiaþi ucraineni (H. Porochivskyi ºi P. Manciur) prezentaþi în acest articol,
Aprovizionare a Frontului în cadrul Regiunii au fost arestaþi de NVKD ºi au murit în lagãrele
Militare Odesa.
din Uniunea Sovieticã, tatãl meu, Naum
În luna aprilie 1918, dupã revoluþia bolºevicã Pocorschi, începând din anul 1949 pânã în anul
din octombrie 1917, a fost scos din armatã pentru 1983, a fost urmãrit, arestat ºi anchetat de securivederile lui de stânga. Întorcându-se în comuna sa tatea românã, conform dosarelor aflate în pãstrare
natalã Berezky a fost ales, în anul 1919, preºedin- la CNSAS pe care le-am studiat în anul 2007. Cu
tele Sovietului. Neputând suporta teroarea bolºe- acest prilej, am aflat mai multe aspecte din viaþa
vicã la care au fost supuºi foºtii ofiþeri þariºti, s-a lui de militar în Rusia þaristã ºi sovieticã.
alãturat unei unitãþi miliare ucrainene din armata
Pentru activitatea lui culturalã, pe care a deslui S. Petliura, care în cele din urmã a fost învinsã fãºurat în comuna Jurilovca, timp de 38 de ani,
de o unitate bolºevicã de cavalerie. În aceastã situ- Comunitatea Ruºilor Lipoveni din România în
aþie detaºamentul compus din cca 300 de soldaþi ºi colaborare cu autoritãþile din comunã, au organiofiþeri a trecut înot Nistrul, la mijlocul lunii august zat, în anul 2000, un simpozion la care a participat
1921, cerând azil politic autoritãþilor militare din ambasadorul Federaþiei Ruse, dl Kenaikin, precum
oraºul Bãlþi, unde era staþionatã Divizia XIV ºi consulul general din Constanþa cu care prilej
românã. Dupã o carantinã de douã sãptãmâni au biblioteca comunalã a primit numele de „Naum
fost trimiºi la Braºov, unde se afla lagãrul de refu- Pocorschi“.
giaþi ucraineni, fiind însumaþi la 1 octombrie 1921.
Pentru munca depusã ca profesr, bibliotecar,
Pe urmã, tatãl meu a urmat acelaºi traseu ca ºi muzeograf i s-au acordat diplome de direcþiile culcolonelul Hnat Porochivskyi în subordinea cãruia turale ale regiunii Dobrogea ºi ale judeþului Tula fost.
cea, s-au scris multe articole despre el în presa de
Dupã desfiinþarea lagãrului de la Fãgãraº, în atunci, fiind totodatã evidenþiat de Ministerul
iulie 1923, a fost trimis cu un grup de cca 50 de Învãþãmântului ºi Culturii pentru merite deosebite
persoane la fabrica de cherestea din Baraþkoº, în munca cultural-educativã, prin ordinul nr. 536
judeþul Ciuc. Dupã cca 3 ani de muncã fizicã grea, din 26 aprilie 1957 semnat de adjunct al ministrua trecut munþii Carpaþi ºi a ajuns în oraºul Piatra lui Constanþa Crãciun.
Neamþ, unde se aflau la muncã unii dintre colegii
A avut 3 copii, dintre care subsemnatul, acum
lui din lagãr. A fost ajutat sã se angajeze la fabrica în vârstã de 85 de ani, cãsãtorit din anul 1950 cu o
de cherestea din oraºul respectiv. Începând din româncã (fostã profesoarã de limba rusã).
anul 1927, s-a apucat de picturã, lucrând totodatã
În prezent, sunt inginer pensionar, general de
ºi la un atelier fotografic. Aici a întâlnit-o pe Sofia brigadã (r). Am un bãiat de 58 de ani, inginer elecGromov, de etnie ruso-lipoveanã din Sfântul tronist, compozitor, doi nepoþi ºi un strãnepot.
Gheorghe - Deltã cu care s-a cãsãtorit în decemÎn final, dupã expunerea vieþii taþilor refubrie 1927. În octombrie 1928, m-am nãscut eu, giaþilor politici în România, dl ambasador al
Mihai Pocorshi, în oraºul Bacãu.
Ucrainei în România, T. Bauer, s-a fotografiat cu
Dupã primirea paºaportului Dr. F. Nansen, în cei 3 urmaºi dupã care a vizitat o expoziþie în care
anul 1930, s-a mutat cu familia sa în comuna Juri - sunt prezentaþi, în uniformele militare cei 3 foºti
lovca, judeþul Tulcea, unde a practicat pictura pânã ofiþeri ucraineni.
la începutul rãzboiului.
Rugãm pe aceeaºi cale ca urmaºii ofiþerilor ºi
În anul 1936, a primit înºtiinþarea de la Guver- soldaþilor ucraineni care s-au aflat în perioada
nul Ucrainean, aflat în exil la Paris, precum cã a 1920-1923 în lagãrele de la Braºov, Oradea ºi
fost avansat la gradul de maior, fiind decorat ºi cu Fãgãraº sã trimitã pe adresa Redacþiei „Curierul
ordinul „Symon Petliura“.
ucrainean“ câteva date biografice despre taþii lor în
În timpul rãzboiului a lucrat ca muncitor la vederea organizãrii unei întâlniri la Centrul
diverºi moºieri, iar în anul 1944, a lucrat cu mine Cultural Informaþional al Ucrainei din Bucureºti.
la viile Murfatlar din judeþul Constanþa. Dupã

in memoriam naum Pocorschi (1896-1983)
dupã care l-au ajutat sã fie angajat la fabrica de
cherestea din apropierea oraºului.
Astfel au trecut doi ani. În toamna anului 1927,
când lucra drept fotograf ºi vindea tablouri la
diferite târguri, a cunoscut-o pe o tânãrã pe nume
Sofia Gromov, lipoveancã, nãscutã ºi crescutã în
mijlocul ucrainenilor, la Sfântu Gheorghe - Deltã.
Dupã decesul tatãlui sãu Petro Gromov (de meserie
pescar) în anul 1918 din cauza gripei spaniole,
întreaga familie Gromov, din 6 persoane, a fost
nevoitã sã se mute în comuna Jurilovca, judeþul
Tulcea, unde locuiau rudele bunicii mele Fedosia
Gromov (nãscutã la Jurilovca pe numele de fatã
Merculov).
În decembrie 1927, Naum Pocorschi în vârstã
de 31 de ani ºi Sofia Gromov în vârstã de 23 de ani
s-au cãsãtorit la Primãria din Piatra Neamþ, iar
dupã un an li s-a nãscut un fiu pe nume de Mihai
Pocorschi.
Criza economicã mondialã din anii 1929-1933 a
lovit ºi România. Mulþi muncitori români erau
ºomeri, iar refugiaþii strãini nu erau primiþi la
muncã din cauzã cã Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi
Ocrotirilor Sociale din acea perioadã a emis, în

anul 1930, „Legea pentru proteguirea muncii indigene“, în care la art. 1 se stipula „Niciun supus
strãin nu va putea exercita în þarã vreo profesiune,
decât cu aprobarea prealabilã a ministerului ºi
obþinerea «Livretului de exercitarea profesiei»“.
În anul 1928, familia Pocorschi s-a mutat la
Bacãu: Naum Pocorschi lucra la fabrica de cherestea, iar Sofia era cantaragiu la fabrica de hârtie
Letea. Ei locuiau în comuna Domniþa Anastasia, nu
departe de oraº.
Ca urmare a legii sus-menþionate, Naum Pocorschi „supus ucrainean“, dupã aprobarea organelor
abilitate din Bucureºti, a primit Livretul nr. 10404
din 4 august 1930 pentru exercitarea profesiei de
muncitor cu menþiunea scrisã pe livret „Pentru
angajare se va cere în prealabil autorizaþia Minis terului Muncii.“
Menþionez cã acest Livret a fost eliberat pe baza
paºaportului „Dr. Fr. Nansen“ nr. 6089 din 10 ia nuarie 1930, ce se acorda tuturor strãinilor apatriziruºi, ucraineni º.a. (care locuiau în diferite þãri
unde au primit azil politic) de cãtre „Liga Naþiunilor“, cu sediul la Geneva - Elveþia.
(Continuare în numãrul urmãtor)
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Dr. Teofil Rendiuk:
(Urmare din numãrul 247/248)
A doua este aceea cã, fiind regent al
Cancelariei militare generale, P. Orlyk a fost
inclus în planurile secrete de perspectivã ale hatmanului iubitor de libertate. Atragerea lui P.
Orlyk în problemele secrete ale lui I. Mazepa are
loc încã în 1706 când acesta începe sã se ocupe
de corespondenþa diplomaticã secretã a hatmanului cu unii lideri europeni, inclusiv cu domnitorii principatelor de la Dunãre, dar mai ales cu
cercurile politice din Polonia ºi Suedia în frunte
cu S. Leszczynski ºi, respectiv, Carl al XII-lea.
Adevãrul este cã, încã de la început, P. Orlyk
avea unele îndoieli în ceea ce priveºte loialitatea
lui I. Mazepa, faþã de Petru I, având motive
serioase în acest sens, unul dintre ele fiind corespondenþa secretã despre care þarul rus nu avea
cunoºtinþã. Cu timpul, tânãrul regent a înþeles
totul. Un rol hotãrâtor în acest sens l-a avut
recunoaºterea hatmanului însuºi, evident, dupã o
îndelungatã testare a lui P. Orlyk, cã poartã
negocieri secrete pentru salvarea Ucrainei. „Þin
mult la tine, a spus I. Mazepa lui P. Orlyk, ºi
nãdãjduiesc cã nici conºtiinþa ta, nici puritatea ta
moralã ºi nici respectul nu te vor lãsa sã mã
trãdezi pe mine, domnul ºi binefãcãtorul tãu“.
La 17 septembrie 1707, I. Mazepa i-a dezvãluit planurile sale privind relaþiile cu Moscova.
Dupã cum a mãrturisit însuºi P. Orlyk, I. Mazepa
i-a explicat clar de ce poartã negocieri antimoscovite cu regii Poloniei ºi Suediei: „... nu
pentru beneficii proprii, nu pentru onoruri, nu
pentru îmbogãþire, ci pentru voi toþi... pentru
binele general al maicii mele Patria, al sãrmanei
Ucraine, al întregii armate zaporojene ºi al
poporului malorus“. În scrisoarea adresatã lui
Stefan Iavorskyi, pisarul general a descris
extrem de clar ºi elocvent aceastã scenã dramaticã, dând textul discursului lui I. Mazepa: „Eu
nu am avut curajul sã-þi dezvãlui înainte de
vreme intenþiile ºi secretul pe care tu le-ai
descoperit ieri, întâmplãtor, nu pentru cã aº fi
avut vreo îndoialã în ceea ce priveºte fidelitatea
ta faþã de mine, cãci nu m-aº putea gândi niciodatã cã pentru bunãtatea pe care þi-am arãtat-o,
dragostea ºi binefacerile mele tu mi-ai putea
plãti cu ingratitudine, devenind trãdãtor. Totuºi
având în vedere faptul cã, deºi eºti inteligent ºi
cu conºtiinþa curatã, eºti încã tânãr ºi, prin
urmare, fãrã destulã experienþã, de aceea îmi era
teamã ca, în discuþiile cu comandanþii noºtri ºi
cu cei ruºi, sã nu-þi scape acest secret fie din
încredere în ei, fie din neatenþie ºi, astfel, sã mã
duci ºi pe mine, ºi pe tine la pierzanie. Pentru cã
acum nu s-a mai putut pãstra aceastã tainã, îl
chem pe Cel de Sus ca martor ºi jur“.
Trebuie precizat faptul cã prin expresia de
mai sus „... eu nu am avut curajul sã-þi dezvãlui
înainte de vreme intenþiile ºi secretul pe care tu
le-ai descoperit, ieri, întâmplãtor“, I. Mazepa a
avut în vedere un fapt real. Aflându-se la mãnãstirea Kievo-Pecerska, acesta a primit o nouã
corespondenþã secretã de la prinþesa Hanna
Dolska, prima soþie a cneazului M. Wisznewecki, mãtuºa regelui Poloniei, S. Leszczynski.
Acesta pãstra, la rândul sãu, relaþii strânse cu
rege, ceea ce avea o mare importanþã pentru I.
Mazepa înainte de trecerea hatmanului, în toamna anului 1708, de partea regelui Suediei, Carl al
XII-lea ºi a aliatului lui, S. Leszczynski. Inte resant este faptul cã aceastã corespondenþã
secretã între hatmanul Ucrainei ºi prinþesã era
asiguratã de un curier moldovean care nu trezea
bãnuieli directe din partea agenþilor þariºti ºi
polonezi omniprezenþi, permiþând, astfel, realizarea corespondenþei stabile între destinatari.
În scrisoarea cifratã a prinþesei H. Dolska
primitã de I. Mazepa la 16 septembrie 1707, la
Kiev, a fost introdusã ºi o scrisoare de la S.
Leszczynski în care regele promite „sã-i pri-

12

meascã pãrinteºte pe cazaci ºi sã le satisfacã
dorinþele“. „Prinþesa Dolska mi-a trimis, printrun valah, aceastã scrisoare, cusând-o în ºapca

Duca (1693-1695, 1700-1703), Antioh Cantemir
(1695-1700, 1705-1707), Mihail Racoviþã
(1703-1705, 1707-1709) ºi Nicolae Mavrocor-

Hatmanul Ucrainei,
Pylyp Orlyk
solului“ - astfel îl înºtiinþa, într-o searã de toamnã, hatmanul pe pisarul sãu general, P. Orlyk
despre corespondenþa primitã din Polonia, în
care S. Leszczynski îºi expunea propunerile
referitoare la viitoarele relaþii politice îndreptate
împotriva Rusiei. Aceste negocieri s-au finalizat
la începutul anului 1708 prin încheierea unui
acord formal între hatmanul I. Mazepa ºi regele
S. Leszczynski. Ele au deschis calea directã spre
pregãtirea ºi încheierea alianþei politico-militare
între I. Mazepa ºi Carl al XII-lea. P.Orlyk, în
calitatea sa de pisar general ºi persoanã de încredere a hatmanului, a fost martor direct al acestui
proces. Semnificativ în acest sens este urmãtorul
fapt: când într-o searã târzie a lunii septembrie
1707, P. Orlyk aflã de la I. Mazepa însuºi despre
planurile acestuia privindu-i pe S. Leszczynski
ºi Carl al XII-lea, pisarul general s-a speriat în
aºa mãsurã, încât a început sã se roage continuu
lui Dumnezeu. A ieºit pe ploaie din locuinþã ºi a
început sã-i caute pe oameni sãrmani în jurul
Lavrei Pecerska pentru a le da de pomanã ºi a le
cere ca ºi ei sã se roage pentru ocrotirea hatmanului de nenorocire.
Acesta a fost momentul în care P. Orlyk i-a
jurat credinþã lui I. Mazepa în aspiraþia acestuia
de a obþine independenþa Ucrainei cu ajutorul
Suediei. La încheierea discuþiei I. Mazepa ºi P.
Orlyk au sãrutat crucea - „ºi a sãrutat crucea
sfântã din mânã“. Dupã cum susþine pe bunã
dreptate O. Trofymuk, „acest fapt este o mãrturie în favoarea lui P. Orlyk. Ucraina nu ºtia
încã cã tânãrul cancelar a trecut cu brio examenul de artã a diplomaþiei ºi de slujire a propriei
naþiuni“. Practic, strãin fiind în cercurile conducãtoare ale Ucrainei, tânãrul P. Orlyk a fost
nevoit sã câºtige încrederea ºi recunoaºterea
conducãtorilor influenþi ai cazacilor prin cunoºtinþele sale, prin stãpânirea limbilor strãine,
prin muncã, sinceritate, deschidere ca ºi prin
capacitatea sa diplomaticã înnãscutã. Abia dupã
aceasta, la începutul anului 1708, a fost numit
pisar general al Cancelariei militare generale,
devenind cel mai apropiat tovarãº de tainã al lui
I. Mazepa. Odatã cu obþinerea funcþiei de pisar
general, P. Orlyk a primit o serie de proprietãþi
în sotnia din Hadiaci ºi în Galiþia. În afarã de
aceasta, Hanna Herþyk i-a adus ca zestre sate din
regiunile Starodub, Cernihiv ºi Poltava. În 1708
P. Orlyk ºi-a construit o minã de extracþie a
minereului de fier în regimentul din Starodub.
Aºadar, pisarul general a devenit un tovarãº de
luptã înstãrit al hatmanului, dispunând de
însemnate averi ºi pãmânturi. Aceasta l-a apropiat pe P. Orlyk ºi mai mult de I. Mazepa care
era nu numai cel mai bogat om din Ucraina, ci ºi
unul dintre cei mai mari cârmuitori din Europa.
Pisarul general muncea cu râvnã în cancelaria hatmanului, întocmea ºi definitiva corespondenþa diplomaticã a acestuia ceea ce îi permitea
sã fie la curent cu problemele internaþionale ale
lui I. Mazepa. Aceasta înseamnã cã el avea acces
neîngrãdit la toatã corespondenþa hatmanului,
inclusiv, la cea care era trimisã în Moldova ºi
Valahia ºi care se primea de la Iaºi ºi Bucureºti.
Potrivit afirmaþiilor lui Z. Iskra, „toate secretele
complotului lui Mazepa le cunoaºte cel mai bine
pisarul Orlyk, deoarece prin mâna lui trece toatã
corespondenþa hatmanului.“
De altminteri, o parte a corespondenþei anterioare a hatmanului cu domnitorii Moldovei
Constantin Cantemir (1685-1693), Constantin

dat (1709-1710) ºi Valahiei, ªerban Cantacuzino
(care a domnit pânã în anul 1688) ºi, mai ales,
cu Constantin Brâncoveanu (1688-1714) s-a
realizat de P. Orlyk personal în timp ce aceasta
lucra la Cancelaria militarã generalã, de regulã
fiind dictatã de I. Mazepa. În afarã de acesta,
ocupând înaltele funcþii menþionate mai sus, P.
Orlyk avea posibilitatea sã se familiarizeze cu
arhiva cancelariei hatmanului, adicã cu corespondenþa din anii anteriori, inclusiv, cu domnitorii moldoveni ºi valahi.
Aºa a putut afla cã hatmanul Ucrainei a
întreþinut relaþii diplomatice cu aceºtia, mai ales
cu ilustrul domnitor al Valahiei, C. Brâncoveanu. Dat fiind faptul cã în sursele ucrainene
nu existau suficiente dovezi în acest sens,
deoarece, timp de aproape 300 de ani, tot ce era
legat de numele lui I. Mazepa fie a fost distrus
fãrã milã, fie a ajuns la Moscova, Istanbul sau în
alte capitale europene, ne-au fost deosebit de
utile datele legate de activitatea cancelariei ºi de
metodele de efectuare a corespondenþei secrete
de cãtre C. Brâncoveanu. Conform spuselor secretarului personal al acestuia, Anton Maria Del
Chiaro, domnitorul Valahiei „era punctual ºi priceput nu numai în toate problemele sale interne,
ci ºi în cele externe, întreþinând o corespondenþã
prin scrisori cu ajutorul unor dieci bine plãtiþi,
cunoscãtori ai limbilor italianã, latinã, germanã,
polonã, greacã ºi turcã“, precum ºi a pisarilor
cunoscãtori al limbilor rusã, maghiarã ºi slavorusã (citeºte veche ucraineanã - T.R.). În vederea
intensificãrii legãturilor cu Ucraina vecinã ºi, în
acelaºi timp cu îndepãrtata Rusie, Brâncoveanu
a înfiinþat pe lângã palatul sãu din Bucureºti o
ºcoalã slavã specialã pentru care a construit, în
timp, un local separat pe lângã biserica Sf. Sava.
În afarã de aceasta, ni se pare semnificativ ºi
faptul cã funcþia de pisar pentru limba ucraineanã veche în cancelaria domneascã (separatã
de cea rusã) ocupa Teodor Corbea (1670-1725)
care îºi fãcuse studiile la Kiev, tot acolo, mai
târziu, ºi-a publicat „Psaltirea“ în versuri ºi ºi-a
petrecut ultimii ani ai vieþii), ceea ce demonstreazã cã între C. Brâncoveanu ºi I. Mazepa
exista o corespondenþã intensã. Interesant este
faptul cã fratele lui T. Corbea, David, cunoºtea
atât de bine limba ucraineanã, încât cu ocazia
numeroaselor sale cãlãtorii pe teritoriul
Ucrainei, asigurând ºi legãturile prin corespondenþã între Bucureºti ºi Baturyn, se folosea de
documentele emise pentru el pe numele negustorului ucrainean Ivan David. Dupã moartea sa,
la 11 septembrie 1707, a fost îngropat pe teritoriul Lavrei Kievo-Pecerska ca semn de recunoaºtere a meritelor sale faþã de Ucraina de
atunci. Un argument în plus în favoarea tezei
potrivit cãreia între C. Brâncoveanu ºi I. Mazepa
existau legãturi secrete poate servi ºi faptul cã
atât hatmanul ucrainean, cât ºi domnitorul valah
se foloseau, la nevoie, de texte confidenþiale
codificate. I Mazepa purta întotdeauna asupra sa
cifrul într-un medalion, împreunã cu crucea.
Cheia acestui cifru o cunoºtea ºi pisarul general
P. Orlyk, iar în cancelaria lui C. Brâncoveanu greco-levantinul Nicola de Portia din Chios ºi
grecul Spiridon.
(Continuare în numãrul urmãtor)
Traducere de Ion ROBCIUC
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A ºasea lansare de carte
Care sunt celelalte cinci cãrþi? „Pãrhãuþi monografie geograficã cu elemente de istorie“
(2001), „Pe urmele Regimentului 3 grãniceri de la Mãlini la Vatra Dornei“ (2005), „ªcoala
din Pãrhãuþi - peste o sutã de ani de culturã ºi
educaþie“ (2008), „Sacru, tradiþii ºi folclor din
comuna Todireºti - Suceava“ (2010) ºi „Gavril
Trotuºan ºi epoca sa. Biserica din Pãrhãuþi“
(2012), coautor preot Lazãr Croitor.
A ºasea carte? „Comuna Todireºti - judeþul
Suceava - scurtã monografie etnograficã“,
autori - profesorii Mihai ºi Maria Bocancea din
Pãrhãuþi - Suceava.
Lansarea cãrþii a avut loc la biblioteca comunalã din Todireºti, bibliotecar Cecilia Râpan, în
colaborare cu Primãria din Todireºti, primar dl
Vasile Avram.
Participanþii la eveniment au fost întâmpinaþi
de dl primar Vasile Avram, având eºarfa tricolorã ºi de dna bibliotecar Cecilia Râpan.
La acþiune au participat, pe lângã cei doi
organizatori, personalitãþi precum: etnologul
Mihai Camilar, din partea Muzeului Bucovinei
- dl Mihai Spânu, din partea bibliotecii „I.G.
Sbierea“ din Suceava - dna Mirela Lica, primarul oraºului Cajvana, dl Gheorghe Tomãscu,
preotul Lazãr Croitor - parohia Pãrhãuþi, foste
ºi actuale cadre didactice din comuna Todireºti,
bibliotecari din comunele învecinate, viceprimarul comunei, dl Vasile Munteanu, locuitori ai
comunei, precum ºi dl Iliuþã Ignãtescu din
Pãrhãuþi. De ce l-am amintit pe dl Iliuþã
Ignãtescu? Deoarece dumnealui ºi-a amenajat
într-o camerã un minimuzeu etnografic. O parte
dintre forografiile exponatelor apar ºi în carte.
S-au spus cuvinte frumoase de cãtre Mihai
Camilar, Avram Vasile, Mihai Spânu, Mirela
Lica, Lazãr Croitor, Nicolae Mateiciuc, Maria
Ignat, Gheorghe Tomãscu, Gheorghe Seserman,
Silvia Morari, Paraschiva Robu, dupã ce
autorii, soþ ºi soþie, profesorii Mihai ºi Maria
Bocancea, au vorbit, pe scurt, despre munca
laborioasã de documentare ºi cercetare.
Toþi vorbitorii au remarcat valoarea cãrþii,
faptul cã fotografiile sunt color, constituind
pentru viitorime un îndreptar preþios, un document de mare valoare. Cu trecerea timpului o sã
devinã o carte de referinþã în domeniul etnografiei, urmând ca viitorimea sã se adape din

elixirul ei.
Pãrerea subsemnatului? O carte riguroasã,
exactã, foarte bine documentatã.
O comunã care are în frunte un manager,
precum dl Vasile Avram, are ºi va avea o activitate culturalã asiguratã.
Iatã ce a spus etnologul Mihai Camilar:
„Cartea este scrisã cu mult discernãmânt ºi cu
simþire aparte faþã de civilizaþia ºi cultura
tradiþionalã de distinºii soþi Mihai ºi Maria
Bocancea ºi vine sã întregeascã ºi sã îmbogãþeascã cunoºtinþele noastre privitoare la
zestrea etnoculturalã a unei vetre folclorice
bucovinene - comuna Todireºti“.
Iar dl prof. univ. Ion Popescu - Sireteanu a
fost de pãrere cã „Satul este prezentat în desfãºurarea muncilor de zi cu zi, atât în
gospodãrie, cât ºi în afara ei. Aº spune cã este o
încântare sã citeºti o astfel de carte, de parcã
citeºti „Munci ºi zile“ de Hesiod cu raportare
directã la contemporaneitate.
Trebuie sã-i evidenþiem ºi pe sponsori:
General-Construct Suceava, Vasile I. Avram,
primar, SC And-Flor COM SRL Suceava,
Gamar, Suceava, Vasile Bãdãluþã, New York,
SUA.
Am participat la toate cele ºase lansãri. La
mai multe! În cartea „ªcoala din Pãrhãuþi...“
sunt pomenit de câteva ori. Mulþumesc! În
„Regimentul 3 grãniceri...“ apare consãteanul
meu Mihai Calenciuc. ªi când te gândeºti cã
foarte mulþi oameni n-au citit mãcar o carte în
viaþa lor, iar prof. Mihai ºi Maria Bocancea au
scris ºase!
De ce am scris acest material pentru
„Curierul ucrainean?“. Existã mai multe legãturi între comunele Dãrmãneºti ºi Todireºti. Dl
prof. Mihai Bocancea, dupã mamã, se trage din
Mãriþeia Micã. O serie de cadre didactice din
comuna Dãrmãneºti au predat în ºcolile din
comuna Todireºti. Dupã numãrul de ani de
funcþionare ei sunt: prof. Nicolae Mateiciuc,
subsemnatul, prof. Maria Strelciuc Clepº, prof.
Dumitru Cuºnir, prof. Maria Perhinschi
Kramar, prof. Vasile Perpeliuc. La ora actualã,
la ªcoala din Pãrhãuþi-Todireºti funcþioneazã ca
prof. responsabil dna Ramona Dzeganovici
Balan, iar bibliotecara comunei Todireºti este
dna Cecilia Grigoriciuc Râpan, din Dãrmãneºti.

Mihai Pocorschi - 85
La 29 octombrie 2013, Mihai
Pocorschi, inginer pensionar, ge neral de brigadã în retragere, împli neºte venerabila vârstã de 85 de
ani.
S-a nãscut în oraºul Bacãu,
judeþul Bacãu, din pãrinþi - Naum
Pocorschi, emigrant politic, fost
ofiþer în armata rusã imperialã, în
perioada 1915-1918, refugiat în
România în timpul rãzboiului civil
din Rusia, ºi Sofia Pocorschi nãscutã Gromov, în comuna Sfântu
Gheorghe, judeþul Tulcea, de etnie
ruso-lipoveanã.
A terminat 7 clase elementare în
comuna Jurilovca, judeþul Tulcea,
Liceul Comercial „Carol I“ din
Constanþa (în particular), timp în
care a muncit ca lucrãtor zilier la
diverºi particulari.

Este absolvent al ªcolii de
Ofiþeri ºi al Academiei Militare
Politice-Bucureºti. Totodatã,
a
absolvit, la fãrã frecvenþã, Institutul
de Limba ºi Literatura Rusã „Maxim Gorki“ din Bucureºti (1957),
Facultatea de Istorie de la Universitatea Bucureºti (1958), Facultatea
de Mecanizare a Agriculturii Craiova (1959), obþinând licenþa de
inginer în februarie 1970, ºi
Facultatea de Economie Generalã
de pe lângã Academia de Studii
Economice din Bucureºti (1970),
obþinând licenþa în ºtiinþe economice, în februarie 1971.
În activitatea militarã a fost
instructor pe linie cultural-educativã la Divizia I Munte din Târgu
Mureº, ºeful secþiei culturale la
Direcþia Generalã a Serviciului
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Primul primar al comunei Todireºti de dupã
Revoluþia din Decembrie 1989 a fost prof.
Nicolae Mateiciuc.
Mai adãugãm faptul cã mai multe fete din
comuna Dãrmãneºti sunt mãritate în comuna
Todireºti ºi invers.
Kolea KURelIUK

ca acaså…
La geamul meu trei boschetari
Privesc cu ciudã cã-i închis,
Aº fi avut probleme mari
Dacã-l uitam cumva deschis.
E liniºte acum, minune,
Dar în curând se va sfârºi,
E-atâta zgomot în staþiune
Cã ziua n-ai cum te-odihni.
Turiºti strãini, turiºti români,
Bãtrâni veniþi la tratament,
Maºini, cãruþe, capre, câini,
„Vorbesc“ ca-n Babel, permanent.
ªi nu-i destul, dar ºi-agresiv
Se poartã unii mai „bronzaþi“,
ªi asta cicã pe motiv
Minoritari fiind, sunt iertaþi.
Mã uit atent la ceata lor,
Zilnic mai mulþi s-au adunat,
În ritmu-acesta-n viitor,
Cam tot românu-o fi „bronzat!“
Mi-e dor de-acasã, pe moment,
De prieteni ºi de graiul drag,
M-am sãturat de tratament,
Aici, la Ocna ªugatag!

(n.r.: Poezie scrisã în staþiunea Ocna
ªugatag din judeþul Maramureº)

Muncii de pe lângã Consiliul de
Miniºtri.
A fost scos din cadrele active ale
armatei pentru considerente politice din cauza trecutului tatãlui sãu,
care a fost reabilitat dupã anul
1989.
În viaþa civilã a fost ºef de serviciu la Academia de Studii Economice din Bucureºti, Oficiul de
Control al Mãrfurilor pentru Export
- Agenþia Bucureºti unde a coordonat tehnicieni ºi ingineri care efectuau controlul la peste 40 de fabrici
ºi uzine din Bucureºti ºi regiunea
Munteniei, întreprinderile de comerþ exterior „Maºinimport“ ºi
„Autotractor“.
Din anul 1971 pânã în 1989,
când a ieºit la pensie la limitã de
vârstã, a fost consilier la Consiliul
Naþional pentru ªtiinþã ºi Tehnologie.
A participat ca membru sau ºef
de delegaþie la diverse întâlniri
internaþionale pe probleme de apa -

lucian PeRþA

raturã ºtiin þificã
ºi
surse
de
energie ne conven þio nalã (Biogaz).
Este cãsãtorit cu
Maria Ileana Pocorschi, absolventã
a Institutului de Limba ºi Literatura
Rusã „Maxim Gorki“ din Bucureºti, cu care are un fiu, Mihai Pocorschi, de 58 de ani, inginer electronist, compozitor, textier, orchestrator, fondator al formaþiilor
muzicale Holograf, Formula 5,
VH2 (unde activeazã ºi în prezent),
membru al Uniunii Compozitorilor
din România, doi nepoþi, Mihai (31
de ani) ºi Vladimir (28 de ani), ºi un
strãnepot Mihai (Micky).
La mulþi ani colaboratorului
nostru!
ªtefania GANCIU
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Premiera spectacolului de teatru
„Prinþesa“ de Vasyl Dovhyi, dupã nuvela
cu acelaºi titlu a Olhãi Kobyleanska.
În curând se vor aniversa 150 de ani de la
naºterea marelui clasic ucrainean, Olha Kobyleanska, nãscutã la 27 noiembrie 1863, la Gura
Humorului în judeþul Suceava, unde a lãsat
urme adânci ale vieþii ºi creaþiei sale, dintre care
aº aminti anii copilãriei petrecuþi în vizitã la
preotul-paroh Nicolai Ustianovici de la Biserica
„Învierii Domnului“ vizavi de Mânãstirea Sf.
Ioan cel Nou de la Suceava. Aici copilul, O.
Kobyleanska, observa pe geam pelerinii veniþi
la moaºtele Sf. Ocrotitor al Sucevei ºi regreta
soarta jalnicã a sãracilor de la poarta mânãstirii
(v. „Sf. Ioan“, „Cerºetoarea“), aici, fiind adolescentã, a cunoscut în casa surorii lui Eminescu,
Aglae, soþia insp. Drogli, pe poetul nostru
naþional, Mihai Eminescu, care a venit la nunta
surorii sale (cf. N. Ceredarec), iar despre
Humor, Câmpulung-Moldovenesc ºi împrejurimile lor, unde a copilãrit ºi a crescut, gãsim
mãrturii scrise în proza sa scurtã, cu
imagini impresionante de Eden
românesc din Carpaþii Bucovinei, dar
ºi cutremurãtoare, de iad, ale pãduri lor cu vegetaþia lor buimacã, ocrotitã
de Dumnezeu, ºi distrusã de omul ne sãtul, dintotdeauna, asemenea zilelor
noastre (v. „Natura“, „Bãtãlie“).
În peisajul nostru bucovinean, prin
mediul huþul, autoarea descoperã
chipuri de oameni frumoºi, care impresioneazã prin caracterul lor curat,
statornicie ºi inteligenþã, ce rivalizeazã cu cea a intelectualilor, când sunt
puºi faþã în faþã, însã modestia acestora, ieºitã din comun, se dovedeºte
asemenea sihaºtrilor ce ºtiu sã tacã ca mormintele, sã vorbeascã rar ºi ce trebuie.
Cine s-ar fi gândit cã tocmai autoarea O.
Kobyleanska l-a cunoscut pe Eminescu la Suceava, iar dramatica ºi vizionara nuvelã din
tinereþe „Prinþesa“, sã fie dramatizatã de autorul
contemporan Vasyl Dovhyi, ºi drama domniei
sale sã fie jucatã pe scena Teatrului „Mihai
Eminescu“ din Botoºani, acasã la poetul nostru
naþional, ca sã depene nu numai povestea vieþii
Prinþesei ucrainene, dar ºi a Prinþului Mihai,
care a suferit o dramã asemãnãtoare, neavând
nici el parte în viaþã de perechea visatã, iar refugiul sãu sã-i fie opera poeticã genialã, a lui
Hyperion însuºi, Luceafãrul.
Aºadar, noiembrie, luna Olhãi Kobyleanska,
a fost întâmpinatã de evenimentul teatral cu drama „Prinþesa“ de V. Dovhyi, tradusã din limba
ucraineanã în limba românã de mine ºi adaptatã
de cãtre regizorul Adi Cãrãuleanu, directorul
Teatrului de stat „Vasile Alecsandri“ din Iaºi.
Premiera a avut loc la 7 septembrie a. c., pe
scena teatrului botoºenean, cu sala arhiplinã,

Cu adevãrat am fost în rai, un
rai acolo departe, în Kiev, capitala
Ucrainei.
Chiar de la început mulþumesc
mult, cu stimã ºi respect, conducerii UUR ºi preºedintelui filialei
Rogojeºti a UUR, dl Victor Sem ciuc, pentru faptul cã m-a ales ºi
pe mine pentru excursia respectivã.
Drumul pânã la Kiev a fost plãcut. Am trecut pe lângã Cernãuþi,
prin Hotin, prin Kamianeþ-Podilskyi, am vãzut cetatea...
Kievul este imens, atractiv,
curat, în fiecare colþiºor cu iarbã
verde ºi flori. Blocurile moderne
au o arhitecturã deosebit de interesantã, strãzi, pasarele, pasaje, dar
mai ales oameni politicoºi, primi-
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Din iubire se
naçte iubire

manuscrisul, îi acceptã debutul cu îndemnul sã
scrie în continuare. Drama ia sfârºit într-o adevãratã „amiazã a fericirii“ pentru perechea
Natalia ºi Ivan, contrar realitãþii biografice, cãci
O. Kobyleanska rãmãsese fidelã iubirii ideale ºi
nu s-a cãsãtorit niciodatã.
Subiectul piesei transmite mesajul iubirii
atotbinefãcãtoare, singura care se poate opune
rãului, singura care aduce fericirea.
Autorul a modificat intenþionat finalul, îm unde spectatorii au avut ocazia sã cunoascã drapli
nind
idealul curat al autoarei, ca sã demonma vieþii „de prinþesã“ a Olhãi Kobyleanska,
streze
cã
viaþa poate sluji idealurilor noastre,
care s-a afirmat în viaþã doar datoritã iubirii.
dacã
avem
încredere în noi ºi în cei de lângã noi,
Fiind orfanã de la vârstã fragedã, Natalia (O.
cu
condiþia
sã învingem acel „ceva“ din om,
Kobyleanska) creºte la unchiul sãu, Milko Ivavorba
lui
Nietzsche,
întrucât - condiþiona O. Konovyci ºi suportã din partea mãtuºii ºi a veriºoaby
leanska
„Cãsãtoria
ar fi o minune, dacã
relor sale jigniri ºi insulte continue, insuporoamenii
n-ar
mânji-o“
(v.
„Duminicã-n zori, iertabile. Acestora, copilul le opune iubirea ºi resburi
am
cules“,
Kiev,
1986,
p.189) ºi trebuie
pectul cãutând sã le schimbe atitudinea ostilã în
sã-i
dãm
dreptate.
bine, dar este imposibil ºi nici unchiul, care þine
Drama „Prinþesa“, prin urmare, are un final
la nepoatã, nu are ºanse. Nataliei îi place natura
fericit,
transmis prin mesajul cãsãtoriei, care,
cu flori, cu pãduri ºi munþi, singura mamã adeatenþie,
trebuie sã se bazeze pe iubire adevãratã,
vãratã unde-ºi gãseºte refugiul, dar ºi florile
încredere
reciprocã ºi devotament.
aduse-n casã, precum ºi cãrþile sale de lecturã,
Aºadar,
ni se propun prin aceastã piesã vascrisul, îi aduc, de asemenea, acuzaþii grave.
len
þe
clasice
durabile, cãci viaþa nu poate ºi nu
Îndrãgostindu-se tot de un
orfan, Oreadin, ce locuieºte în fa- trebuie trãitã oricum, ci numai în iubire, iar
milia pãdurarului Maievski, prie- aceasta-i singura care aduce fericirea, motiv
ten cu unchiul, domniºoara Nata- pentru care O. Kobyleanska îndemna: „Deslia crede în acesta, cât timp e ple- chideþi-vã sufletele ºi primiþi iubirea!“, ceea ce
cat la studii, dar jocurile de noroc aminteºte de învãþãtura cristicã a apostolului
ºi indiferenþa tânãrului încet, încet Pavel ºi a lui Marin Preda, al nostru, care se
o îndepãrteazã pe Natalia, care îl exprima lapidar cã „Dacã dragoste nu e, nimic
admira, cãci el o considera „prin - nu e!“ („Cel mai iubit dintre pãmânteni“).
Montajul cunoscutului regizor Adi Cãrãuþesã“ ce scrie „cu sângele inimii
leanu,
cu textul adaptat special esenþelor
sale“. Mãtuºa Pavlynka, dorind sã
mesajului
dramei, prin joc impecabil „demn de
scape de „piatra din casã“ (V.
marile
spectacole
ale teatrului“ (V. Dovhyi), va
Alecsandri) o împinge în braþele
aduce
pe
scenele
sucevene ºi cele din Cernãuþi
bãtrânului vãduv Lorden, profemesajul
fierbinte
al iubirii ºi armoniei dintre
sorul lui Oreadin, dar Natalia nu-l
oameni,
al
colaborãrii
dintre cele douã popoare,
iubeºte ºi pânã la urmã îl refuzã.
român
ºi
ucrainean,
cum
se exprimau în finalul
Planurile mãtuºii sunt dejucate ºi Natalia,
premierei
de
la
Botoºani
Excelenþa Sa Vasyl
asemenea Norei lui H. Ibsen, înceteazã de a fi
Boieciko,
consulul
general
al Consulatului
pãpuºa acesteia, gãsindu-ºi la Cernãuþi serviciu
Ucrai
nei
la
Suceava,
ºi
Mychailo
Gãiniceru,
de guvernantã. Aici ea o îngrijeºte pe dna
preºedintele
Consiliului
Regional
din
Cernãuþi.
Marko, o bolnavã cu suflet de aur, iar viaþa ei se
Uniunea
Ucrainenilor
din
România
ºi
schimbã radical în bine. Soarta o apropie de
Administraþia
de
Stat
din
Cernãuþi
vor
organiza
Ivan, medicul-marinar, fiul dnei Marko, renunþând definitiv la Oreadin, care continua sã-i dea turnee în judeþul Suceava ºi, respectiv, în retârcoale la noua casã, convingându-se cã fostul giunea Cernãuþi, în lunile octombrie-noiembrie,
cartofor ºi reformist socialist a ajuns sã trãiascã în cinstea celei de-a 150-a aniversãri a naºterii
cu femei uºoare, ca apoi sã se cãsãtoreascã cu Olhãi Kobyleanska. Ele vor sta sub auspiciul
fiica ºefului sãu, o polonezã pe care trebuia s-o mesajului iubirii, cum sublinia Apetri Traian,
iubeascã. Pierzând prima dragoste ºi fiind directorul Teatrului „Mihai Eminescu“ din
refuzatã de editurã, Natalia îl vede pe Ivan ca o Botoºani, ºi vor sluji ca „îndemn înspre cãutarea
fata morgana, ºtiind cã diferenþa socialã nu-i va insistentã a fericirii adevãrate“ ºi, pe alt plan,
permite sã fie împreunã. Dupã moartea dnei aceastã piesã constituie „un cadou pe care
Marko, fãrã prieteni, ajunge la disperare ºi vrea Teatrul „Mihai Eminescu“ din Botoºani îl face
sã se sinucidã ca sã-i lase lui Ivan doar jurnalul Teatrului Muzical-Dramatic din Cernãuþi, teatru
sãu, terfelit cândva în familia mãtuºii, dar cali- al cãrui patron spiritual este tocmai… Olha
tatea ei de „prinþesã“ o obligã sã-l aºtepte, Kobyleanska (v. Supliment la Caietele Teatrului
totuºi, pe Ivan, dorind sã trãiascã cu orice preþ, Eminescu).
sã publice, sã fie fericitã. Dupã trei ani Ivan se
Ioan ChIDeªCIUC
întoarce, iar editura strãinã, unde tot el trimisese

Am fost în rai

tori, cu vorbã calmã, cu zâmbet
frãþesc, bucuroºi sã primeascã
ucraineni din România.
La Kaniv, s-au depus flori la
Monumentul marelui poet ucrainean Taras ªevcenko, s-au cântat
cântece pe versurile poetului, am
vizitat muzeul unde, pe lângã ceea
ce am învãþat despre poet ºi opera
sa, am aflat multe alte lucruri frumoase ºi interesante. Am vãzut
primul „Cobzar“ tipãrit în anul
1840 ºi cartea „Haidamacii“, manucrisele sale. Am vizitat ºi cãsuþa

natalã construitã dupã modelul
casei poetului ºi privirile mele au
stat lipite de apa Niprului. Apoi am
fãcut o vizitã la „Pecerska Lavra“
din Kiev cu uriaºul sãu ansamblu
arhitectonic, cu labirintul peºterilor unde odihnesc somnul de veci
dupã osteneala mãnãstireascã sfinþii acestei mari mãnãstiri, centrul
duhovnicesc ºi cultural al poporului ucrainean. Acest ansamblu
cuprinde pe lângã biserici, mãnãstiri ºi propria academie de propovãduire, de cronici, tipãrire de

cãrþi, picturã, graficã, cântãri bisericeºti, medicinã, bibliotecã, literaturã ºi arhitecturã. A luat fiinþã în
anul 1051, dar se ºtie cã mãnãstirea exista mai devreme. Ca sã se
poatã vizita totul în acest ansamblu sunt necesare mai multe zile ºi,
în calitate de pelerin, s-ar putea
realiza aceasta. Totuºi, am fost în
rai, la poet, ºi în rai, la Pecerska
Lavra.
Þin sã mulþumesc ºi nu în ultimul rând domnului Boreslaw
Petraºuc, conducãtorul excursiei,
care are ºi funcþia de preºedinte al
filialei Suceava a UUR pentru calmul ºi rãbdarea de care este nevoie
în orice excursie.
Olimpia IVANICIUC
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(Urmare din numãrul anterior)
„Starostele satului, care a auzit, întâmplãtor,
rugãciunile femeii, s-a fãcut mai alb decât varul,
iar ofiþerul rus s-a holbat la ea ca viþelul la poarta
nouã, a scuipat furios ºi s-a dus scãrpinându-se în
ceafã“ (p. 86).
Aceeaºi imagine a activistei comuniste este
continuatã ºi în schiþa Tovarãºa Paraska ºi unchiul Dãnilã, unde autorul dezvãluie ºi activitãþile
acesteia de delaþiune împotriva celor care ieºeau
din linia partidului. Obiceiul din timpurile comuniste, fiertul þuicii, era pedepsit de organele de
partid ºi de cele miliþieneºti. Pentru cã a ameninþat-o cu Dumnezeu, Paraska s-a hotãrât sã se
rãzbune pe vecinul ei, Dãnilã, pârându-l
organelor statului, în momentul în care acesta a fiert þuica.
La acest delict,
pe lângã delator
ºi miliþian era
musai sã asiste
ºi tovarãºul secretar de partid. Activista comunistã, Paraska, a povestit miliþianului „cum a
vãzut cu ochii ei pe acesta îngropând douã damigene pline cu horincã, pe care a fiert-o toatã
noaptea, sub doi metri, chiar în mijlocul grãdinii
lângã claia de fân“ (p. 89). Dupã o anchetã „serioasã“, obiectele „delicte“ sunt „identificate“, iar
pentru a se convinge, ºeful de post, dar ºi secretarul de partid beau din damigene. Ulterior, aflã
cã în ele era apa cu care a fost spãlat mortul, tatãl
lui Dãnilã.
Într-o altã schiþã, Nume de comunist, este
redatã pervertirea conºtiinþelor, o trãsãturã a
condiþiei individului în societatea comunistã.
Marko Bogar, protagonistul fabulei, dupã ce
renunþã la bisericã ºi la cârciumã, se dedicã citirii
operei lui Marx. Dupã naºterea celor trei copii,
Marko le dã nume de comuniºti, excluzând orice
posibilitate ca aceºtia sã primeascã nume de
sfinþi, care, potrivit tradiþiei, se dãdeau copiilor
nãscuþi în pragul unor sãrbãtori religioase. Dacã
primii doi au primit numele Dej, cel de-al treilea
a primit numele de Bangladeº. Acest nume a fost
ales, dupã ce notarul i-a înmânat ziarul comunist
pentru a-ºi alege un alt nume comunist. Alegerea
lui Marko demonstreazã incapacitatea lui de a citi
ºi de a înþelege opera comunistã, nereuºind sã
înainteze mai mult de titlurile cãrþilor.
Într-un alt plan al trecutului imediat al
Verhorivnei, schiþa Prunele uscate dezvãluie climatul relaþiilor dintre ucraineni ºi evrei. Profund
implicat în viaþa economicã a comunei, Mendel a
rãmas viu în conºtiinþa ronenilor. La un moment
dat, comerciantul evreu îl „invitã“ la primãrie pe
Ivan, acuzându-l de faptul cã i-a dat 300 de lei

pentru prune uscate, însã acesta i-a adus o cãruþã
de uscãciuni de prune. ªtiind cã este chemat la
primãrie pentru cã l-a lovit pe Mendel, Ivan
dezvãluie scenariul în care l-a bãtut pe evreu.
Acesta i-a fãcut propuneri indecente nurorii sale.
Vãzându-se deconspirat, pentru a nu se compromite, Mendel renunþã atât la ceasul de aur, cât ºi
la proteza de aur, gãsite de Ivan la locul bãtãii.
În Ovreul, cântarul ºi unchiul Fedea, scriitorul
descrie un alt episod din viaþa comunitãþii din
Verhorivna, în relaþia cu evreii. Duvid a cumpãrat
de la unchiul Fedea douã kilograme de brânzã,
însã dupã ce a mãsurat, evreul speculant a hotãrât
sã-l facã pe Fedea de ruºine în faþa bisericii.
Scena creatã de prozator dezvãluie ceva din caracterul afacerilor desfãºurate de Duvid:

nevoie sã fure. Însã dupã ce obþine voturile comunitãþii, îi pune pe oameni sã-i promitã cã îl vor
ajuta sã-ºi mai construiascã o piscinã.
Încadrate în acest univers al înþelepciunii populare, sunt prezentate mai multe personalitãþi:
Mihai Nebeleac, Pavlo Romaniuc, Echim Vancea
ºi Stepan Tcaciuc. Cu toþii sunt raportaþi la
Verhorivna, la care se referã întregul evantai de
poveºti ce se cer a fi recompuse ca un puzzle pentru a ajunge la comprehensiunea lumii care
funcþioneazã dupã legile satului tradiþional. Unul
dintre cei mai importanþi scriitori ucraineni din
România, Mihai Nebeleac, este surprins într-o
ipostazã neobiºnuitã, una dintre multele episoade
ale tumulturilor sociale ºi existenþiale, în care
arma cuvântului are puterea de a deconspira caracatiþa afacerilor oneroase,
realizatã de
un
comerciant al locului (Poetul ºi
cârciumarul).
O altã schiþã,
Cum l-am cunoscut pe Echim, autorul prezintã o
secvenþã din viaþa de student a naratorului, când
prietenia cu Echim, l-a ajutat sã treacã examenul
de istoria literaturii. În aceeaºi tonalitate a
evocãrilor, schiþa Naºul, dedicatã memoriei lui
Stepan Tcaciuc, descrie felul în care naratorul
subiectiv a decis sã-l cheme pe Tcaciuc sã-i
boteze fiul.
În ultima parte a cãrþii, comedia de moravuri
care dã ºi titlul cãrþii, Ibovnice cu ochi de
Maramureº, dezvãluie tarele morale ale indivizilor dornici de a gãsi plãceri în afara relaþiilor
familiale. Scriitorul gândeºte o întreagã încrengãturã a relaþiilor extrafamiliale, ce însã nu reuºesc
sã distrugã ideea de familie. Ionaºcu Gorun, þapinar, Floare, soþia lui, Lupu Ciomag, tânãr gospodar, Iza, nevasta lui, Codru Topor, pãdurarul satului ºi baba Drãgulina, vrãjitoarea satului sunt
pilonii cu ajutorul cãrora autorul brodeazã multiple legãturi extraconjugale caracterizate prin
imprevizibilitate ºi prin identificarea adevãratei
iubiri în afara cãsãtoriei. În acest pãienjeniº,
existã cineva care ºtie sã profite din plin. Pentru a
pãstra secretul, încornoratul Ionaºcu Gorun acumuleazã o sumã consistentã.
Izvorâtã din dorinþa de a oferi o filã din istoria
spiritului ucrainean, Mihai Traista, prin aceastã
carte, surprinde autenticitatea unei lumi veridice.
Arhaismele ºi regionalismele, precum „bosorcoaie“, „aºchimodia naibii“, „hoaºcã“, „potlogari“, „procletul“, „bitangã“, „mironosiþã“ etc. au
rolul de a întãri o oglindã fidelã a specificului vremurilor îndepãrtate, dar ºi al celor imediate.

Ibovnice cu ochi de Maramureº

Mihai MATEICIUC

Rapsodie de
toamnå-iarnå
Aºadar, aceasta-i toamna!
Nu doamna aceasta bãtrânã, ci aceastã
copilã de zece luni.
Sã mã ierte nevoia de cuvinte dacã mã înºel,
dar eu aºa o vãd.
Sã nu se supere,
Fiindcã pânã nu demult eu am locuit într-o
varã,
Anotimp care încã îmi mai licãre prin minte
Aminte sã-mi aducã
Cã vara e mama sãracilor,
Te îmbracã – te dezbracã
De costumul lui Adam;
Te hrãneºte – te perpeleºte
Cu gândul la cea mai potrivitã metaforã a
„cãderii”:
Mãrul pe care-l poþi culege din cel mai
apropiat pom de tine.

curierul ucrainEan

- „Ascultaþi, oameni buni, ce face fratele
vostru întru Hristos“(...)
Bietul unchieº se uitã la ovreu ca mãgarul la
cãruþã ºi strânse nevinovat din umeri.
- Haide, spune sã audã ºi fraþii tãi cum vinzi
caºul! - spuse triumfãtor Duvid.
- Apãi, nu grãi cu pãcat, cã aºe caº ca la mine...
eu duc caº ºi la puliþist ºi la...
- Lasã asta! - îl întrerupse Duvid. - Mai bine
spune cum îl cântãreºti?!..
- Apãi, no, Doamne iartã-mã! Cum sã-l cântãresc?.. Pe cântar, ca toatã lumea.
- Da? ce cântar ai tu, cã în loc de douã kilograme, mi-ai adus de abia unul ºi jumãtate?
- D'apoi cântaru' meu îi bun, da' nu ºtiu unde
focu' mi s-o prãpãdit greutãþile ºi am cântãrit
dupã mnierea ºi riºcaºul pe care mi le-ai dat. Un
kil de mniere cu un kil dã riºcaº fac douã kile,
atâta caº þi-am cântãrit.
Toþi creºtinii izbucnirã în râs, iar preotul s-a
apropiat de Duvid ºi îi spuse:
- Domnule Duvid, în Noul Testament stã scris:
„Cu ce mãsurã mãsori, cu aceeaºi mãsurã þi se va
mãsura“ (p. 69).
Trecând în planul trecutului recent, în Alegeri
democratice, autorul surprinde secvenþe din viaþa
satului în timpul alegerilor postdecembriste.
Candidatul pentru primãrie din partea partidului
de stânga, Petrea ªterpelescu, încearcã sã
convingã electoratul cã, votându-l, viaþa lor se va
schimba cu 180 de grade. Participanþii la miting
au nume ce ilustreazã mediocritatea lor: Grigore
Deºul, Gheorghe Mãmãligã ºi Ilie Butoi. Pânã la
urmã este ales primar cel care a furat suficient de
mult de la comunitate, sub pretextul cã nu mai are

O milã veselã mã cuprinde
Când îi citesc toamnei mele versuri din
Topârceanu Îmi trezeºte pofte de întâmplãri cu pufuleþi
De pãpãdii la pachet!
Sã mã ierte timpul roadelor îmbelºugate
Pentru câte licitaþii îmi scapã într-o secundã
ªi flãcãul tomnatec din mine îmi face pãrul
mãciucã,
De ciudã - sperând ca toþi ceilalþi pomi
fructiferi din mine
Sã rodeascã, aºa ca peste noapte sã mã
autorecoltez:
ªmecher de România în regie proprie!
Sã mã ierte vechea mea dragoste de avutul
obºtesc
Cã pe cea faþã de soþia mea eu o consider
prima.
Pe vatra trãirii în doi
Mai rezistã doi cãrbuni arzãtori la inimã:
dragostea ºi fidelitatea.
Sã mã iertaþi, oamenilor,
Tu, Adevãrule, sã mã ierþi,
Fiindcã nu v-am acordat prea mare atenþie
vreme de trei trimestre
Furat fiind de criza zilei la TV;

Gheorghe ANDRAªCIUC

Tot mai puþin am vãzut revãrsatul zorilor.
Nu mã condamnaþi, nici tu nu mã
condamna, suflete-al meu,
Cã destul de rar te-am bãgat în seamã; sã mã
ierþi
Cã nu pot fi cu tine pretutindeni; ºtiu
Cã a fi (p)om roditor pe placul unora este
egal cu a fi
P(om) disponibilizat în vistieria altora –
Drept compensaþii bãneºti
Voi suporta la timp nevoia de a mã purta cu
mãnuºi:
Va surveni în mine odatã cu plata de
întreþinere
La frigul iernii…
Vezi doar, cã la bloc lumina pe hol e-o
lampã micã.
Înþelegi, probabil, cã uºa e în mine închisã.
Nu trage de clanþã,
Nu-þi suna creierul, clãnþãnind din dinþi –
Cel care se crede vesel ca mine toamna,
Cel care a râs, cel care m-a îmbrãþiºat
Astãzi, mâine va fi ieri – ºi-am plecat tustrei
La Saturn, spre sfârºit de acest octombrie
Sã îndeplinim cu succes programul:
Marea pentru toþi.
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Discursul preçedintelui ucrainei la dezbateri de politicå
generalå ale sesiunii a 68-a a adunårii Generale a onu
Stimate Domnule Preºedinte,
Stimaþi colegi,

ma dezvoltãrii stabile. Ucraina îºi aduce contribuþia
la proiectul Europa Mare care va uni interesele ºi
obiectivele dezvoltãrii þãrilor din estul ºi vestul conVreau, înainte de toate, sã-l felicit, în numele tinentului nostru.
Ucrainei, pe domnul John William Ashe pentru
Cred cu tãrie cã semnarea, în noiembrie a.c., a
alegerea sa ca preºedinte al sesiunii a 68-a a Adunãrii Acordului de asociere între Ucraina ºi UE, concomiGenerale a ONU.
tent cu crearea zonei atotcuprinzãtoare ºi aprofunVã doresc, domnule Preºedintele, succes ºi o date de liber schimb vor constitui un instrument
activitate prodigioasã în aceastã înaltã funcþie.
important de ridicare a bunãstãrii cetãþenilor ucraiDoamnelor ºi domnilor,
neni ºi vor contribui, implicit, la atingerea
Tema actualei sesiuni „Agenda de dezvoltare Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
post-2015: definirea cadrului de acþiune“ este, fãrã
Stimate doamne ºi stimaþi domni,
îndoialã, importantã pentru fiecare þarã membrã a
A devenit deja o axiomã teza potrivit cãreia asiONU. Timpul rãmas pânã la îndeplinirea Obiec- gurarea dezvoltãrii stabile nu este posibilã fãrã
tivelor de Dezvoltare ale Mileniului, stabilite de noi menþinerea eficientã a securitãþii internaþionale. La
se scurge continuu. ªi elaborarea planului ambiþios rândul sãu, o pace stabilã nu este nici ea posibilã fãrã
de acþiuni „Post-2015“ devine o sarcinã tot mai o dezvoltare stabilã.
urgentã a comunitãþii internaþionale. Mã bucurã fapEvenimentele petrecute în perioada de dupã deztul cã activitatea practicã de realizare a acestui plan baterile precedente au arãtat clar cã lumea de astãzi
a început. Despre intensitatea ei vorbesc cele douã este contradictorie ºi schimbãtoare. O lume care, în
acþiuni desfãºurate zilele acestea. Este vorba de pofida eforturilor noastre comune, nu s-a înscris, din
Acþiunea Specialã a Adunãrii Generale a ONU de pãcate, pe o traiectorie mai dreaptã ºi mai sigurã de
examinare a stadiului de îndeplinire a Obiectivelor afirmare a pãcii universale. Mai mult decât atât, conde Dezvoltare ale Mileniului ºi ºedinþa inauguralã a form Indicelui global al pãcii, lumea noastrã a deve Forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltarea nit mai puþin sigurã decât acum cinci ani. Una dintre
durabilã.
cele mai dureroase probleme de securitate este, asAm convingerea cã paºii pe care îi aveþi în tãzi, conflictul civil din Siria care, din nefericire,
vedere, domnule Preºedinte, vor permite sã acce- capãtã tot mai mult particularitãþi ale unui conflict
lerãm substanþial, chiar în cursul sesiunii a 68-a a transfrontalier ºi se transformã într-o sursã de pericol
Adunãrii Generale, activitatea privind formularea de dimensiuni regionale.
obiectivelor de dezvoltare pe perioada ce urmeazã.
Vãrsarea de sânge ºi suferinþele populaþiei civile
Unul dintre elementele importante ale acestei - femei ºi copii, peste o jumãtate de milion de refuactivitãþi apreciem cã este mecanismul inovator al giaþi ºi persoane mutate, zeci de mii de cetãþeni strã consultãrilor naþionale care se realizeazã cu succes ºi ini aflaþi în zona de pericol nu-ºi au nicio justificare.
în Ucraina.
Trebuie sã facem tot ce depinde de noi pentru a
Ucraina este pegãtitã sã se implice total ºi cu calma durerea, pentru a localiza ºi vindeca cât mai
maximã eficienþã în aceste procese extrem de impor- repede rana deschisã a acestui conflict.
tante pentru comunitatea internaþionalã.
Ucraina a întins o mânã de ajutor poporului siriTema energeticii stabile ca element pe ordinea de an printr-o serie de mecanisme ale ONU. Facem,
zi a „Post-2015“ are pentru noi o importanþã deose- astãzi, apel la întreaga comunitate internaþionalã sã
bitã. Noua abordare inclusivã a acestei probleme tre- se alãture acestei misiuni umanitare.
buie sã asigure luarea în considerare complexã a
Salutãm planul de plasare sub controlul comuaspectelor de securitate, sociale ºi de mediu.
nitãþii internaþionale a arsenalelor de arme chimice
Numai aceastã abordare contribuie la asigurarea siriene ºi de distrugere a acestora, elaborat de Rusia
dezvoltãrii durabile a energeticii mai ales când vor- ºi SUA. În acelaºi timp, Ucraina este convinsã cã
bim despre eficacitatea ºi securitatea energeticii realizarea cu succes a acestui plan ne dã speranþa cã
nucleare.
acest conflict poate fi localizat, lãsând loc pentru
Acestui obiectiv îi va servi dezvoltarea în conti - reglementarea lui politico-diplomaticã. (...)
nuare ºi acþiunile comune vizând punerea în aplicare
Stimaþi colegi,
Cred cã ne stã în putere sã facem lumea mai sigurã.
a rezultatelor Summitului privind folosirea sigurã ºi
Pentru Ucraina, idealurile de pace, de convieþuire
inovativã a energiei nucleare care a avut loc la Kiev,
paºnicã a naþiunilor nu sunt cuvinte goale, ci un ghid
în luna aprilie 2011.
Ucraina, care a trecut prin cea mai mare avarie la care raportãm toate acþiunile noastre pe arena
nuclearã din istoria omenirii - Cernobâl - este foarte internaþionalã din momentul obþinerii independenþei.
Acest imperativ se aflã la baza fiecãrui pas, a
conºtientã de prioritatea problemelor de securitate
ecologicã, de protejarea sub toate aspectele a mediu- fiecãrei iniþiative a statului nostru pe arena interlui înconjurãtor, de valorificarea raþionalã a naþionalã.
Un exemplu concret îl constituie preºedinþia din
resurselor de apã.
Facem apel la þãrile membre ale ONU sã intensi- acest an a Ucrainei în OSCE - cel mai mare forum
fice colaborarea internaþionalã în acest domeniu în internaþional regional. Apreciem cã aceastã misiune
cadrul marcãrii, în acest an, a Anului internaþional al de onoare ºi responsabilitate este, în primul rând, o
colaborãrii în domeniul apelor ºi a 20 de ani de la pârghie de consolidare a securitãþii ºi stabilitãþii în
Europa.
instituirea Anului Internaþional al Apei.
De aceea, atenþia deosebitã a preºedinþiei
Stimaþi colegi,
Ucraina îºi va face ºi de acum înainte cu conºti- Ucrainei în OSCE este concentratã asupra reglemeninciozitate „tema pentru acasã“ în vederea atingerii tãrii conflictelor vechi ºi reluãrii controlului asupra
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului la nivel armelor convenþionale în spaþiul OSCE, luptei
împotriva comerþului cu carne vie ºi asupra altor
naþional.
Dorim sã consolidãm dinamica pozitivã existentã probleme stringente ale organizaþiei.
Subliniez faptul cã în aceste domenii s-a realizat
la mulþi indicatori-cheie ai dezvoltãrii naþionale.
Între aceºti indicatori se numãrã combaterea sãrãciei, un progres semnificativ chiar dacã el a fost deocamasigurarea unui învãþãmânt de calitate, protejarea datã limitat. (...)
Stimaþi colegi,
mediului, îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a mamelor,
În 2014, se împlinesc 20 de ani de când Ucraina
reducerea mortalitãþii infantile etc. (...)
Aspiraþiile Ucrainei de integrare europeanã ca a aderat la Acordul privind neproliferarea armelor
vector hotãrâtor al dezvoltãrii le privim tot prin pris- nucleare ca stat fãrã aceste arme.

Renunþând la arsenalul sãu de arme nucleare,
care în acel moment era al treilea ca putere din lume,
statul nostru a adus o contribuþie fãrã precedent la
dezarmarea nuclearã globalã.
Ucraina, Rusia, Marea Britanie ºi SUA au semnat
atunci Memorandumul de la Budapesta privind
garanþiile de securitate pe care, ulterior, le-au confirmat Franþa ºi China.
Având în vedere importanþa istoricã a acestor
evenimente ºi þinând seama de ultimele tendinþe alarmante în ceea ce priveºte dezarmarea nuclearã ºi
neproliferarea, Ucraina va iniþia chiar în cursul acestei sesiuni a Adunãrii Generale o conferinþã tematicã
reprezentativã. Ne aºteptãm ca la acest forum sã participe þãrile garante, þãrile care au urmat exemplul
Ucrainei ºi toate pãrþile interesate.
Aºteptãm ca în anul care vine sã se desfãºoare cu
succes, la Haga, Summitul privind securitatea
nuclearã. Ucraina doreºte ca prin acest forum global
sã se obþinã rezultate calitativ noi ºi face apel la toate
þãrile sã-ºi aducã contribuþia la acest deziderat.
Stimaþi colegi,
Ca þarã cu ieºire la mare, Ucraina continuã sã facã
eforturi pentru asigurarea securitãþii navigaþiei ºi
luptã împotriva pirateriei. Vom continua sã ne adu cem contribuþia la consolidarea pãcii prin participarea noastrã activã la misiunile ONU în „punctele
fierbinþi“ ale lumii.
În cei peste 20 de ani de participare la acþiunile de
menþinere a pãcii sub egida ONU, Ucraina ºi-a adus
contribuþia la peste 20 de operaþiuni.
Astãzi sunt de actualitate consolidarea ºi extinderea acestei esperienþe mai ales în misiunile ONU
în Republica Democraticã Congo ºi în Coasta de
Azur.
În acelaºi timp, nu putem sã nu observãm ºi unele
probleme care existã, în prezent, în activitatea de
menþinere a pãcii sub egida ONU.
Împreunã cu celelalte þãri contributoare la „cãºtile albastre“ vom continua sã lucrãm la rezolvarea
lor, îndeosebi în sfera care þine de asigurarea mobili tãþii ºi a securitãþii aviatice a operaþiunilor, precum ºi
de protecþia juridicã a militarilor ºi de cercetarea delictelor care se comit asupra lor.
Doamnelor ºi domnilor,
Statul nostru este fidel sistemului de securitare
colectivã, stabilit prin Statutul ONU, sistem care s-a
dovedit a nu avea o altã alternativã ºi care va constitui pe mai departe baza ordinii în lume.
Stimate domnule Preºedinte, Ucraina susþine intenþiile Dvs. ferme de a realiza schimbãri demult
aºteptate în procesul de reformare a ONU. Deosebit
de importantã este, în opinia noastrã, obþinerea cât
mai rapidã a unor progrese în ceea ce priveºte modernizarea Consiliului de Securitate al ONU. Ne preocupã cu atât mai mult actuala stagnare a procesului
de negocieri.
Aº dori sã reconfirm ºi cu aceastã ocazie disponibilitatea Ucrainei de a discuta toate ideile de actualitate privind reformarea Consiliului de Securitate, în
stare sã accelereze realizarea schimbãrilor demult
aºteptate. Suntem de pãrere cã reforma trebuie sã
þinã neapãrat seama de interesele legitime ale tuturor
grupurilor regionale, inclusiv ale celui est-european.
Este necesar ca statele din regiunea noastrã sã obþinã
un loc suplimentar de membru nepermanent al Consiliului de Securitate lãrgit.
Stimate domnule Preºedinte,
Stimate doamne ºi stimaþi domni,
Avem toate premisele pentru ca sesiunea a 68-a a
Adunãrii Generale sã intre în istorie ca una dintre
cele mai fructuoase din întreaga activitate a ONU principala organizaþie politicã ºi cea mai reprezentativã din lume. Am ferma convingere cã stã în puterea
comunitãþii de naþiuni sã realizeze acest obiectiv.
Vã mulþumesc pentru atenþie.

Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

ucraina - mai aproape
16

curierul ucrainEan

