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Dupã cum se ºtie, poporul român, ca ºi cel
ucrainean, au venit, timp de secole, în contact
cu diverse alte popoare, din care cauzã limbile
lor au suferit o serie de influenþe îndeosebi în
domeniul vocabularului ºi al sistemului de formare a cuvintelor, aceste compartimente ale
limbii, prin natura lor, având o aptitudine
sporitã de a pãtrunde în sistemul strãin. Înainte
de a exemplifica ºi de a comenta interferenþele
lexicale româno-ucrainene se impun câteva
consideraþii de ordin general cu privire la interferenþa propriu-zisã, care constituie un aspect
fundamental al contactului dintre limbi ºi una

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

1966), de la Fr. Miklosich încoace, dupã câte
ºtim, nu s-a întreprins. În lista de cuvinte întocmitã de noi pentru elementele lexicale
româneºti din ucraineanã, în numãr de 758 de
cuvinte, 200 dintre ele nu se regãsesc în contribuþiile anterioare. Cuvintele pãtrunse din românã în limba ucraineanã n-au avut toate
aceeaºi soartã. Unele dintre ele au fost atestate
numai în ariile bilingve care favorizau împrumutul, iar altele s-au generalizat pe suprafeþe
de teren întinse. Examinând cuvintele cuprinse
în lista de cuvinte, observãm cã ele constituie
împrumuturi în domeniile cele mai variate. Ca

Interferenþe istorice ºi lingvistice româno-ucrainene
dintre cele mai importante probleme
referitoare la studiul vocabularului în
general. Interferenþa lexicalã este fie
un produs al bilingvismului, fie consecinþa simplei cunoaºteri a unei limbi
strãine, pe care vorbitorul influenþat
de ea poate sã nu o foloseascã în mod
curent.
Recurgerea la interferenþe (împrumuturi) din alte limbi este favorizatã,
adeseori, determinatã de mai mulþi
factori, dintre care mai importanþi
sunt: vecinãtatea geograficã, amestecul de populaþie (sau chiar convieþuirea propriu-zisã) ºi relaþiile de ordin
politic, economic ºi cultural, care se
pot stabili între diverse popoare.
Învecinarea pe mai mult de jumãtate din întinderea frontierelor a teritoriului etnic românesc cu cel ucrainean
a fãcut ca de-a lungul veacurilor
românii sã fie în raporturi foarte strânse cu ucrainenii. Relaþiile cu ucrainenii pleacã
- dupã Nicolae Iorga - din secolul al XII-lea,
dacã nu ºi de mai înainte ºi ele nu s-au întrerupt
niciodatã. În ceea ce priveºte legãturile comerciale cu Ucraina, ele pot fi urmãrite chiar de la
începutul Moldovei ca stat“ (Nicolae Iorga,
Scurtã istorie a slavilor rãsãriteni. Rusia ºi
Polonia. Simple linii de orientare, Bucureºti,
1919, p. 10).
Deºi, începând din secolul al XIV-lea
ucrainenii vestici ºi, parþial, cei estici ºi-au dus
viaþa în cadrul unor state strãine, acest lucru nu
a împiedicat multiple forme ale contactelor
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Dar apropierea, manifestatã în toate domeniile de activitate, dintre cele douã popoare
a fost favorizatã ºi de prezenþa populaþiei
ucrainene pe teritoriul românesc ºi a celei româneºti pe teritoriul ucrainean.
Problema interferenþelor lingvistice româno-ucrainene, din punctul de vedere al influenþei româneºti, a fost studiatã cu deosebire în
a doua jumãtate a secolului al XX-lea. Un studiu sistematic ºi complet asupra acestei probleme, aºa cum am fãcut noi de pildã pentru
limba ucraineanã (vezi Ion Robciuc, Raporturile lingvistice româno-ucrainene), Bucureºti,

numãr ºi vechime, pe primul plan se
situeazã elementele lexicale din sfera
creºterii vitelor ºi mai ales a pãstoritului: brýndza, ciúlyi, dzer, floiéra,
kliag, kyrd, rumegáty º.a. Legat de
vechimea unora dintre aceste împrumuturi, Ovid Densusianu (Istoria
limbii române, 1961, vol. I, p. 199)
scria: „... dacã ucraineana ºi alte
câteva limbi slave septentrionale
cunosc formele româneºti kliag,
gliag etc., acestea trebuie sã fi fost
introduse în ele dintr-o epocã foarte
veche, anterioarã, în orice caz, secolului al XIII, când kl, gl se mai
pãstrau“.
Despre influenþa limbii ucrainene
asupra celei române s-au scris, mai
ales în ultimele decenii ale secolului
trecut contribuþii numeroase ºi valoroase. Pe baza datelor noi, tema a
fost reluatã, în ultima perioadã, de
noi, din perspectiva unei îndelungate experienþe. Utilizând un bogat material documentar,
am stabilit un numãr de aproximativ 1.000 de
cuvinte de origine ucraineanã în limba românã.
Cele mai multe dintre ele apar numai în ariile
de influenþã ucraineanã compactã, iar altele au
o rãspândire (aproape) generalã: báhnã, bálie,
bezmétic, borº, lan, rostopáscã º.a.
Interferenþele lingvistice româno-ucrainene
dateazã, dupã Al. Rosetti ºi alþi lingviºti, din
secolul al XII-lea.
Ion ROBCIUC
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mentarea crizei politice din Ucraina. Câºtigarea
de cãtre un candidat proeuropean a alegerilor,
din primul tur de scrutin, cu un procent de aproximativ 54%, demonstreazã opþiunea fãrã echi voc faþã de valorile democratice, precum ºi
angajarea Ucrainei într-un amplu proces de
schimbãri structurale. Programul „Un trai nou“
al lui Poroºenko, axat pe obiective precum reforma justiþiei, lupta împotriva corupþiei, micºorarea numãrului de impozite, scãderea cotelor de
impozitare, obiective dublate, în plan extern, de
semnarea Acordului de Liber Schimb cu UniuIn aceeaºi zi în care cetãþenii din unele state nea Europeanã, eliminarea regimului de vize
membre ale Uniunii Europene îºi exprimau pentru Ucraina, recuperarea peninsulei Crimeea
opþiunile pentru viitoarea componenþã a Parla- prin metode politico-diplomatice, diversificarea
mentului European, în Ucraina au avut loc surselor de aprovizionare cu gaze în vederea
alegeri prezidenþiale anticipate, considerate, la obþinerii, în timp, a independenþei energetice faþã
scarã largã, ca fiind cruciale pentru viitorul þãrii. de Rusia, a rãspuns cel mai bine aºteptãrilor
Background-ul extrem de tensionat din ulti- ucrainenilor, care îºi doresc liniºte, prosperitate
mele luni, caracterizat de bine cunoscutele pro - ºi securitate.
teste proeuropene, înlãturarea de la putere a lui
În consecinþã, era previzibil ca plecând de la
Viktor Ianukovyci, anexarea ilegalã a peninsulei contextul politic dat ºi dorinþele legitime ale
Crimeea de cãtre Federaþia Rusã, s-a menþinut ºi ucrainenilor, perspectiva europeanã a þãrii sã se
în ziua scrutinului, prin acþiunile separatiºtilor contureze ca fiind singurul rãspuns la situaþia
proruºi din Doneþk ºi Luhansk, care au urmat actualã. La rândul meu, reiterez susþinerea poliproclamãrii aºa-numitei „Republica Novoro- ticã ºi sprijinul pe care România le va acorda, în
ssia“. În acest context general marcat de provo- continuare, Ucrainei în vederea implementãrii
cãri politice, economice ºi mai ales de securitate, deciziilor necesare reformei instituþionale, ecoîmbucurãtor este faptul cã s-a înregistrat o nomice ºi a cadrului legislativ. Poporul ucrainean
prezenþã ridicatã la vot ºi cã, în mod constant, este vecinul ºi prietenul nostru, iar poziþia noass-au depus eforturi pentru stabilirea unui cadru trã oficialã va rãmâne fermã atât timp, cât paradecvat scrutinului, în conformitate cu angaja- cursul european ºi apropierea de Uniunea
mentele internaþionale ºi cu respectarea libertã - Europeanã se proiecteazã ca principalele sale
þilor fundamentale.
þeluri. În plus, aº dori sã subliniez, din nou, poziDate fiind aceste premise, nu pot decât sã þia oficialã a autoritãþilor de la Bucureºti care
apreciez efortul considerabil al autoritãþilor de la s-au pronunþat pentru pãstrarea integritãþii teritoKiev pentru asigurarea condiþiilor de vot pe riale ºi a suveranitãþii Ucrainei, condamnând
întreg teritoriul þãrii ºi pentru organizarea de ale - prompt evenimentele violente ºi aºa-zisele „refegeri libere, transparente ºi corecte. Totodatã, în rendumuri“ din regiunile Doneþk ºi Luhansk,
calitate de reprezentant al minoritãþii ucrainene care au avut loc în luna mai.
în Parlamentul României, doresc sã salut alegeConsider cã, numai având ca fundament o
rea lui Petro Poroºenko în funcþia de preºedinte solidã relaþionare între voinþa politicã ºi acþiunea
al Ucrainei ºi sã îmi exprim încrederea în puterea coerentã, vom avea posibilitatea de a contribui în
ºi determinarea sa de a duce la bun sfârºit man- mod semnificativ la stabilitatea ºi securitatea
datul pe care poporul ucrainean, prin vot liber zonei, în folosul cetãþenilor noºtri.
exprimat, i l-a acordat. Ucrainenii au ales sã
priveascã cu încredere spre viitor, spre stabilitate
ºi prosperitate.
Ivan MAROCICO,
Fãrã îndoialã, rezultatul scrutinului din 25
deputat
mai a.c. reprezintã o etapã importantã în regle-

Declaraþie politicã

Alegerile
prezidenþiale
din Ucraina

ConferinÆå de preså a ExcelenÆei Sale
Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei
La 26 mai a.c., în incinta misiunii diplomatice
ucrainene din Bucureºti
(Bulevardul Aviatorilor nr.
24), Excelenþa Sa Teofil Bauer, ambasadorul
Ucrainei în România, a susþinut o conferinþã de
presã pe tema alegerilor prezidenþiale anticipate
din Ucraina care au avut loc la 25 mai 2014.
Ambasadorul Ucrainei în România, dl Teofil
Bauer, a declarat cã alegerile prezidenþiale din
Ucraina au fost legitime, desfãºurându-se în
conformitate cu legislaþia naþionalã ºi cu standardele internaþionale. Excelenþa Sa a precizat
cã votul ucrainenilor, desfãºurat în mai mult de
90% din circumscripþii, a fost „un vot pentru
pace, pentru un viitor european al þãrii, dar ºi un
vot pentru a riposta faþã de agresiunea Rusiei
împotriva Ucrainei. În lupta pentru Ucraina, a
câºtigat Ucraina“, a subliniat ambasadorul.
Cetãþenii Ucrainei, inclusiv cei din Crimeea,
au votat pentru integritatea teritorialã a statului
ucrainean. Aproximativ 90% dintre cei care au
participat au votat pentru candidaþi proeuropeni,
a spus dl Teofil Bauer.
Alegerile sunt un succes al poporului ucrai nean ºi al opþiunii lui democratice. Reprezen-
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tanþii misiunilor de monitorizare au constatat cã
alegerile s-au desfãºurat în mod democratic ºi
legitim. Ucraina este pregãtitã pentru un dialog
bilateral ºi multilateral cu toate pãrþile interesate. Sunt convins - a spus ambasadorul Ucrainei
- cã atitudinea pãrþii române pe mai departe va
contribui la dezvoltarea parteneriatului bilateral.
Imediat ce situaþia politicã se va calma, vom
reîncepe sã lucrãm la proiectele începute, dar
neterminate. Interesant de remarcat faptul cã în
primele trei luni ale anului 2014, schimburile
comerciale dintre Ucraina ºi România au crescut
cu 40%. Cred, de asemenea, cã dacã vom ajunge
la o colaborare trilateralã România-Ucraina-Polonia, în domeniul transporturilor, vor avea de
câºtigat toate cele trei pãrþi, a mai spus diplomatul ucrainean.
În scrutinul prezidenþial din 25 mai 2014,
politicianul ºi omul de afaceri Petro Poreºenko
s-a clasat, din primul tur, pe locul întâi cu 54,7%
de voturi. Preºedintele României Traian Bãsescu
a fost primul dintre ºefii de stat care l-a felicitat
pe noul preºedinte al Ucrainei.
Ion ROBCIUC

alegerilor prezidenþiale din Ucraina
Alegerea lui Petro Poroºenko în funcþia de
preºedinte al Ucrainei îmi oferã plãcutul prilej
de a transmite poporului ucrainean cele mai
sincere felicitãri ºi urãri de pace si prosperitate. Câºtigarea de cãtre un candidat proeuropean a scrutinului organizat la 25 mai 2014
demonstreazã opþiunea fãrã echivoc a celor
care s-au prezentat la urne faþã de valorile
democratice, precum ºi angajarea Ucrainei într-un amplu proces de schimbãri structurale.
Ucrainenii îºi doresc liniºte, bunãstare, stabilitate ºi securitate. Ucrainenii au ales sã
priveascã cu încredere spre viitor, perspectiva
europeanã a þãrii fiind singurul rãspuns la situaþia actualã.
Cu aceastã ocazie, doresc sã reiterez susþinerea politicã ºi sprijinul pe care România le
va acorda, în continuare, Ucrainei în vederea
implementãrii deciziilor necesare reformei
instituþionale, economice ºi a cadrului legislativ. Poporul ucrainean este vecinul ºi prietenul
nostru, iar poziþia noastrã oficialã va rãmâne
fermã atât timp, cât parcursul european ºi
apropierea de Uniunea Europeanã se proiecteazã ca principalele sale þeluri. Consider cã,
numai având ca fundament o solidã relaþionare între voinþa politicã ºi acþiunea coerentã,
vom avea posibilitatea de a contribui în mod
semnificativ la stabilitatea ºi securitatea zonei,
în folosul cetãþenilor noºtri.
Nu în ultimul rând, doresc sã transmit
noului preºedinte al Ucrainei, domnului Petro
Poroºenko, atât în numele comunitãþii de
ucraineni din România, cât ºi în numele meu
personal, sãnãtate ºi mult succes în importanta misiune pe care poporul ucrainean i-a
încredinþat-o.
Ivan MAROCICO,
deputat
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Petro Po roºenko s-a
nãscut la 26
septembrie
1965 în oraºul
Bolhrad, situat în sudul
regiunii Odesa la graniþa cu Republica Moldova. Ulterior,
familia sa s-a mutat în oraºul moldovenesc
Tighina. A terminat ºcoala la Tighina. Cunoaºte
ºi limba românã.
Dupã terminarea Facultãþii de Relaþii Internaþionale ºi de Drept Internaþional a Universitãþii „Taras ªevcenko“ din Kiev (specialitatea
„relaþii economice internaþionale) se înscrie la
aspiranturã. În anul 2002, susþine disertaþia cu
tema „Reglementarea juridicã a administrãrii
de cãtre stat a drepturilor corporatiste în
Ucraina“, obþinând titlul de candidat în ºtiinþe

Ucraina are un nou preºedinte
juridice. Este autor al monografiei „Administrarea de cãtre stat a drepturilor corporatiste în
Ucraina. Teoria formãrii relaþiilor juridice“ ºi al
numeroaselor articole ºtiinþifice. Este coautor
al manualului „Relaþii economice internaþionale actuale“.
Petro Poroºenko este politician ºi om de
afaceri. A fost deputat în Parlamentul Ucrainei
în legislaturile 3, 4, 5 ºi 7, ministru al dezvoltãrii economice ºi comerþului al Ucrainei
(2012), ministru de externe al Ucrainei (20092010), membru al Consiliului Bãncii Naþionale
a Ucrainei (2007-2014). Este economist emerit
al Ucrainei, laureat al Premiului de Stat al
Ucrainei în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii. Este,
de asemenea, fondatorul „Ukrprominvest“.

Petro Poroºenko este cãsãtorit cu Maryna
Anatoliivna, medic cardiolog, cu care are patru
copii: doi fii, Oleksi, nãscut în 1985 ºi Mychailo, în 2001 ºi douã fiice, Evhenia ºi Oleksandra,
nãscute în anul 2000.
Petro Poroºenko a candidat la alegerile
prezidenþiale anticipate din 2014 obþinând, din
primul tur, 54,7% din voturile alegãtorilor.
El a fost învestit în funcþia de preºedinte al
Ucrainei într-un cadru solemn la 7 iunie 2014.
La învestirea în funcþie a noului preºedinte ales
al Ucrainei au participat aproape 60 de delegaþii
oficiale strãine. Din partea României a fost
prezent preºedintele Traian Bãsescu.
Ion ROBCIUC

„Nici un copil în lacrimi“, la „Palatul Copiilor Ucraineni“
Uniunea Ucrainenilor din România (UUR) filiala Suceava, cu sprijinul Direcþiei Judeþene
pentru Sport ºi Tineret, al Clubului Sportiv

„Ariadna“ ºi al Centrului Cultural Bucovina Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale, a organizat sâmbãtã, 31 mai,
în întâmpinarea Zilei Internaþionale a Copilului,
la sediul UUR-filiala Suceava, un concurs de
creaþie, interpretare muzicalã ºi ºah cu genericul
„Nici un copil în lacrimi“.
„Copiii ucraineni din România trimit solie
de pace cãtre cei ce pot decide“
„Prin acest concurs - aºa cum a subliniat la
deschiderea manifestãrii Boreslaw ªtefan Petraºuc, preºedintele UUR - filiala Suceava, copiii
ucraineni din România trimit solie de pace cãtre
cei ce pot decide, pentru ca situaþia din Ucraina
sã se normalizeze“.
În mesajul sãu de salut, Excelenþa Sa consu lul general al Ucrainei la Suceava, Vasyl Boieciko, i-a felicitat pe organizatori ºi a spus cã
sediul UUR - filiala Suceava a devenit, prin prezenþa celor 130 de copii participanþi, un adevãrat „Palat al Copiilor Ucraineni“, urându-le
acestora sã se relaxeze, sã se simtã bine ºi sã
obþinã locuri de frunte la secþiunile concursului.
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„Primul concurs de ºah
la care participã numai copii
din cadrul comunitãþii ucrainene“
Dacã la parterul imobilului
s-a desfãºurat concursul de
ºah, la etaj s-a amenajat spaþiul pentru secþiunea de creaþie
ºi pentru cea de interpretare
muzicalã. Numãrul de copii a
depãºit aºteptãrile organizatorilor, care au trebuit sã suplimenteze locurile. Concursul
de ºah, la care a participat un
numãr de 32 de copii de la
ºcolile din Bãlcãuþi, Botoºeniþa, Negostina, Vãºcãuþi ºi Suceava
(ºcolile gimnaziale nr. 3 ºi 8, Colegiul
Naþional „Mihai Eminescu“ ºi Palatul
Copiilor), s-a desfãºurat în sistem elveþian, în
cinci runde, ºi a fost coordonat de prof. Mihai
Pînzaru, de la Clubului Sportiv „Ariadna“.
„Este primul concurs de ºah - aºa cum a subliniat el - la care participã numai copii din cadrul
minoritãþii ucrainene“. Mihai Pînzaru a spus cã,
în cadrul Federaþiei de ªah, sintagma „ªah în
ºcoalã“ a fost schimbatã în „ªah pentru ºcoalã“,
întrucât „ºahul ajutã procesul de învãþãmânt“.
Copiii care s-au clasat pe
locuri fruntaºe au primit
cupe, medalii, diplome ºi
premii constând în dulciuri ºi cãrþi.
„Sã facem din acestã
sãrbãtoare o bucurie“
La concursul de crea þie plasticã au participat
majoritatea copiilor prezenþi. Materialele de lu cru (hârtie, creioane,
acuarele, guaºe ºi pensu -

le) au fost asigurate de cãtre organizatorii manifestãrii.
Profesorul ºi artistul plastic Gheorghe Ropciuc, coordonatorul acestei secþiuni, i-a îndemnat pe copii sã deseneze ce doresc ei. „Sã facem
din acestã sãrbãtoare o bucurie“, a spus el“.
„Desenul - a precizat Gheorghe Ropciuc are valoare numai dacã este sincer ºi personal.
Numai desenând astfel vã veþi putea transmite
mesajul!“. Tot în cadrul acestei secþiuni au participat ºi copiii care au încondeiat ouã sub
îndrumarea meºterului încondeietor Elena Torac, din Brodina.
Elena Torac a fãcut ºi o de monstraþie de încondeiere în
douã tehnici de lucru, bãi succesive de culoare ºi încondeiere cu
cearã, în relief.
Secþiunea de interpretare a
fost coordonatã de prof. Petru
ªoiman, instructorul Ansamblului „Kozaciok“, care a participat
la finala „România danseazã“.
Interpreþii, vocali ºi instrumentiºti, au evoluat la final în
cadrul unui minispectacol.
Tiberiu COSOVAN
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AcÆiunile Uniunii Ucrainenilor din
România au îmbogåÆit festivitåÆile
prilejuite de zilele oraçului Satu Mare
Preºedintele filialei Satu Mare a Uniunii
Ucrainenilor din România a propus conducerii
Uniunii organizarea manifestãrilor culturale
dedicate celei de a 200-a aniversãri a naºterii
poetului ucrainean Taras ªevcenko împreunã cu
Zilele oraºului Satu Mare.

Aºa cum am mai amintit în unele articole din
numerele trecute ale „Curierului ucrainean“, noi
am avut întâlnirea cu primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, ºi cu viceprimarul Radu
Roca cu care ocazie am stabilit o nouã colaborare.
Pentru Zilele oraºului, Comitetul filialei Satu
Mare ºi-a propus un program cultural vast care
sã se desfãºoare începând cu ziua de vineri, 30
mai a.c., ºi terminându-se duminicã, 1 iunie a.c.
În program s-a prevãzut lansarea de carte

În fiecare an, comunitatea ucrainenilor din
Satu Mare îl omagiazã pe geniul culturii poporului ucrainean, Taras ªevcenko. Anul 2014 a
fost unul mai deosebit, ucrainenii de pretutindeni au sãrbãtorit douã secole de la naºterea
marelui bard, cãruia Ucraina îi datoreazã limba
literarã ºi renaºterea conºtiinþei naþionale.
La iniþiativa lui Mihai Macioca, prim-vicepreºedinte al Uniunii Ucrainenilor din România, preºedintele filialei Satu Mare a Uniunii, în
perioada 25-27 mai 2012, a fost organizat, la
Muzeul de istorie din Satu Mare, Simpozionul
internaþional „Taras ªevcenko, un apostol al
neamului ucrainean“, la care au participat oameni de ºtiinþã ºi cercetãtori ai operei lui Taras
ªevcenko din Ucraina ºi din România. Printre
participanþi îi amintim pe: Mykola Zhulynskyi
- doctor în ºtiinþe filologice, profesor universitar, membru al Academiei Naþionale de ªtiinþe
din Ucraina, Serhiy Halchenko - doctor în ºtiinþe filologice, director adjunct al Institutului
de Literaturã „Taras ªevcenko“ al Academiei
Naþionale de ªtiinþe din Ucraina, Rostyslav
Radishevski - doctor în ºtiinþe filologice, membru corespondent al Academiei Naþionale de
ªtiinþe din Ucraina, Volodymyr Movchaniuk doctor în ºtiinþe filologice, cercetãtor ºtiinþific
al Institutului de Literaturã „Taras ªevcenko“ al
Academiei Naþionale de ªtiinþe din Ucraina,
Tetiana Meizerska - doctor în ºtiinþe filologice,
profesor la Universitatea Naþionalã de Lingvisticã din Kiev, Tetiana Kononchuk - doctor în
ºtiinþe filologice, ºeful Catedrei de filologie
ucraineanã ºi culturologie din cadrul Academiei de Avocaturã din Ucraina, Hryhoriy Klo-
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ticipãm, lansarea volumului „Taras ªevcenko,
un apostol al neamului ucrainean“, este cu atât
mai notabil, cu cât el se înscrie în seria de manifestãri dedicate sãrbãtoririi a 200 de ani de la
naºterea geniului poporului ucrainean, Taras
ªevcenko, Cobzarul care a militat cu toatã fiinþa
lui pentru renaºterea naþiunii ucrainene.
În aceste momente dramatice, statul ucrainean este în pericol sã se prãbuºeascã sub
povara propriilor slãbiciuni ºi vulnerabilitãþi
structurale, insuficient cristalizat ca proiect
„Taras ªevcenko, un apostol al neamului ucrai- politic ºi cultural naþional, fãrã sprijin adevãrat
nean“, ediþie dedicatã aniversãrii a 200 de ani de din partea Occidentului ºi al tututor cetãþenilor
la naºterea marelui poet, antologator Mihai lui, aºa cum putem vedea zilnic pe toate
Macioca, redactor Vasile Moiº. Cartea conþine canalele mass-media. Pentru a merge mai
texte ale autorilor prezentate cu ocazia simpo- departe, Ucraina are nevoie de reformare, de un
zionului desfãºurat la Satu Mare în zilelele de nou proiect statal ºi de o clarificare a opþiunilor
25 ºi 26 mai 2012, la Muzeul Jude- fundamentale ale cetãþenilor sãi. Mai devreme
þean Satu Mare, simpozion organizat sau mai târziu, se va dovedi cã deciziile politice
de Uniunea Ucrainenilor din Româ - nu pot ignora la nesfârºit voinþa realã a oamenia.
nilor de independenþã, integritate teritorialã ºi
Din programul manifestãrilor a un trai mai bun. Se va întâmpla exact ceea ce
mai fãcut parte ºi „Moment festiv ºi doresc cetãþenii ucraineni cu maximã ardoare,
depuneri de coroane la bustul lui în marea lor majoritate: ºi cei din vest, ºi cei din
Taras ªevcenko din Piaþa „Vasile est. Dorinþele lor nu sunt însã, dupã cum se
Lucaciu“, Satu Mare.
vede, profund divergente, iar situaþia actualã
Cu ocazia acestor manifestãri a din Ucraina este de fapt o tragedie, un vis urât
fost prezentat un program artistic de pe care Taras ªevcenko nu ºi l-ar fi putut imaun ansamblu folcloric din Ujhorod, gina niciodatã.
regiunea Transcarpatia, care apoi a
Mã bucur cã acum, la Satu Mare, am reuºit
evoluat ºi pe scena centralã a oraºu - sã publicãm acest volum omagial, un semn cã
lui Satu Mare, adunând în piaþã un tot ce-i ucrainean nu piere ºi nici nu va pieri.
public numeros.
La rândul meu, vreau sã-l felicit pe colegul
La lansare de carte, preºedintele nostru Mihai Macioca, pe toþi membrii filialei
Uniunii Ucrainenilor din România, Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România
ªtefan Buciuta, a prezentat un cuvânt ºi sunt în asentimentul domniei sale sã consider
de salut pe care îl redãm mai jos:
diploma acordatã de Fundaþia „Taras ªevcenko“ drept o recunoaºtere a strãdaniilor întregii
Domnule Preºedinte,
noastre Uniuni pentru propãºirea moºtenirii
Domnule Consul General,
culturale a Cobzarului nostru naþional.
Domnule Prefect,
De asemenea, doresc ºi eu sã-i felicit pe toþi
Domnule Primar,
cei care au contribuit la elaborarea, la redac Stimaþi oaspeþi,
tarea ºi la tipãrirea volumului omagial, un adevãrat monument editorial.
Ne întâlnim din nou, la Satu Mare, în aceste
momente istorice cruciale pentru poporul
ªtefan BUCIUTA,
urainean, supus de-a lungul timpului la numepreºedintele UUR
roase vicisitudini. Evenimentul la care par-

Taras ªevcenko, apostolul neamului
ucrainean, omagiat la Satu Mare
chek - doctor în ºtiinþe filologice, ºeful Catedrei
de literaturã ucraineanã din cadrul Universitãþii
Pedagogice de Stat „Volodymyr Vinnychenko“
din Kirovohrad, Anna Hudyma - doctor în ºtiinþe filologice asistent al Universitãþii Naþionale
„Taras ªevcenko“ din Kiev, Anna Schrabaliuk doctor în ºtiinþe filologice asistent al Universitãþii Naþionale „Taras ªevcenko“ din Kiev,
Yevhen Nakhlik - doctor în ºtiinþe filologice,
director al Institutului „Ivan Franko“ al Academiei Naþionale de ªtiinþe din Ucraina,
Oksana Nakhlik - doctor în ºtiinþe filologice,
cercetãtor al Institutului „Ivan Franko“ al Academiei Naþionale de ªtiinþe din Ucraina, Vasyl
Ivashkiv - doctor în ºtiinþe filologice, profesor
universitar al Universitãþii Naþionale „Ivan
Franko“ din Lviv, Mykola Lehkiy - doctor în
ºtiinþe filologice, director al Institutului „Ivan
Franko“ al Academiei Naþionale de ªtiinþe din
Ucraina, Volodymyr Mykytiuk - doctor în ºtiinþe filologice, docent la Catedra de literaturã
ucraineanã a Universitãþii Naþionale „Ivan
Franko“ din Lviv, Mariana Barabash - doctor
în ºtiinþe filologice, secretar al Institutului

„Ivan Franko“ al Academiei Naþionale de ªtiinþe din Ucraina, Ivan Luchuk - doctor în ºtiinþe
filologice, cercetãtor al Institutului „Ivan
Franko“ al Academiei Naþionale de ªtiinþe din
Ucraina, Ioan Robciuc - doctor în ºtiinþe filologice, cercetãtor ºtiinþific al Institutului de Lingvisticã „Iorgu Iordan-Al. Rosetti“ din Bucureºti, Iryna Moisei, redactor-ºef al revistei „Naº
holos“ Bucureºti, Mihai Traista - secretar de
redacþie al revistei „Naº holos“ Bucureºti, Paul
Dancu - preºedintele Organizaþiei locale Satu
Mare a slovacilor ºi cehilor, Vasile Moiº - avocat din Satu Mare.
La lucrãrile simpozionului a participat un
public numeros, care a apreciat în mod deosebit
nivelul ºtiinþific al comunicãrilor prezentate.
Cu ocazia simpozionului, a fost lansatã ediþia bilingvã a cãrþii „Cobzarul“, traducãtor poetul Ion Cozmei ºi prezentator prof. Ioan Chideºciuc, iar regizorul Sperkaci Valentyn Mykytovyci ºi-a prezentat filmul „Viaþa lui Taras
ªevcenko“.
(Continuare în pagina 5)
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(Urmare din pagina 4)
Eforturile depuse de filiala Satu Mare a
Uniunii Ucrainenilor din România pentru cinstirea memoriei lui Taras ªevcenko, au fost
rãsplãtite prin acordarea Diplomei de laureat
al premiului Fondului „Taras ªevcenko“
preºedintelui filialei, Macioca Mihai, de cãtre
Fondul „Taras ªevcenko“ din Kaniv, muntele
Cernecea. Diploma a fost înmânatã laureatului
de cãtre Liudmyla Krasytska, strãnepoata lui
Taras ªevcenko, preºedinta fundaþiei. La ceremonia, desfãºuratã la data de 23 martie 2013,
au participat, printre alþii, dr. Eugeniu Avram prefectul judeþului Satu Mare, dl Coica Dorel primarul oraºului Satu Mare, Boieciko Vasyl consulul general al Ucrainei la Suceava, Ivan
Dubovici ºi Tetiana Kononchuk - profesori uni-

versitari din Lviv, avocatul Vasile Moiº din Satu
Mare, care au rostit scurte alocuþiuni.
Toþi participanþii la decernarea diplomei au
participat, în ziua de 24 martie 2013, la un
moment festiv, desfãºurat la bustul lui Taras
ªevcenko din Parcul „Vasile Lucaciu“ din centrul municipiului Satu Mare. Oficialitãþile din Ucraina ºi Satu Mare au
depus coroane ºi jerbe de flori, iar
corul filialei Maramureº a Uniunii
Ucrainenilor din România a prezentat un program artistic.
Comunicãrile prezentate la Simpozionul internaþional „Taras ªevcenko, un apostol al neamului ucrainean“, precum ºi alocuþiunile rostite
la decernarea Diplomei de laureat ºi
la bustul lui Taras ªevcenko au fost
strânse între coperþile unei cãrþi de
excepþie, chiar cu titlul „Taras ªevcenko, un apostol al neamului ucrainean“. Acest volum este dedicat
aniversãrii a 200 de ani de la naºterea
lui Taras ªevcenko ºi a fost finanþat
de Uniunea Ucrainenilor din România ºi de Ambasada Ucrainei din Bucureºti.
În ziua de 31 mai 2014, cartea „Taras ªev cenko, un apostol al neamului ucrainean“ a fost
lansatã la Satu Mare, în cadrul unei ceremonii
deosebite, la care a participat un public numeros. Cartea a fost prezentatã de cãtre Vasile
Moiº, redactorul cãrþii. Au luat
cuvântul: Mihai Macioca, ªtefan
Buciuta, Ivan Dubovici, Irina Moisei, Liudmyla Krasytska, Tetiana
Kononchuk, ªostac Victor, dr. Ioan
Corneanu, Mihai Sas, Dorin Suciu,
Irina Airinei, Gulik Grigori, Colo telo Iaroslava etc. Din alocuþiunile
rostite la lansarea cãrþii „Taras ªevcenko, un apostol al neamului
ucrainean“, citãm:
Mihai Macioca, prim-vicepre ºedinte al Uniunii Ucrainenilor din
România, preºedintele filialei Satu
Mare a Uniunii: „Sunt onorat sã ne
întâlnim azi la Satu Mare pentru a
participa împreunã la lansarea
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volumului „Taras ªevcenko, un apostol al neamului ucrainean“, carte ce se doreºte a fi un
omagiu adus genialului cobzar al naþiunii
noastre cu ocazia aniversãrii a 200 de ani de
la naºterea sa.
Sunt emoþionat pentru douã motive: pe de-o
parte, Uniunea Ucrainenilor din România ºi filiala acesteia din judeþul Satu Mare au fost
onorate de Fundaþia „Taras ªevcenko“ din
Ucraina cu o diplomã, prin care se recunoaºte
efortul pentru pãstrarea ºi cultivarea tradiþiilor noastre culturale, iar pe de altã parte, miam vãzut visul cu ochii, am reuºit sã tipãrim
acest volum care cuprinde toate comunicãrile
de la Simpozionul internaþional „Taras ªevcenko, un apostol al neamului ucrainean“, care
a avut loc la Satu Mare.
Se cuvine sã mulþumim Consiliului Uniunii
Ucrainenilor din România
(Radei), preºedintelui nostru,
dl ªtefan Buciuta, ºi Ambasadei Ucrainei la Bucureºti, care
au finanþat tipãrirea volumului, precum ºi participanþilor
la Simpozionul internaþional,
care au prezentat comunicãrile de o deosebitã valoare ºtiinþificã ºi culturalã, unele dintre ele lucrãri în premierã
absolutã.
Mulþumim, apoi, editorilor,
redactorilor ºi traducãtorilor
ale cãror eforturi conjugate au
fãcut posibilã apariþia acestei
bijuterii tipografice.
Nu în ultimul rând, mulþumim autoritãþilor publice române, de al cãror
sprijin ne bucurãm ºi dumneavoastrã, participanþilor la acest eveniment, tuturor celor ce-l
preþuiesc pe Taras ªevcenko“.
În cadrul acestei festivitãþi, av. Vasile Moiº
ºi Ciubica Maria au fost distinºi de cãtre ªtefan

Buciuta, preºedintele Uniunii Ucrainenilor din
România, cu medalia „200 de ani de la
naºterea lui Taras ªevcenko“.
A urmat o ceremonie desfãºuratã la bustul
lui Taras ªevcenko din Parcul „Vasile Lucaciu“
din centrul municipiului Satu Mare, unde s-au

cântat imnurile de stat ale României ºi Ucrainei, dupã care participanþii au depus coroane ºi
jerbe de flori. Au rostit alocuþiuni: Mihai
Macioca, ªtefan Buciuta, Ivan Dubovici, Liudmyla Krasytska, Tetiana Kononchuk, ªostac
Victor, Gulik Grigori, Radu Roca, viceprimarul
municipiului Satu Mare, Vasile Moiº, Colotelo
Iaroslava etc.
Din alocuþiunile rostite la bustul lui Taras
ªevcenko, citãm:
Mihai Macioca, prim-vicepreºedinte al
Uniunii Ucrainenilor din România, preºedintele
filialei Satu Mare a Uniunii:
„Am profitat de prezenþa la Satu Mare a
oaspeþilor noºtri dragi din Ucraina, care au
participat la lansarea volumului omagial
„Taras ªevcenko, un apostol al neamului ucrainean“, pentru a depune coroane ºi jerbe de
flori la bustul celui pe care, cu mândrie îl
numim cobzarul poporului ucrainean.
În fiecare an, ucrainenii din judeþul Satu
Mare ºi oaspeþii lor se adunã la bustul genialului poet al neamului nostru, pentru a-i aduce un
omagiu celui care a fãurit limba literarã ucraineanã ºi a pus temelia redeºteptãrii conºtiinþei
naþionale ucrainene.
În acest an, am sãrbãtorit 200 de ani de la
naºterea poetului naþional al Ucrainei, un jubileu pe care l-am onorat cu tipãrirea tuturor lucrãrilor prezentate la Simpozionul internaþional „Taras ªevcenko, un apostol al neamului
ucrainean“.
În aceste momente de restriºte pentru
poporul nostru, când unitatea, integritatea, independenþa ºi suveranitatea patriei-mame sunt
puse la grea încercare, omagierea lui Taras
ªevcenko trebuie sã ne dea tãria ºi energia
necesare pentru depãºirea acestui impas istoric. Idealul unei Ucraine puternice ºi independente, pentru care Taras ªevcenko ºi-a riscat
viaþa, trebuie sã constituie un far cãlãuzitor
pentru fiecare dintre noi. La fel ca Maica
Maria, Ucraina trebuie sã se reînnoiascã:
„Cãlãii faþa þi-o scuiparã
Preabuno, ºi te ruºinarã.
Cu aurul cuprins de parã
Te-ai re-nnoit în oameni iarã,
În suflete de robi, curate,
Sãrace ºi îndurerate!“
Sunt convins cã Ucraina va
dãinui, puternicã ºi unitã, aºa cum
a visat-o Taras ªevcenko. Faptul cã
ne întâlnim, în fiecare an aici, în
Parcul Libertãþii din Satu Mare, la
bustul poetului renaºterii noastre
ca popor, este un semn cã tradiþiile
noastre culturale ºi naþionale sunt
cultivate cu aceeaºi pasiune ºi
dragoste pentru neamul ucrainean“.
La finalul ceremoniei de la bustul lui Taras
ªevcenko din Parcul „Vasile Lucaciu“ din centrul municipiului Satu Mare un ansamblu folcloric ucrainean din Ujhorod a prezentat un
moment artistic. Acest ansamblu a fost invitat
de Primãria municipiului Satu Mare sã prezinte
un program artistic complet pe
scena din Piaþa „Vasile Lucaciu“
din Satu Mare, cu ocazia „Zilelor
municipiului Satu Mare“. Spectacolul a fost urmãrit de un numeros public ºi a fost rãsplãtit cu
îndelungi aplauze.
Participanþii la cele douã manifestãri, lansarea cãrþii ºi
ceremonia de la bustul lui Taras
ªevcenko, au apreciat în mod
deosebit nivelul organizatoric ºi
þinuta impecabilã a sãrbãtoririi
cobzarului ucrainean.
Mihai MACIOCA
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Sintagma „poet naþional“ nu este nouã, nici perimatã ºi doar în ultima vreme, în contextul literar
românesc, „le trezeºte unora senzaþia de pauperitate“ (conform pãrerii lui Dan Horia Mazilu, chestionat personal în aceastã problemã), ea fiind raportatã dintotdeauna la apelativul comun „naþiune“.
Este necesarã, în acest sens, o abordare mai largã a
termenului iniþial, aºa cum a fost el receptat de-a
lungul timpului.
Lexemul „naþiune“ este definit drept „comunitate stabilã de oameni, istoriceºte constituitã ca stat,
apãrutã pe baza unitãþii de limbã, de teritoriu, de
viaþã economicã ºi de facturã psihicã, care se manifestã în particularitãþile specifice ale culturii
naþionale ºi în conºtiinþa originii ºi soartei comune
(cf. DEX, Editura Academiei, Bucureºti, 1984).
Naþiunea a fost confirmatã ideologic în evoluþia
fireascã a umanitãþii, dar viziunea privind existenþa
ºi individualitatea ei nu a fost întotdeauna unitarã.
Catolicismul ºi protestantismul s-au ferit sã lege
statalitatea de destinul unui scriitor, neacceptând
sintagme de tipul „scriitor naþional“ sau „poet naþional“, ba gãsindu-le chiar golite de sens, atâta timp
cât scriitorul creeazã în numele unei iniþiative individuale. Din contra, ortodoxismul a acordat termenului „naþional“ o dimensiune sporitã, poetul
naþional întruchipând sinteza cea mai înaltã a scriitorului de geniu, creator de limbã ºi conºtiinþã
naþionalã, vizionar al neamului. Vizionarismul îºi
gãseºte întemeierea necesarã ºi elocventã în destinul unei naþiuni, în care poetul de geniu sondeazã
filosofic trecutul lumii pânã dincolo de cunoaºterea
pozitivã, oferã prezentului dimensiunile moralitãþii
ºi exemplaritãþii ºi prospecteazã pe coordonatele
idealului ºi absolutului.
Poetului naþional îi este destinat actul sacrificiului, asemenea lui Isus Hristos, care, sacrificat cu o
violenþã pe care nici o fiinþã umanã n-ar fi putut-o
suporta, a adus iubire între toþi oamenii, fiind deasupra tuturor victimelor ispãºitoare din istoria
umanitãþii.
Eminescu îl considerã pe „blândul nazarinean“
drept modelul absolut de sacrificiu, conferind martirului, eroului ºi înþeleptului aura ipostazelor umane de apropiere maximã de modelul hristic.
xxx
Mitul Eminescu este o creaþie veche, de peste
120 de ani, care s-a ivit odatã cu îmbolnãvirea poetului la 28 iunie 1883 ºi a intrat în expansiune dupã
apariþia ediþiei princeps a Poesiilor eminesciene,
ediþie datoratã lui Titu Maiorescu. În studiul
Eminescu ºi poeziile lui, apãrut la scurtã vreme
dupã înmormântarea poetului, marele critic junimist, intuind în Eminescu întruparea cea mai înaltã
a geniului românesc, avea sã consemneze: „Pe cât se
poate de omeneºte prevedea, literatura poeticã românã va începe secolul al 20-lea sub auspiciile
geniului lui, ºi forma limbei naþionale care ºi-a gãsit
în poetul Eminescu cea mai frumoasã înfãptuire
pânã astãzi va fi punctul de plecare pentru toatã dezvoltarea viitoare a veºmântului cugetãrii româneºti“.
Devenit cu timpul „expresia integralã a sufletului
românesc“, „luceafãrul poeziei româneºti“, „poetul
nepereche“, „homo universalis“ ºi comentat sub
cupola conºtiinþei singularitãþii poetului de geniu de
iluºtri urmaºi ai lui Maiorescu (N. Iorga, L. Blaga,
T. Arghezi, G. Cãlinescu, Mircea Eliade, Constantin
Noica, Nichita Stãnescu º.a.). Eminescu a fost considerat, în cele din urmã, ca erou eponim al culturii
româneºti, întemeietor de limbã literarã modernã, de
literaturã românã modernã, de doctrinã naþionalã
modernã (cf. Ilie Bãdescu, Timp ºi culturã).
Tudor Vianu, observând cã fiecare culturã înves teºte câte o mare personalitate cu atributul maximei
sale reprezentativitãþi, considerã cã românii i-au
„delegat“ lui Eminescu aceastã cinste, dupã cum
italienii lui Dante, englezii lui Shakespeare, germanii lui Goethe, ruºii lui Puºkin sau polonezii lui
Mickiewicz. Aºadar, Eminescu are statura unui mit
naþional.
Un eminescolog contemporan, George Ganã,
noteazã în anul 2002: „Poezia de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi de la începutul celui urmãtor se
aflã, exceptându-l pe neoclasicul Coºbuc, sub semnul romantismului. ªi cum romantism însemna mai
ales Eminescu, mai toþi poeþii, în afarã de Macedonski, care, din motive temperamentale, dar ºi de
opoziþie personalã faþã de poetul „Junimii“, iau de
model poezia eminescianã (…) Generaþia urmã-
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Mihai Eminescu ºi Taras ªevcenko
- sub semnul unei sintagme viabile:

poet naþional
toare, apãrutã în timpul sau dupã primul rãzboi
mondial, este eliberatã de modelul stilistic eminescian, de obsesia unor motive ºi sintagme ale lui, de
care nu scãpaserã nici personalitãþi poetice mai puternice, ale generaþiei anterioare, ca Octavian Goga.
Sã înþelegem cã participarea operei lui Eminescu
la dezvoltarea poeziei noastre se încheie aici? Un
mare noroc istoric a fãcut ca aceastã generaþie literarã de dupã rãzboi sã cuprindã câþiva mari poeþi,
mai mulþi decât oricare alta înainte: Arghezi, Blaga,
Barbu, Bacovia, Adrian Maniu, Philippide, Pillat,
Vinea, Voiculescu. Dincolo de toate deosebirille de
formaþie poeticã, ei au în spate o tradiþie comunã, în
centrul cãreia se aflã pentru toþi, Eminescu.
Acesta nu mai reprezintã pentru ei un model
stilistic, dar ilustrã exemplar o viziune asupra lumii,
o sensibilitate metafizicã ºi, ca unul dintre corolarele ei, atracþia mitului, afinitãþile poeziei cu filosofia, deschiderea spre orizonturi culturale variate,
idealul perfecþiunii artistice, curajul originalitãþii, al
creãrii de noi limbaje poetice“ (Melancolia lui
Eminescu, Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale
Române, 2002, p. 328-329).
Continuând raþionamentul lui George Ganã, am
putea spune, fãrã teama de a greºi, cã ceva din spiritul eminescian se regãseºte ºi la poeþi din generaþiile urmãtoare, pânã la Nichita Stãnescu ºi dincoace de el. Chiar pentru cei care nu au avut afinitãþi
cu acest spirit pe nicio laturã a lui, Eminescu a
reprezentat un reper axiologic.
În contextul studiului nostru, nu e de neglijat
faptul cã cel mai mare poet al românilor este un
romantic, aºa cum de romantism aparþine ºi poetul
naþional al ucrainenilor, Taras ªevcenko. Prin
Eminescu, romantismul românesc atinge nivelul
major european.
Cã momentul în care se întâmplã acest lucru a
venit mai târziu, are importanþã mai mult în cadrul
tabloului general al literaturii europene, indicând o
defazare pe care împrejurãrile în care se dezvoltase
pânã atunci întru totul. Pentru noi, însã, realizarea
integralã a posibilitãþilor romantismului a însemnat
ceva esenþial.
Pentru cã poezia românã, ca ºi cea ucraineanã,
nu cunoscuse o fazã clasicã sau una barocã, ci doar
creaþii izolate de acest fel, ea parcurge pânã la capãt,
prin Eminescu, experienþa creatoare propusã de un
mare curent literar. De fapt, romantismul a determinat în cea mai mare mãsurã evoluþia poeziei moderne.
ªi simbolismul ca ºi suprarealismul, derivã din
romantism, oricât de mari sunt deosebirile ºi oricât
de apãsate delimitãrile. În general, însã, adicã
indiferent de diversele orientãri pe care le-a urmat,
literatura europeanã din ultimul veac ºi jumãtate a
menþinut echivalarea poeziei cu lirismul ºi a continuat, în chip mai accentuat, sã confere poeziei un
sens existenþial, amândouã dimensiunile fiind tot o
moºtenire romanticã.
xxx
Transferând spiritualitatea creºtinã asupra estului european unde a predominat constant ortodoxismul, vom constata cã Ucraina este cazul tipic al
unui spaþiu geografic de mare întindere, care s-a
constituit greu într-o naþiune de sine stãtãtoare, cu o
limbã naþionalã bine conturatã, vorbitã de indivizi
firesc integraþi în unitatea superioarã ºi complexã a
neamului.
Pãstrând o oarecare independenþã faþã de evoluþia bisericii pravoslavnice, istoria Ucrainei ca stat
cunoaºte mai multe perioade, orânduite cronologic
astfel: Cnezatul Kievean, dintre cei mai importanþi
cneji ai Kievului, remarcându-se Volodymyr cel
Mare („soarele strãlucitor al Ucrainei“), care a
acceptat singur credinþa creºtinã ºi a creºinat întreg
poporul ucrainean; Cãzãcimea, înglobând celebrele

hãtmãnii ale lui Sahaidacinyi, Bohdan Hmelniþki ºi
Ivan Mazepa, dar ºi vestita Sice Zaporojeanã;
Ucraina în robie, care culmineazã cu celebrul
„ucaz“ din anul 1876 semnat de Piotr Valuev, prin
care este interzisã în Ucraina orice activitate cultural-spiritualã în limba ucraineanã.
Cei care au trezit poporul ucrainean din somnul
greu al robiei au fost scriitorii, care au reuºit, în
pofida cenzurii þariste, sã cultive limba ucraineanã
ºi sã zãmisleascã o conºtiinþã naþionalã, îmbibatã de
dragoste pentru Ucraina ºi pentru poporul obidit.
Mai întâi, timid, au început sã aparã mici culegeri
de cântece populare ucrainene, apoi a apãrut
„Eneida“ lui Kotlearevskyi, urmând scrierilor în
limba ucraineanã semnate de P. Hulak-Artemovskyi, H. Kvitka Osnovianenko, A. Metlinski. Toate
aceste scrieri au început sã descrie viaþa mizerã a
poporului în robie ºi slava lui de altãdatã, sã
trezeascã dragostea pentru cuvântul matern, pentru
Ucraina ºi pentru istoria ei, stropitã cu sânge.
Dar cel care a revoluþionat limba ºi literatura
naþionalã a poporului ucrainean a fost Taras ªevcenko. Sub genericul Taras ªevcenko-promotorul
deºteptãrii Ucrainei, marelui cobzar ucrainean îi
este consacrat un capitol din Istoria Ucrainei, unde
scriitorul este considerat drept „Geniu naþional ºi
Proroc“.
„ªevcenko a înfãþiºat în „Cobzarul“ nu numai
slava zilelor de altãdatã. El a sugerat ºi arãtat cum ºi
ce trebuie fãcut ca slava de altãdatã sã se întoarcã.
El a lansat puternicele sale îndemnuri : „Luptaþi ºi
veþi învinge!“; „ Învãþaþi, fraþii mei!“; „Îmbrãþiºaþi
fraþii mei, pe fratele cel mic!“ Iar acestea sunt, în
realitate, cele mai importante testamente pe care lea lãsat în urma sa cel mai mare poet al Ucrainei (..,)
Gândurile ºi chemãrile sale nu au lãsat poporul sãºi piardã încrederea nici atunci când þarul a interzis
din nou sã se scrie ºi sã se tipãreascã în limba ucraineanã, strãduindu-se sã nimiceascã orice gând
despre libertate. Cãci, iatã, am scãpat ºi de acel
ucaz, am supravieþuit þarului, iar poporul ucrainean
ºi-a regenerat propria autoritate în anii 1917-1920,
dar chiar dacã a pierdut-o din nou ºi s-a pomenit sub
robia moscovitã, nu a uitat de testamentele lui ªevcenko, nu a uitat sã creadã în vigoarea lor" (Istoria
Ucrainei, Kiev, 1992).
Într-adevãr, marele merit al lui ªevcenko constã
în faptul cã prin talentul sãu genial a trezit încrederea ºi a întãrit nãdejdea poporului ucrainean din
toate þinuturile ºi a povãþuit poporul cum trebuie sã
atingã bunãstarea.
xxx
Sintetizând, am putea conchide cã viziunile
romantice ale celor doi poeþi naþionali s-au concretizat în opere fundamentale pentru literatura
fiecãrui popor, cu rezonanþe mitice: mitul Daciei - la
Eminescu ºi mitul Ucrainei cãzãceºti - la ªevcenko.
Condiþiile istorice ºi conjunctura specificã în care
au evoluat cele douã popoare au determinat specificitatea celor doi titani ai literaturii universale, singuri în mãsurã sã-ºi contopeascã destinul poetic cu
destinul neamului din mijlocul cãruia au rãsãrit.
Sintagma „poet naþional“ rãmâne în continuare
valabilã, dincolo de controversele inerente ale postmodernismului. Concluzia lui Dan Horia Mazilu,
chestionat în aceastã privinþã este mai mult decât o
confirmare: „Deºi nu sunt puþini, cãrora sintagma
„poet naþional“ le trezeºte senzaþia de pauperitate,
eu cred cã nu se poate renunþa la ea. ªi lângã numele
lui Eminescu ºi al lui ªevcenko aceastã etichetã se
aºazã în mod firesc, întrucât amândoi sunt purtãtori
îndreptãþiþi ai „semnului“ sensibilitãþii popoarelor
român ºi ucrainean, sunt creatori în ale cãror texte
s-au adunat valorile unui neam“.
prof. dr. Ion COZMEI

Curierul UCRAInEAn

Sãrbãtoarea multiculturalitãþii ºi a diversitãþii

tinerilor pasionaþi lumea povestirilor construitã
ca un bun cultural universal la a cãrui conservare
ºi valorizare pot contribui, dând un nou sens prin
rescrierea unor povestiri cunoscute sau scrierea
altora pe mãsura universului cultural propriu“.
Povestirile scrise (rescrise) de elevi au avut ca
temã Bucovina - identitate ºi multiculturalitate
ºi au pornit sã se depene ,,de la experienþa bogatã a Bucovinei care oferã contemporanilor un
exemplu pentru respectarea tradiþiilor, valorilor
ºi a alteritãþii, ca sursã a dezvoltãrii economice,
sociale ºi culturale a acestei provincii
româneºti“.
ªcoala Gimnazialã din Bãlcãuþi a fost
reprezentatã la activitate de elevele Cureliuc
Emanuela, Mandiuc Denisa-Alexandra, Odoviciuc Mãdãlina, Schipor Cezara-Nicoleta ºi
ªoiman Nataºa, coordonate de doamna profesoarã Lãcrãmioara Grigorciuc.
„Participarea la simpozionul ,,Identitate ºi
multiculturalitate în Bucovina“ mi-a oferit
ocazia ca împreunã cu elevele mele sã promovãm valorile ucrainene autentice. La activitatea „Invitaþie la lecturã“ (desfãºuratã în luna
februarie a.c.) am evidenþiat contribuþia limbii
ucrainene la patrimoniul cultural universal, prin
prezentarea operei lui Taras ªevcenko. La secþiunea „Costum popular“ am prezentat un costum
popular specific satului Bãlcãuþi, scos din lada
de zestre a bunicii. Acestui obiect de mobilier
foarte important pe vremuri i-am acordat o
atenþie deosebitã prezentându-l ºi la secþiunea
„Fotografie“. Tot aici am prezentat ºi fãrâme din
frumuseþea a douã mari sãrbãtori creºtine:
Paºtele ºi Crãciunul. La probele de eseu - „Eu ºi
lumea în care trãiesc“ ºi la cea de creaþie literarã
- „Lumea din poveste, povestea din lume“ am
încercat sã spunem ce înseamnã sã fii minoritar
într-o lume majoritarã ºi sã dãm viaþã unei
poveºti depãnate de o bunicã la gura sobei într-o
iarnã friguroasã, cum sunt toate iernile în
Bucovina“ - a spus Lãcrãmioara Grigorciuc.
ªcoala Gimnazialã din Negostina a fost
prezentã la simpozion cu un echipaj coordonat
de doamna profesoarã Alina Cozariuc.
Organizarea unei astfel de manifestãri în
Bucovina e un lucru firesc. A fost o sãrbãtoare a
diversitãþii, a talentului ºi a frumuseþii sufletului
uman. Felicitãri organizatorilor ºi sã ne întâlnim
ºi la anul.
Convalia HREHORCIUC

Vineri, 23 mai 2014, la Colegiul Naþional
„Eudoxiu Hurmuzachi“ din Rãdãuþi s-a desfãºurat simpozionul judeþean „Identitate ºi multiculturalitate în Bucovina“, manifestarea culturalã
constituind activitatea de final a proiectului
educativ „Identitate ºi multiculturalitate în
Bucovina“ - ediþia I, iniþiat în anul ºcolar 20132014 de un grup de profesori de la Colegiul
Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi“ din Rãdãuþi,
coordonaþi de doamna profesoarã Carmen Andronache, directoarea colegiului ºi preºedintã a
Societãþii pentru Cultura ºi Literatura Românã
din Bucovina, în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã „Regina Elisabeta“ din municipiul
Rãdãuþi.
În deschiderea manifestãrilor, directorul
adjunct al Colegiului Naþional „Eudoxiu
Hurmuzachi“ din Rãdãuþi, profesoara Luminiþa
Lãzãrescu, iniþiatoarea proiectului a mulþumit
ºcolilor partenere, profesorilor implicaþi în
proiect care ºi-au asumat cu deosebitã seriozitate calitatea de coordonatori ai elevilor ºi profesorilor organizatori, „dãruirea dumnealor fãcând
posibilã desfãºurarea activitãþilor de azi“.
Domnia sa a reamintit ºi obiectivele proiectului:
„Scopul acestui proiect este încurajarea interesului tinerilor pentru culturile comunitãþilor
etnice existente în spaþiul geografic bucovinean
într-un spirit de toleranþã ºi de respect reciproc.
Continuitatea proiectului se va baza pe diseminarea activitãþilor proiectului ºi a rezultatelor
acestuia ºi cãutarea unor parteneri din alte judeþe
pentru derularea proiectului ºi la scara altor
regiuni istorice din spaþiul românesc ºi organizarea unor ediþii interjudeþene ale concursului“.
Simpozionul s-a desfãºurat pe cinci secþiuni,
presãrate cu momente artistice cuprinzând melodii populare din folclorul comunitãþilor etnice
din Bucovina.
Secþiunea „Costume populare“ a fost coordonatã de doamnele profesoare de la Colegiul
Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi“ din Rãdãuþi,
Mirela Chelba ºi Angelica Popovici. Juriul acestei secþiuni a fost alcãtuit din Sextilia Crãciun-

ªcoala Gimnazialã Nr.3 „Mihai Eminescu“ din
Rãdãuþi, Gheorghe Dolinschi, vicepreºedinte al
Societãþii pentru Cultura Românã în Bucovina ºi
Lãcrãmioara Grigorciuc - ªcoala Gimnazialã
din Bãlcãuþi.
La secþiunea „Eu ºi lumea în care trãiesc“,
elevii participanþi au realizat eseuri în care au
povestit ce înseamnã pentru ei sã aparþinã unei
minoritãþi ºi în ce fel acest lucru se reflectã în
personalitatea lor ºi în atitudinea faþã de lume.
Coordonatorul acestei secþiuni a fost doamna
profesoarã Cristina Anfimov de la ªcoala Gimnazialã „Regina Elisabeta“ din Rãdãuþi. Juriul
care a apreciat lucrãrile în vederea acordãrii
titlului de „Cea mai bunã lucrare“ a fost format
din coordonatoarea secþiunii, alãturi de doamnele profesoare Carmen Andronache - Colegiul
Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi“ ºi Luminiþa
Cozariuc - ªcoala Gimnazialã „Sfânta Treime“
din Rãdãuþi.
O altã secþiune a simpozionului a constat în
prezentãri PPT - „Manifestãri religioase la
comunitãþile etnice din Bucovina“. Lucrãrile au
fost jurizate de un grup de profesoare de la
Colegiul Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi“:
Gabriela Coajã, Antoneta Lãzãrescu ºi coordonatoarea secþiunii, Miriam Leon-Postolache.
Secþiunea de prezentare a unor elemente cu
valoare de reper pentru comunitãþile etnice ºi
populaþia din Bucovina prin „Postere ºi
fotografii“ a fost coordonatã de profesoara Luminiþa Lãzãrescu, iar lucrãrile au fost jurizate de
profesorii: Adrian Grosariu - ªcoala Gimnazialã
,,Regina Elisabeta“, Mirela Chelba - Colegiul
Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi“, Constantin
Cocerhan - Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ din Suceava.
Secþiunea „Povestea din lume, lumea din
poveste“ - concurs de creaþie literarã s-a nãscut
din argumentul cã: „Într-o lume în care masificarea comunicãrii a devenit un scop în sine, sensul ºi substanþa comunicãrii au avut mult de
suferit. Concursul se adreseazã tuturor elevilor
de gimnaziu ºi de liceu ºi îºi propune sã releve

La începutul lunii martie 2014, am fost invitat personal de Uniunea Scriitorilor din Moldova
ºi de Comunitatea Ucrainenilor purtând numele
lui Petru Movilã din Chiºinãu (preºedinte Victor
Cojocaru) pentru a participa, în calitate de cel
mai bun traducãtor în limba românã al poetului
naþional al Ucrainei, Taras ªevcenko, la Simpozionul internaþional, închinat împlinirii a 200 de
ani de la ziua naºterii lui Taras ªevcenko.
Cu acest prilej, în ziua de 10 martie 2014, la
Casa Uniunii Scriitorilor din Moldova, a avut
loc simpozionul amintit, unde poetul-traducãtor
Ion Cozmei, a fost rãsplãtit cu douã distincþii
internaþionale: Diplomã de Excelenþã a Ambasadei Ucrainei din Chiºinãu pentru înalta contribuþie la popularizarea creaþiei lui Taras ªevcenko în Republica Moldova (ambasador
Serghei Pirojkov) ºi Premiul Relaþii Culturale
pentru traducere în limba românã a volumului de
poezii „Cobzarul“ de Taras ªevcenko al Uniunii
Scriitorilor din Moldova (preºedinte: Arcadie
Suceveanu). La simpozion, poetul Ion Cozmei a
prezentat cãrþile „Cobzarul“ de Taras ªevcenko,
ediþie bilingvã, Editura „Bukrek“, Cernãuþi,
2011, „Tinerele mele gânduri“, de Taras ªevcenko, ediþie bilingvã, Editura „Augusta“, Timi ºoara, 2005 ºi „Taras ªevecenko - poetul naþional al Ucrainei ºi receptarea lui în România“,
Editura „Tipo Moldova“, Iaºi, 2007.
Manifestarea a fost moderatã în limba românã de Arcadie Suceveanu, preºedintele Uniunii
Scriitorilor din Moldova, ºi de ambasadorul
extraordinar ºi plenipotenþiar al Ucrainei din
Chiºinãu, Serghei Pirojkov.

Zile de sãrbãtoare prilejuite de împlinirea
a 200 de ani de la naºterea poetului
naþional al Ucrainei, Taras ªevcenko
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La data de 18 martie 2014, la sediul Uniunii
Ucrainenilor din România, Ion Cozmei a fost
decorat cu medalia jubiliarã „200 de ani de la
naºterea lui Taras ªevecenko“, medalie conferitã
de Consiliul Ucrainean Mondial de Coordonare
de la Kiev, înmânatã de Alla Kendzera, secretara
Asociaþiei „Ucraina-Lumea“, asociaþie condusã
de poetul-erou al Ucrainei, Ivan Draci.
La 16 mai 2014, consulul general al Consulatului General al Ucrainei la Suceava, Vasyl
Boieciko, mi-a înmânat o invitaþie personalã din
partea preºedintelui Uniunii Naþionale a
Scriitorilor din Ucraina, domnul Viktor Baranov,
de a participa, în zilele de 18-22 mai 2018, la
Kiev ºi Cerkasy, la sãrbãtoarea ºevcenkianã internaþionalã „În familie liberã, nouã“.
Fiind singurul reprezentant al României la
aceastã sãrbãtoare ºevcenkianã internaþionalã,
poetul traducãtor Ion Cozmei a fost rãsplãtit de
alte importante distincþii: Medalia „Decoraþie de
onoare“ a Uniunii Naþionale a Scriitorilor din
Ucraina, conferitã de Oleksandr Bojko, vicepreºedintele Uniunii Naþionale a Scriitorilor din
Ucraina, o „Decoraþie jubiliarã“ a regiunii

Cerkasy (preºedinte V. Kovalenko) ºi Decoraþie
jubiliarã din partea regiunii Cerkasy (preºedintele administraþiei regionale din regiunea
Cerkasy, Iuri Tkacenko).
La 19 mai 2014, în piaþa Teatrului din Cerkasy, am depus flori la statuia lui Taras ªevcenko ºi am participat la Muzeul Teatrului la
prezentarea Enciclopediei lui ªevcenko, ediþie
academicã în 12 volume, în volumul al treilea
figurând cu o fotografie ºi un text reprezentativ
ºi poetul-traducãtor Ion Cozmei.
În seara aceleiaºi zile, am participat la
Filarmonica Regionalã, la un concert sãrbãtoresc de artã al colectivelor artistice din Cerkasy.
Ziua de 22 mai 2014 a fost una de înaltã þinutã ºi emoþie. Ea s-a petrecut la Kaniv, unde este
reînmormântat Marele Cobzar al ucrainenilor pe
dealul numit astãzi „Dealul lui ªevcenko“. La
muzeul de pe „Dealul lui ªevecenko“ a avut loc
ultima manifestare a forumului: Mãreþie spiritualã a lumii la Taras ªevecenko.
Ion COZMEI,
membru al Uniunii Scriitorilor din România
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Festivalul „Tradiþii ale ucrainenilor huþuli din Bucovina“
Duminicã, 11 mai a.c., în satul bucovinean
Paltinu, judeþul Suceava, s-a desfãºurat Festivalul „Tradiþii ale ucrainenilor huþuli din Bucovina“.
De data aceasta am participat la un festival
gândit ºi desfãºurat, aº zice, în douã acte sau în
douã pãrþi. Prima parte a cuprins tradiþiile
huþulilor în prelucrarea lemnului, inului ºi a
lânii, pictura pe lemn, încondeierea ouãlor,
tradiþii pascale, gastronomia huþulã, iar partea a
doua, program artistic.

ing. Boris Petraºuc. Aceste personalitãþi au fost
invitate în prezidiul festivalului ºi au rostit
alocuþiuni de salut.
Mai întâi participanþii au avut posibilitatea sã
viziteze Muzeul Satului din Paltinu, aflat în
clãdirea ºcolii, apoi, a urmat vizita la atelierele
din sala mare a Cãminului Cultural cuprinzând
prelucrarea lânii, încondeierea ouãlor, picturã pe
lemn ºi sticlã, obiceiuri pascale ºi ceva nou pentru mulþi participanþi, gastronomia sau mai bine
zis bucãtãria huþulã.
Pãltinenii s-au prezentat cu toate
uneltele tradiþionale de prelucrat lâna,
având ca unealtã de bazã - rãzboiul de
þesut. Doamna Elena Torac din Brodina
a venit cu un mare coº pascal încãrcat
cu produse tradiþionale cu care creºtinii
în noaptea Învierii Domnului se prezintã la bisericã pentru a fi sfinþite. Coºul
doamnei Torac cuprindea: pascã, ouã
albe, ouã roºii ºi ouã încondeiate, cârnaþi de casã afumaþi, muºchi de porc
afumat, aºa-zisa bujeniþã, slãninã afumatã, caº, precum ºi alte produse alimentare care fac parte din acest coº pascal. Tot doamna Torac Elena, o mare
meºterã în încondeierea ouãlor, s-a
prezentat la manifestare cu un coº plin
de ouã încondeiate. Doamna Valeria
Popescu, de asemenea, s-a prezentat cu ouã de
gãinã, raþã, struþ, superb executate ºi lãcuite.
Fiica ei, Valeria Pintescu,
absolventã a Liceului de Arte,
Secþia arte plastice, s-a prezentat cu picturã pe lemn.
Participanþii zãboveau în faþa
atelierului domniei sale, apreciind lucrãrile: Mama cu
pruncul, Rãstignirea lui Isus,
Portretul Domnului nostru
Isus Hristos ºi altele.
Pentru participanþi era o
mare surprizã prezenþa la festival a bucãtãriei huþule.
Doamna Felicia Sauciuc, fiind
localnicã, s-a prezentat, ca la

o clacã de cosit ºi strâns fânul, cu o mãmãligã de
barabule mare ºi caldã, ºi dupã o scurtã prezentare a mâncãrurilor specifice ºi a modului de
preparare, a invitat la masã, unde alãturi de acea
mãmãligã imensã se aflau sarmale, tochiturã cu
cârnaþi ºi carne de porc uºor afumatã, brânzã de
oi frãmântatã, caº, iar pentru a stinge, eventual,
un efect trecãtor, provocat de grãsimea mâncãrii,
a adus un ulcior cu huslincã din lapte nesmântânit dupã spusele sale.
De la Moldova-Suliþa, doamna profesoarã Nadia Boiciuc Lazãr, a venit cu ieºniþã, sãrmãluþe în
foi de sfeclã, plãcinte, turte fripte pe plitã (în
unele locuri se numesc „pleaþchi“, în altele „palineþii“ sau „paleaneþii“). De asemenea, a fost
prezentã ºi doamna Mariana Mechno din Izvoarele Sucevei, cam cu aceleaºi sortimente de mâncãruri, prezentate în cadrul atelierului cu mult
gust. Gospodinele au invitat participanþii la masã.
Partea a doua a festivalului a constituit-o programul artistic al formaþiilor „Nadia zamku“ din
Siret, „Polonynka“ Paltinu, „Izvoraºul“ al ªcolii
Gimnaziale Izvoarele Sucevei, „Nadia“ Cãlineºti-Cuparencu, grupul instrumental „Acorduri
huþule“ din Ulma. De asemenea, o bunã impresie
au fãcut-o cântãreþii Oblezniuc Felicia din
Câmpulung-Moldovenesc, Marocico Vasile ºi
Trifan Mircea din Ulma, precum ºi Constantin
Moisa din Ciumârna.

DE 1 IUNIE - NUMAI ZÂMBETE DE COPII

evidenþiat mai mulþi copii. Toþi au desenat din
imaginaþie aspecte din naturã, flori, fluturi, soare, copii dansând, casa pãrinteascã etc. Talentul
copiilor a fost evident, iar efortul lor rãsplãtit
pe mãsurã.
Cea mai micuþã participantã, o fetiþã de
aproape 5 ani, Grigoriciuc Cezarina-Iuliana din
Negostina a fost ridicatã în braþe de dl prof.
Robciuc Gheorghe, ca s-o vadã toþi cei prezenþi
când îi înmâna premiul I. Tot premiul I au mai
luat ºi alþi copii, majoritatea din Negostina:
Pâºlea Beatrice - 7 ani, Botnariuc Iustin - 6 ani,
Chideºa Lidia - 8 ani, Buzec Laura - 6 ani (premiul II). La premiul I mai pot fi menþionaþi ºi
alþi copii, de la alte ºcoli: Mandiuc Denisa,
Chiriliuc Alexandra, Comoriºtean DenisaMaria, Bândiu Alexandra.
Dna Torac Elena a venit tocmai de la
Brodina ca sã demonstreze meºteºugul încondeierii ouãlor, iar cei 4 copii, cu care s-a prezentat au realizat o frumoasã machetã din materiale
naturale, reprezentând un aspect din pãdurile de
la munte. Toate lucrãrile copiilor au alcãtuit o
expoziþie, care poate fi vizitatã oricând.
S-a cântat, s-a dansat, a fost o zi plinã de
bucurii, de zâmbete, iar la sfârºit toþi participanþii au primit diplome de participare ºi premii
dulci. Activitatea s-a încheiat cu o masã festivã.
„La mulþi ºi fericiþi ani!“ tuturor copiilor
lumii ºi dorim sã nu mai fie nici un copil în
lacrimi.

Aceastã amplã manifestare a fost pregãtitã de
cãtre un inimos grup de pãltineni, în frunte cu
domnul Ilie Sauciuc, inspector ºcolar pentru
minoritãþi din judeþul Suceava, care a deschis
festivalul, anunþând prezenþa la aceastã manifestare a prof. univ. dr. Timofte Macovei de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaºi,
nãscut ºi crescut în satul Paltinu. De asemenea,
domnul Ilie Sauciuc a salutat prezenþa la festival
a domnului Ion Marocico, deputat în Parlamentul României din partea Uniunii Ucrainenilor, a
primarului comunei Vatra Moldoviþei de care,
administrativ, depinde ºi satul Paltinu, a preºedinþilor UUR, din Iaºi, domnul profesor Victor
Hrihorciuc ºi din Botoºani, domnul Victor Semciuc, a majoritãþii membrilor comitetului UURfiliala Suceava, în frunte cu preºedintele, domnul

În zilele de 31 mai ºi 1 iunie 2014, la sediul
UUR - filiala Suceava, a fost sãrbãtoritã ziua
copiilor ucraineni. Anul acesta totul a fost organizat altfel faþã de anii precedenþi. S-au desfãºurat concursuri sportive, muzicale ºi de arte
plastice.
Dl preºedinte al UUR - filiala Suceava, ing.
Boreslaw Petraºuc, împreunã cu tot comitetul
au gãsit soluþii ºi metode noi pentru copiii
ucraineni, care au petrecut ziua în modul cel
mai plãcut.
Partenerii de organizare au fost: Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret, Clubul Sportiv „Ariadna“ din Suceava, Centrul Cultural
„Bucovina“, Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale, Uniunea Ucrainenilor din România.
Copiii ucraineni din România au trimis o
solie de pace pentru toþi cei ce au putere de a
decide: „Nici un copil în lacrimi“.
Concursul de creaþie, interpretare muzicalã
ºi ºah s-a desfãºurat la sediul UUR - filiala Suceava. Peste 130 de copii ucraineni din tot judeþul Suceava au participat la secþiunile preferate.
Cei de la ºah au fost împãrþiþi pe 2 categorii de
vârstã: 7-11 ani ºi 12-15 ani.
Totul a fost introdus în calculator, iar
câºtigãtorii s-au bucurat de diplomele ºi medaliile primite.
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La secþiunea 7-11 ani s-a remarcat Fraseniuc
Carina - Otilia, o fetiþã de 7 ani din Negostina,
care a primit Marele premiu - cupa ºi medalia.
Locul II a obþinut Sanduleac David-Mihai, iar
locul III, Rebenciuc Cãtãlin. S-au luat ºi câteva
menþiuni: Usatiuc Emanuel, Zvoriºteanu Beniamin ºi Barabaº Elisa.
La secþiunea celor mai mari, cupa ºi locul I a
fost adjudecat de Ovadiuc Emanuela, locul II Oblezniuc Teodora, locul III - Oblezniuc ªtefana.
Premiile au fost înmânate de cãtre dl ing.
Pânzaru Mihai ºi dl prof. Pânzaru Liviu-Vasile
de la Clubul Sportiv „Ariadna“. Ceilalþi copii
înscriºi la secþiunea „ªah“ au primit diplome de
participare.
La secþiunea muzicalã s-au interpretat cântece ucrainene la instrumente ºi voce. Câteva
nume: Barbir Vlãduþ, Lazaroff Daria, Lazaroff
Toma, Ciupercã Bianca. Grupurile vocale din
Paltinu ºi Cãlineºti-Cuparencu i-au încântat pe
cei prezenþi cu câteva melodii ucrainene cunoscute. Grupul vocal-instrumental de la Grãdiniþa
din Negostina a luat premiul I, datoritã dnei
educatoare Pâºlea Daniela, care i-a acompaniat
la mandolinã. Jurizarea la secþiunea muzicalã a
fost asiguratã de domnii profesori Cramar Nicolae ºi ªoiman Petru.
La secþiunea creaþie - desen în acuarelã s-au

Alexandra CEGA

Felicia GRIGORAª
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Mariola (Polonia), Floronomen[ cac ob`ect
dvuxz[qno< lecsicografii (na materiale
Russco-ucrainscogo slovarx M. Umanwa i
Spilci) - Iaremi Mariana (Ucraina), Jensci< discurs - István Keresztény, Keresztény
Erzsébet (Ucraina), Rol" i mesto frazeologizmov v prowesse obuqenix russcomu xz[cu
cac inostrannomu - Dumitru Emil (România),
Sintacsiqescie dominant[ cac marcer[
Cea de a VII-a ediþie a Simpozionului „Literaturã ºi culturã“, „Dialog intercultural“ ºi idiostilx pisatelx - Natalia Shatilova
Internaþional „Zilele culturii slave“ din Cluj- „Lingvisticã. Teoria ºi practica traducerii". (Ucraina), Prosodiqescie communicativn[e
Napoca s-a desfãºurat între 22 ºi 24 mai 2014. Prezentãm temele dezvoltate ºi supuse dezbate- component[ v dramatiqescih tecstah bucoManifestarea a fost organizatã de Departa- rii, aºa cum au apãrut ele în broºura simpozio- vinscih pisatele< - Ivanna Struk (Ucraina),
mentul de limbi ºi literaturi slave al Facultãþii nului: t la secþiunea „Lingvisticã“: Razvi- Semantiqescoe pole prostranstva (na matede Litere din cadrul Universitãþii „Babeº- tie russcogo xz[ca v sopostavlenii s raz- riale imën prilagatel"n[h ucrainscogo
Bolyai“, în parteneriat ºi cu sprijinul financiar vitiem rum[nscogo xz[ca - (po dann[m Rus- xz[ca) - Elena Kardashchuk (Ucraina); t la
al Uniunii Ucrainenilor din România - filiala sco-rum[nscogo slovarx innovawi<, mai secþiunea „Literaturã ºi culturã“: Xmbiqescie
Cluj, în colaborare cu Centrul Cultural Rus al 2013-mai 2014, T. VIII, Bucureºti, 2014) - metr[ v rum[nsco< i ucrainsco< literatuUBB ºi având ca partener media TVR Cluj. Maria Dumitrescu (România), „V hudo- rah 60-h - 70-h godov XIX veca - Krystynyia
Cele trei zile dedicate evenimentului au inclus jestvennom proizvedenii net negovorxyih Paladean (Ucraina), t Avtor i gero< v proze
M.D. Qulcova - Ramek Gafarov (Rusia),
urmãtoarele momente: Simpozionul
Interferenþe literare ale ideii de „suflet
Internaþional „Dialogul slaviºtilor la
mort“ la N. Gogol, A.Von Chamisso ºi P.
începutul secolului al XXI-lea“,
Süskind - Mihaela Herbil (România),
diverse manifestãri cultural-artistice ºi
Classiqescie
canon[ cul"turologio excursie prin oraºul de pe Someº.
qesco<
#stetici
tvorqescogo m[kleCercetãtorii ºi cadrele didactice ale
nix
Pavla
Roman]ca
i Nicit[ Stauniversitãþilor din Ucraina, Ungaria,
nescu
cac
osnova
dialoga
cul"tur- pa Georgia, Polonia, Kazahstan, Rusia ºi
radigma
formirovanix
duhovno<
România ºi alþi invitaþi de seamã ai
#stetici
Maria
Iakubovskaia
(Ucraina),
oraºului, care au luat parte la
Cul"turn[e
rum[nsco-ucrainscie
deschiderea simpozionului, au asculcon
tact[
v
svadebno<
obrxdnosti setat cuvintele de salut din partea
ver
no<
Bucovin[
Iulia Rusnak
Decanatului Facultãþii de Litere, ros(Ucraina),
Comunitatea
lingvisticã
ucraitite de prodecanul Facultãþii de Litere,
neanã
din
Marea
Britanie
Dorin
Chira
dl conf. univ. dr. Dorin Chira, de
Cuvântul
de
salut
rostit
de
cãtre
dl
prof.
dr.
Ioan
Ardelean,
(România),
Valenþe
semiotice
ale
(anti)
vicepreºedintele Uniunii Ucrainenilor
utopiei
în
filmografia
lui
Andrei
Tarkovski
preºedintele
filialei
Cluj
a
Uniunii
Ucrainenilor
din
România
(alãdin România, dl prof. univ. dr. Ioan
Ardelean, de dna Natalia Olegovna turi, de la stânga spre dreapta: dna Natalia Olegovna Mujenikova, dl - Cristian Paºcalãu (România), Rol"
Mujenikova, secretar II al Ambasadei conf. univ. dr. Dorin Chira ºi dna lector univ. dr. Katalin Balázs) Russcogo cul"turnogo wentra v osuyestvlenii cul"turno< missii uniFederaþiei Ruse din Bucureºti ºi,
versiteta
- Judit Bartalis (România),
bineînþeles, de cãtre gazda evenimentului, imën…“ - Lebovics Victória (Ungaria), OweÎntoar
cerea
la
limba
maternã ucraineanã.
directorul Departamentului de limbi ºi literaturi noqn[e slova v structure hudojestvennogo
Amintiri
Ioan
Semeniuc
(România), „Poza
slave, dna lector univ. dr. Katalin Balázs. Tot tecsta - Alla Agafonova (Ucraina), V[sca tradiw$&
“
Miha<lo
Nebelxc
- Paul Romaaici a fost prezentat cel de-al treilea numãr al z[vanix so znaqeniem otcaza v ucrainscom
niuc
(Ro
mâ
nia),
Hamlet
în
literatura
rusã volumului „Dialogul slaviºtilor la începutul dialogiqescom discurse - Natalia MaksyDiana
Tetean
(România),
Mircea
Eliade
pro
secolului al XXI-lea“ (nr. 1/2014, apãrut la miuk (Ucraina), Structura frazeologizmov s
sau
contra
Lev
Tolstoi.
Afinitãþi
elective
Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã), lucrare ce a componentom „ruca“/„mânã“ v russcom i
Claudia
Chircu
(România),
«
Dela
davno
minvãzul lumina tiparului cu sprijinul financiar al rum[nscom xz[cah - Maria Andrei (România),
Uniunii Ucrainenilor din România.
Xz[cov[e registr[ rusinscogo xz[ca v uvkih ide<“ ... C novomu perevodu Povesti
În plenul ºedinþei, personalitãþi de seamã ai tvorqestve E. Fenwica - Marianna Lyavinecz vremenn[h let» na rum[nsci< xz[c - Marina
unor universitãþi prestigioase din Ucraina, (Vengrix), Formirovanie ofiwialno-delo- Vraciu (România), Polimetrix v po#tiUngaria ºi România au susþinut urmãtoarele vogo stilx ucrainscogo xz[ca v conwe XIX qescom tvorqestve zapadnoucrainscih avtoprelegeri: C voprosu ob avtorstve drevne- - naqale XX v.: istoqnici issledovanix i rov 80-h godov XIX st. - Oksana Liubymova
russco< povesti o Dracule: lingvistiqe- problºematica - Yryna Marko (Ucraina), (Ucraina), Semiotica cabineta v romanah
scie dovod[ - Zoltán András (Ungaria), Oso- Dialectn[< tecst bucovinscih govorov v I.S. Turgeneva - Natalia Neaholova (Ungabennosti osveyenix ucrainsco< i russco< cognitivnom i pragmatiqescom aspectah - ria), Sfântul Gheorghe, participant la un
lingvistici v rum[nscih uqebnicah po Rusnak Natalia (Ucraina), Limbajul colocvial „Chaoskampf“ - Mihail-George Hâncu (Roîn predarea limbii polone - mânia), Osobennosti idiostilx Stepana
Anna Musial (România/Polo- Grui - Iulia Chyshkova (Ucraina), Câteva
nia), Dîalectna lecsica v ipostaze privitoare la istoricul scrierii la slavi re‚strah ucra&ns"cih slov- Onufrie Vinþeler (România), Mychailo Nebenicîv înkomovnih slîv, vi - leac, aniversare cernitã la 65 de ani de la
danih u XX st. - Olga Katsi- naºtere - Ion Petrovai (România); l la sec mon (Ucraina), Communi - þiunea „Dialog intercultural“: Dostoevsci< i
cativnax intenwix, modal" - Peterburg - István Keresztény, Keresztény
nost", ustanovca: c probleme Erzsébet (Ucraina), Issledovanix Kandora
differenwiawii termino- Boncala v oblasti ucrainsco< (rusinsco<)
ponxti< - Svetlana Shabat- dialectologii - Bárány Erzsébet (Ucraina),
Savka (Ucraina), Rusinsci< - Culinarn[e metafor[ v proze Vladimira
xz[c ili dialect[ - István Sorocina - Kalafatics Zsuzsanna (Ungaria),
Csernyicskó (Ucraina), Mode - Semantiqn$ osoblivost$ rumun$zm$v v
li otobraja]yie nomi- ucra&ns"c$< mov$ - Nicoletta Holovach (Ucrainawi] liw po intellectu- na), Nazvannx bl]d v bucovinscih govorah
al"n[m sposobnostxm v russ- Rum[nii i Ucrain[ - Borys Liudmyla
Fragment din nunta lui Karpo cu Motrea
cih i pol"scih soºwiolectah (Ucraina), C voprosu o slovah-colorativah z
(din piesa „Famila lui Kaidaº“)
(na materiale semantiqesco< L"va Tolstogo i Tomasa Manna - Nino
istorii xz[coznanix - Serhi Luchkanin derivawii) - Gustaw Michal Akartel (Polonia), Kvirikadze (Georgia), Lingvocul"turologi (Ucraina), Specificitatea toponimiei de origine Osnovn[e tendenwii razvitix prostogo qescie aspect[ perevoda colorativov s
slavã de pe teritoriul României - Marius Ilie predlojenix v sovremennom ucrainscom latinscogo xz[ca na ucrainsci< i russci<
Oros (România) ºi Cul"tura reqi - Mihai xz[ce - Elena Kulbabskaia (Ucraina), Agno - (na materiale „L]bovn[h #legi<“ Ovidix)
Kramar (România).
nim[ cac osobax categorix lecsici v slo- - Elena Mudryk-Ivanets (Ucraina).
Prezentarea comunicãrilor simpozionului s-a varnom sostave sovremennogo ucrainscogo
(Continuare în pagina 10)
desfãºurat pe parcursul zilelor de 22 ºi 23 mai xz[ca - Liudmyla Tkach (Ucraina), Mesto
în cadrul urmãtoarelor secþiuni: „Lingvisticã“, #timologiqescih issledovani< - Jakubowicz

A VII-A EdIæIE A „zILELoR CULTURII
SLAVE“ LA CLUj-nAPoCA
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9

(Urmare din pagina 9)

Obrazn$st" xc element rozmovnogo movlennx $ xc component movno& semantici Tatiana Hutsuleak (Ucraina), Innovawionn[e
podhod[ v prepodavanii ucrainscogo xz[ca
cac gosudarstvennogo v kcolah nawmen"kistv Zacarpat"x - Katyryna Marhytycs
(Ucraina), Spewial"nost" „Classiqescax
filologix“ v Qernoviwcom universitete v
rum[nsci< period - Inessa Makar (Ucraina);
t la secþiunea „Lingvisticã. Teoria ºi practica
traducerii“: Particularitãþi ale sistemului verbal într-un grai ucrainean (pe materialul graiului localitãþii Ruscova, jud. Maramureº) - Cris tina Silaghi (România), Decizii traductive în „Habarnam
în Oraºul Soarelui“
- Sanda Misirianþu
(România), Trãsãturi ale fonemelor
vocalice în unele
graiuri ucrainene
din Maramureº Ioan Herbil (România), „Slãbiciunea la
români“. Observaþii
privitoare la influenþa slavã asupra
limbii române, pe
baza ALR I,I ºi a
ALRM I,I (hãrþile 62
ºi 96: slab 'maigre')
- Adrian Chircu
(România), Conwept[ cac otrajenie
russco< i rum[nsco<
xz[cov[h
cartin mira - Catalin Balaj (Rum[nix),
Frazeologiqescax sistema s poziwii sovremenno< lingvistici: prinwip[ classificawii - Elmira Imanbekova (Cazahstan),
Traducerea frazeologismelor, a proverbelor ºi
zicãtorilor - Maþa Andreici (România), Aspecte
ideologice în trilogia „Habarnam“ de Nikolai
Nosov - Sanda Misirianþu, Radu Mârza
(România), Note pe marginea vulgarismelor
din filmul polonez „Tu eºti Dumnezeu“ (Jesteś
Bogiem) ºi a traducerii acestora în limba
românã - Ioana Diaconu-Mureºan (România).
Varietatea temelor prezentate ºi dezbãtute pe
parcursul celor douã zile a dus la discuþii rodnice în ceea ce priveºte rezolvarea numeroaselor probleme din domeniul slavisticii. Totodatã,
în urma polemicilor constructive purtate în

cadrul secþiunilor s-au conturat noi opinii ºi au
fost ridicate diverse probleme, care, cu siguranþã, îºi vor gãsi rezolvarea la viitoarele conferinþe dedicate studiilor ce privesc limbile,
literaturile ºi culturile slave.
ªi în cadrul celei de-a VII-a ediþii a „Zilelor
culturii slave“ momentele cultural-artistice au
fermecat audienþa. Mai întâi, în dupã-amiaza
zilei de 22 mai, în cadrul programului cultural
organizat de specializarea Limba ºi literatura
ucraineanã ºi filiala Cluj a Uniunii Ucrainenilor
din România, pe scena amfiteatrului „M. Eminescu“ (Facultatea de Litere) a avut lor premiera piesei de teatru „Familia lui Kaidaº“ („Ca< dakeva s$m'x“), o adaptare dupã povestirea

omonimã a lui Ivan Neciui-Levyþkyi, în interpretarea trupei de teatru amator a filialei clujene a uniunii amintite (coordonatori Mihaela ºi
Ioan Herbil). În rolurile principale au evoluat
studenþi ucraineni de la Specializarea limba ºi
literatura ucraineanã a Facultãþii de Litere, precum ºi de la alte facultãþi ºi universitãþi clujene,
ºi anume: Svetlana Laviþã, Oxana Lupºac, Alexandra Covaci, Natalia Bodnariuc, Gina Bodnariuc, Alexa Bout, Liviu Romaniuc, Serioja Hrin,
Mihai Bodnariuc ºi Ioan Polianciuc. Lor li s-au
alãturat prietenii ºi admiratorii culturii ucrainene: Lenuþa Negrea, Georgiana Grigorian,
Borodi Petre ºi Borodi Vasile. Menþionãm cã
piesa de teatru, ca de altfel ºi celelalte momente
ale manifestãrii, a fost filmatã integral de TVR
Cluj, sub coordonarea dnei Maria Cinar-Jiga.

Filiala iaªi a UUR se implicã
în acþiUni caRitabile
În ziua de 13 mai 2014, începând cu orele
18:30, pe scena Teatrului Naþional din Iaºi a
avut loc un spectacol umanitar „Suflul speranþei“, banii strânºi din vânzarea biletelor urmând
sã fie donaþi cazurilor umanitare. Evenimentul
a fost organizat de Universitatea de ªtiinþe
Agricole ºi Medicinã Veterinarã
(USAMV) în parteneriat cu Asociaþia „Calea Vieþii. Tineri pentru
bãtrâni. Bãtrâni pentru tineri“ ºi
Opera Naþionalã Românã (ONR)
din Iaºi, în cadrul proiectului umanitar „Puþin pentru tine, mult pentru alþii“, ajuns la cea de-a III-a
ediþie ºi care vizeazã organizarea
de acþiuni umanitare dedicate sprijinirii a douã studente din cadrul
USAMV, care se confruntã cu probleme medicale deosebit de grave.
Pe scena Teatrului Naþional în
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aplauzele unui public foarte numeros ºi select
s-au prezentat colective ºi soliºti prestigioºi
printre care amintim: Corul „Trysaghion“ al
Mitropoliei din Iaºi, Cvartetul Mezzo, soprana
Cristina Grigoraº, duetul vocal Delia Munteanu
ºi Ionuþ Ciubotaru, tenorul Andrei Fermeºanu,

Din reacþia publicului ºi dupã aplauzele frenetice ale celor prezenþi în salã, putem declara
cã reprezentaþia a fost un adevãrat succes. Îi
felicitãm ºi cu aceastã ocazie pe toþi cei care au
evoluat în piesã, dorindu-le multe ºi noi realizãri în domeniu ºi în viaþã. Sperãm ca Uniunea
Ucrainenilor sã mai acorde ºansa ca dramatizarea sus-menþionatã sã poatã fi jucatã ºi cu alte
ocazii pe scene din sânul comunitãþii ucrainene
din România.
Pe parcursul celor trei zile a fost deschisã
expoziþia de fotografii cu titlul „100 de ani de la
vizita ultimului þar, Nicolae al II-lea, în
Constanþa“.
În seara zilei de 23 mai, la Muzeul etnografic al Transilvaniei din
Cluj-Napoca, a avut loc
programul liric „Ora de
bilingvã“, în interpretarea trupei de teatru
„Memoris“ (în regia lui
László Vadas). A urmat
un extraordinar moment
muzical al ansamblului
„Voci transilvane“ (dirijor Adrian Corojan), care
a interpretat piese din
repertoriul slav. Aceste
programe culturale au
fost organizate de Centrul Cultural Rus al
UBB, condus de dna lector dr. Judit Bartalis.
Cea de-a treia zi a
evenimentului a fost de dicatã excursiei prin urbea de sub poalele Fe leacului, prilej cu care
oaspeþii noºtri, dar chiar
ºi cei din Cluj-Napoca, au putut vedea sau
revedea cele mai importante ºi pline de istorie
locuri ºi edificii culturale ale oraºului.
În încheiere, aducem mulþumiri Uniunii
Ucrainenilor din România pentru sprijinul
financiar acordat în organizarea ºi desfãºurarea
evenimentului, în special dlui preºedinte ªtefan
Buciuta, dlui Ion Robciuc - preºedintele
Comisiei de Culturã a UUR ºi dlui Ioan Ardelean - preºedintele filialei Cluj a UUR. De
asemenea, îi felicitãm pe organizatorii manifestãrii, lector dr. Katalin Balázs, conf. dr.
Diana Tetean ºi lector dr. Judit Bartalis, îndreptându-ne gândul la cea de-a VIII-a ediþie a
„Zilelor culturii slave“.
Ioan HERBIL
dans argentinian, spaniol în interpretarea unor
balerini de prestigiu de la Opera Românã din
Iaºi. Filiala Iaºi a UUR a fost prezentã cu formaþia „Veselka“ coordonatã de prof. Rodica
Fãliºteanu, care a prezentat dansul ucrainean
„Hopak“, apreciat ºi îndelung aplaudat de
publicul spectator. Tinerii noºtri dansatori au
arãtat încã o datã cã sunt pregãtiþi sã participe
alãturi de formaþii ºi soliºti consacraþi la spectacole omagiale, dar ºi cu scop caritabil. Le
mulþumim ºi le urãm sã urce pe cele mai înalte
trepte ale mãiestriei artistice în domeniul pe
care ºi l-au ales.
„Ne dorim din toatã inima ca prin
acest spectacol umanitar sã putem sprijini financiar în continuare tratamentele
de specialitate, necesare celor douã
tinere. Pe aceastã cale, aducem mulþumiri Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei, parohiilor, ºcolilor ºi sponsorilor
care s-au implicat“, a declarat Carmen
Olguþa Brezuleanu, coordonatorul campaniei umanitare
Victor HRIHORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR
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Ucraina - premiUl internaţional pentrU pace
Joia trecutã, am fost surprinsã de un telefon,
venit din partea unui prieten din Cernãuþi, Iurie
Levcik, care îºi exprima mirarea de ce nu ne-a
vãzut la spectacol, cu o searã înainte, când a
evoluat ºi o concurentã din Ucraina. De cinci
ani, de când Ucraina este prezentã la Festivalul
internaþional de muzicã uºoarã pentru copii TI
AMO, aveam prilejul sã-l întâlnim pe domnul
Iurie ºi sã ne bucurãm împreunã de evoluþiile
frumoase ale fetelor pe care dumnealui le-a
descoperit, le-a pregãtit ºi le-a adus la Oneºti.
Aflând pricina absenþei din anul acesta, prietenul nostru a stãruit, cu suficientã putere de
convingere, cã trebuie sã fiu prezentã, în cea dea doua zi a concursului, când urma sã evolueze
cea de-a doua concurentã, cu care s-a prezentat
anul acesta, ºi, implicit, la Gala Festivalului,
când este posibil s-o ascult ºi pe prima. A adãugat un amãnunt interesant, anume cã cea de-a
doua reprezentantã a Ucrainei va cânta în limba
românã, aspect firesc pentru zona din care
provine, regiunea Cernãuþiului, întrucât dumnealui este iniþiatorul unui centru cultural de
promovare a limbii ºi culturii române „Perla“,
cu sediul în Cernãuþi.
Am fãcut bine cã am dat ascultare invitaþiei
primite, cãci, astfel, am reuºit sã fiu prezentã ºi
la cea de-a XIX-a ediþie a festivalului oneºtean,
care fiinþeazã, iatã, de aproape douã decenii.
Comparativ cu tot ce am mai vãzut, ediþia
din anul acesta s-a caracterizat printr-o notã, în
plus, de sobrietate ºi chiar de expresivitate.
Pentru prima oarã, fiecare evoluþie pe scenã a
fost susþinutã, cu pregnantã contribuþie la ridicarea calitãþii actului artistic pus în scenã, o
trupã de balet de la Palatul Copiilor din Cluj.
Este vorba de trupa „Arlechino“, condusã de o
profesoarã expert, Tatiana Cignolini, care s-a
autoinvitat la Oneºti, anul acesta, pentru a realiza ilustraþia coregraficã a Festivalului, demers
ce s-a finalizat printr-o vãditã sporire a calitãþii
artistice.
Ca ºi la ediþiile precedente, au fost înscriºi
mulþi concurenþi, 47, veniþi din 12 þãri strãine,
de pe patru continente, anume: Italia (þarã cofondatoare a Festivalului), Malta, Spania, Elveþia, Suedia, Ucraina, Belarus, Republica
Moldova, Georgia, Turcia, Bulgaria, Albania.
Premiile speciale, menþiunile ºi, respectiv,
premiile I, II ºi III au fost acordate, în cadrul
fiecãreia dintre cele trei categorii de vârstã: 6-8,
9-11, 12-14 ani. Trofeul festivalului, anul acesta, a fost cucerit de o talentatã interpretã, posesoare a unei voci excepþionale, care a reprezentat Turcia, pe nume Sara Güzel. De menþionat cã aceastã concurentã are cetãþenie dublã
ºi cã anul acesta, a þinut sã demonstreze cã
poate cânta la fel de frumos ºi în limba românã.
Pe mine m-au impresionat, se înþelege, participantele care reprezentau Ucraina, anume
Nicorici Emilia, 11 ani, care a obþinut Menþiunea I a Casei de Culturã a Sindicatelor din
Oneºti, pentru interpretarea, în limba românã, a
cântecului „M-am îndrãgostit de samba“, ºi,
respectiv, Ekaterina Sergheeva, 13 ani, care a
obþinut Premiul Special pentru cel mai bun text
liric, oferit de Centro Orafo Pistoia (Italia),
pentru cântecul „Potribno“ („Este necesar“), pe
versurile Oksanei Roºca. De asemenea, m-au
impresionat mult douã foarte reuºite aranjamente muzicale, bazate pe cântece populare.
Unul a fost interpretat de o concurentã de 7 ani
din Bacãu, care a obþinut Menþiunea I pentru
cântecul „Dirli, da“. Al doilea a fost un cântec
de leagãn georgian, interpretat cu mare sensibilitate artisticã de o tânãrã cântãreaþã din
Georgia, în vârstã de 14 ani, Nino Gvajava.
Interpretarea ei a ºi fost rãsplãtitã cu Premiul al
II-lea la aceastã categorie de vârstã.
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Nu am rezistat tentaþiei de a o aborda ºi pe
aceastã concurentã, mai ales cã exista posibilitatea de a ne înþelege în limba rusã. De altfel,
m-am apropiat de ea însoþitã ºi de o profesoarã
de englezã, pentru orice eventualitate. Bucuroasã, fata ne-a rãspuns frumos, amabilã, cãci
vorbea fluent ambele limbi. Am rugat-o sã
rezume conþinutul cântecului, pe care l-a interpretat, cu o deosebitã participare afectivã, ceea
ce ea a ºi fãcut, impresionându-ne ºi mai mult.
Mai întâi, s-a arãtat foarte plãcut surprinsã de
faptul cã a fost abordatã aici, cãci nu se aºteptase. Apoi, pentru cã interpretarea ei a plãcut, în
ciuda faptului cã a fost într-o limbã necunoscutã publicului. Ne-a mai mãrturisit cã fusese
foarte emoþionatã, deoarece s-a aflat pe o scenã
de concurs internaþional pentru prima oarã.
Modestã, a declarat cã totul, dar absolut totul, i
se datoreazã profesoarei ei, care a pregãtit-o ºi
a încurajat-o. Despre cântec, a preferat sã vorbeascã în limba rusã, îi venea mai la îndemânã.
Mi-a spus, aºadar, cã este vorba despre dragostea de mamã, atât pentru copil, cât ºi pentru
patrie. O mamã cântã copilului sãu, în timp ce
îl leagãnã, menindu-i un viitor fericit, cum este
firesc. În acelaºi timp, mama este conºtientã cã
ar putea apãrea ºi eventualitatea ca patria sã
aibã nevoie de el ca soldat, prin urmare, este
pregãtitã, încã de pe acum, sã-l dãruiascã
patriei, când aceasta o va cere.
Se înþelege cã nu mi-am putut reprima
impulsul de a o felicita ºi pe doamna profesoarã, tot în limba rusã, oferindu-i flori. La rândul meu, am primit în dar adresa de mail, a
dumneaei ºi a laureatei, ceea ce mi s-a pãrut
deosebit de gentil. Neapãrat cã relaþia de prietenie, abia înfiripatã, va continua sã rodeascã.
O altã notã de inedit, în cadrul acestei ediþii,
au adus-o învitaþii din ediþiile precedente. Cum
anul acesta a fost resimþitã , în sens negativ,
prezenþa foarte slabã a bãieþilor, doar trei, organizatorii au avut ideea fericitã de a-i readuce pe
scena oneºteanã, cu titlu de invitat special, pe
doi bãieþi, pe aceia care au fost câºtigãtorii tro-

feului, respectiv, anul trecut (Adrian ªtefan
Ivan, 7 ani, „micul magician cu glas de înger“),
ºi în 2007, (ªtefan Atârgoviþoaie, 6 ani, care în
prezent este considerat deja vedetã atât în þarã,
cât ºi în Italia).
În cadrul
celei de-a XIX-a ediþii a
Festivalului de muzicã uºoarã pentru copii TI
AMO de la Oneºti, au fost acordate premii nu
doar copiilor participanþi, ci ºi unor persoane
adulte, dintre cele care descoperã ºi pregãtesc
copiii talentaþi, dintre cele care contribuie nu
doar la promovarea vocilor valoroase în lume,
ci ºi la iniþierea unor schimburi cultural-artistice, la înnodarea unor legãturi de prietenie
trainice între copii din diferite þãri, la întãrirea
spiritului de pace.
Anul acesta, doamna Genovia Elisei, o româncã din Italia, vicepreºedintã ºi coautoare a
festivalului, a înmânat, în calitatea sa de
ambasador al pãcii, patru premii, din partea
Comitetului internaþional de organizare ºi promovare a festivalurilor pentru copii, cu sediul în
Italia, care au fost acordate membrilor juriului,
pentru activitatea acestora, susþinutã în domeniu, timp de peste cinci ani. Premiaþii proveneau din patru þãri: Germania (Michael BeckHamlescher, profesor, dirijor, muzician), Elveþia (Yvette Moiano, organizator al „Starsvoices
Festival“), Georgia (Darejan Geperidze, directoare a „Tetri Tolia Center-Tbilisi“) ºi Ucraina
(Iurie Levcik, director al Centrului Bucovinean
de Artã ºi Culturã România-Ucraina).
Concurenþii nu au primit doar premii, ci ºi
invitaþii la anumite festivaluri internaþionale
pentru copii, cu care „TI AMO“ este înfrãþit, în
Italia, Georgia, Elveþia ºi în Ucraina. Ultima
þarã a devenit înfrãþitã, începând cu anul acesta,
a precizat domnul Teodor Adobricãi, preºedintele Festivalului. Este vorba despre Festivalul
internaþional de interpretare vocalã ºi instrumentalã „Vise printre stele“ din Cernãuþi, al
cãrui coordonator este profesorul Iurie Levcik.
Prin intermediul Festivalului „TI AMO“
care, iatã, se apropie de ediþia sa jubiliarã, a
XX-a, oraºul nostru s-a fãcut cunoscut în lume,
þara noastrã este respectatã ºi pe acest plan.
Valeria ªOUCALIUC

Desigur, deºi cu sãnãtatea ºubrezitã de povara anilor ce-l apropie
de un secol, de reumatismul, tromboflebita
ºi alte boli cronice, îl
menþin încã în viaþã
îngrijit fiind de nepoata Ana Harasemciuc ºi soþul ei Nicolai. S-a
cãsãtorit cu Ana Serghi ºi a trãit cu ea 61 de ani
având 13 copii dintre care 7 au murit de mici ºi
6 i-a crescut (patru bãieþi ºi douã fete) ºcolindu-i câte 8 clase. În 1999, i-a murit soþia
rãmânând nu singur, ci cu Dumnezeu - îmi
mãrturiseºte - unii copii în viaþãcare locuiesc
în aceeaºi comunã, nu-l uitã ºi îl ajutã în situaþia în care se aflã. Când se mai putea deplasa
în cârje trecea ºi pe la domiciliul meu pentru
tratamentul indicat de medici care-i ameliora
suferinþele. În anii din urmã, nu l-am mai zãrit
el nemaiputând a se deplasa. Dar în diversele
discuþii avute cu el am aflat câte ceva din
secretul longevitãþii sale. Mod de trai pe care-l
bãnuiam: viaþã cumpãtatã cu alimente din propria gospodãrie, el fiind crescãtor de animale ºi
muncitor forestier. Dar trãind în aerul de
munte, adicã cu viaþa „la înãlþime“, i-a simþit
din plin efectul revigorant pentru vârsta la care
a ajuns!

Viaþa „la înãlþime“
Satul Bobeica.Cãtunul Zubrâu. Vârf de
munte cu altitudinea de 1313 m. Am ajuns nici
nu ºtiu de câte ori „pe acest tãrâm de vis“ cu
piscurile adeseori, iarna, „mascate“ de norii
alburii ºi de glugile omãtului. Pentru cine ºtie
ce cazuri de boalã cum spune o vorbã de-a
noastrã „de la cei cu þâþa-n gurã pân la cei cu
barba surã“. Printre aceºtia din urmã, într-una
din cãsuþele cocoþate pe ici colo mai întâlnesc
un vechi pacient care în ciuda legilor aspre ale
habitatului „la o asemenea înãlþime“ prin anii
ce-i poartã pe umeri, deºi chinuit de ani ºi ani
de mai multe boli, tratat chiar ºi de mine, prin
zile de la Dumnezeu, a împlinit de curând 96
de ani, fiind unul, cred, dintre puþinii longevivi
cu o asemenea vârstã, ºtiuþi de mine pe
meleagul de la cumpãna apelor, cum denumesc
aºezarea Izvoarele Sucevei. Fiind, la rândul
meu, împãmântenit pe aceste plaiuri prin cãsãtorie ºi serviciu, totdeauna octogenarii, nonagenarii mi-au stârnit respectul desãvârºit publicându-mi-se despre viaþa lor, diverse note,
însemnãri la ziar. În cazul de faþã e vorba
despre Vasile Popiuc al lui Nichita nãscut la 18
aprilie 1918 în ªipotele Sucevei (Ucraina).

Decebal Alexandru SEUL
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8 mai 2014, mare Cerc
Pedagogic la Grãdiniþa cu Program
Normal din Negostina, judeþul
Suceava - sat cu aproximativ 80%
din populaþie de etnie ucraineanã.
Dacã acum aproximativ 40 de
ani, copiii mici veneau la grãdiniþã
cunoscând doar limba maternã
ucraineanã, astãzi ei vorbesc bine
douã limbi ºi datoritã strãdaniei celor douã doamne educatoare foarte
bine pregãtite profesional care
depun mult suflet în tot ceea ce fac.
La grupa mare „Albinuþele“,
iniþiatoarea activitãþii a fost doamna educatoare Fraseniuc Ramona,
absolventã a Liceului Pedagogic
„O. Makovei“ din Cernãuþi, promoþia 1996. Activitatea a fost din

domeniul psihomotor (educaþie fizicã), având ca temã „În excursie“.
Obiectivele propuse: dezvoltarea
calitãþilor motrice ºi consolidarea
deprinderilor motrice au fost atinse
la cel mai înalt nivel. Copilaºii s-au
descurcat de minune ºi au fost rãsplãtiþi cu medalii dulci.
Doamna educatoare Pâºlea Daniela, absolventã a Liceului Pedagogic Suceava, cât ºi a Universitãþii Bucureºti - Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine, specia-

CERC PEdAGoGIC LA
GRÅdInIæA dIn nEGoSTInA
litatea limba ucraineanã - limba
rusã, a pregãtit un interesant material documentar cu tema „Domeniul psihomotor în arealul activitãþilor din grãdiniþã“. Practicarea
exerciþiilor fizice ºi a jocurilor încã
din cele mai vechi timpuri de cãtre
om a avut ca scop menþinerea
sãnãtãþii fizice ºi psihice contribuind la educarea conduitei

de 10 ani ºi eram foarte sigurã cã
va continua ideile ºi opþiunile
mele. Copiii de la Grãdiniþa din
Negostina vorbesc douã limbi,
româna ºi ucraineana maternã.
Preocuparea educatoarelor de a-i
învãþa corect cele douã limbi, a
fost mereu pe primul plan prin
toate activitãþile care se desfãºoarã
la grãdiniþã. Am ascultat cu alte
ocazii copiii recitând versuri în
limba ucraineanã, interpretând
cântece în limba ucraineanã ºi
dialogând în limba lor maternã.
Activitatea de educaþie fizicã
din ziua respectivã a fost consolidatã prin vizionarea dansurilor
ucrainene în interpretarea copiilor
de la Ansamblul „Cervona kalyna“. A fost o fantasticã surprizã
pentru asistenþã, iar aplauzele au
dovedit cã acest ansamblu meritã
toatã lauda ºi tot respectul, deoarece reprezintã ºcoala ºi comuni-

tatea ucrainenilor din Negostina.
Bazele acestor dansuri au fost puse
tot la grãdiniþã, când au învãþat
primele miºcãri, primii paºi.
O altã surprizã pentru doamnele
educatoare prezente la cerc a fost
vizitarea Muzeului „Casa þãrãneascã“, cât ºi a Bibliotecii ucrainene din cadrul Organizaþiei locale
a UUR, unde au rãmas profund
impresionate ºi au consemnat în
„Cartea de onoare“.
Câteva impresii ale doamnelor
educatoare referitoare la activitãþile organizate: activitatea metodicã a fost foarte reuºitã, antrenantã, atractivã; naturaleþe, veselie,
miºcare, echilibru; bucurie, relaxare; seriozitate, plãcere, iubire
pentru copii; perseverenþã, model
pentru alþii - felicitãri; educaþia din
tinereþe ºi-a lãsat amprenta ºi pe
dezvoltarea profesionalã.
Toate aceste aprecieri reprezintã o dovadã a profesionalismului
doamnelor educatoare, care nu uitã
cã ucrainenii sunt oameni harnici,
ospitalieri, deschiºi la dialog,
comunicare ºi colaborare.
În încheiere, s-au fãcut poze în
grupuri mai mici sau mai mari.
Felicia GRIGORAª

morale ºi la formarea unor trãsãturi pozitive de voinþã ºi caracter,
formând personalitatea copilului.
Pentru mine, mai mare bucurie
decât invitaþia de a participa la
aceastã activitate nici nu se putea.
Am primit-o cu multã emoþie,
deoarece aici mi-am desfãºurat
activitatea timp de 35 de ani.
Doamnele educatoare, fostele mele
eleve mi-au umplut inima de
bucurie. Cu doamna Daniela Pâºlea am fost colegã de serviciu timp

participanþilor de cãtre dl Miculaiciuc Gavrilã,
preºedintele filialei arãdene a UUR.
Au obþinut locul I ºi vor reprezenta judeþul
Arad la etapa naþionalã a Concursului de
recitare a poeziei ucrainene, care se va desfãºura în luna iunie în judeþul Maramareº, urmãtorii elevi: Hantig Andreea (clasa I, ªcoala
Primarã Dud), Kifa Bianca (clasa a II-a, ªcoala
Primarã Dud), Hancik Simona (clasa a III-a,
ªcoala Primarã Dud), Masniþa Nicoleta (clasa
La 25 mai a.c., filiala Arad a Uniunii Ucrai- dezbaterilor, au fost desemnaþi cei mai buni a IV, ªcoala Primarã Dud, Chifa Maria (clasa a
V-a, ªcoala Gimnazialã Chier), Pintea Irina
nenilor din România a organizat în comuna recitatori.
În final, au fost înmânate diplome ºi premii (clasa a VI-a, ªcoala Gimnazialã din Tîrnova),
Tîrnova cea de-a II-a ediþie a Concursului de
Oprean Florentina (clasa a VII-a,
recitare a poeziei ucrainene, etapa
ªcoala Gimnazialã din Taut), Hanþig
judeþeanã.
Alexandra (clasa a VII-a, ªcoala
La aceastã manifestare au parGimnazialã din Taut).
ticipat elevi din ºcolile în care se
Dl Miculaiciuc Gavrilã, preºedinstudiazã limba ucraineanã. În
tele filialei arãdene, le-a mulþumit
deschiderea concursului, celor
tuturor celor care au depus efort penprezenþi li s-au adresat dna prof.
tru ca aceastã activitate cultural-eduHanþig Anna ºi preºedintele ficativã sã aibã loc, cu sprijiul pãrinlialei Arad a UUR, dl Miculaiciuc
þilor ºi i-a invitat sã participe activ la
Gavrilã, subliniind importanþa
astfel de manifestãri.
studiului limbii ucrainene.
Manifestarea s-a încheiat cu o
Pentru buna desfãºurare a
masã
festivã oferitã de UUR celor
concursului a fost desemnatã o
prezenþi,
într-o atmosferã prietecomisie de jurizare, formatã din
neascã,
plinã
de voioºie.
profesorii: Preda Ileana Pasca vicepreºedinte, Raþiu Viorica prof. Anna HANÞIG
secretar, Hanþig Anna - membru,
Curac Maria - membru. În urma

Concursul de recitare a poeziei
ucrainene la Tîrnova, faza judeþeanã
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Concursul regional „Istoria çi tradiÆiile ucrainenilor“
organizat la Colegiul naÆional „Mihai Eminescu“ din Suceava
În Calendarul concursurilor interjudeþene/regionale ale Ministerului Educaþiei Naþionale pentru anul ºcolar 2013 - 2014 a fost inclus
Concursul regional „Istoria ºi tradiþiile ucrainenilor“, pe baza proiectului educaþional iniþiat de
Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ din Suceava ºi coordonat de cãtre prof. Mihoc Lucia.
Acest concurs se aflã la cea de-a V-a ediþie, fiind
o continuare a celui care se regãsea în CAEN sub
denumirea de „Împreunã în diversitate“. La
propunerea doamnei consilier din Ministerul
Educaþiei Naþionale, prof. Elvira Codrea, proiectul a fost adaptat pentru a se adresa elevilor ºi
profesorilor de limba maternã ucraineanã de pe
teritoriul þãrii.
În cadrul proiectului „Istoria ºi tradiþiile
ucrainenilor“ ne-am propus ca obiectiv general
antrenarea tinerilor aparþinând minoritãþii ucrainene în activitãþi comune menite sã promoveze
tradiþiile locale ºi dialogul intercultural, iar ca
scopuri specifice: intensificarea relaþiilor dintre
ucrainenii de pe teritoriul României, prin cu-

noaºterea tradiþiilor specifice fiecãrei zone ºi
evidenþierea elementelor comune; cultivarea
respectului atât pentru valorile propriei culturi,
cât ºi pentru valorile altor culturi; promovarea
dialogului intercultural ca proces prin care tinerii dezvoltã abilitatea de a acþiona într-un mediu
cultural cât mai complex; întãrirea parteneriatelor dintre ºcoli, autoritãþile locale ºi reprezentanþii filialelor UUR în vederea dezvoltãrii ºi
promovãrii bunelor relaþii; evidenþierea contribuþiei diferitelor culturi la patrimoniul ºi stilul
de viaþã al tinerilor; dezvoltarea comunicãrii sociale prin activitãþi în echipã.
Concursul s-a desfãºurat pe douã secþiuni:
1. Secþiunea de fotografie, cu urmãtoarele
cinci teme: obiceiuri ºi tradiþii (Sãrbãtorile de
iarnã în familie/ localitatea mea (de exemplu cina din Ajun, colindãtorii, slujba religioasã etc.);
obiecte tradiþionale (de exemplu costume tradiþionale vechi, autentice, vase, ºtergare cu motive
populare, ouã încondeiate, diferite obiecte,
instrumente muzicale specifice etniei, podoabe
tradiþionale etc.); obicei de nuntã/botez; tradiþia
de Paºti; satul/ºcoala mea.
Participanþii la concurs au expediat prin poºtã
câte o fotografie pentru fiecare temã, format A4,
pe adresa colegiului.
2. Eseul pe tema „Preþuim comorile noastre“ trebuia sã conþinã 2-3 pagini scrise în limba
ucraineanã maternã, putând fi însoþit de o prezentare power point de maxim 20 slide-uri (ima gini comentate referitoare la eseu ºi alte informaþii sugestive).
Elevii au trimis fotografii ºi eseuri însoþite de
prezentãri în PPT pe adresa indicatã în regulament. Au participat elevi din judeþele Maramu reº, Timiº, Botoºani ºi Suceava îndrumaþi de
profesorii Semeniuc Marius, Greceniuc Narcisa,
Clemcovici Mariana, Vatamaniuc Iuliana, Fra -
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seniuc Diana, Plecan Narcisa, Crainiciuc
Antoneta, Mazureac Alina, Mãdrãºteanu Loredana, ªtefan Georgeta, Divisevici Ana Maria,
Clempuºac Maria ºi Mihoc Lucia.
Etapa finalã a concursului s-a desfãºurat
miercuri, 30 aprilie 2014, în aula Colegiului
Naþional „Mihai Eminescu“ din Suceava. Aici a
fost amenajatã o expoziþie de fotografie care a
surprins cele mai frumoase costume specifice
ucrainenilor, sãrbãtorile de Crãciun, Boboteazã,
coºuri pregãtite de Sf. Paºti, diverse podoabe
tradiþionale, ouã încondeiate, motive ucrainene,
dansuri ucrainene etc. Prezentãrile eseurilor în
PPT au evidenþiat foarte multe aspecte interesante specifice diverselor sãrbãtori sau evenimente din viaþa omului: Ajunul Crãciunului la
ucraineni, încondeierea ouãlor la ucrainenii
huþuli, obiceiul de nuntã la ucraineni, obiceiuri
de Duminica Floriilor, bucãtãria huþulã, sãrbãtorile de primãvarã, tradiþii de Crãciun ºi de Sf.
Paºti, ziua Sfântului Gheorghe ºi multe altele.
Cuvintele de „bun venit“ au fost adresate din
partea conducerii colegiului de cãtre doamna director adjunct, prof. Gabriela Cazac,
care a subliniat importanþa derulãrii unor
astfel de concursuri, mai ales cã judeþul
Suceava este cunoscut ca fiind multietnic,
iar ucrainenii exceleazã în pãstrarea tradiþiilor ºi obiceiurilor, transmiþându-le, din
generaþiei în generaþie. De asemenea, a
precizat cã în cadrul Colegiului Naþional
„Mihai Eminescu“ se studiazã limba
maternã ucraineanã de cãtre foarte mulþi
elevi, iar grupul „Vyºyvka“, îndrumat de
doamna Mihoc Lucia a participat cu succes
la concursuri ºi la activitãþi extraºcolare de
prestigiu încã de la înfiinþarea lui. La final
a urat succes tuturor participanþilor.

Grupul vocal ucrainean „Nadia“ de la ªcoala
Gimnazialã din Cãlineºti-Cuparencu sub îndrumarea doamnei profesoare Mãdrãºteanu
Loredana ºi grupul vocal „Vyºyvka“ au oferit
celor prezenþi un frumos buchet de cântece
ucrainene.
Doamna prof. Mihoc Lucia a oferit diplome
câºtigãtorilor de la cele douã secþiuni, felicitându-i pe elevi ºi pe profesorii care i-au îndrumat.
De asemenea, a mulþumit domnului ing. ªtefan
Buciuta, preºedinte al Uniunii Ucrainenilor din
România, precum ºi domnului preºedinte al
UUR - filiala Suceava, ing. Boreslaw Petraºuc,
pentru sprijinul financiar acordat în vederea
derulãrii acestui proiect: transportul elevilor,
masa de prânz, materiale promoþionale ºi consumabile.
În speranþa cã anul viitor se vor înscrie elevi
din toate judeþele în care se studiazã limba noastrã maternã, vã aºteptãm cu drag!
prof. Lucia MIHOC,
coordonator proiect

DE LA ªCOALA CU TOTUL ALTFEL, LA ªCOALA ALTFEL
Povestea cu „ªcoala altfel“ (la fel ca „ªcoala
dupã ºcoalã“) m-a fãcut sã-mi aduc aminte de
ºcoala generaþiei mele.
La liceu fiind ºi stând la internat, în seara
sâmbetei Paºtelui, eram adunaþi pe holul liceului la o reuniune (strãbunica discotecii de azi).
Trebuia sã dansãm în timp ce la biserica din
vecinãtatea liceului se oficia Slujba de Înviere!
Dacã îndrãzneam sã ne uitãm pe geam cum
se sfinþea pasca, eram goniþi de profesori la
dans. Am în memorie coºurile frumos îmbrãcate, cu bunãtãþi culinare ºi lumânãri arzând. Vã
puteþi imagina cam ce chef aveam sã dansãm?!
Cã de flãmânzi, eram flãmânzi. Trei mese la
cantinã ºi buzunarele goale! Totuºi, nimeni n-a
cârtit.
Tot liceean fiind am fãcut ºi practica agricolã
(prãºit, cules cartofi, depãnuºat porumbul, cules
de mere etc.).
În momentul când am intrat în învãþãmânt,
de Paºti cadrele didactice tebuiau sã meargã cu
elevii la împrãºtiat muºuroaiele de cârtiþe ºi furnici. Aºadar, la curãþat islazul, unde acum se
ridicã minunãþii de vile!
Ce mai fãceau elevii în „iepoca de aur“?
Strângeau plante medicinale, maculaturã,
fier vechi, sticle ºi bocane, ca sã nu mai vorbim
de practica agricolã de toamnã: cartofi, porumb,
sfeclã de zahãr, in, zarzavat etc.
De multe ori veneam la ºcoalã cu ghiozdane
ºi cu unelte de lucru, iar, în funcþie de vreme,
fãceam fie ore, fie mergeam la câmp.
Într-un an am întârziat atât de mult cu practica agricolã încât nici nu s-au dat tezele! Orele
au fost recuperate fãrã multe discuþii. Având în

vedere cã eu predam matematica, asta însemna
cã începeam cu o orã înainte lecþia la clasa care
avea prima orã matematica. Spre nemulþumirea
elevilor, „arestam“ orele de educaþie fizicã ºi
sport, muzicã etc.
În zilele noastre? Practicã agricolã nu se
face, cã nici agriculturã nu prea avem ºi apoi e
democraþie!
Cu o sãptãmânã înainte de vacanþa de Paºti,
elevii au o sãptãmânã de „ºcoalã altfel“ pentru
ca apoi, de Paºti, sã fie liberi!
Despre uniforme ºcolare, embleme, fundiþe
ºi panglici ce sã mai vorbim... Fetele au unghiile fãcute, mai toþi au mobile, tablete, tot felul de
accesorii. Au mai multe drepturi decât îndatoriri. Viaþã de elev, ce mai!
De 25 de ani se tot fac schimbãri în
învãþãmânt, se tot dau testãri. Dacã ar învia
Spiru Haret, ce-ar spune?
Apropo de testarea naþionalã la clasele II-IVVI. Concluzia: mult zgomot pentru nimic. Totul
este confidenþial, chei ºi coduri cu nemiluita,
mai ceva ca la NATO ºi BAIKONUR! De ce
atâta cheltuialã ºi nervi? Mai bine s-ar reintroduce examenele de absolvire ºi admitere.
Cu nostalgie îmi aduc aminte de serbãrile de
sfârºit de an ºcolar de la ºcoala din Pãrhãuþi Suceava, de acum mai bine de patru decenii pe
când directori erau Costicã Ignãtescu, George
Hodoroabã ºi Mihai Bocancea. Primii doi au
trecut la cele veºnice (fie-le þãrâna uºoarã!).
Domnului profesor Mihai Bocancea, pensie
lungã ºi sãnãtate.
Kolea KURELIUK
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În ºtiinþa literarã contemporanã, general acceptatã, aproape axiomaticã a devenit afirmaþia conform cãreia diversitatea modalitãþilor de reflectare
în literatura universalã a laturilor material-spirituale ale vieþii omeneºti printr-o adecvatã înþelegere a specificului transfigurãrii artistice a realitãþii, în cele din urmã, se poate reduce la un numãr
limitat de teme general umane sau „veºnice“, cum
ar fi iubirea, egoismul, moartea, inadaptabilitatea
individului, avariþia, lupta pentru eliberarea
naþionalã ºi socialã, tema edificãrii sau a înnoirii
lumii, „îmbibate“, uneori, de mesianism ori prorocirea unei sperate vieþi fericite, teme, care, abordate într-o strânsã legãturã cu împrejurãrile
istorice date, cu fiecare reluare a lor dobândesc
reformulãri originale, detalierile noilor transfigurãri artistice fiind, în fond, old thincs in a new way
(teme vechi prezentate într-o formã nouã), conform unei inspirate subsumãri a cunoscutului estetician, dr. Samuel Johnson.
O exemplarã formulare
poeticã a mesianismului cu
aproape toate tim-urile (engl.
temã, subiect, cuvânt caracteristic) sale noþional-beletristice, în literatura universalã o întâlnim pentru prima
oarã, pare-se, în opera poetului latin Publius
Vergilius Maro (70-19 î.Hr.), nãscut într-un sat de
lângã Mantua, în familia unui mic proprietar de
pãmânt, care, neavând posibilitatea de a se ºcoli în
tinereþea lui, l-a trimis pe fiul sãu la învãþãturã la
Cremona, apoi la Milano, Neapole ºi Roma, unde
acesta s-a împrietenit cu poeþii vremii ºi, asemenea lor, într-o micã mãsurã s-a interesat de evenimente politice, el având norocul de a fi fost
îndrãgit de prietenul împãratului Octavian
Mecena, care adora poezia, luându-l pe Vergiliu
sub protecþia sa. O detaliatã prezentare a vieþii ºi
operei lui Vergiliu a realizat Frank Tenney
(Virgilio, l'uomo e il poeta, 1930).
Notorietatea universalã i-au adus trei opere:
Bucolicele, Georgicele ºi Eneida.
Bucolicele, numite mai târziu Ecloge („versuri
alese“), alcãtuiesc un ciclu de zece ample poezii
pãtrunse de sentimente melancolice, în care poetul cântã viaþa pãstorilor.
Cu totul diferitã este tema din Ecloga IV, în
care întâlnim o primã prezentare literarã a prorocirii unei vieþi fericite, al cãrei model poetic va fi
preluat de urmaºi, prin adaptarea tim-urilor lui
Vergiliu la realitãþile vremurilor lor.
Prin modul de prezentare a mesianismului,
subliniazã cercetãtorul polonez Stanislaw Strabela (Wergiliusz.Świat poetycki, Wroclaw-Warszawa, 1983), Ecloga IV este „cea mai controversatã
operã“, pentru care în antichitate ºi mai târziu, în
Evul Mediu, lui Vergiliu i s-a atribuit „renumele
de mag ºi profet“. Cãci, în primul rând, denumirea
temei, mesianism, provine de la prorocirea, cu
mult înainte de naºterea lui Isus Hristos, a venirii
izbãvitorului lumii, Mesia. Cum s-ar pãrea,
aceastã prorocire a fost „înveºmântatã“ artisticeºte într-o „hainã“ mitologicã a antichitãþii: conform prorocirii profetei Sibilla, ce trãia într-o
grotã din apropierea oraºuli italian Komo, pe
pãmânt va începe o nouã restaurare a lumii dupã
ordinea cosmicã statornicitã (aºa-zisa magnus
ordo, consonantã într-un anumit fel cu teza lui
Mircea Eliade din Mitul eternei reîntoarceri), o
epocã nouã (= tim general folosit, apoi, de toþi
poeþii), prima dintre cele patru, epoca de aur, care
va veni în timpul consulatului lui Pollio (75-74 î.
Hr., contemporanul ºi protectorul lui Vergiliu),
când se va întoarce Fecioara Astreia, zeiþa dreptãþii (dreptatea = un alt tim în abordarea temei
mesianice ºi în Biblie: „Aºa grãieºte domnul:
„M-am întors cu milostivire cãtre Sion (...), ºi
Ierusalimul se va chema „cetate credincioasã“;
Zharia, 8:3; în traducere ucraineanã, „cetate credincioasã“ are drept echivalent sinonimic, cu o „trimitere“ mai evidentã spre profan - „cetatea dreptãþii“; asemenea identificãrii zeiþei (antice) cu
dreptatea, se identificã Isus pe sine însuºi, zicându-i lui Toma: „Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa“;
Ioan, 14:6; la ªevcenko, crezul mesianic creºtin
este redat chiar ºi prin acelaºi lexem, dreptate:
„Vstane pravda, vstane volx“, ceea ce, tradus ad

litteram (traducerile literare realizate pânã acum
fiind extrem de inexacte) înseamnã: „Veni-va
dreptatea, veni-va libertatea“, „ªi va fi dreptate pe
pãmânt“), iar Diana-Artemiza, protectoarea fecioriei ºi ajutãtoarea femeilor lehuze „îl va aureola pe
acel copil slãvit“, pe „copilul-mlãdiþã“, pe „pruncul“ trimis de zei din cer. Venirea Pruncului, a
Izbãvitorului, Fiului, Împãratului lumii ºi dreptãþii
au prorocit în cãrþile lor profeþii Vechiului
Testament Ioil (835-830 î. Hr.), Isaia (760-680 î.
Hr.), Iezechiel (590-570 î. Hr.), Ieremia (585-580
î. Hr.). Aceastã minune, vesteºte Vergiliu, se va
petrece în timpul lui Asinius Pollio, adicã cu mult
mai târziu faþã de prorocirile vechilor profeþi. Prin
urmare, una din enigmele din Ecloga IV, neelucidatã nici pânã în ziua de astãzi, o reprezintã
întrebarea - cine anume este acel Prunc, care va
instaura în lume epoca de aur. Cum subliniazã
J.Carcopino (Virgile et le myster de la IV-éme

muri) între noua fericire prorocitã de Vergiliu ºi de
cãtre profeþii Vechiului Testament, ca ºi la ªevcenko, de altfel, pe care aceste „idealuri veºnice“,
conform expresiei lui Serhi Efremov, „îl unesc cu
cei mai mari promotori ai idealurilor omenirii ºi îl
introduc în panteonul geniilor lumii“. Cu aceste
„idealuri veºnice“ trebuie sã fie pusã în legãturã
permanenta speranþã a venirii visatei ºi aºteptatei
perioade noi, a unei vieþi noi, speranþã propovãduitã de învãþãtura biblicã ºi adânc intratã în
conºtiinþa popoarelor ºi în scrierile literare cu caracter mesianic, prin supralicitarea epitetului conceptual, nou. În Epistola cãtre romani a Sfântului
Apostol Pavel (6:4) se proroceºte: „Noi deci, prin
botezul ºi moartea Lui, am fost îngropaþi împreunã cu El, pentru ca, dupã cum Hristos a înviat din
morþi, prin slava Tatãlui, tot aºa ºi noi sã trãim o
viaþã nouã“. Într-o legãturã directã cu ideea venirii
unei vieþi noi, Pavel foloseºte doi termeni: „omul
vechi“, cel care a fost
înainte, în viaþa trãitã în
pãcat, ºi termenul de „om
nou“, deci credinciosul
„care poate primi o viaþã
nouã în Hristos“ (Donald
C.Stamps, Biblia de stu diu, Bucureºti, 2000,
p. 1609). Într-o legãturã organicã cu acest concept
se aflã, probabil, ºi speranþa într-o viaþã nouã proclamatã în opera sa de Taras ªevcenko, adânc
familiarizat încã din copilãrie cu Biblia, din care
foloseºte teme, motive, subiecte º.a., adaptându-le
la realitatea patriei sale, a omenirii, în genere, ºi
militând cu înflãcãrare pentru împlinirea speranþelor proclamate, speranþe care, asemenea
oricãrui ideal, sunt irealizabile. Nu întâmplãtor, la
o atare concluzie au ajuns încã vechii greci,
întruchipând-o în mitul Pandorei, în cutia cãreia
au rãmas ascunse pentru totdeauna speranþele
oamenilor, ceea ce îi îndeamnã pe scriitorii din
fiecare epocã sã lupte pentru aceste speranþe ºi,
totuºi, sã nu le vadã împlinite, faptul în care, cum
remarcã unul dintre esteticienii germani, constã
plãcerea tragicului, resimþitã de cititor în lectura
operei beletristice. Ideea mesianicã a instaurãrii
unei vieþi noi în Ucraina (fapt dedus din opera lui
ªevcenko pânã în 1991 prin prisma sociologistvulgarã ºi echivalat cu perioada „rozã“ a comunismului) pare a fi mai degrabã utopicã, versurile
lui ªevcenko fiind actuale ºi astãzi, ele rãmânând
ºi în continuare o expresie arzãtoare ºi permanentã a nãzuinþei oamenilor de a trãi într-o lume alcãtuitã dupã sfânta dreptate.

Old thincs in a new way sau o perpetuå
reformulare poeticå a temei mesianice
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eqlogue, 1930), doar simplele ipoteze formulate
pânã în prezent în legãturã cu aceastã chestiune,
alcãtuiesc o foarte bogatã literaturã. Dupã modalitãþile de identificare a Pruncului, comentatorii,
în genere, se împart în douã grupe: unii identificând figura Pruncului cu aceea a lui Isus Hristos,
cum pentru prima oarã în istoria acestei chestiuni
a procedat Sfântul Augustin, iar alþii îl identificã
cu diferite personaje istorice: cu fiul lui Pollio, cu
Alexandru, fiul lui Antoniu ºi al Cleopatrei, cu fiul
lui Gaius Claudius sau cu însuºi împãratul
Octavian Augustus º.a.
Conform celei de a treia presupuneri, Pruncul
reprezintã o figurã mitologicã, este simbolul zeitãþii prorocitã de Cãrþile sibilinice. O altã enigmã
a poeziei Ecloga IV reprezintã faptul ce anume a
constituit izvorul mesianismului lui Vergiliu: profeticele Cãrþi sibilinice (scrise în ebraicã, greacã ºi
latinã), achiziþionate de împãratul mitic al Romei,
Tracvilius Trufaºul, în sec. al IV-lea î. Hr. de la
profeta Sibilla (a se vedea un alt tim comun asemãnarea tipologicã în „nominalizarea“ izvoarelor mesianismului la alte popoare: aproximativ
la fel se numesc cãrþile profetice polone - Księgi
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego sau
cele ucrainene, de inspiraþie polonã, cum se crede
- Cnigi buttx ucra&ns"cogo narodu sau doctrinele filosofice stoice ºi neopitagoreice ori
mesianismul ebraic, deoarece existã o destul de
pronunþatã consonanþã (chiar ºi prin aceleaºi ti-

JOcURi De cUVinte
în plin ciReªaR
„Ziua Copilului” visând solstiþiul de varã...
Bine coapte, cireºele nasc fermenþi de
cireºatã.
Încã nu s-au copt perele în plop!
„Cireºar” pe rãmurele. Roºioare, dulciºoare cireºe ºi pe tarabe.
„Simþii vara, simþii vara!” - cântã-n zãvoi un
piþigoi.
Copilul înalþã un zmeu, pãrinþilor sãi li se
face viaþa mai coloratã.
Fân cu miros de coasã. Jos, sub o brazdã, o
cireaºã retezatã.
Alo!112?.. Mãrãcini din gardul vecinului
rãnesc crengile cireºului meu!
Lipsa de lecturã e greu s-o acoperi doar cu
coperþile trilogiei pentru copii „Cireºarii”.
Grãdina de varã „Cireºica” nu vã deºteaptã
amintiri?
Un vânticel împleticit se dezmeticeºte pe
miniobrãjorii roºii ai unor fructe de cireº.
Adunarea generalã a pomicultorilor, dispusã
sã aprobe sprijin bãnesc cireºilor zdrenþuiþi
de furia degustãtorilor amatori.
Un sâmbure de cireaºã amarã moare de plic-

Ioan REBUªApCã

tisealã. Nici un cioc nu se autoinvitã sã-l înghitã.
În obrazul unui cireº bãtrân a apãrut o
cicatrice de inimã, sãgetatã de un briceag
certat rãu cu mama Naturã.
Sã ai o inimã de „cireºar”, nu te costã nimic.
Iar dacã ai depãºit vârsta ºi nu o ai,
ce câºtigi?
S-au potrivit: el, bun de gurã, ea, cu buzele
aprinse ca douã cireºe roºii. Numai pupãcitul
în vãzul lumii e de ei!
Cireºele cu codiþã pot fi cercei bio –
de circumstanþã.
Cireºii cu ramurile foarte înalte susþin
moralul graurilor.
Cireºele amare þin cumva de domeniul
amãrãciunii?
Plãcinta cu cireºe e ruda rusticã a prãjiturii de
la oraº.
Cipor de grauri!.. Pentru pomicultori:
culegãtori de cireºe cu de-a sila!
Din cea mai apropiatã cireºatã sãrut o gurã...
de damigeanã!
........................................................................
Fãrã o tresãrire de Cireºar,
Fãrã pic de joc de cuvinte,
Începutul de varã nu-i varã...
E-o veriºoarã de-a mea sau de-a ta.
Mihai MATEICIUC
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(Dramã în trei acte)
(Urmare din numãrul 261/262)

NAZAR STODOLEA

Un peþitor: ªi pescari, ºi vânãtori,
ºi cazaci ne-ndurãtori. Avem chipuri
nemþeºti, venim din þãrile turceºti.
Pentru cã la noi în þarã s-a iscat furtunã mare, i-am spus tovarãºului
meu: „Ne sperie furtuna, oare, haidem la vânãtoare!“ ªi ne-am dus; am umblat în
jos ºi-n sus, ºi nu ne-am odihnit, dar nimica
n-am gãsit. Dar am întâlnit un mire în ºa, care
ne-a zis aºa: „Ei, voi, vânãtori, tineri feciori,
inima bunã sã vã fie, sã-mi fiþi cu prietenie!
Am zãrit o cãprioarã - frumoasã fecioarã; nu
ºtiu de mâncãturã, de somn, de bãuturã ºi doar
cu voi cutez, ca sã o vânez; dacã mã ajutaþi, vã
voi rãsplãti cu ce veþi pofti: zece livezi sau cu
ochii cât vezi. Asta ne trebuia. I-am luat urma
prin livezi, cu ochii cât vezi, ºi-n þara nemþeascã ºi în cea turceascã; þãri bogate-am colindat, dar de-o cãprioarã - frumoasã fecioarã
tot nu am dat. ªi-am grãit mirelui: ce minunei acea cãprioarã? Hai sã vânãm alta, mult mai
sprinþarã! Dar mirele nostru, nici sã n-audã:
„Pe-unde am umblat, þãri bogate-am colindat,
aºa cãprioarã - frumoasã fecioarã, nici cã am
aflat!“ Dupã urme iar am pornit ºi-n satul
acesta am poposit; numele nu i-am aflat, cã
viscoala iar s-a iscat. Noi vânãtori, tineri feciori, dimineaþa ne-am sculat ºi de urme iar am
dat. ªi-am vãzut c-acel vânat chiar la voi în
bãtãturã a intrat; ºi în casã a pãtruns, ºi-n odaie
s-a ascuns; deci în casa voastrã se gãseºte acea
cãprioarã - frumoasã fecioarã. Noi cuvântul
l-am gãtat ºi-aºteptãm c-acel vânat, mirelui sãi fie dat, s-o gãtim de cununat. Facem o faptã
omeneascã sau aºteptãm sã mai creascã?!
Choma: (prefãcându-se sincer) Ce-i cu
nãpãstuirea asta?! De unde mi-aþi adus necazul
ãsta?! Halea, tu auzi? Draga mea, ajutã-mã te
rog, ce sã fac eu cu aceºti feciori-vânãtori?
(Halea iese ºi se opreºte în mijlocul odãii ºi,
ruºinoasã, lasã privirea în jos, îºi joacã
degetele).
Choma: Vedeþi, voi feciori-vânãtori, ce
mi-aþi fãcut? Ne-aþi fãcut de ruºine, pe mine
om bãtrân ºi pe fiica mea!.. Ai-ai! Iatã, ce vom
face: sfânta pâine o primim, cuvântul bun îl
preþuim, iar, ca sã nu ne mai speriaþi, cãprioara - frumoasa fecioarã o mai pãstrãm, iar pe voi
vã legãm. Ne-a venit ºi nouã rândul sã ne
spunem gândul. Ei, de îndatã copila mea, supãratã nu mai sta, ori - nu ai cu ce lega pe aceºti
feciori-vânãtori? Auzi..., Halea nu cumva nimic nu are, nici, mãcar, douã ºtergare!? Nu a
ºtiut nici de tors, nici de þesut, nici mãcar de cusut - sã-i lege cu o sfoarã, dacã asta-i tot ce are.
(Halea iese ºi reintrã destul de repede adu când pe o tavã de argint douã ºtergare frumos
cusute ºi o pune pe pâinea adusã de peþitori,
apoi se apropie de tatãl ei, se înclinã respectuos, „pânã jos“, ºi-i sãrutã mâna; apoi, ia tava cu ºtergarele, se apropie de peþitori ºi le dãruieºte unuia, apoi celuilalt. Peþitorii, dupã ce
au luat ºtergarele, se înclinã înspre Choma).
Peþitorul: Noi ºtergarele primim ºi tatãlui
mulþumim, cã bine fata ºi-a crescut, cu hãrnicia s-a-ntrecut! ªi frumoasei fecioare mulþumim, cã se trezea de dimineaþã ºi-a þesut subþi re aþã, ºi în timpul ce-a trecut, toatã zestrea
ºi-a fãcut!
(Halea ia ºtergarele ºi leagã peþitorii, pe
fiecare separat, peste umãr, se depãrteazã ºi se
uitã insistent spre uºã).
Choma: (Cãtre Halea) Am înþeles, am
înþeles! Tu vrei sã-l legi ºi pe mire. Eu zic sã-l
legãm amândoi, dar mâine. Pesemne s-a speriat, de nu s-a arãtat. Lasã, te prindem noi, nu
vei scãpa!

lea!.. Acela cãruia tu, ieri, i-ai
promis fata de nevastã, acela pe
care îl cunoºti încã din vremea
când el te-a salvat de cuþitele
haidamacilor! Adu-þi aminte
încã,... eu sunt acela care nu ar
permite nice hatmanului sã-ºi
batã joc de mine! M-ai recunoscut?
Choma: Recunoscut. (Indiferent). ªi..., mai departe?
Halea: (Cãtre Nazar) Cum, nu... tu... ai
trimis?..
Choma: Taci! Pleacã de-aici!
Nazar: (Oprind-o pe Halea) Ia stai, rãmâi
aici! ªi pe tine te pãcãlesc?
Choma: Nu o pãcãlesc, ci poruncesc, aºa,
ca pãrinte. Ea e logoditã deja cu polcovnicul
din Cihyryn.
Nazar: (Cu dispreþ). Cu polcovnicul?! Ieri
a fost a mea ºi astãzi e a polcovnicului, iar
mâine a cui va fi? Auzi Halea?
Halea: Aud! O, cum m-au amanetat!
(Halea cade în mâinile lui Nazar).
Peþitorul: Îndrãznesc sã explic...
Nazar: Taci, pãgânule, viperã!...
Choma: Dã-mi fata! (Se repede la Nazar)
Nazar: Înapoi, Iuda!
Choma: (Speriat) Prochor, Maksym, Ivan,
Stecha! Hei, care sunteþi acolo? Luaþi-l pe banditul ãsta, e-n stare sã mã omoare în bãtaie!
Nazar: Dumnezeu o sã te batã, vânzãtor de
copii! (Cãtre Halea) Halea! Dragostea mea!
Spune-mi, mãcar, un cuvânt: tu nu ai ºtiut dupã
cine; nu ai ºtiut?!
Halea: (Revenindu-ºi în fire). N-am ºtiut,
pentru Dumnezeu, n-am ºtiut!
Nazar: (Cãtre Choma) Auzi, tu?
Choma: N-aud; eu am devenit surd!
Nazar: (Cãtre musafiri) Oameni buni, dacã
voi nu sunteþi surzi, atunci ascultaþi-mã. El mã
numea fiul sãu, iar eu îl numeam tatãl meu ºi
el atunci auzea bine toate astea, iar astãzi a
devenit surd. Unde e dreptatea lui? Este el un
om cinstit, cu dreptate, ha? (Oaspeþii tac).
Hnat: (Se apropie de Nazar) El nu este om;
lasã-l în plata Domnului; aºa un netot nu meri tã niciun cuvânt bun! (Îl ia pe Nazar de
mânã).
Nazar: Stai puþin! Nu, el este om, el m-a
numit fiul sãu. (Cãtre Choma)
E-adevãrat?
Choma: Nu-i treaba ta, pe cine ºi cum sã-l
numesc. Eu sunt tatãl ei ºi nu al tãu; deci, stã
în puterea mea s-o dau dupã cine vreau.
Nazar: ªi dacã ea nu va voi, atunci... cum?
Choma: O voi sili.
Nazar: Oare se poate sili pe cineva sã trãiascã sau sã se înece? Eºti tu, oare, Dumnezeu,
ai putere sã faci minuni? Sau, nu cumva eºti
diavol, de n-ai milã nici de propriul tãu copil?
Vezi bine cã ea are inimã, iar tu vrei sã-i pui în
loc o piatrã. Ascultã, ºi tu ai fost cândva tânãr,
ºi tu ai avut cândva ºi bucurii, ºi necazuri.
Spune-mi, ce simþea, ce-þi spunea inima, când
cineva te dispreþuia?
Choma: Vorbe!..
Nazar: (Agresiv) Tu... râzi de mine?! Crezi
cã nu te voi strivi ca pe o râmã? Mincinosule!
(Se apropie repede de Choma ºi-l apucã de
beregatã).
Halea: (Îl apucã repede pe Nazar de mânã)
Ce faci? Omoarã-mã pe mine, taie-mã! (Nazar
îºi revine în fire ºi lasã mâna în jos).
Choma: (Aleargã spre peþitori). Aþi
vãzut?.. A vrut sã mã sugrume! (Peþitorii tac).
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Peþitorul: El va zbura ºi singur, când va
auzi cu ce vã lãudaþi.
Choma: Ei, pânã va zbura, noi n-o sã
aºteptãm. Vã rog sã luaþi loc. Ce e pus colea,
totul vom mânca ºi ce mai avem, totul o sã
bem, cã de vorbit mai avem. Iar tu, Halea, nu
mai sta, pune miedul în pahare ºi pâinea cu
sare, pe musafiri sã-i pofteºti, cu respect sã-i
primeºti!
(Peþitorii se aºazã, cu importanþã, la masã.
Halea primeºte paharul ºi sticla din mâna
tatãlui, paharul umplut îi dã unuia din peþitori,
iar acesta nu-l primeºte).
Peþitorul: Noi v-am fãcut atâta tevaturã, cã
ne temem sã nu ne puneþi otravã în bãuturã...
Vã rugãm sã gustaþi! (Se înclinã).
(Halea se uitã la tatãl ei, apoi, repede ºi
ruºinatã apropie paharul de buze ºi-l oferã
peþitorului).
Peþitorul: (Ridicând paharul) Acuma, da!
Dã, Doamne, tinerilor noºtri noroc la bune
bucate, ºi multã sãnãtate, nepoþii sã-i însurãm
ºi strãnepoþii sã-i botezãm...
(Cuvântul peþitorului este întrerupt de cântatul unui grup de colindãtori la fereastrã. Toþi
ascultã cu atenþie. Choma, cu dojanã, îºi
rãsuceºte mustaþa; Halea se uitã la fereastrã
cu bucurie. Peþitorul încearcã sã colinde odatã
cu colindãtorii).
Frumos colindã cazacii noºtri!
COLINDA: (Traducere a colindei ucrainene „Nova radist stala“)
O, ce bucurie
Ce ni-i dat sã fie;
Steaua dulce strãluceºte, /
Lumii-ntregi vesteºte. /2
Din Fecioarã s-a-ntrupat
Domnul cel adevãrat;
Lumea toatã se închinã /
Spre a Lui luminã.
/2
Choma: (Cãtre Halea, cu un uºor reproº)
Eu þi-am spus sã porunceºti ca sã nu se dea
nimãnui drumul! Te-au nãpãdit gândurile, ai
uitat!
(Intrã Nazar cu un grup de cazaci tineri)
Nazar: Dã, Doamne, o searã bunã! ªiajutã-i în toate faptele lor bune!
(Toþi cazacii repetã aceleaºi cuvinte. Nazar,
fãrã sã scoatã ºapca, se opreºte stupefiat; se
uitã când la musafiri, când la Halea. Toþi au
tãcut).
Choma: (Rãzând) Mulþumim, mulþumim!..
Fiþi buni, luaþi loc, vã rugãm.
(Tãcerea se prelungeºte. Halea, zâmbind, se
uitã pe furiº la Nazar).
Nazar: Ne aºezãm, ne aºezãm, numai sã
avem unde; noi suntem musafiri, cam, nepoftiþi. Poate, v-am deranjat; atunci vom pleca...
de unde am venit. (Se uitã la peþitori) Ia te uite
de ce polcovnicul m-a trimis cu niºte hrisoave
tocmai în Þinutul-Liber! (Se uitã la Halea). E
bucurie mare la tine!
Toarnã-mi repede ºi mie, voi bea ºi eu în
sãnãtatea ta! Nu te speria, nu te speria, toarnãmi. (Halea, îngrozitã, scapã sticla ºi paharul).
Choma: (Turbat) Cine îndrãzneºte sã-ºi
batã joc de fiica mea?!
Nazar: Eu!.. Nu vezi?.. Eu, Nazar Stodo-

(Continuare în numãrul urmãtor)
Traducere de Eusebie FRASENIUC

15

Rezultatele alegerilor prezidenþiale din Ucraina
constituie o înfrângere a Kremlinului
Ucraina a ales în primul tur un preºedinte
proeuropean, nu unul prorus, apreciazã
experþii chestionaþi de Deutsche Welle (DW).
Pe de altã parte, aceºtia avertizeazã cã în faþa
noului ºef de stat stau serioase provocãri.
Simpatiile majoritãþii alegãtorilor faþã de
Petro Poroºenko sunt explicate de experþi prin
faptul cã acesta a avut o campanie electoralã
reuºitã ºi o prezenþã activã pe scena ambelor
revoluþii, ºi anume a revoluþiei din 2004 ºi a
celei din 2014. Profesorul de politologie
Oleksi Haran a declarat Deutshe Welle cã
unele aspecte din biografia lui Poroºenko, cum
ar fi faptul cã este un oligarh, cã a fost membru al Biroului politic al scandalosului Partid
Social-Democrat (unit), cã a fost unul dintre
întemeietorii Partidului Regiunilor, cã a fost
ministru al economiei în guvernul odiosului
Mykola Azarov pe vremea ºi mai odiosului
preºedinte Viktor Ianukovyci, au rãmas în
afara atenþiei electoratului.
În schimb, axarea campaniei electorale a
Iuliei Tymoºenko pe tema aderãrii Ucrainei la
NATO a dus la pierderea popularitãþii sale în
rândul ucrainenilor, popularitate care ºi aºa era
mai micã, decât cea a lui Poroºenko. „Promisiunile de a organiza un referendum în problema aderãrii Ucrainei la NATO au avut ca efect
iritarea electoratului din estul þãrii, fiind o
eroare a staff-ului electoral al lui Tymoºenko“,
a apreciat conducãtorul centrului „Penta“,
Volodymyr Fesenko, într-o discuþie cu DW.
Dar, principala concluzie care trebuie trasã
din alegerile prezidenþiale - 2014 este eºecul
Kremlinului, a declarat politologul Serhi
Taran. „Toþi politicienii care aveau o cât de
micã legãturã cu adepþii Kremlinului au înregistrat la aceste alegeri un eºec zdrobitor“ - a
menþionat Taran. El este de pãrere cã primele
roluri pe scena politicã ucraineanã îl joacã
doar politicienii proeuropeni, iar cursul lor
spre apropierea Ucrainei de Uniunea Europeanã a fost susþinut ºi de alegãtori.
În opinia lui Taran, noul preºedinte are în
faþã sarcina de a stopa separatismul în Donbas,
de a-i elimina pe oligarhi din economie ºi de a
promova reforme. Învingãtorul în alegerile
prezidenþiale nu va avea o sarcinã uºoarã în
acest sens, deoarece, în afarã de situaþia grea
din economie moºtenitã de la vechiul regim, el
va trebui sã înfrunte ºi puternica opoziþie parlamentarã. „În afarã de aceasta, societatea a
devenit conºtientã de faptul cã guvernarea este
eficientã numai cu condiþia unui control public
sever aºa cã vom fi martori ai felului în care se
schimbã þara noastrã“ - este convins expertul.
Toþi experþii chestionaþi sunt convinºi cã
reglementarea crizei din estul Ucrainei este o
sarcinã prioritarã a noului preºedinte. Însuºi
Poroºenko a declarat la briefingul susþinut
imediat dupã anunþarea rezultatelor exit-pollurilor, cã prima vizitã pe care o va efectua ca
ºef de stat va fi în Donbas. În acelaºi timp însã,
el a exclus posibilitatea unui dialog cu separatiºtii care nu vor depune armele. Volodymyr
Fesenko este de pãrere cã a doua sarcinã ca

importanþã a noului preºedinte trebuie sã fie
înnoirea puterii, stabilirea alegerilor parlamentare anticipate ºi lupta împotriva corupþiei.
Petro Poroºenko a mai declarat la briefing
cã intenþioneazã sã reia convorbirile cu oficialitãþile de la Moscova. În acest context, el a
precizat, totuºi, cã nu va fi niciodatã de acord
cu anexarea Crimeei, cu susþinerea de cãtre
Rusia a separatismului în Donbas ºi cã nu va
renunþa la cursul Ucrainei spre integrare europeanã. „Despre toate celelalte ne putem înþelege în orice format“ - a spus Poroºenko. Legat
de acest aspect, Volodymyr Fesenko apreciazã
cã Poroºenko nu va mai putea renunþa la aceste principii ºi cã nu va mai intra în istoria
Ucrainei ca încã un preºedinte prorus.
Poroºenko a promis cã va numi noi conducãtori ai Ministerului Afacerilor Externe,
Procuraturii Generale ºi Serviciului de
Securitate imediat dupã învestirea sa în
funcþie. Oleksi Haran crede cã noul preºedinte
nu va insista asupra reformatãrii totale a guvernului. „Prim-ministrul Arseni Iaþeniuk va
rãmâne, cel mai probabil, în funcþie deoarece
el a purtat convorbirile cu Occidentul în legãturã cu banii necesari pentru reforme. Dar
soarta coaliþiei parlamentare nu este deocamdatã stabilitã“ - a spus Haran.
Soarta coaliþiei va depinde în mare mãsurã
de poziþia Iuliei Tymoºenko ºi a fracþiunii sale
parlamentare, apreciazã toþi experþii chestionaþi. Iulia Tymoºenko ºi-a recunoscut
înfrângerea. „Echipa mea ºi eu însãmi vom
face tot posibilul pentru a ajuta toate verigile
puterii din Ucraina sã construiascã o þarã europeanã puternicã, pentru a organiza, în sfârºit,
referendumul privind aderarea Ucrainei la
NATO ºi pentru a o apãra prin dobândirea
statutului de membru cu drepturi depline al UE
ºi al sistemelor colective de securitate ºi
apãrare a pãcii globale“, a declarat ex-premierul la briefingul organizat dupã anunþarea
rezultatelor exit-poll-urilor.
Petro Poroºenko a învins în primul tur al
alegerilor prezidenþiale în condiþiile unei participãri record la vot a cetãþenilor ucraineni,
practic, din toate regiunile þãrii ºi a prezenþei
reduse în Donbas din cauza blocãrii procesului
de vot în regiunile Doneþk ºi Luhansk.
Este important faptul cã Poroºenko a învins
în toate regiunile, fãrã excepþie: în vestul,
sudul, centrul ºi estul þãrii. Este primul caz în
istoria Ucrainei moderne când s-a înregistrat o
asemenea unanimitate de pãreri ale alegãtorilor cu privire la persoana care trebuie sã devinã liderul þãrii. Cel de al cincilea preºedinte al
Ucrainei are, aºadar, un mare „carte blanche“.
Semnificativ reste faptul cã Poroºenko ºi-a
planificat prima vizitã internaþionalã în
Polonia. De asemenea, este foarte important
dacã Rusia va recunoaºte rezultatele alegerilor
prezidenþiale ºi va relua dialogul (ºi nu ºantajul) cu autoritãþile ucrainene. Dacã Kremlinul
va ignora în mod demonstrativ rezultatele alegerilor prezidenþiale ºi nu le va recunoaºte,
aceasta va avea o influenþã negativã asupra ru-

blei ruseºti ºi a
pieþei de fonduri.
Dacã Rusia
îl va recunoaºte
pe Poroºenko
drept al cincilea preºedinte
al Ucrainei ºi
în plus va intra
într-un dialog
deschis ºi con structiv cu autoritãþile ucrainene, rubla ºi
piaþa rusã de acþiuni se va întãri. Se pare,
totuºi, cã Rusia va adopta o cale de mijloc:
Kremlinul va recunoaºte alegerile, dar nu va
accepta un dialog constructiv, ci va continua
politica „rãzboiului rece“.
Ucraina are în faþã reforma constituþionalã
ºi alegerile parlamentare. ªi, lucrul cel mai
important, anihilarea teroriºtilor din estul þãrii.
În aceastã problemã, interesele autoritãþilor
ucrainene ºi ale Partidului Regiunilor coincid.
Pentru Partidul Regiunilor este extrem de
important acum sã stabileascã un dialog cu
Poroºenko. În caz contrar, Partidul Regiunilor
va dispãrea, va rãmâne în afara Radei Supreme
cãci principalul electorat al acestei formaþiuni
se aflã în regiunile Doneþk ºi Luhansk. Însã
apariþia de facto a acelor Donbabve ºi Luganda
stau în calea viitorului politic, dar ºi economic,
al Partidului Regiunilor. De aceea, este de
aºteptat ca regionalii sã se uneascã cu Poroºenko în problema curãþãrii Donbasului de
teroriºti, care nu vor avea altã soluþie decât sã
fugã cât mai repede ºi cât mai departe.
Pentru ruºii îndoctrinaþi de propaganda
Kremlinului este semnificativ faptul cã
reprezentanþii partidelor naþionaliste extremiste nu au obþinut nici 2% din voturi. Mai puþin
chiar decât preºedintele Congresului Evreiesc
Panucrainean, Davyd Rabynovyci. Atunci
despre ce fel de banderiºti poate fi vorba?
Maidanul a fost un rãspuns la abuzurile familiei lui Ianukovyci ºi ale anturajului acestuia, o
reacþie de apãrare a oamenilor aduºi la limita
suportabilitãþii. Oamenii nu i-au urmat pe
naþionaliºtii banderiºti, ci s-au ridicat împotriva banditismului fãþiº al „familiei“. ªi a-l numi
acum pe Ianukovyci preºedinte în exerciþiu
înseamnã a recunoaºte deschis cã acþiunile sale
au fost corecte ºi a nu þine seama de exprimarea unanimã a voinþei întregului popor.
Rezultatul alegerilor prezidenþiale din
Ucraina este cea mai bunã variantã dintre
toate. Este bine pentru hrivnã ºi pentru economia ucraineanã în ansamblu. Evident, problemele economice nu s-au încheiat nici pe departe, iar Donbasul rãmâne în continuare sub
influenþa teroriºtilor. Cu toate acestea, luminiþa
de la capãtul tunelului a început sã se vadã.
Este speranþa cã ce a fost mai rãu pentru
Ucraina, a rãmas în urmã.
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