Luptaţi şi veţi învinge!
Serie nouã, nr. 277-278 / decembrie 2014

Revistă a Uniunii Ucrainenilor din România
Aforismul „Minoritãþile nu sunt o problemã,
ci o bogãþie“ a fost pus în vedere cu prilejul
Zilei Minoritãþilor Naþionale, prin organizarea
de cãtre DRI, la Bucureºti, a unor manifestãri în
perioada 9-10 decembrie 2014.
Obiectivul general l-a constituit promovarea
diversitãþii etnice, culturale ºi lingvistice din
România prin intermediul elementelor tradiþionale specifice tuturor minoritãþilor naþionale
ºi a unor momente cât mai diversificate.

care, prin efort ºi dãruire, promoveazã valorile
culturale ca bun al întregii omeniri.
Apoi, rând pe rând, în frumoase costume naþionale, au urcat pe ospitaliera scenã a sãlii festive a Cercului Militar Naþional din Bucureºti,
ansambluri de dansuri populare, formaþii artistice ºi soliºti ai minoritãþilor maghiarã, croatã,
albanezã, greacã, turcã, rromã, italianã, bulgarã, evreiascã, ruso-lipoveneascã, macedoneanã,
slovacã, ucraineanã ºi germanã. Am putut ad-
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MinoritåÆile nu sunt o
problemå, ci o bogåÆie
În România, multiculturalitatea este o realitate. Ea presupune recunoaºterea pluralismului
ºi a varietãþii culturale, a identitãþii culturale a
oricãror minoritãþi. În þara noastrã se pune un
accent deosebit pe recunoaºterea reciprocã de
valori, pe cultivarea unui spirit de dialog, pe comunicare ºi colaborare între diverse culturi
existente în spaþiul în care trãim.
O serie de manifestãri organizate în aceste
zile reflectã diversitatea socio-culturalã cu care
minoritãþile naþionale însufleþesc ºi completeazã tradiþiile ºi cultura româneascã, oferind,
în acelaºi timp, o privire de ansamblu asupra
rãspândirii diferitelor minoritãþi pe teritoriul
þãrii noastre ºi asupra modului în care tradiþiile
minoritãþilor ºi ale majoritãþii s-au influenþat ºi
s-au potenþat reciproc, în decursul anilor de
coexistenþã.
Programul cultural dedicat Zilei Minoritãþilor Naþionale pentru 9 decembrie a.c. a cuprins
un „Spectacol de Galã - Alfabetul Convieþuirii“
organizat de DRI în parteneriat cu Uniunea
Elenã din România.
Înainte de evoluþia formaþiilor artistice ale
minoritãþilor naþionale din diverse zone ale
þãrii, cu prilejul Zilei Minoritãþilor Naþionale au
rostit mesaje oficiale din partea organizatorilor
dr. Gabriel Zisopol, deputat al comunitãþii elene
din România ºi Amet Aledin, subsecretar de
stat (DRI). Au mai vorbit dna Rusu Maria
Mina, inspector general la Ministerul Educaþiei
ºi câþiva deputaþi ai Grupului parlamentar al
minoritãþilor naþionale, între care ºi deputatul
comunitãþii ucrainenilor din România, dl Ion
Marocico. Vorbitorii au mulþumit tuturor celor

mira adevãrate valori care promit o carierã de
anvergurã ºi artiºti consacraþi ai diverselor etnii.
Comunitatea ucraineanã a fost reprezentatã
la aceastã galã de formaþia „Cervona kalyna“
din Rona de Sus, judeþul Maramureº. Acompaniat de orchestrã, solistul Miroslav Petreþchi
a interpretat un potpuriu de frumoase cântece
ucrainene, apreciate mult de organizatori ºi de
publicul larg.
Programul din data de 10 decembrie a.c. s-a
desfãºurat la sediul Comisiei Naþionale a
României pentru UNESCO (str. Anton Cehov,
nr.8) din Bucureºti ºi a cuprins evenimente dedicate Alianþei Civilizaþiilor ºi Zilei Minoritãþilor Naþionale din România.
La iniþiativa Comisiei Naþionale pentru
UNESCO, Ministerului Afacerilor Externe ºi
Departamentului pentru Relaþii Interetnice a
fost organizatã expoziþia de artã plasticã „Descriptio“ dedicatã marelui domnitor ºi om de
culturã Dimitrie Cantemir, acum când se împlinesc 300 de ani de la apariþia minunatei sale
lucrãri „Descriptio Moldaviae“ (1714-1716).
Dimitrie Cantemir a fost cel care a creat punþi
de legãturã între Occident ºi Orient ºi care a
prefigurat ideile foarte actuale ale Alianþei Civilizaþiilor, o iniþiativã a ONU care include
deja peste 120 de state ºi organizaþii internaþionale.
De asemenea, în cadrul unei mese rotunde, a
fost prezentat cel de-al III-lea Plan naþional cadru al României pentru participarea la
Alianþa Civilizaþiilor (2014-2016).
Ion ROBCIUC

Aflându-ne în sãrbãtoarea
Crãciunului, cea mai importantã sãrbãtoare de peste an a
ucrainenilor, vã urãm sã aveþi
parte, toþi colaboratorii ºi cititorii noºtri, de tot ce este mai
frumos în viaþã: fericire, prosperitate ºi bunãstare.
Crãciun fericit!
Curierul ucrainean
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Holodomorul sau
condamnarea la
moarte prin înfometare
Holodomorul sau condamnarea la moarte prin
înfometare a ucrainenilor, în anii 1932-1933, de
cãtre autoritãþile sovietice conduse de Stalin,
reprezintã o paginã neagrã în istoria noastrã, un
genocid care s-a soldat cu aproape 10 milioane
de victime ºi al cãrui scop principal l-a reprezentat controlarea ºi, în cele din urmã, anihilarea oricãrei forme de autodeterminare ºi opoziþie care
s-ar fi putut manifesta în acele vremuri, în rândurile poporului ucrainean. Un scenariu bine pus
la punct de cãtre Stalin, cu o politicã de rusificare
rapidã, ce cuprindea colectivizarea forþatã a agriculturii, urmatã de o serie de sancþiuni extrem de
dure împotriva satelor ucrainene aºa-zis neproductive în campania de colectare a cerealelor,
care a culminat cu izolarea lor ºi cu confiscarea
animalelor ºi alimentelor, a fãcut dintr-o þarã
prosperã, cu terenuri fertile, un adevãrat cimitir
al atâtor milioane de suflete nevinovate. Dorinþei
de libertate a ucrainenilor i s-a rãspuns, în mod
deliberat, cu metode represive nemaiîntâlnite, iar
consecinþele au fost dezastruoase: la apogeul fenomenului, nu mai puþin de 25.000 de persoane
ajungeau sã moarã zilnic de foame.
În mod evident, nu avem cãderea de a rezuma
un capitol atât de complex din istoria poporului
ucrainean la doar câteva rânduri, pentru cã, în
mod indirect, s-ar reduce drama pe care fiecare
ucrainean a trãit-o în acea perioadã ºi s-ar estom-
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pa rezistenþa, determinarea ºi aspiraþiile unui
neam întreg.
Fãcând o paralelã peste ani, îndrãznesc sã
spun cã din istorie trebuie sã învãþãm, pentru a ºti
cum, mai târziu, sã evitãm, pentru a avea un rãspuns bine pregãtit atunci când nu vrem sã fim
întorºi, în mod forþat, din drumul pe care liber ni
l-am ales. Constrângeri au existat ºi atunci, existã
ºi acum, chiar dacã natura lor diferã, dar privind
fãrã teamã în urmã, realizãm unde am ajuns ºi
câte mai avem de fãcut. Nu putem schimba istoria, dar prin aducerea la zi a unor astfel de
tragedii, recunoaºtem suferinþa ºi cinstim memoria celor care au cãzut victime ale unei asemenea
tragedii.
Aceastã dramã a poporului ucrainean nu poate
lãsa pe nimeni indiferent, nici prin dimensiunea
fenomenului, nici prin cauze, consecinþe sau
semnificaþii politice. In 2003, Parlamentul Ucrainei a votat o rezoluþie prin care foametea din
1932-1933 a fost declaratã genocid organizat în
mod deliberat de cãtre autoritãþile sovietice împotriva naþiunii ucrainene. Pânã în prezent,
Holodomorul a fost recunoscut de 24 de state,
printre care SUA, Canada, Vatican, Spania, Italia,
Belgia, Polonia, Ungaria sau þãrile baltice, ºi ne
exprimãm speranþa cã ºi alte þãri vor recunoaºte
ceea ce Ucraina nu va putea uita niciodatã.
În fiecare a patra sâmbãtã din luna noiembrie,
noi, ucrainenii, comemorãm victimele Holodomorului, þinem momente de reculegere ºi aprindem
lumânãri în memoria celor mulþi ºi nevinovaþi
care au scris cu demnitate aceastã paginã dureroasã din istoria poporului ucrainean.
Ion MaROCICO,
deputat

pace de la Minsk, ci ºi prevederile Constituþiei
Ucrainei, precum ºi Legea privind regimul special
autoguvernare localã în unele raioane din reEvoluÆii ale situaÆiei de
giunile Doneþk ºi Luhansk, rezultatele unui astfel
de scrutin fiind nule de drept ºi nerecunoscute.
din estul Ucrainei
În numele comunitãþii de ucraineni din România,
am condamnat orice acþiune menitã a destaUltimul Raport al ONU privind situaþia drepbiliza
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Comunicat de presã
privind votarea
în Camera Deputaþilor a
Proiectului de Lege privind
Acordului între Guvernul României
ºi Cabinetul de Miniºtri al Ucrainei
privind micul trafic de frontierã
Miercuri, 19 noiembrie 2014, plenul Camerei Deputaþilor a votat în unanimitate Proiectul
de Lege privind ratificarea Acordului între
Guvernul României ºi Cabinetul de Miniºtri al
Ucrainei privind micul trafic de frontierã, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014, în marja vizitei de lucru efectuate de domnul Victor Ponta,
prim-ministrul României.
Prin prevederile sale, Acordul va fi de un real
folos atât comunitãþilor de ucraineni din România, cât ºi comunitãþilor de români din Ucraina, aflate în zone situate la o distanþã de 30 de
km de o parte ºi de alta a frontierei comune, care
poate fi extinsã pânã la maximum 50 de km de
linia de frontierã, în cazul unitãþilor administrativ-teritoriale care se întind dincolo de limita
prevãzutã iniþial. Acordul reglementeazã condiþiile de desfãºurare a micului trafic de frontierã, respectiv a trecerii frecvente a frontierei de
stat de cãtre rezidenþii din zona de frontierã a
României ºi a Ucrainei, care intenþioneazã sã
rãmânã în zona de frontierã a celuilalt stat din
motive sociale, culturale, familiale sau întemeiate economic, pe o perioadã care sã nu depãºeascã 3 luni de ºedere neîntreruptã.
Acordul constituie un nou element de referinþã în dialogul politic româno-ucrainean,
reflectând totodatã interesul Uniunii Europene
ca frontierele cu vecinii sãi sã nu constituie un
obstacol pentru cooperarea economicã ºi socia lã regionalã.
Ion MaROCICO,
deputat
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conducerea UUr se pregåteçte
pentru întâmpinarea anului nou 2015
Încã la 19 octombrie 2014, când a avut loc
ºedinþa Consiliului (Radei) Uniunii Ucrainenilor
din România, s-a ridicat problema întocmirii bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2015
ºi în perspectivã pentru anii urmãtori. Cu
aceastã ocazie, s-a cerut ca fiecare filialã sã
întocmeascã proiectul planului de buget ºi
proiectul acþiunilor cultural-educative pentru ca
apoi sã fie centralizate la nivel de Uniune. Majoritatea preºedinþilor filialelor au înþeles acest
lucru ºi au expediat pe adresa sediului central al
Uniunii documentele cerute, dar au mai existat
unele filiale care nu s-au achitat de aceastã îndatorire nici pânã în ziua de vineri, 21 noiembrie
a.c., când a fost convocatã ºedinþa Prezidiului
Executiv la sediul filialei UUR Timiº din
Timiºoara.
ªedinþa Prezidiului UUR a avut urmãtoarea
ordine de zi:
1. Analiza situaþiei cheltuielilor pe luna
octombrie ºi necesarul cheltuielilor pentru lunile noiembrie ºi decembrie ale anului 2014;
2. Analiza realizãrii investiþiilor pe anul 2014
ºi aprobarea noilor investiþii pe anul 2015;
3. Analiza referatelor cu propuneri de cheltuieli pe urmãtoarele luni ale anului 2014;
4. Analiza programului acþiunilor culturaleducative pe anul 2014 ºi a proiectului acþiunilor
cultural-educative pe anul 2015.
La ultimul punct al ordinii de zi ne-am propus sã discutãm diverse probleme organizatorice
ale UUR.
Din analizele fãcute ºi din discuþiile purtate
de cãtre membrii Prezidiului Executiv al UUR
s-au desprins câteva concluzii pe care le pre zentãm pe scurt.
Acþiunile cultural-educative, în general, s-au
desfãºurat conform planului cu excepþia unor

filiale ale UUR care ºi-au planificat acþiunile,
dar nu le-au desfãºurat. Unele acþiuni, deºi au
fost planificate a se desfãºura pe o scarã mai
mare, s-au redus la acþiuni mai restrânse.
În ceea ce priveºte investiþiile, acestea deºi au
fost planificate sã se realizeze la termenele stabilite, datoritã unor împrejurãri neprevãzute nu
s-au putut termina la timp, iar în unele cazuri a
fost necesarã verificarea respectãrii legislaþiei în
vigoare, respectiv a prevederilor OUG 34/2006.
A fost analizat stadiul lucrãrilor la „Centrul
de perfecþionare ºi educare a copiilor, secþia
ucraineanã-românã“ ºi a proiectului privind
„Construirea copertinei metalice (parcaj) în
regim P ºi al lucrãrilor de tip d)-realizare împrejmuire parþialã pe imobilul teren ºi/sau construcþii“, situat în judeþul Timiº, municipiul Timiºoara, str. Mareºal Alexandru Averescu nr.3.
S-a stabilit ca la acest ultim obiectiv sã se
solicite ofertele necesare conform legislaþiei în
vigoare. S-a stabilit, de asemenea, sã se facã
recepþia la obiectivul „Centrul de perfecþionare
ºi educare a copiilor, secþia ucraineanã-românã“
pânã la sfârºitul lunii noiembrie.
În ce priveºte obiectivul de investiþie „Schimbarea de destinaþie ºi reabilitare clãdiri, birouri
ºi muzeu“ în localitatea Poienile de sub Munte
nr.13, judeþul Maramureº, lucrãrile s-au derulat
conform graficului, prelungindu-se cu câteva
sãptãmâni, pentru remedierea unor deficienþe
constatate, ulterior, în timpul lucrãrilor. Recepþia se va face la sfârºitul lunii noiembrie, dar se
mai prevede realizarea unui alt obiectiv la sediul
Organizaþiei locale UUR Poienile de sub Munte
„Amenajarea bazei sportive ºi a drumului de
acces“ care este în stadiul de proiectare ºi pentru care s-a aprobat finanþare.
Prezidiul a mai analizat posibilitatea inves-

tiþiei la imobilul sediului Organizaþiei locale a
UUR din comuna Micula, judeþul Satu Mare,
strada Principalã nr. 35, dobândit prin cumpãrare în baza contractului de vânzare-cumpãrare
din luna octombrie 2014.
S-au mai discutat proiecte viitoare privind
achiziþiile necesare funcþionãrii ºi a altor organizaþii locale ale UUR din judeþele Arad, Maramureº, Suceava, Timiº ºi Tulcea pentru care sunt
necesare demersurile legale care prevãd mai
multe etape: emiterea adreselor cãtre organele
administraþiei locale pentru atribuirea spaþiilor
sau imobilelor, realizarea studiului de piaþã pentru achiziþii de imobile, evaluarea achiziþiilor
necesare ºi apoi negocierea ºi întocmirea formelor de vânzare-cumpãrare a imobilelor, dupã
care se pot întocmi proiectele necesare funcþionãrii sediilor organizaþiilor. Toate aceste demersuri necesitã multe hârtii, rãbdare, drumuri ºi
timp.
Strategia UUR este de a crea toate condiþiile
necesare bunei desfãºurãri a activitãþii organizaþiilor locale ºi a celor judeþene, precum ºi de
a susþine prin activitãþi cultural-educative pãstrarea identitãþii ºi spiritualitãþii comunitãþii
ucrainene.
În urmãtoarele zile, dupã terminarea ºedinþei Prezidiului Executiv, membrii acestuia au
avut ocazia de a participa la acþiunea culturalã
organizatã de filiala UUR Timiº „Caravana
cântecului ºi dansului ucrainean“ la Gottlob ºi
Remetea Micã, având susþinerea financiarã din
partea Uniunii Ucrainenilor din România ºi a
Ministerului Culturii, unde în funcþia de consilier principal, a activat pânã la sfârºitul lunii
noiembrie doamna Iaroslava Colotelo, care a
ieºit la pensie.
Doamnei Iaroslava Colotelo care este vicepreºedintã a UUR ºi preºedintã a filialei Bucureºti a UUR îi dorim o pensie lungã ºi multã
sãnãtate, cã-i mai bunã decât toate!
ªtefan BUCIUta,
preºedintele UUR

Ziua Naþionalã a României
Între anii 1866-1947, Ziua Naþionalã a României a fost sãrbãtoritã la 10 mai, apoi, între 1948-1989, la 23 august. Din 1990, ziua
de 1 decembrie a fost adoptatã ca zi naþionalã ºi sãrbãtoare publicã
Deputatului Grupului parlamen - corespunzãtoare a funcþiilor conferite în România. Anul acesta, la 1 decembrie, se împlinesc 96 de ani de
tar al minoritãþilor naþionale din de Convenþia de la Viena privind relaþi- la unirea tuturor românilor într-un singur stat. Primul 1 Decembrie
ile consulare din 1963.
ca Zi Naþionalã a fost marcat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1990,
Camera Deputaþilor a ParlamenAmbasada va continua sã facã tot devenind cea mai importantã realizare a poporului român.
tului României, I. Marocico
ceea ce este necesar pentru a sprijini
Ziua de 1 Decembrie 1918 încununeazã lupta românilor transilminoritatea ucraineanã din România, vãneni pentru unitate naþionalã ºi marcheazã momentul creãrii
Referitor la lichidarea Consulatului în special în acele judeþe care au aparþi - României Mari. Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintã eveniGeneral al Ucrainei la Suceava
nut de circumscripþia consularã a Con- mentul principal al istoriei României ºi, totodatã, realizarea unui
deziderat al locuitorilor graniþelor vechii Dacii, unirea Transilsulatului General de la Suceava.
Stimate domnule Marocico,
Considerãm, de asemenea, cã o vaniei cu România. Progresul economic, dezvoltarea ºtiinþei, a
asistenþã eficientã separatã pentru învãþãmântului ºi culturii s-au pus în valoare odatã cu înfãptuirea
Având în vedere cererea dumnea- cetãþenii Ucrainei în România, inclusiv statului naþional, fapt ce a permis naþiunii române sã-ºi afirme
voastrã, în contextul lichidãrii Consu - la intrarea lor în situaþii de urgenþã, identitatea naþionalã. România simbolizeazã aspiraþiile întregului
latului General al Ucrainei la Suceava, poate fi oferitã de colegiul consulilor popor român.
Principalul mod de cinstire a Zilei Naþionale sunt defilãrile mili vã anunþãm cã a proteja drepturile ºi onorifici ai Ucrainei, având în vedere
tare,
diferite evenimente. Anul acesta, în ciuda condiþiilor meteorointeresele legitime ale cetãþenilor din performanþele lor în alte þãri, în special
logice
nefavorabile, mii de oameni de diferite vârste au asistat la
Ucraina, inclusiv a migranþilor în scop în þãrile vecine.
pa
r
a
da
militarã, ocazionatã de Ziua Naþionalã a României, desfãde muncã, este o prioritate a oficiilor
Suntem convinºi cã, odatã cu optiºuratã
pentru
prima datã în Piaþa Constituþiei. Militarilor români li
consulare ale Ucrainei în strãinãtate. mizarea actualã a prezenþei consulare,
s-au
adãu
gat
ºi
detaºamente de militari din Franþa, Polonia, RepuReþeaua lor este acum optimizatã, în va fi asiguratã nu numai protecþia corefuncþie de coeficientul de activitate spunzãtoare a drepturilor ºi intereselor blica Moldova, Turcia ºi Statele Unite ale Americii.
Sãrbãtoarea Unirii pãstreazã o vie speranþã de viitor, iar acest
curent ºi planificat în acest domeniu de cetãþenilor noºtri (pânã la o mie cinci
instituþiile existente sau propuse pentru sute, în funcþie de informaþia primitã de deziderat trebuie transmis ºi altor generaþii. Ziua de 1 Decembrie
înfiinþare.
la Ambasada Ucrainei), dar ºi pãstrarea simbolizeazã împlinirea unui ideal naþional pe care l-au visat ºi
Suntem convinºi cã acest pas nu va potenþialului de cooperare ucraineano- pentru care au luptat generaþii întregi. Anul 1918 reprezintã în istoreduce eficacitatea asistenþei consulare românã, în toate componentele sale ria poporului român anul triumfului idealului naþional, anul încupentru cetãþenii Ucrainei de pe terito- benefice, inclusiv asistenþa numeroºilor nunãrii victorioase a lungului ºir de lupte ºi sacrificii umane ºi
riul României, pentru cã circumscripþia imigranþi din Ucraina, despre care indi- materiale pentru fãurirea statului naþional unitar.
Ziua Naþionalã a României reprezintã pentru întreaga suflare
consularã a Consulatului General al caþi în scrisoarea dumneavoastrã.
româneascã
un prilej de cinstire a memoriei celor care au reuºit sã
Ucrainei la Suceava devine responsa ducã la îndeplinire idealul de unire al locuitorilor tuturor provincibilitatea Ambasadei Ucrainei în Româ Cu respect,
ilor româneºti.
nia, care dispune de toate competenþele
La multi ani, România!
Prim-viceministru
ºi posibilitãþile pentru îndeplinirea
ªtefania GaNCIU
N.M. Halibarenko
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Festivalul cântecului ºi dansului ucrainean din Banat
În perioada 22-23 noiembrie 2014, a avut
loc, în localitãþile Gottlob ºi Remetea Micã din
judeþul Timiº, Festivalul cântecului ºi dansului
ucrainean din Banat, organizat de Uniunea
Ucrainenilor din România, în colaborare cu
Ministerul Culturii.

La eveniment au fost prezenþi domnul deputat Ion Marocico, reprezentantul comunitãþii
ucrainene în Parlamentul României, domnul
Iura Hleba, preºedintele filialei Timiº a Uniunii
Ucrainenilor din România, domnul deputat
Cãtãlin Tiuch, doamna Iaroslava Colotelo, con-

silier superior în cadrul Ministerului Culturii,
reprezentanþi ai autoritãþilor locale, alãturi de
numeroºi etnici ucraineni. Festivalul a adus
laolaltã grupuri ºi ansambluri culturale profesionale ucrainene care îºi desfãºoarã activitatea
atât în judeþul Timiº, precum „Tânãra speranþã“
din Soca, „Iarba de
mãtase“ din Lugoj,
„Remeteanca“ din Remetea Micã, „Kalynka“ din ªtiuca, „Tineri
stejãrei“ din Dragomireºti, formaþia instrumentalã ªtefan Buciuta
ºi Neluþu Marocico,
precum ºi din Rona de
Sus, judeþul Maramureº, ºi Novisad, Serbia.
Un moment aparte
în cadrul festivalului
l-a constituit oferirea
doamnei Iaroslava Colotelo, de cãtre domnii
Ion Marocico ºi Iura Hleba, a unei diplome ºi a
unei medalii, în semn de recunoºtinþã pentru întreaga activitate dedicatã susþinerii valorilor
comunitãþii ucrainene ºi implicarea în organizarea a numeroase festivaluri ºi evenimente
culturale.

Toamna, frumoasã ºi darnicã...
Zarvã mare pe holurile ªcolii din Bãlcãuþi. E
luni, 17 noiembrie 2014. ,,Zboarã veºti contradictorii,/ Se-ntretaie ºtirile.../ Ce e? Ce e?“... spre
cabinetul de istorie-geografie ,,toþi întorc privirile“. Decorat în culori autumnale, acesta este
pregãtit sã-ºi primeascã oaspeþii. Aceºtia sunt elevii claselor a III-a, a VI-a ºi a VII-a. Motivul întâlnirii este finalizarea proiectului educaþional
„Toamna, frumoasã ºi darnicã...“.
Echipa de proiect a fost alcãtuitã din profesoarele Lãcrãmioara Grigorciuc (limba românã),
Anca ªtiubianu (limba ucraineanã), Mihaela
Pintrijel (istorie-geografie). Aflat la a III-a ediþie,
acest proiect de tip parteneriat între clase din
ciclul gimnazial ºi cel primar se vrea o invitaþie la
lecturã, la prietenie, la frumos ºi hãrnicie.
Trãim într-o lume în care valorile nu îºi mai
cunosc identitatea, într-o epocã modernã în care
televizorul ºi calculatorul sunt mult mai tentante
pentru copii decât lectura unei cãrþi. Devine o
adevãratã provocare pentru profesorul de limba
românã/profesorul de limba ucraineanã sã
îndrume paºii nesiguri ai elevilor pe tãrâmul minunat al cãrþilor.
În ultimii ani s-a observat o scãdere a interesu lui pentru lecturã, în special la elevii din mediul
rural, care nu numai cã nu au o bibliotecã acasã,
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dar nu au nici mãcar o carte, iar lipsa de interes a
pãrinþilor este totalã. ªcolii îi revine sarcina sã le
trezeascã interesul pentru lecturã ºi dragostea
pentru citit.
Astfel s-a nãscut acest proiect. Scopul lui este
cultivarea interesului pentru lecturã ºi a plãcerii
de a citi, formarea unui tânãr cu o culturã comunicaþionalã ºi literarã de bazã, capabil sã-ºi utilizeze în mod eficient ºi creativ capacitãþile proprii,
realizarea de acþiuni prin care elevii sã conºtientizeze cã în lucrurile mici se ascund marile frumuseþi.
Proiectul ºi-a propus realizarea urmãtoarelor
obiective: culegerea unor informaþii despre toamnã, cu ocazia plimbãrilor în naturã (cu clasa sau
singuri), folosirea informaþiilor culese la redactarea de texte literare sau cu caracter ºtiinþific, dezvoltarea spiritului de observaþie, educarea copiilor în spiritul muncii ºi al respectului faþã de
membrii familiei, culegerea de simboluri ale
toamnei (frunze ruginii, castane, ghinde, flori de
toamnã), educarea copiilor în descoperirea frumuseþilor naturii, redarea prin lucrãri proprii a
unor secvenþe din naturã, cultivarea dragostei
pentru lecturã, conºtientizarea elevilor cã a citi, a
desena, a recita înseamnã a munci, formarea deprinderilor practice ºi gospodãreºti, formarea

Festivalul a avut ca parteneri media TVR3,
TVR Timiºoara ºi Radio Timiºoara. ªi pe
aceastã cale, domnul deputat Ion Marocico
adreseazã mulþumiri domnului director Raico
Cornea ºi doamnei Mihaela Bumbuc, realizatoarea emisiunii „Cununa ucrainenilor“, pentru
promovarea culturii minoritãþii ucrainene.
În ziua de duminicã, 23 noiembrie a.c., în
localitatea Remetea Micã, comuna Maºloc, a
fost inaugurat sediul organizaþiei locale a Uniunii Ucrainenilor din România, ocazie cu care au
fost evidenþiate activitatea intensã ºi eforturile
deosebite depuse pentru ca acest sediu sã poatã
fi deschis, de cãtre domnii Nan Vasile ºi Hrin
Nicolae, reprezentanþi de bazã ai comunitãþii
ucrainene din zonã. În context, au fost adresate
mulþumiri primarului, viceprimarului ºi membrilor Consiliului Local din comuna Maºloc,
care au înþeles necesitatea organizaþiei locale a
UUR de a avea un spaþiu destinat activitãþilor
specifice.
Totodatã, domnul deputat Ion Marocico a
purtat discuþii cu reprezentanþii autoritãþilor
locale din Gottlob ºi Maºloc, cu cadrele didactice din judeþul Timiº prezente la festival ºi a
acordat audienþe.
Ion MaROCICO,
deputat

unor comportamente ºi atitudini igienice corecte,
stimularea dezvoltãrii unor stãri afective pozitive
în cadrul activitãþii, conºtientizarea importanþei
comunicãrii ºi a prieteniei, atragerea efectivã a
elevilor în organizarea unor activitãþi cu caracter
extracurricular, conducând la creºterea numericã
ºi calitativã a acestor activitãþi, identificarea propriilor valori ºi ale grupului/comunitãþii din care
fac parte.
Pe durata desfãºurãrii proiectului - o lunã în
orele de limba ºi literatura românã, limba ºi literatura ucraineanã, în cadrul întâlnirilor sãptãmânale, s-a urmãrit realizarea temei propuse:
„Toamna, frumoasã ºi darnicã...“. Elevii au lucrat
pe grupe, s-au organizat întâlniri intermediare
(discuþii despre cum se va derula proiectul, stabilirea sarcinilor ºi a responsabilitãþilor, selectarea materialelor, corectarea informaþiilor culese ºi
a textelor create, discuþii privind ordinea prezentãrilor, repetiþii).
Evaluarea proiectului s-a fãcut în faþa colegilor, a pãrinþilor ºi a invitaþilor. Într-un decor de
toamnã realizat de elevi, s-au recitat poezii (în
limba românã), s-a pus în scenã o scenetã (în limba ucraineanã), s-au interpretat cântece, s-au citit
compuneri. S-a organizat ºi o expoziþie cu lucrãrile plastice realizate ºi cu roadele toamnei în
panere. S-au vizionat imagini de toamnã, s-au
realizat audiþii muzicale. S-au degustat produse
culinare specifice toamnei ºi nu doar.
Lãcrãmioara GRIGORCIUC
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De Sfântul Andrei, la români ºi ucraineni
Pentru noaptea dinaintea Sfântului Andrei,
atât românii, cât ºi ucrainenii au tradiþii unice
care s-au transmis din cele mai vechi timpuri
pânã în zilele noastre. ªi pentru cã tradiþiile acestea sunt frumoase ºi mistice, meritã sã le cunoaºtem ºi sã le povestim copiilor noºtri.
Tocmai de aceea, am organizat ºi o activitate
didacticã în acest sens... Un proiect de parteneriat între ºcoala din Bãlcãuþi ºi cea din Negostina.

dãtoare sã-ºi cunoascã alesul. Pentru aceasta, îndeplineau o serie de ritualuri. De exemplu,
puneau sub pernã frunze din diferiþi copaci, fiecãrei frunze corespunzând numele unui bãiat;
frunza de mãr simboliza fata ºi era ºi ea pusã sub
pernã. Înainte de a adormi fata se ruga Maicii
Domnului sã se milostiveascã de ea; dis-de-dimineaþã, cel mai tânãr membru al familiei (de preferinþã bãiat) bãga mâna sub pernã ºi scotea o frunzã: viitorul soþ era bãiatul
cãruia îi corespundea
frunza aleasã. Sau, în
noaptea Sfântului Andrei,
deschideau larg porþile
pentru „a intra peþitorii“;
de asemenea, scoteau din
lada de zestre un sul de
pânzã, îl întindeau pânã
la prag rostind cuvintele:
„Aºterne-te, drumuºor,
pentru tineri ºi peþitori“.
Apoi scoteau ºtergarele
de nuntã, spunând: „Pe
ºtergar sã cãlcãm, peþitorilor sã-l dãruim“.
Dar nu fãceau vrãji
doar tinerii, ci ºi cei vârst Scopul proiectului a fost realizarea de acþiuni prin nici care erau preocupaþi de câþi
care elevii sã conºtientizeze cã zestrea moºtenitã ani mai aveau de trãit. Astfel, se
de la înaintaºi constituie adevãrata bogãþie pe adunau într-o casã, turnau cenucare trebuie s-o protejeze ºi s-o lase moºtenire la ºã pe podea ºi fãceau din ea o
rândul lor. Coordonatorii proiectului au fost groapã. Fãceau beþiºoare pentru
Lãcrãmioara Grigorciuc, profesoara de limba ºi fiecare din cei prezenþi ºi le puliteratura românã - Bãlcãuþi, Anca ªtiubianu, pro- neau la marginea gropii. Apoi
fesoara de limba ºi literatura ucraineanã - Bãl- aprindeau beþiºoarele ºi urmãcãuþi, Sebastian Fraseniuc, profesor de limba reau ce se întâmplã: al cui beþienglezã la ambele ºcoli.
ºor cãdea în groapã era semn cã
Dintre obiectivele proiectului amintim: culege- nu mai avea multe zile; al cui
rea unor informaþii despre viaþa Sfântului Andrei, beþiºor cãdea „în casã“ mai avea
despre obiceiurile legate de aceastã sãrbãtoare mult de trãit.
(atât româneºti, cât ºi ucrainene); selectarea ºi
Dacã fetele erau preocupate
cristalizarea informaþiilor desprinse din diferite sã-ºi afle alesul, bãieþii aveau
surse ºi compararea lor; folosirea informaþiilor cu- voie „sã fie obraznici“ în aceaslese în redactarea de eseuri ºi referate; dramati- tã noapte. Astfel, ei furau porþi zarea ºi punerea în scenã a unor secvenþe specifice le, legau uºile caselor sau acosãrbãtorii; verificarea corectitudinii, fluenþei, pereau geamurile caselor cu hârtie pentru a-i face
coerenþei ºi originalitãþii în redactare; formarea ºi pe oameni sã doarmã mai mult. Sau speriau fetele
dezvoltarea unor competenþe privind comunicarea cu dovleci scobiþi ºi luminaþi pe dinãuntru, când
oralã ºi scrisã; educarea copiilor în spiritul muncii acestea se întorceau târziu de la ºezãtoare...
ºi al respectului faþã de membrii familiei; cule Bãlcãuþenii fãceau vrãji nu doar de Sfântul
gerea sau realizarea de simboluri ale sãrbãtorii Andrei, ci ºi de „Anynociky“ - sãrbãtoare dedi(usturoi, ceapã, grâu, chiroºte, palaneþi etc.); edu- catã Sfintei Ana. Astfel, înainte de miezul nopþii
carea copiilor în spiritul valorilor autentice,
moºtenite de la înaintaºi; dezvoltarea mai multor
tipuri de inteligenþã: literarã, logicã, muzicalã;
cultivarea dragostei pentru lecturã, stimularea
interesului pentru acest tip de activitate; formarea
ºi dezvoltarea deprinderilor de a lucra în grup; spiSfântul pãrinte Nicolae a trãit pe vremea
ritul de echipã, colegialitatea, toleranþa, dialogul. împãraþilor Diocleþian ºi Maximian. Mai întâi a
Prin intermediul acestei activitãþi ne-am pro- strãlucit prin vieþuire cãlugãreascã. Dar pentru
pus sã-i ajutãm pe elevi sã înþeleagã rolul cre- cã sufletul lui era propovãduirea fãrã încetare,
dinþei în viaþa unui om, sã descopere frumuseþile
obiceiurilor populare, sã înþeleagã cã frumosul e cu multã îndrãznealã a învãþãturii ºi credinþei în
lângã noi ºi aºteaptã sã fie descoperit, sã-i împrie- Hristos, a fost avansat în funcþia de arhiereu. A
tenim ºi sã-i facem sã se aplece cu mai multã fost, apoi prins de mai-marii cetãþii, bãtut ºi chinuit, aruncat în temniþã împreunã cu alþi creºatenþie asupra a tot ce-i înconjoarã.
Pe durata desfãºurãrii proiectului - o lunã - în tini. Când marele ºi binecredinciosul împãrat
orele de limba ºi literatura românã, limba ºi lite- Constantin a ajuns cu voia lui Dumnezeu îmratura ucraineanã, limba ºi literatura englezã s-a pãrat al romanilor, au fost eliberaþi din închisori
urmãrit realizarea temei propuse: „De Sfântul toþi cei închiºi din pricina propovãduirii învãAndrei, la români ºi ucraineni...“. Elevii au lucrat þãturii creºtine ºi odatã cu aceºtia ºi Sfântul
pe grupe, s-au organizat întâlniri intermediare Nicolae, care s-a dus în Mira. Nu dupã multã
(discuþii despre cum se va derula proiectul, stabi- vreme a fost convocat de marele Constantin cel
lirea sarcinilor ºi a responsabilitãþilor, selectarea dintâi sinod de la Niceea, la care a luat parte ºi
materialelor, corectarea informaþiilor culese ºi a minunatul Nicolae.
Sfântul Nicolae a fãcut ºi multe minuni aºa
textelor create, discuþii privind ordinea prezencum aratã istoria vieþii sale. A izbãvit de la
tãrilor, repetiþii).
Din discuþiile cu oamenii din sat, copiii au moarte trei bãrbaþi nãpãstuiþi pe nedrept. Pe
aflat cã fascinante ºi iubite de tineret erau obi- când aceºtia erau în închisoare au aflat de ziua
ceiurile legate de sãrbãtoarea Sfântului Andrei. În în care aveau sã fie omorâþi ºi l-au chemat pe
seara de dinaintea Sfântului Andrei fetele se adu- sfânt în ajutor, i-au pomenit ºi de binefacerile ce
nau pentru „noaptea vrãjilor“. Fiecare era nerãb-

premergãtoare zilei de 9 decembrie se rupeau
crenguþe de viºin ºi se puneau în apã, la cãldurã.
Erau „crenguþe nominale“, pentru fiecare membru
al familiei. În cazul acestui obicei erau „vrãji pentru familie“: în caz cã crenguþa unuia din membrii
familiei nu înflorea pânã de Crãciun, era semn cã
acea persoanã va muri în scurt timp. „Vrãjile de
dragoste“ surprindeau douã aspecte: fetele urmãreau crenguþele pentru a afla dacã se vor mãrita în
anul urmãtor (pentru aceasta era necesar ca crenguþa sã înfloreascã pânã de Crãciun; în caz cã nu
înflorea, mai aºtepta un an); bãieþii rupeau crenguþe ºi aºteptau înflorirea lor pentru a afla dacã
aleasa lor este „fatã mare“; în caz cã nu înflorea
crenguþa, însemna cã fata pe care o plãcea respectivul bãiat „nu a fost cuminte“.
Evaluarea proiectului s-a fãcut în faþa colegilor, a pãrinþilor ºi a invitaþilor. Într-un decor
specific unui interior þãrãnesc s-au citit eseurile ºi
referatele despre viaþa Sfântului Andrei, despre
semnificaþia religioasã a zilei, despre obiceiurile
populare, româneºti ºi ucrainene, legate de aceastã sãrbãtoare. S-a pus în scenã mini-sceneta „Obiceiuri de Sfântul Andrei“ - dramatizare realizatã
în limba românã pe baza informaþiilor culese de
elevi de la bãtrânii satului, urmatã de o ºezãtoare
în limba ucraineanã. Elevii din Negostina au jucat
rolul unor turiºti veniþi din Anglia care au fost fermecaþi de frumuseþea costumelor populare ºi de
tradiþiile din aceastã zonã a României. Preotul
paroh al bisericii „Acoperãmântul Maicii Domnului“ din Bãlcãuþi, Cosmin Cucu, le-a vorbit

elevilor despre semnificaþia religioasã a sãrbãtorii. La final, elevii care poartã numele de Andrei
sau Andreea au fost sãrbãtoriþi: li s-a cântat „La
mulþi ani!“, au fost îndulciþi cu prãjituri pregãtite
de elevii din Bãlcãuþi.
Lãcrãmioara GRIGORCIUC

Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, fãcãtorul de minuni
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le fãcuse cu alþii, cum izbãvise de moarte pe alþi
trei bãrbaþi din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel
grabnic spre ajutor ºi gata spre apãrare, s-a arãtat în vis împãratului ºi eparhului, pe eparh l-a
mustrat pentru cã i-a defãimat în faþa împãratului pe cei trei bãrbaþi, iar împãratului i-a arãtat
ºi i-a dovedit cã bãrbaþii aceia sunt nevinovaþi ºi
cã din pizmã au fost pârâþi cã au uneltit împotriva lui. ªi aºa i-a izbãvit Sfântul Nicolae de la
moarte.
Pe lângã acestea, a fãcut ºi alte minuni. A
pãstorit dumnezeieºte poporul ortodox ºi ajungând la adânci bãtrâneþi s-a mutat cãtre
Domnul.
Dar Sfântul Nicolae nici dupã moarte nu ºi-a
uitat turma. Ca în fiecare zi, fãcea cu îmbelºugare bine celor ce aveau nevoie ºi-i izbãvea de
tot felul de primejdii ºi nevoi. ªi acum, ca ºi
atunci Dumnezeu lucreazã ºi prin sfântul sãu
minunile sale cele fãrã de numãr.
Gheorghe CEGa
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NAªteReA DoMNULUi
Naºterea Domnului o numeºte Sfântul Ioan
Gurã de Aur, „sãrbãtoarea sãrbãtorilor“. Zilele
Vechiului Aºezãmânt s-au sfârºit când a venit
Isus pe lume. Dumnezeu pregãteºte un nou aºezãmânt al omenirii. În istoria tuturor popoarelor
pãmântului, aceastã epocã memorabilã a stabilit linia de despãrþire între timpurile vechi ºi
timpurile noi. Toþi spunem înainte de Hristos
(î.Hr.) sau dupã Hristos (d.Hr.). Alta a fost
viaþa, alta omenirea înaintea Lui. Cu Isus
începe a se manifesta principiul transformãrii
tuturor popoarelor, transformarea care continuã ºi în ziua de astãzi.
Naºterea lui Isus are loc în ajunul descompunerii ºi risipirii poporului evreu (iudeu).
Ruina Ierusalimului se apropia. Vechiul
Templu, martor de atâtea veacuri al jertfelor
aduse Domnului dupã ritul lui Moise, se clãtina pe temeliile sale. Naºterea lui Isus a avut,
de asemenea, loc în ajunul cãderii vastului
Imperiu Roman care, timp de ºapte veacuri
n-a încetat sã se formeze, sã se mãreascã, sã
înfloreascã prin virtutea cetãþenilor sãi ºi prin
politica sa sã ajungã a-ºi întinde domnia
asupra tuturor þãrilor cunoscute. Atunci au
cãzut vechile aºezãminte care fãcuserã Roma
atât de puternicã în cele trei pãrþi ale lumii ºi au
cãzut pentru cã vechile moravuri ale acelui
popor de eroi încetaserã cu vremea. Libertatea
pierise. Împãraþii domneau prin cruzime în
mijlocul desfrâului. Popoare strãine s-au ridicat
sã sfarme lanþurile lumii robite, astfel cã evenimentul Naºterii Domnului coincide cu expirarea idolatriei sau a politeismului pãgân. O
altã religie mai potrivitã minþii ºi inimii
omeneºti, mai moralã, devenise o necesitate. ªi

În tinereþea mea am tânjit dupã mirajul
Occidentului mai ales cã din Brodina, încã de
pe timpul severului regim apus, totuºi au plecat
douã prietene (vecine) în Germania. Dupã mult
timp au venit în România în vizitã. De la ele
am aflat cã au parcurs un drum anevoios pânã
s-au realizat. Una dintre ele a reuºit sã lucreze
la Primãria din Ashaffenburg, iar alta la secretariatul unei universitãþi din Darmstadt. Dupã
Revoluþie am luat ºi eu drumul cãtre visatul
miraj. Numai cã am „prins“ acest miraj prea
târziu, la anii când cariera mea de cadru didactic a luat sfârºit, cu toate cã ºi dupã pensionare
am fost rechematã ºi am lucrat încã 3 ani. În
Germania, am citit o revistã editatã în Israel în
limba românã. Într-un articol scria despre
tinerii români excepþionali, care pãrãsesc România pentru o viaþã mai bunã, pentru cã acasã
sunt prost folosiþi ºi plãtiþi. Alþii pleacã pentru
cã se simt stingheri acasã, sãtui de nedreptãþile
care li se fãceau, dornici de o altfel de viaþã mai
ales pentru copiii lor, dorind ca ei sã creascã
într-o lume diferitã - cu respectul ºi demnitatea
la care are dreptul orice persoanã în societatea
în care trãieºte, dar care, din pãcate, în România lipseºte. Cei ce pleacã sã prindã rãdãcini în alte þãri, ºtiu cã începutul nu este deloc
uºor, iar mirajul Occidentului nu este cel vãzut
de acasã, cã pentru a rãzbi este nevoie de multã, multã forþã, putere, nervi de oþel ºi multe
lacrimi amare. Iar dorul, amintiri ºi dureri pentru cei lãsaþi acasã îi topeºte. Oricât le-ar fi de
bine, oricât s-ar realiza, în strãinãtate, niciodatã, niciodatã ei nu vor putea stinge dorul de
þara lor, pe care au fost atât de supãraþi la plecare, niciodatã ei nu se simt ºi nu se vor simþi
acasã, cu toate cã viaþa în strãinãtate este atât
de diferitã de cea trãitã în România: când intri
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în acea vreme cumpãnitoare pentru tot neamul
omenesc se naºte Mesia, Fiul lui Dumnezeu,
Cel Unul Nãscut. Ceasul naºterii Lui a fost ceasul renaºterii neamului omenesc. Venirea lui
Dumnezeu pe pãmânt ca om este minunea minunilor ºi nu o pot crede decât cei ce au credinþã, cãci este un fapt ce nu poate cãdea sub o
demonstraþie pozitivã.
Cuvântul (Logos, Verbum) nu s-a unit cu o
umanitate deja constituitã, ci o naturã omeneascã a fost formatã anume pentru a deveni umanitatea Cuvântului fãcut trup. Aceasta a fost
Naºterea lui Isus Hristos. La Betleem, în peºterã nu se naºte numai un om, ci o fiinþã în care
natura omeneascã este unitã cu natura dum-

nezeiascã. Este Cuvântul fãcut trup ºi în unica
persoanã a Cuvântului subzistã douã naturi:
omeneascã ºi dumnezeiascã.
Isus nu vine numai ca fiu al lui Dumnezeu,
ºi nici nu vine numai ca om, ci vine ca OmulDumnezeu. Aceastã tainã ca om, nu o va
cunoaºte pe deplin decât Fecioara Maria, cãreia
i-a vorbit Arhanghelul Gavriil ºi a cãrei virginitate perpetuã era dovada cã la aceastã naºtere a
intervenit numai lucrarea Duhului Sfânt: „Fiul
lui Dumnezeu s-a nãscut într-un cadru de o

la medic în cabinet, el se ridicã, îþi întinde
mâna, te pofteºte sã iei loc ºi cu un respect deosebit te ascultã pânã la capãt, chiar dacã nu
stãpâneºti limba lor la perfecþie.
Chiar dacã anii trec mulþi ºi repede, unul
dupã altul, în fiecare searã de Crãciun sau de
Paºti trãieºti cu un nod în gât. Ceea ce scriu am
trãit pentru cã în trei ani am „prins“ aceste sãrbãtori. Chiar dacã respecþi obiceiurile lor,
munceºti cu ei, râzi, plângi alãturi de ei, niciodatã nu te simþi unul de-al lor. Te gândeºti mereu la România, þara în care te-ai nãscut, þara
care þi-a dat cei 7 ani de acasã, þara în care trãiesc cei dragi þie, aºteptând sã sune telefonul.
Anii trec repede ºi apare numãrãtoarea inversã,
când începi sã simþi durerea de a trãi departe,
într-o lume care, deºi te-a acceptat, nu este a ta.
Apoi îþi pui întrebarea: câtã durere trebuie sã
fie în sufletul unei mame ajunse la vârsta la
care ar avea nevoie de sprijinul celor pe care ia adus pe lume, dar pe care nu-i poate avea alãturi, pentru cã ei au plecat, s-au rupt de acasã,
rupându-ºi totodatã sufletul ºi amintirile! Te
gândeºti cu durere cã în orice moment ar putea
suna telefonul ºi cineva ar putea anunþa cã
mama s-a stins, fãrã sã mai vadã la faþã sau sãºi poatã îmbrãþiºa nepoþii. Asta este durerea cea
mai cruntã pe care o poate simþi cineva care
trãieºte departe ºi care nu uitã cã în urma sa a
lãsat suferinþã ºi dor mult. Iar vizita, chiar mai
des fãcutã, poate fi ultima. De aceea, despãrþirea este însoþitã de bocete jalnice, iar inima þi
se rupe în bucãþi. Le-am întrebat pe prietenele
mele de ce nu se întorc definitiv în România,
mai ales cã au case frumoase, cu tot confortul.
Iatã rãspunsul: „Nu am mai putea trãi în þara
plinã de corupþi ºi peste tot unde te întorci trebuie sã dai ºpagã. Noi ne-am dezobiºnuit de

neaºteptatã sãrãcie. O peºterã bunã pentru adãpostirea animalelor, având un pumn de paie
drept aºternut. S-a întâlnit lumina care venea de
sus cu negurile ce învãluiau lumea ostenitã a
pãmântului. Aceastã coborâre pe pãmânt dincolo de coaja pãmântului, ca de la un cap la altul
al creaþiei, era rezultatul unui vast sentiment de
iubire, care trebuia sã înnoiascã fiinþa noastrã
moralã, nãclãitã în noroiul pãcatului“.
Isus se naºte în peºtera de la Betleem. Mesia
a venit pe pãmânt. Fiul lui Dumnezeu s-a nãscut. A doua Persoanã a Sfintei Treimi a venit
între oameni, dar fãrã sã pãrãseascã Cerul prin
aceastã pogorâre. Este cu Tatãl ºi cu Sfântul
Duh. Naºterea lui Isus înseamnã întrupare.
Dumnezeu a venit pe pãmânt ca om. S-a arãtat oamenilor, pentru ca omenirea sã se apropie de El. Întruparea reprezintã o deplasare,
o miºcare de coborâre, o deplasare metafizicã realã a Fiinþei Supreme, pânã la fiinþa
creatã a omului cãzut. Este punctul maxim
de apropiere în raporturile Necreatului cu cel
creat, ale lui Dumnezeu cu omul.
Naºterea lui Hristos nu este o naºtere ca a
lui Budda sau a lui Confucius, doi fondatori
de religie care s-au nãscut înainte de Hristos,
nu se petrece în peºtera de la Betleem doar o
simplã naºtere a unui sfânt, ci o lucrare unicã
în lume, cãci numai o datã a avut loc coborârea Unui Dumnezeu pe pãmânt. Teologii
spun „naºtere“ ca sã fie mai apropiatã de
mintea noastrã omeneascã, realitatea venirii
pe pãmânt a lui Dumnezeu, dar dincolo de
naºterea unui prunc trebuie sã înþelegem lucrarea dumnezeiascã a Întrupãrii.
Cele scrise mai sus au la bazã numai Sfânta
Scripturã, unicul document scris, care prezintã
momentul ºi importanþa pentru întreagã creºtinãtate a Naºterii Domnului nostru Isus Hristos,
fiind considerat de întreaga lume ca cel mai
însemnat eveniment din ultimele douã milenii.
Gheorghe CEGa

„Stranierii“
ºpãgi ºi corupþie“. Doar dacã am avea imunitate economicã, precum parlamentarii care au
imunitate parlamentarã. Sã ne încurajeze sã ne
întoarcem, sã investim în România bãnuþii pe
care cu greu i-am strâns, sã punem în practicã
ce am învãþat în Occident, sã fim lãsaþi sã muncim ºi sã le arãtãm cum se munceºte afarã. Ori
în România intrã pe uºã un individ care, fluturându-i pe sub nas o legitimaþie obþinutã cu
ºpagã, îi va închide afacerea cât ai clipi, fãrã sã
se gândeascã niciun moment cã tu ai plãtit cu
lacrimi grele banuþii pe care i-ai investit în þara
ta, ca sã poþi muri liniºtit la tine acasã. Sau în
cel mai fericit caz îþi ia ºpaga de milioane grele
ca sã „închidã ochii“ la neregulile gãsite.
Oricât ar fi de cinstit ºi corect întreprinzãtorul,
controlorii îi gãsesc chichiþe ca sã-l stoarcã de
bani. Cât de greu muncesc unii întreprinzãtori
ca sã câºtige bani mãcar pentru supravieþuire ºi
cât de uºor îi înhaþã controlorii cu mapa. Mulþi
dintre cei ce s-au stabilit „afarã“ trãiesc, muncesc, dar locul de odihnã veºnicã tot în România îºi pregãtesc ºi se întorc oricum. Nu numai
eu, ci multã lume se întreabã de ce autoritãþilor
române nu le pasã de bieþii „stranieri“ care au
atâta nevoie mãcar de minimum respect, dacã
nu de ocrotire, dacã nu loc de muncã în þarã?
Ce pãcat!
artemizia GHEORGHI

curierul UcrainEan

Oamenii din satul meu natal
Rogojeºti îmi vorbeau deseori
foarte frumos despre domnul primar al comunei Cândeºti, judeþul
Botoºani, comunã vecinã cu satul
Rogojeºti, comuna Mihãileni. Aceleaºi cuvinte de laudã mi s-au spus
ºi despre domnul viceprimar Nicolae Giuraniuc, precum ºi despre
toatã echipa Primãriei Cândeºti. De
asemenea, auzeam prin sat ºi despre realizãrile frumoase ºi folositoare locuitorilor acestei comune,
aºa cã, într-o zi, am pornit spre
satul vecin Cândeºti I, sat cu locuitori preponderent ucraineni, apoi cu
paºi de plimbare spre satul Cândeºti II.
Aºadar, ceea ce am vãzut meritã
toate laudele. În afara faptului vizibil, ºi anume cã locuinþele din ambele sate sunt întreþinute gospodãreºte ca ºi la Rogojeºti, în afara faptului cã oamenii sunt agreabili ca ºi
în satul meu natal, am vãzut strãzile
din ambele sate ca ºi drumul de
câmp ce leagã cele douã sate, toate
asfaltate pânã la ºoseaua naþionalã
Botoºani-Siret-Cernãuþi.
Drumul de legãturã RogojeºtiCândeºti I nou asfaltat începe de la
limita dintre sate ºi se aºterne frumos cu banda albã pe mijloc tot
câmpul, intrã în sat, strãbate tot
satul Cândeºti I de la care sunt asfaltate ºi strãzile de pe ambele pãrþi.
La rãscrucea drumului ce duce de
la Cândeºti I la Cândeºti II s-a in stalat sens giratoriu cu rondouri de
flori, iar podul peste vechea Molni þã din Cândeºti II e un pod modern,
solid, cu balustrade moderne de
metal. Mã simþeam peste tot în
aceste locuri ca într-un orãºel curat,
cochet, plin de flori prin curþi ºi la
ferestre, atrãgãtor.
Mi-am zis atunci: „Da, pe lângã
toate aceste realizãri frumoase ºi
folositoare, pe lângã gospodarii

Realizarea unor proiecte utile
Prin urmare, totul a început frumos, la iniþiativa domnului primar,
când s-a conceput proiectul „Tradiþii ºi obiceiuri culturale româneºti
ºi ucrainene, schimburi culturale
între regiunile Botoºani ºi Cernãuþi“, proiect implementat de Primãria Cândeºti, în 2009. Obiectivul
general al proiectului a fost dezvoltarea cooperãrii culturale între
regiunile sus-amintite care se aflã
de ambele pãrþi ale frontierei ºi s-a
realizat în 12 luni.
S-au desfãºurat întâlniri de lucru
pe teme culturale care au avut ca
scop creºterea capacitãþii instituþionale a partenerilor de proiect, iar
beneficiarii finali au fost ucrainenii
ºi românii care au vizionat spectacolele organizate în România ºi în
Ucraina. Partenerii acestui proiect
sunt: Primãria comunei Cândeºti
(România) ºi consiliile locale ale
comunelor Stercea ºi Volcineþii
Vechi (Ucraina).
Astfel s-au organizat întâlniri ºi
vizite, s-au înfiinþat formaþii artistice: grupul de cãiuþi din comuna
Cândeºti (România), formaþia de
dansuri populare „Florile Bucovinei“ din aceeaºi comunã, grupul
de colindãtori din Volcineþii Vechi
(Ucraina),
grupul
vocal
„Vyºyvanka“ din aceeaºi comunã,
Ucraina. S-au organizat excursii ºi
vizite reciproce: prin raionul
Hliboca - Ucraina ºi prin toatã
comuna Cândeºti - România.
S-a organizat grupul de colindãtori din comuna Volcineþii Vechi ºi
din comuna Stercea - Ucraina.
Aceste grupuri ºi formaþii au pre-

Dl viceprimar Nicolae Giuraniuc ºi dl primar Constantin Ciornodolea
acestor sate existã ºi un gospodar ºi
chiar doi cu echipa lor care ocârmuiesc ºi realizeazã cele trebuincioase oamenilor. De aceea, am dorit sã-i cunosc pe aceºti oameni sârguincioºi.
Dupã procedurile de rigoare am
cerut audienþã la gospodarul nr. 1 al
comunei Cândeºti, respectiv la
domnul primar Constantin Cior nodolea. Am fost primitã cu respect
ºi politeþe. Domnul viceprimar m-a
întâmpinat la intrare în clãdirea
Primãriei care este îngrijitã frumos,
conducându-mã spre biroul dlui
primar care m-a invitat sã iau loc,
apoi domniile lor mi-au relatat despre toate realizãrile lor, procedeele
folosite, ajutorul primit pentru du cerea la bun sfârºit a proiectelor.

copii de la ºcolile din comuna Cândeºti, 50 de copii de la ºcolile din
regiunea Cernãuþi, raionul Hliboca,
pãrinþii ºi familiile copiilor de pe
amândouã pãrþi ale graniþei. Parti cipanþii la activitãþile proiectului
vor informa mai departe locuitorii
Primãria comunei Cândeºti, judeþul comunei Cândeºti, cam 2250 de
Botoºani, România ºi Consiliile persoane din care 260 de sãteni de
Locale Stercea, Volcineþii Vechi ºi naþionalitate ucraineanã.
Kupka, toate trei din raionul HliDeci, proiectul are ca scop orgaboca - Ucraina. Prin acest proiect se nizarea de diferite activitãþi folosirealizeazã dezvoltarea cooperãrii toare oamenilor ca aceºtia în cadrul
transfrontaliere, dezvoltarea eco- activitãþilor lor sã se cunoascã mai
nomicã durabilã în vederea evi- bine, sã fie mai apropiaþi cei din
denþierii moºtenirii comune sociale România cu cei din Ucraina. Acest
ºi culturale care este legatã de isto- proiect a fost finanþat de UE prin
ria localã ºi de mediul local; cu- Programul de Vecinãtate Românianoaºterea mai apropiatã între oa - Ucraina 2004-2006, Phare CBC
meni din ambele pãrþi, pãstrarea ºi 2006/018449; Referinþa 2006/respectarea diferenþelor. S-au orga- 018449.01.02 (Prioritatea 3).
nizat vizite, întâlniri între parteneri,
Dar proiectele nu s-au terminat.
tabere pentru copii de zece zile la A mai apãrut un proiect, acela de
Suceviþa pentru copii din comunele asfaltare a drumurilor principale cât
partenere din Ucraina ºi 10 zile pen- ºi a celor care se leagã de primele în
tru copii din comuna Cândeºti la satul Cândeºti I ºi Cândeºti II. Am
Boian ºi la Valea Cosminului; semi- scris la începutul articolului despre
narii, festival între sãteni ºi între cât de minunate sunt în aceste sate
cadre didactice de pe ambele pãrþi drumurile asfaltate. Acest proiect a
ale graniþei. Acestea au dus la fost finanþat cu banii Uniunii Eurocunoaºterea sistemelor de învãþã- pene prin Ministerul Dezvoltãrii via
mânt din cele douã regiuni. Prin ex- Biroul regional transfrontalier
tinderea parteneriatului deja exis- România-Ucraina-Moldova 2007tent s-a cooptat ºi comuna Kupka, 2013. Partener în cadrul acestui
Ucraina. S-a realizat echipament proiect a fost ºi Moldova, raionul
sportiv complet pentru fotbaliºtii Glodeni. Din suma totalã alocatã de
din comuna Cândeºti, mobilier pen- UE pentru asfaltarea drumurilor în
tru echipamente sportive ºi pentru aceste douã sate, Primãria Cândeºti
sportivi, echipamente IT: un sistem a investit 70.000 de euro pentru a
de calcul complet, unul multi- procura ºi a instala indicatoare ºi
funcþional, o camerã video digitalã, semne de circulaþie din tot raionul
un video proiector, un ecran de Hliboca - Ucraina.
proiecþie, 5 dicþionare românoDe formaþiile artistice în cadrul
ucrainene ºi 5 dicþionare ucrainea- proiectelor s-au ocupat: dna Traiano-române pentru fiecare ºcoalã din niþa Hanceriuc, dl dr. Aurel
comuna Cândeºti. S-a înfiinþat o Grãmadã, dl Vasile Scutelnicu, dna
formaþie instrumentalã de muzicã Stela Tcaciuc, dl Cornel Drai, dl
popularã, un grup vocal, o formaþie Sârghi Ion, alte cadre didactice ºi
de dans popular, pentru formaþia de alþi oameni talentaþi.
muzicã popularã s-a cumpãrat o
S-au evidenþiat în mod deosebit
trompetã, douã acordeoane, un cla- dl primar Constantin Ciornodolea,
rinet, un set de tobe, un televizor dl viceprimar Nicolae Giuraniuc ºi
pentru a arãta pãrinþilor înregis- echipa Primãriei Cândeºti.
trãrile video cu activitãþile desfãºuPrimãria are în plan construirea
rate de copiii lor la implementarea unei clãdiri noi pentru Grãdiniþa de
acþiunii. Sediul de implementare - copii, a unui centru de zi cu pregãclãdirea ºcolii vechi. Se creeazã tire prelungitã pentru copiii abandiferite ateliere de lucru ºi alte lu- donaþi ºi pentru copiii ai cãror pãcruri de folos elevilor, tinerilor ºi rinþi lucreazã în strãinãtate, redarea
vârstnicilor de pe ambele pãrþi ale în folosinþã a Cãminului Cultural
frontierei.
din satul Cândeºti I.
Proiectul denumit mai sus îºi
Înainte de a iniþia toate aceste
propune ca obiectiv general dezvol- proiecte dl primar Constantin Ciortarea cooperãrii transfrontaliere din- nodolea ºi dl viceprimar Nicolae
tre regiunile de graniþã ºi edificarea, Giuraniuc s-au sfãtuit cu locuitorii
în acelaºi timp, a unor baze solide comunei Cândeºti, mai ales cu
pentru dezvoltarea economicã dura- bãtrânii, dar ºi cu tinerii ºi toþi au
bilã prin dezvoltarea cooperãrii fost de acord cu proiectele.
transfrontaliere în vederea relevãrii
Cine poate sã ne spunã nouã,
moºtenirii comune socio-culturale, celor din satul Rogojeºti, cu populegate de istoria ºi mediul local.
laþie de naþionalitate ucraineanã
În proiect au fost implicate mai majoritarã, pe când vor fi ºi la noi
multe persoane: 15 cadre didactice asflatate strãzile sau alte lucruri nede la 5 ºcoli din comuna Cândeºti, cesare unui sat cu oameni harnici
10 cadre didactice din regiunile care plãtesc impozite ºi nu se vede
partenere din Ucraina, 10 copii din nimic nou ºi folositor? Vor spune
comuna Cândeºti, preotul bisericii unii cã avem un sediu UUR, filiala
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ Rogojeºti, frumos ºi dotat ca o vilã.
din comuna Cândeºti, echipa de Da, avem, dar e construit din banii
proiect: 5 români, 4 ucraineni. Be- Uniunii Ucrainenilor din România.
neficiarii finali pe termen lung ai
Sã sperãm cã ºi la noi vor fi
rezultatelor sunt reprezentaþi de 25 asfaltate strãzile ca la Cândeºti.
de cadre didactice de la ºcolile comunei Cândeºti ºi 15 cadre didacOlimpia IVaNICIUC
tice din regiunea Cernãuþi, 50 de

zentat spectacole în localitãþile de
pe ambele pãrþi ale frontierei.
La temelia vizitelor, spectacolelor, întâlnirilor transfrontaliere s-a
evidenþiat necesitatea unei colaborãri mai strânse, mai bogate pentru
afirmarea obiceiurilor ºi a tradiþiilor.
Acest proiect a fost finanþat de
Uniunea Europeanã prin Programul
de Vecinãtate România-Ucraina
2004-2006, Phare CBC 2004,
Ro2004/016-942.01.02.21.
S-a mai realizat încã un proiect
cu titlul „Cu toþii, din România ºi
Ucraina: cunoaºterea reciprocã ºi
educaþia - punþi de legãturã între judeþul Botoºani ºi raionul Hliboca“,
proiect implementat de Primãria
Cândeºti, Botoºani, România,
2009. Partenerii proiectului au fost:
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Corul mixt „Barvinok“ la cea de a 50-a aniversare
În localitatea cu populaþie majoritar ucraineanã Cornuþel, judeþul Caraº-Severin, sâmbãtã, 29 noiembrie a.c., a avut loc un important
eveniment cultural - aniversarea a 50 de ani de
la înfiinþarea corului mixt „Barvinok“.
În anul 1962, în aceastã localitate a ajuns
profesorul ªmuleac Ivan, nãscut în satul Lunca
la Tisa, judeþul Maramureº, absolvent al Liceu lui Ucrainean din Sighetu Marmaþiei care la
început s-a preocupat de iniþierea elevilor ºcolii din localitatea Cornuþel în
arta muzicii, iar apoi s-a preocupat de
sãdirea în rândul populaþiei a dragostei
pentru muzica popularã ucraineanã.
Astfel cã, în anul 1964, a reuºit sã formeze un mare cor alcãtuit din bãrbaþi ºi
femei. Corului mixt „Barvinok“ în decursul anilor a obþinut o mare glorie,
participând ºi la concursuri internaþionale în fosta Iugoslavie, Cehoslovacia,
URSS. La un concurs din Cehoslovacia
a obþinut locul I la formaþii corale.
Festivitatea aniversarã a fost deschisã de Corul mixt „Vocile ucrainenilor“
dirijat de compozitorul, profesorul de
muzicã Ivan Liber, preºedintele filialei
Caraº-Severin a Uniunii Ucrainenilor
din România cu un cântec-imn al ucrainenilor, pe versurile poetului Iuri Pavliº, compoziþia muzicalã a dirijorului. Cineva
din salã a propus ca acest cântec sã fie adoptat
ca imn al Uniunii Ucrainenilor din România.

Pe scena Cãminului Cultural care poartã numele fondatorului corului „Ivan ªmuleac“ au
fost poftiþi pe rând preºedintele UUR, ªtefan
Buciuta, primarul comunei, Ivan Popovici,
prim-vicepreºedintele UUR, Miroslav Petreþchi, secretarul general al UUR, Liuba Horvat,
ºi reprezentantul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale din Caraº-Severin, Puichiþã Tiþian, iar în
salã au fost prezenþi printre alþi oficiali ºi reprezentanþi ai mass-mediei, preotul paroh Nicolae
Lalo ºi Simona Liber Lãncrãnjan din partea
Radio Reºita, secþia ucraineanã.
Dupã alocuþiunile rostite de invitaþi ºi acordarea diplomelor conducãtorului Corului mixt
„Barvinok“, doamnei Silvia ªuºco, pe scenã au
urcat formaþiile artistice ale satului Cornuþel,
copiii de la grãdiniþã sub îndrumarea educatoarei Mihaela ªimonea, grupul de dans al
ºcolii din localitate sub îndrumarea profesoarei
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Simona Svestac ºi al profesorului de limba
ucraineanã Mychailo Bobec, care a ºi prezentat
programul. O surprizã plãcutã a fost prezenþa
pe scenã a nepoatei doamnei Silvia ªuºco, Lorena ªeico, care a interpretat melodii la orgã
electronicã.
Corul mixt „Barvinok“ format numai din femei ºi acompaniat de acordeoniºtii Petro ªuºco
ºi Mychailo Socaci, a interpretat cântece popu-

lare ucrainene ºi cãzãceºti, savurate de publicul
prezent care i-a rãsplãtit cu mii de aplauze.
Dupã evoluþia localnicilor a venit rândul
invitaþilor din
judeþul Mara mureº sã-ºi pre zinte programul
artistic în cinstea celei de a
50-a aniversãri a
Corului
mixt
„Barvinok“.
Pe scenã au
urcat grupurile
artistice din comuna Rona de
Sus „Roneanski
holosy“ (Vocile
Ronei), corul
mixt dirijat de
inimoasa profesoarã de muzicã,
Geta Petreþchi. Corul „Vocile Ronei“ a fost
completat pe parcursul
evoluþiei de cãtre copiii
coriºti ai ªcolii Gimnaziale din Rona de Sus,
care au prezentat ºi un
dans popular ucrainean.
Un deosebit interes
pentru publicul cornuþelean ºi pentru ceilalþi
membri ai formaþiilor
artistice a prezentat ansamblul artistic „Cervona kalyna“ (Cãlinul
roºu) format din patru
instrumentiºti, avându-l
ca solist pe nimeni altul
decât pe cunoscutul
solist de muzicã ucraineanã Mirco Petreþchi.

Mirco Petreþchi a demonstrat publicului
ucrainean din Banat, nu numai la Gottlob, ci ºi
aici la Cornuþel cã este atât un om politic, cât
ºi un bun organizator, priceput muzician, având
ºi profesia de profesor de muzicã, fiind instruit
la ªcoala Pedagogicã din Sighetu Marmaþiei ºi
la ªcoala Popularã de Artã.
O surprizã deosebitã au produs-o ºi studenþii
maramureºeni care învaþã la Universitãþile din
Cluj-Napoca. Ei au prezentat piesa de
teatru „Tini zabutych predkiv“ („Umbrele strãmoºilor uitaþi“) a scriitorului
ucrainean Mychailo Koþiubynskyi,
pusã în scenã de profesorii universitari
Mihaela ºi Ivan Herbil de la Facultatea de Slavisticã din cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca.
Anul acesta s-au împlinit 150 de ani
de la naºterea clasicului literaturii
ucrainene Mychailo Koþiubynskyi.
Dupã studenþi, pe scenã au fost poftite fetele din comuna Ruscova, loca litate natalã a preºedintelui filialei Caraº-Severin a UUR, domnul profesor
Ivan Liber. Fetele din grupul folcloric
ucrainean „Rusceanca“ au interpretat o
suitã de cântece ucrainene din zona
Vãii Ruscovei ºi câteva cunoscute cântece ucrainene cântate de conducãtoarea grupului, Mihaela Miculaiciuc, cu fiica sa.
Cu oarecare întârziere a venit sã-i felicite pe
coriºtii din Cornuþel directorul Direcþiei de
Culturã a judeþului Caraº-Severin, Liubiþa Rachici, care apoi a cântat împreunã cu Corul
mixt „Vocile ucrainenilor“ cântece în limba
ucraineanã.
Festivitatea prilejuitã de cea de-a 50-a aniversare a Corului mixt „Barvinok“ urma sã se
încheie cu melodii interpretate de Corul mixt
„Vocile ucrainenilor“ din municipiul Caransebeº, cor dirijat de profesorul Ivan Liber, dar nu
a fost sã fie aºa pentru cã publicul prezent în
Cãminul Cultural al localitãþii Cornuþel a cerut
sã fie prelungit programul, pentru a mai putea
audia pe intrumentiºtii grupului artistic „Cervona kalyna“, pe violonistul Iura Semeniuc, pe
acordeonistul Mykola Grijac ºi pe solistul Miroslav Petreþchi din Rona de Sus.
ªtefan BUCIUta,
preºedintele UUR
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Ne-au câNtat Şi Ne-au îNcâNtat
În cadrul manifestãrilor dedicate celei de-a
200-a aniversãri a zilei de naºtere a marelui
poet ucrainean Taras ªevcenko, la 26 noiembrie
a.c., în sala de festivitãþi a Casei de Culturã

înzestrãri actoriceºti. Poate cã aceastã vitalitate,
bucurie de a trãi, curaj de-a înfrunta ziua de
mâine pe care le transmiteau soliºtii, veneau din
modul de a fi specific ucrainean. E vorba de
arta de a preþui clipa,
pe care o au ucrainenii greu încercaþi
chiar de la începutul
proclamãrii independenþei de stat.
La Bucureºti, soliºtii din Ucraina au
oferit comunitãþii
ucrainene, dar ºi iubitorilor muzicii, un
concert fermecãtor
alcãtuit din cântece
ucrainene vechi ºi
noi, care au fãcut sã
„Petöfi Sándor“ din Bucureºti, a avut loc un rãmânem fixaþi de scaune. Douã ore ºi mai bine vocilor. Aproape cã n-a fost cântec care sã nu fi
concert organizat de Ministerul Culturii din au zburat fãrã sã ne dãm seama. Cântecele au fost aplaudat la scenã deschisã, în tactul
România ºi Uniunea Ucrainenilor din România. fost însoþite de miºcare scenicã ºi mãiestrie a muzicii. Întregul program a fost impregnat de
Au participat diplomaþi ai Ambasadei Ucrainei
lirism ºi veselie.
în România, reprezentanþi ai Ministerului CulAlãturi de soliºtii consacraþi din Ucraina, au
turii ºi ai DRI, lideri ai UUR, membri ai comuevoluat ºi artiºti din România, care au adãugat
nitãþii ucrainene, prieteni ai ucrainenilor. Exceun plus de strãlucire evenimentului cultural:
lenþa Sa dl Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei
solista Lavinia Leonte din Bãlcãuþi-Suceava,
în România, dl Ion Marocico, deputatul comupreotul Mihai Cobziuc din Dãrmãneºti-Suceanitãþii ucrainene în Parlamentul României, dl
va, ansamblul de dansuri „Moloda nadia“ din
Ion Robciuc, prim-vicepreºedintele UUR ºi dna
Soca-Timiº ºi actriþa Doina Ghiþescu care a
Iaroslava Colotelo, consilierul principal al
recitat versuri din creaþia lui T. ªevcenko.
Ministerului Culturii au rostit cuvântãri de
Doamna Iaroslava Colotelo, care a fost iniþiasalut.
torul ºi principalul organizator al acestui concert
Protagoniºtii concertului au fost laureaþii
festiv, a oferit distinºilor oaspeþi din Ucraina
Festivalului Internaþional „Dolea“ din Kiev
flori ºi diplome. Iar întregul concert s-a consti(2014), conduºi de compozitorul ºi interpretul
tuit într-un omagiu adus dnei Iaroslava Colotelo
de muzicã ucraineanã Marian Hadenko, artist al
la încheierea activitãþii sale profesionale.
poporului din Ucraina. Au fost voci cum puþine
A fost o searã memorabilã. Concertul s-a
existã în muzica actualã la nivel internaþional
bucurat de mare succes în rândul celor prezenþi,
care au încântat publicul avid de asemenea maconstituind un eveniment deosebit în viaþa
nifestãri. Pretutindeni unde au poposit, în Eurocomunitãþii ucrainene din România.
pa ºi SUA, soliºtii ucraineni au atras atenþia
asupra bogatului tezaur muzical al Ucrainei,
Ion ROBCIUC
dovedind aptitudini înnãscute ºi indubitabile Compozitorul ºi interpretul Marian Hadenko
La 23 noiembrie 2014, în localitatea Remetea Micã, judeþul Timiº au avut loc douã festivitãþi foarte importante. Prima dintre ele a fost
inaugurarea sediului organizaþiei UUR din
Remetea Micã. La inaugurare au participat primarul comunei Maºloc, dl Francisc Barta, dl
Ivan Marocico, deputat, preºedintele filialei Timiº a UUR, dl Gheorghe Hleba, preºedintele
organizaþiei locale a UUR Remetea Micã, dna
Ana Hrin, dna Iaroslava Colotelo, consilier
principal la Ministerul Culturii. Dupã tãierea
panglicii toþi cei prezenþi au vizitat sediul, iar dl
preºedinte Gheorghe Hleba a promis cã acest
sediu va fi dotat de UUR cu aparaturã electronicã. Dupã inaugurare a început a doua festivitate
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inaugurarea sediului UUR din Remetea Micã
care a debutat cu parada costumelor ansamblurilor artistice pe uliþele din localitate,
urmatã de un spectacol la Cãminul Cultural.
La început, Ansamblul vocal-instrumental
„Remeteanca“ a intonat pe scenã Imnul
Ucrainei. Apoi au urmat douã ansambluri din
Serbia, Ansamblul coral din Lugoj, Ansamblul de dansatori din Soca ºi Pietroasa, cântãreþi de muzicã bãnãþeanã, Ghiþã Berinde ºi
Neluþu Marocico, Ansamblul vocal- instrumental „Remeteanca“ gazda festivalului. Au fost
prezente TVR
Timiºoara ºi
Radio Timiºoara, precum ºi
presa din Timiºoara. Bineînþeles cã a fost pre zent ºi un numãr mare de localnici. Toate
ansamblurile au
cântat ºi au dan-

sat ca adevãraþi profesioniºti, ansamblul „Remeteanca“, încheind acest festival. Dupã aceea
toþi cei prezenþi au servit masa festivã. Toþi participanþii au fost foarte multumiþi de ceea ce au
vãzut în localitatea ucraineanã din Timiº Remetea Micã.
ana HRIN,
preºedinta organizaþiei Remetea Micã a UUR
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aspecte istorice çi lingvistice
ale contactului româno-ucrainean
„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 existenþei
Moldovei ca stat“ (Nicolae Iorga, Scurtã istorie
a slavilor rãsãriteni. Rusia ºi Polonia. Simple
linii de orientare, Bucureºti, 1919, p. 10).
Dar apropierea manifestatã în toate domeniile de activitate dintre cele douã popoare a fost
favorizatã ºi de prezenþa populaþiei ucrainene pe
teritoriul românesc ºi a celei româneºti pe teritoriul ucrainean.
Cele douã tipuri de contacte marginal (ge nerator de relaþii economice, comerciale, politico-militare, culturale ºi, inclusiv, religioase, de
ajutor reciproc în faþa propagandei ºi ofensivei
catolice) ºi intraregional (de convieþuire ºi simbiozã etnicã, petrecute pe ambele teritorii), au
dus la nevoia de comunicare între cele douã
populaþii, factor sociolingvistic important care
favorizeazã bilingvismul, ca formã ºi condiþie de
bazã a influenþelor reciproce.
În cele ce urmeazã, vom încerca sã prezentãm unele consecinþe ale contactelor românoucrainene pentru lexicul limbii române.
În lucrãrile care privesc în ansamblu sau parþial lexicul românesc, cuvintele de origine ucraineanã au fost apreciate diferit din punct de
vedere cantitativ. Nedispunând de mijloace de
investigaþie necesare, majoritãþii cercetãtorilor
de pânã acum le-au scãpat, pe de o parte, multe
cuvinte de origine ucraineanã, iar pe de atã
parte, dintre cele atribuite ucrainenei multe sunt
de altã origine. Astfel stând lucrurile, se înþelege
cã munca de descoperire sau de rectificare a etimologiilor ucrainene trebuia reluatã pe baza
datelor noi pe care le oferã cercetãrile recente.
Utilizând dicþionarele româneºti, hãrþile din
atlase lingvistice ºi, mai ales, glosarele, textele
ºi monografiile dialectale, am stabilit un numãr
mult mai mare de cuvinte de origine ucraineanã.
Iatã care sunt unele consideraþii ale noastre în
legãturã cu împrumuturile lexicale de origine
ucraineanã din limba românã. S-a arãtat, pânã în
prezent, cã împrumuturile ucrainene sunt rãspândite doar în Bucovina, Moldova, Maramu reº, nord-estul Transilvaniei ºi în nordul Dobrogei, adicã în regiuni în care existã pânã astãzi un
contact direct între populaþia româneascã ºi cea
ucraineanã. Aceste împrumuturi se suprapun în
mare parte cu toponimele care prezintã particularitãþile fonetice caracteristice graiurilor
ucrainene.
Prin urmare, în aceste regiuni s-a aflat ºi se
aflã centrul de intensitate ºi de maximã concentrare a împrumuturilor ucrainene, care au un
pregnant caracter regional. Menþionãm câteva
exemple: balércã, bâlie, boroánã, bórtã, chiºleág, ciubótã, clit, drániþã, holércã, hrib, máncã (mámcã), orcíc, prostíre, scrípcã, statíve,
stolér º.a.
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Dar cuvintele ucrainene pãtrunse în limba
românã n-au toate aceeaºi soartã. Existã termeni
de origine ucraineanã care acoperã (aproape)
integral spaþiul lingvistic dacoromân. Este cazul, de exemplu, al cuvintelor: báhnã, bálie,
bezmétic, borº, búcºã, burlác, calíc, cobzár,
ghírcã, hâd, hârcã, hulúbã, lan, omãt, parºív,
poloníc, prihánã, príspã, rostopáscã, slut,
tárniþã, tencuí, toropí, továrãº º.a.
Aceastã categorie de împrumuturi, importantã din punctul de vedere al vitalitãþii se explicã
prin: a) migrãri ale unor grupuri de ucraineni în
afara zonelor în discuþie, probate istoric, uneori,
ºi toponimic; b) miºcãri necontenite ale populaþiei dacoromâne, începând cu secolul al XIIIlea, care nu trebuie neglijate în privinþa propagãrii lexicului; c) remarcabila unitate a vieþii
culturale a tuturor dacoromânilor; d) „iradierea“
cuvintelor pe teritorii tot mai largi, de la un grai
la altul, îndeosebi în cazul termenilor de „civilizaþie“ (de tipul brahã, cvas etc.) sau „afectivi“
(hâtru, hârcã).
Cazul acestor cuvinte rãspândite într-un
numãr mare de regiuni aflate la distanþã de aria
limbii ucrainene este interesant, deoarece individualizeazã lexicul unor zone întinse sau chiar
al întregii þãri.
O primã constatare care se impune este faptul cã ucrainismele rãspândite dincolo de aria
limbii ucrainene sunt relativ puþine în comparaþie cu marele numãr de cuvinte înregistrate pe o
arie restrânsã de circulaþie.
În ceea ce priveºte vechimea elementelor lexicale de origine ucraineanã, este necesar sã reþinem cã dialectele sud-dunãrene nu cunosc asemenea împrumuturi. Raporturile limbii române
cu limba ucraineanã dateazã, dupã Al. Rosetti,
G. Mihãilã ºi alþi lingviºti, din secolul al XIIlea. G. Ivãnescu considerã cã limba românã a
început sã fie influenþatã de ucraineanã începând din secolele al X-lea sau al Xl-lea, iar O.
Densusianu crede cã numai în secolul al XVIlea românii vin în contact cu ucrainenii.
Þinând seama de transformãrile fonetice specifice celor mai vechi împrumuturi ucrainene în
limba românã, credem cã limita inferioarã a
relaþiilor lingvistice ucraineano-române nu
poate fi coborâtã sub secolul al Xl-lea. Cuvintele româneºti precum báhnã < ucr. bahno,
bráhã< ucr. braha, buhai < ucr. buhaj, (top.)
Hliboca < ucr. dial. hliboka „adâncã“, (top.)
Horodiºte(a) < ucr. horodyšce, (top.) Horodnic(ul) < ucr. horodnyk, (antrop.) Hudici < ucr.
Hudyci (top.) Hulubãþul < holubec º.a. conþin
consoana [h] provenitã din [g], care s-a dezvoltat în sistemul consonantic (proto)ucrainean în
secolul al Xl-lea.
Concluzia care se desprinde conduce în mod
logic la ideea cã aceste cuvinte au pãtruns în
limba românã cel mai devreme în secolul al Xllea ºi deci cã influenþa ucraineanã nu este anterioarã acestui interval de timp.

Dupã perioada în care au pãtruns, toate împrumuturile ucrainene din limba românã pot fi
repartizate în douã categorii: împrumuturi vechi
ºi împrumuturi mai noi.
Primele atestãri ale raporturilor lingvistice
româno-ucrainene dateazã din secolul al XlVlea. În documentele slavo-române din Moldova
cei mai vechi termeni atestaþi sunt: (top.) Zalha
(a. 1378) < ucr. zaloha „strajã, pândã, adunare“,
(top.) (H)rozavlea (a. 1390), care are la bazã un
adjectiv posesiv ucr. derivat cu suf. -j- de la
numele de persoanã Hrozav.
În documentele slavo-române moldoveneºti
din secolul al XV-lea ºi în textele româneºti din
secolul al XVI-lea, atestãrile elementelor de origine ucraineanã se înmulþesc. În aceastã epocã
au intrat în românã cuvinte ca: bucºã, buhai,
ciobotar, cneaz, cuhn(i)e, cut, holm, holtei, hriºcã, humelnic, iarmaroc, leah, medelean, ogheal
(oghial), staroste, vãtãman º.a.
Împrumuturile mai noi au o circulaþie restrânsã. Multe din aceste cuvinte sunt cunoscute
numai în anumite localitãþi sau zone limitate ca
întindere. Fiind de datã relativ recentã, ele au
pãstrat în general neschimbatã forma ºi semnificaþia lor.
Menþionãm câteva exemple: anchír, baistrúc,
bátcã, bérdã, bidí, burác, calabátinã, coléjnã,
corhán, hreápcã, hrebíncã, máciuhã, opálcã,
pacuí, rohátcã, samatóc º.a.
Din punctul de vedere al cãilor prin care au
pãtruns în românã, cuvintele de origine
ucraineanã formeazã douã categorii distincte:
împrumuturi populare ºi împrumuturi culte.
Împrumuturile populare s-au fãcut pe cale
oralã nemijlocitã, de cele mai multe ori în condiþii de bilingvism, de-a lungul multor secole de
vecinãtate teritorialã ºi de convieþuire intimã a
românilor ºi ucrainenilor, mai ales, din nordestul þãrii. Dintre împrumuturile populare de
origine ucraineanã menþionãm: antál, bálie,
barabúlã, beréznic, boroánã, caþavéicã, chíºcã,
coromâslã, crúpe (pl.), dubí, ghilí, holércã,
hreápcã, lójniþã, máncã, orcíc, picluí, sfáºcã,
turbíncã º.a.
Împrumuturile culte se datoreazã utilizãrii,
timp de câteva secole, a slavonei moldoveneºti
(care prezintã în principal trãsãturi ale limbii
ucrainene) în administraþie ºi cancelarii, precum
ºi legãturilor cultural-politice dintre români ºi
ucraineni. Menþionãm câteva exemple: asaúl,
atamán, bézmãn, cámãnã, cneaz, cuníþã, dese(a)tínã, hospodár, pisár, sótnic, stároste,
vãtãmán º.a.
Delimitarea influenþei ucrainene populare de
cea cultã ne aratã ponderea ºi importanþa diferitã pe care au avut-o în limba românã cele douã
cãi. Influenþa de naturã popularã a fost mult mai
puternicã, prezentând însemnãtate atât pentru
lexicul regional, cât ºi pentru lexicul dacoromân
în ansamblul sãu.
Ion ROBCIUC
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Confruntãri armate între cazacii zaporojeni
ºi cazacii necrasoviþi (1794-1813)
La 7-8 iunie 2013, Uniunea Ucrainenilor din
România în colaborare cu Ambasada Ucrainei
la Bucureºti au organizat la Tulcea o conferinþã
internaþionalã dedicatã înfiinþãrii, în urmã cu
200 de ani (1813), cu aprobarea Înaltei Porþi
Otomane, de cãtre cazacii zaporojeni, la Dunavãþul de Sus, a Sicei Transdunãrene.
Aceastã manifestare istoricã a fost onoratã
de prezenþa dlui Teofil Rendiuk, ministru consilier al Ambasadei Ucrainei în România, a
dlui Ion Robciuc, prim-vicepreºedinte al UUR,
ºi a altor oficialitãþi din judeþul Tulcea, precum
ºi a unor cercetãtori din România ºi Ucraina,
care au prezentat comunicãri legate de acest
eveniment.
Consider cã este de interes sã mã refer la relaþiile dintre cele douã ramuri ale cazacilor (zaporojeni din Ucraina ºi necrasoviþi din KubanRusia) în perioada sus-menþionatã, care s-au
soldat de multe ori cu confruntãri sângeroase.
De fapt, acest subiect a fost abordat tangenþial de istoricii ucraineni în funcþie de bibliografia studiatã, ca Volodymyr Nedeak în articolul
„Sicea Transdunãreanã“ (1775-1828), publicat
în cartea „Statul cãzãcesc ucrainean“, Aleksandr Prigarin „Ruºi staroveri pe Dunãre“ ºi
istoricul român Paula Cernomoriþ (de etnie
ucraineanã din Tulcea), „Monografia Sfântul
Gheorghe - Deltã“, precum ºi de alþi cercetãtori
în domeniul istoriei.
Prin acest articol, am încercat, pe cât posibil,
sã aduc la acelaºi numitor punctele lor de
vedere care coincid, asupra acestui subiect.
Înainte de a intra în fondul acestui articol,
consider oportun sã prezint câteva date despre
cazacii necrasoviþi care s-au stabilit la Katerlez
(Sfântu Gheorghe-Deltã) la mijlocul secolului
al 18-lea.
Dupã înfrângerea rãscoalei þãranilor ºi
cazacilor din regiunea Donului ºi Volgãi mijlocii, condusã de atamanul K. Bulavin (17071709) de cãtre trupele þariste [în perioada domniei þarului Petru I (1696-1725)] ºi moartea
acestuia în anul 1708, conducerea cazacilor a
fost preluatã de ajutorul sãu, atamanul Ignat
Nekrasov (1660-1737). La aceastã rãscoalã au
participat ºi cazaci zaporojeni, precum ºi þãrani
ucraineni.
În aceastã situaþie, ca sã nu fie prinºi de trupele ruseºti, cazacii de pe Don s-au refugiat în
zona Kubanului, aflatã pe teritoriul Hanatului
Crimeei, care era vasal Imperiului Otoman. În
Kuban, au înfiinþat „Republica Cazacilor“,
unde au dat de „staroveri“ (ortodocºi de rit
vechi), stabiliþi aici dupã înfrângerea rãscoalei
conduse de Stepan Razin (1667-1671) care nu
erau de acord cu reforma religioasã iniþiatã ºi
pusã în practicã de Nikon - patriarhul Bisericii
Ortodoxe Ruse în anul 1654, fiind sprijinitã de
þarul Alexei Mihailovici din dinastia Romanovilor. Stabilindu-se în Kuban, cazacii necrasoviþi aveau obligaþia sã participe, împreunã cu
tãtarii hanului Crimeei - Ghirai, la raiduri de jaf
împotriva locuitorilor din guberniile Reazan ºi
Nijegorodsk aflate pe teritoriul Rusiei.
În perioada Rãzboiului ruso-turc (17351739), trupele ruseºti au cucerit cetatea fortificatã Azov ce aparþinea Hanatului Crimeei. Prin
Tratatul de pace semnat la Belgrad în anul
1739, Rusia a fost obligatã sã distrugã fortificaþiile cetãþii Azov. Totodatã i s-a interzis dreptul de a folosi flota la Marea Neagrã, iar pentru
transportul mãrfurilor sale trebuia sã foloseascã
navele turceºti. Astfel rãzboiul purtat cu Imperiul Otoman pentru ieºirea la Marea Neagrã a
eºuat.
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Aceastã interdicþie impusã Rusiei a favorizat
ca o parte a cazacilor necrasoviþi ºi a ortodocºilor de rit vechi (staroveri) sã emigreze pe
mare spre Dobrogea ºi Anatolia (þinuturi aflate
pe teritoriul Imperiului Otoman).
Aceia care au acostat la gurile Dunãrii, au
întemeiat în Delta Dunãrii staniþe (aºezãri) la
Katerlez (Sfântul Gheorghe), Dunavãþ, amplasate pe braþul Sfântul Gheorghe al Dunãrii;
Sarichioi ºi Jurilovca pe malul lacului Razelm,
iar pe stânga braþului Chilia al Dunãrii Vâlcovul ºi Jebrian.
Marea migraþie a cazacilor necrasoviþi ºi a
ortodocºilor de rit vechi s-a produs în perioada
1740-1770. Majoritate din aceºtia s-au stabilit
în staniþele deja existente, fie au înfiinþat altele
noi în pãdurile Babadagului - Slava Rusã, Slava
Cerchezã, Kamen º.a., iar o parte s-au îndreptat
spre Anatolia. Astfel, în aceastã etapã s-au format douã ramuri ale cazacilor necrasoviþi:
dunãreanã ºi anatolianã. Toþi staroverii stabiliþi
pe teritoriul Imperiului Otoman au fost numiþi
de autoritãþile turceºti „necrasoviþi“ sau „ignatnecrasoviþi“.
Dupã Rãzboiul ruso-turc (1768-1774) prin
Tratatul de pace de la Kuciuk- Kainargi (astãzi
Bulgaria), semnat la 10 iulie 1774, Rusia a
obþinut: independenþa tãtarilor din Crimeea, kubanilor ºi altor popoare faþã de Imperiul Otoman; cetãþile Kerci, Eni-Kale, Azov ºi Kinburn;
dreptul de a face comerþ cu navele sale la Marea
Neagrã ca ºi francezii ºi englezii; sã apere pe
creºtinii ortodocºi din þãrile riverane Dunãrii
(Þara Româneascã ºi Moldova, precum ºi cei
din zona balcanicã); de a trece cu flota sa prin
strâmtorile Bosfor ºi Dardanele, anulându-se
astfel interdicþia impusã prin Tratatul de pace
de la Belgrad, semnat în anul 1739, dupã
Rãzboiul ruso-turc (1735-1739).
Peste un an, la ordinul împãrãtesei Ecaterina
a II-a a Rusiei, trupele ruseºti au desfiinþat prin
forþã, pe neaºteptate, Sicea Zaporojeanã, la 4
iunie 1775, fapt pecetluit prin manifestul þarist
din 3 august 1775. Cauza distrugerii acesteia
s-a datorat rezistenþei cu care cazacii zaporojeni
liberi s-au opus colonizãrii de cãtre Rusia, în
expansiunea ei spre sud, care viza ocuparea stepei de nord a Mãrii Negre stãpânite de tãtarii
din Crimeea. Ca urmare, cca 20.000 de cazaci
zaporojeni, dupã istoricul V. Nedeak sau 8000
dupã P. Cernomoriþ, au trecut pe teritoriul controlat de Imperiul Otoman, iar hatmanul lor, P.
Kalniºevskyi, ºi alþi câþiva conducãtori loiali lui
au fost prinºi ºi exilaþi în insulele Soloveþki
(lângã Marea Albã, situate la cca 300 km N-V
de Arhanghelsk).
Din cei care nu au reuºit sã scape, prin ucazul
din 22 ianuarie 1788 s-a format armata de cazaci
a Mãrii Negre care avea misiunea sã apere zona
cuprinsã între Nistru ºi Bugul de Sud.
Cazacii zaporojeni refugiaþi pe teritoriul
aflat sub controlul Imperiului Otoman, au obþinut, în anul 1783 (anul trecerii hanatului Crimeei sub stãpânirea statului rus prin ucazul
þarului din 8 aprilie 1783), acordul Porþii Otomane sã se stabileascã în perimetrul cuprins
între localitatea Balta, limanul Hadjibei situat
la nord de Odesa amplasate pe malul stâng al
Nistrului ºi câmpia Bugeac din sudul Moldovei,
în localitãþile Akkerman, Bender, Chilia Veche,
unde au stat cca 6-7 ani.
Ca urmare a Rãzboiului ruso-turc din anii
1787-1791, la care a participat ºi Austria de
partea Rusiei, prin tratatul semnat la Iaºi, la 29
decembrie 1791, Rusia a intrat în posesia ºi a
teritoriului dintre Bugul de Sud ºi Nistru, pre-

cum ºi confirmarea dreptului de a stãpâni Crimeea. Totodatã Moldova a fost ocupatã de trupele ruseºti, iar Þara Româneascã de cele
austriece.
Ca sã nu fie prinºi de armata rusã, cazacii
zaporojeni au trecut Dunãrea (înainte de
semnarea tratatului de la Iaºi) ºi s-au stabilit
lângã Katerlez (Sfântul Gheorghe-Deltã), unde
au dat de cazacii necrasoviþi (ruºi), stabiliþi aici
pe la mijlocul secolului al 18-lea, dupã istoricul
Paula Cernomoriþ.
Imigraþia a continuat ºi dupã anul 1770 când
în Delta Dunãrii ºi Dobrogea de Nord au sosit
noi refugiaþi (ucraineni ºi ruºi) din diferite zone
ale Rusiei, ca sã scape de iobãgie ºi de serviciul
militar obligatoriu care era de 20-25 de ani.
În perioada când cazacii zaporojeni s-au stabilit lângã Katerlez, sultanul Selim al III-lea
(1789-1807) a adoptat unele reforme cu scopul
întãririi puterii centrale, care au fost primite cu
proteste din partea ienicerilor ºi a feudalilor
turci. Au reacþionat puternic Ielicokoglu Suleiman, agã al Silistrei ºi Osman Pazvantoglu,
paºa Ismailului.
În aceste proteste au fost atraºi ºi vasalii Imperiului Otoman - cazacii zaporojeni ºi cazacii
necrasoviþi.
Dacã pânã la adoptarea acestor reforme,
relaþiile între ei erau paºnice atât pe (plan militar, cât ºi în cel al pescuitului la Dunãre ºi
Marea Neagrã, ulterior însã, începând cu anul
1794, au ajuns sã lupte între ei. Astfel, în iulie
1794, în timp ce detaºamentul militar al cazacilor necrasoviþi acþiona sub conducerea paºei
de Tulcea, Pehlivan Oglu, cazacii zaporojeni au
ocupat Dunavãþul, tabãra centralã militarã a
necrasoviþilor precum ºi Katerlezul.
În replicã, cazacii necrasoviþi, dupã ce s-au
întors din misiune, au ocupat Katerlezul care,
între timp, a devenit centrul cazacilor zaporojeni, recuperându-l.
Pentru a evita pe viitor astfel de conflicte
sângeroase, administraþia turcã a ordonat
cazacilor zaporojeni sã se mute între fortãreaþa
Hârºova ºi Seimeni Vechi (o localitate lângã
Silistra).
Aceste evenimente cu caracter economic au
fost determinate de stãpânirea ºi controlul asupra locurilor de pescuit din Delta Dunãrii ºi
Marea Neagrã.
Astfel, Katerlezul ºi Dunavãþul de Sus au
devenit puncte strategice pentru care luptau
cele douã ramuri ale cãzãcimii (zaporojeni ºi
necrasoviþi).
Cazacii necrasoviþi erau susþinuþi de rãzvrãtitul paºã de Tulcea, Pehlivan Oglu, iar cazacii
ucraineni de armata centralã turcã condusã de
sultanul Selim al III-lea.
Pentru contribuþia adusã de cazacii zaporojeni la cucerirea cetãþilor Rusciuk (Ruse) ºi
Vidin (care s-au rãzvrãtit împotriva puterii centrale turceºti) sultanul Selim III-lea le-a permis,
în anul 1803, sã se întoarcã în Delta Dunãrii, tot
lângã Katerlez.
În anul 1805, fiind alungaþi din nou de
cazacii necrasoviþi, unii s-au stabilit lângã
Brãila, iar alþii (la invitaþia autoritãþilor habsburgice) în Banat sau la vãrsarea Tisei în Dunãre-Voievodina de azi dupã istoricul Paula
Cernomoriþ ce aparþineau de Imperiul Habsburgic (unde au locuit pânã în anul 1812).
(Continuare în numãrul urmãtor)
Mihai POCORsCHI
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(Urmare din numãrul anterior)
Ion Cozmei: O altã temã
prezentã în opera lui ªevcenko e
cea a iubirii nefericite, a trãdãrii.
Balada „Fata vrãjitã“, construitã pe
un întreg arsenal romantic ºi cu un
fascinant prolog, tãlmãcitorul întrecându-se aici pe sine. „Suspinã
Niprul larg, se zbate/ªi vântul, ºuierând turbat,/Apleacã sãlciilenalte,/Ridicã valu-nvolburat./ªi luna palidã-n vâltoare/Prin nori searatã când ºi când/ Ca barca în
albastra mare/Ba apãrând, ba dispãrând“. Sentimentele, mai ales ale
fetei, sunt la poetul ucrainean devastatoare, tânãra îndrãgostindu-se
iremediabil, indiferent dacã e vorba
de un cazac sau un muscal, aºa cum
se întâmplã în „Katerina“, ªevcenko având grijã sã atragã atenþia, tot
într-un fel de introducere, într-o
încercare de pedagogie a iubirii, cã
muscalii sunt „strãini oameni“ de
sufletul plin de nobleþe al tinerelor,
„cu ochi cãprui ºi negre sprâncene,“
un laitmotiv în poezia de dragoste
ºevcenkianã. Trãdarea seducãtorului va merge pânã la capãt, Katerina, în disperarea ei, îºi va curma
zilele în apele unui iaz, iar bãrbatul,
întâlnindu-ºi feciorul cerºetor, lepãdat cândva la margine de drum,
înainte de tragica moarte a mamei,
aflându-se cu altã femeie, se teme
sã-l salveze din viaþa mizerã în care
se zbate. Katerina ºi bastardul ajung
într-o stare deplorabilã, viitoarea
mamã fiind aruncatã în drum de
tatãl ei („Dumnezeu sfânt sã te
ierte, / Lumea, milostiva, /Roagã-te
cum ºtii ºi du-te, /Mai uºor îmi fiva“), în vreme ce copilul va rãmâne
în acelaºi spaþiu al nesiguranþei perpetue: „Pe Ivas, plecând berlina, /
Praful îl curpinse...“
Drama ochilor ºi a sprâncenelor
înºelate, chiar ºi atunci când apeleazã la farmece, e curmatã prin moarte violentã, sinucidere în cazul inocentei pomenite mai sus, însã uneori poate veni din partea mamei
desfrânate, cu minþile tulburate de
invidie ºi urã („Iar cazacii, ca hameiul, / Împrejurul Annei“), în opoziþie cu spiritul matern din „Slujnica“, unde fiul Marko va fi vegheat, dintr-un spirit de sacrificiu, în
altã casã, prin acceptarea unei sarci-

„CEL MAI BUN TRADUCÃTOR AL POETULUI
NAÞIONAL AL UCRAINEI, TARAS ªEVCENKO“
interviu cu scriitorul ion Cozmei, vicepreºedinte al Societãþii Scriitorilor Bucovineni
ni umilitoare. Aºadar, îndrãgostita
ºevcenkianã iubeºte o singurã datã,
sentimentul ei are profunzimea
apelor învolburate ale Niprului ºi nu
înþelege în ruptul capului sã devinã
necredincioasã. „Dacã plânge plâng asemeni. / Dacã nu - cânt iarã.
/ Dacã mort e sprâncenatul / Moartea sã mã cearã.“
Vinovatã sau nu, copila suferã de
sindromul fidelitãþii ºi al deznãdejdii,
iar când aceasta din urmã se nãruie, e
considerat capãt de drum, în ciuda
promisiunilor deschiderii altuia: „Popii la mormânt sã-mi cânte, / Druºtele sã plângã; / Mai bine-n sicriu, sã
nu-i vãd/ Faþa lui nãtângã.“ De data
aceasta, fata, cu ajutorul unei licori
fermecate, se va transforma într-un
plop cu frunze tremurãtoare (în limba
ucraineanã specia e de genul feminin), semnul intensitãþii sentimentelor, cu adevãrat unice. ªi de fiecare
datã, acelaºi cobzar, înfrãþit cu durerea sprâncenatelor, ar putea repeta
profeticele versuri din „Slujnica“:
„Oi, ceaþã, deasã ceaþã,/ Destin cârpit
cu aþã!“.
Subliniem cã nu numai acest
exemplu ne trimite la structuri ale
folclorului românesc folosite de traducãtor în tãlmãcire, ªevcenko însuºi fiind ancorat în creaþia popularã
a cazacilor. Textul lui Ion Cozmei se
caracterizeazã printr-o frazare fidelã, traducerea respectând schimbarea ritmului respiraþiei stihurilor
bardului ucrainean. Pãtruns pânã la
tainiþele sufletului de fiorul liric, în
alternanþã cu desfãºurãri epice pline
de dramatism, poetul bucovinean a
gãsit formula cea mai adecvatã
poeziei lui ªevcenko, precum în
acest ultim - exemplu care ne aminteºte de Eminescu: „De oi muri îmi
vreau mormântul/Pe-o movilã li nã,/Din nemãrginita stepã-n/Dulcea
Ucrainã“.
Având în faþã aceastã versiune

Aventurile lui Pipo
Pipo era un pinguin care trãia cu familia lui la
Polul Sud.Viaþa acolo era frumoasã. Cel mai
mult îi plãcea sã se joace cu prietenii sãi, Oswald
ºi Tom.
Într-o zi, pe când se juca în apã cu prietenii
lui, a fost rãpit de leii de mare. Aceºtia l-au dus
în faþa regelui lor.
- Aruncaþi-l în temniþã! a spus acesta. În seara
asta îl voi savura la cinã!
Pipo a fost aruncat în temniþã. Acolo se gândea cum ar putea scãpa din ghiarele fioroase ale
lacomului rege al leilor de mare... ºi i-a venit o
idee straºnicã...
A început sã sape în podea pânã a dat de apã.
Fericit, cum a ajuns în apã, a început sã înoate
ºi... a dat de o insulã îngheþatã. Se înnoptase, aºa
cã nu i-a stricat un somn profund. Dimineaþa s-a
trezit într-o barcã, care transporta animale la
circ.
Ajuns la circ, Pipo nu avea cum sã se joace în
apã ºi l-a cuprins o mare tristeþe. Era trist, pentru
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româneascã a Marelui Cobzar, o
nouã încercare, de va fi vreodatã, se
va dovedi absolut dificilã, având în
vedere faptul cã Ion Cozmei a reuºit
sã redea întocmai tensiunea, vibraþia ºi polifonia operei poetului
naþional ucrainean.“
Emil Simion: - Domnule, Ion
Cozmei, ce semnificaþie are pentru
dumneavoastrã fraza pe care aþi rostit-o în ziua de 22 mai 2014 la Kaniv, aºezat pe malul Niprului: „Am
vãzut Kanivul, acum pot sã mor
fericit!“
Ion Cozmei: La Kaniv, pe
Muntele Negru, astãzi Muntele lui
ªevcenko, a fost reînmormântat bardul Ucrainei, dupã ce a murit în anul
1861 la Sankt Petersburg. Conaþionalii Marelui Cobzar au þinut cont
de dorinþa poetului de a fi înmormântat, „pe-o movilã/în nemãrginitã stepã-n/Dulcea-mi Ucrainã.“
Monumentul de la Kaniv are o mãreþie aparte, de unde se poate simþi
ºi vedea cum „Suspinã Niprul larg,
se zbate (...) Ridicã valu-nvolburat.“
Visul meu a fost împlinit abia la 22
mai 2014, când am vãzut cu propriimi ochi monumentul grandios închinat poetului naþional al Ucrainei, vizitat de mii ºi milioane de oameni,
care admirã creaþia lui ªevcenko.
Emil Simion: O întrebare mai
delicatã: Sper cã vã reamintiþi cã
dupã apariþia volumului bilingv
„Tinerele mele gânduri“, pe care
l-aþi lansat în satul dumneavoastrã
natal, Cãlineºti-Cuparencu, v-am
însoþit la ªcoala Gimnazialã din sat,
unde v-am sfãtuit pe dumneavoastrã
ºi pe profesoara Lavinia Costiuc sã
realizaþi douã puncte biobiliografice în ºcoalã: unul dedicat dumneavoastrã, ca membru titular al
Uniunii Scriitorilor din România, ºi
unul poetului naþional al Ucrainei,
Taras ªevcenko, cu un motto sugestiv din poemul „Captivul“, scris în

cã nu-i mai avea lângã el pe prietenii sãi, Oswald
ºi Tom.
Dar, într-o zi, circul s-a dus sã dea o reprezentaþie la Polul Sud.
Pipo ºtia cã acolo este casa lui ºi s-a hotãrât
sã evadeze.
ªi-a fãcut un plan pe care l-a pus în aplicare
atunci când îngrijitorul l-a scos din cuºcã, lãsându-l nesupravegheat.
A fugit ºi nu s-a oprit pânã a ajuns la ocean.
A început sã înoate în apa oceanului pânã a dat
de niºte pinguini care jucau fotbal. Epuizat, dar
fericit, Pipo i-a întrebat:
- Pot sã mã joc ºi eu cu voi?
- Sigur! Cum te cheamã?
- Mã cheamã Pipo!
- Ce nume frumos!
Pipo a intrat în joc. Într-un moment de neatenþie, este faultat ºi îºi fractureazã glezna. Puii
de pinguin l-au dus la pinguinii mari.
- Ce s-a întâmplat? întreabã aceºtia.
- Jucam fotbal ºi am fost faultat. Mã cheamã
Pipo.
- Pipo, va trebui sã stai cu piciorul în ghips o
lunã!

1845, þinând cont cã la ºcoala din
sat se predã obligatoriu ºi limba
ucraineanã?
Ion Cozmei: Domnule profesor!
Mi-aduc aminte cu plãcere ºi nostalgie de acea zi. Dar relaþia mea cu
domniºoara Lavinia s-a rãcit în ultima vreme. De multã vreme nãdãjduiesc sã realizez în ºcoala în care
am învãþat ºapte clase, avându-l ca
diriginte pe profesorul-scriitor
Emanoil Rei, cele douã puncte biobibliografice. Trebuie ca ºi domniºoara Lavinia sã doreascã acest
lucru. Ar trebui ca s-o sfãtuim împreunã pe Lavinia, eu fiind gata sã
donez ºcolii materialul bibliografic.
În ce priveºte Taras ªevcenko,
bãnuiesc cã v-aþi referit la urmãtoarele versuri din „Captivul“, traduse
de mine: „Cândva în vesela-Ucrainã, / Când satele aveau hodinã,/ Ducea un trai fãrã pãcat/ Un biet cazac
cu doi copii/ Pe vremea vechii hãtmãnii/Aceastã faptã s-a-ntâmplat. /
Duminica, de prânz aproape,/ Când
sãrbãtoarea mai zvonea,/Pe prag
stãtea-n cãmaºã albã/ªi-n mânã cu
bandura sa/ Cazacul cel bãtrân./“
Emil Simion: Ultima întrebare,
de curiozitate. Ce planuri de viitor
aveþi? Veþi aborda ºi traducerea
prozei lui ªevcenko?
Ion Cozmei: Deocamdatã, mã
fascineazã poezia lui ªevcenko.
Aºtept, cu nerãbdare, apariþia la
Editura „Bukrek“ din Cernãuþi a
ediþiei revãzute ºi adãugite a „Cobzarului“. Voi continua, prin urmare,
traducerea poeziei ºevcenkiene, atât
timp cât ucrainologii români ºi
ucraineni mã considerã cel mai bun
traducãtor, în limba românã, al poetului naþional al Ucrainei, iar eu am
învãþat limba ucraineanã literarã
traducându-l pe ªevcenko.
a consemnat Emil sIMION

Pipo a fost nevoit sã rãmânã acolo.
Într-o zi, piciorul lui Pipo se vindecã. El îºi
luã rãmas bun de la pinguini ºi se îndreptã spre
casã. Obosit ºi flãmând, cãzu din picioare ºi
adormi.
A doua zi se trezi transportat de alþi pinguini
pânã la poarta unui palat de gheaþã. Când s-au
deschis porþile palatului, Pipo îºi dã seama cã a
mai vãzut acest loc cu mult timp în urmã ºi intrã
în oraºul de gheaþã.
Toatã lumea se uita la el fericitã. Un pinguin
veni spre el ºi-l întrebã:
- Cum te cheamã?
- Pe mine mã cheamã Pipo.
- Cunoºti doi pinguini pe nume Oswald ºi
Tom?
- Da! Mã jucam cu ei când eram mic.
- Iatã-i!
- Pipo!
- Oswald! Tom! Acesta este oraºul în care
m-am nãscut?!
- Da, Pipo!
În sfârºit, Pipo ºi-a regãsit familia!
Vlad tUÞÃ,
elev
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DeceMBRie, La ReVĂRSaRe De aNi
Aud gongul soarelui bãtând momentul trecerii în echinocþiul de
iarnã.
Tãcerea absolut exclusivistã a cãderii primului fulg din iarna aceasta.
S-a petrecut: unde, - când?
Fulgi cu steluþe-n frunte, prinºi într-o pânzã de pãianjen.
Goliciunea unui copac desfrunzit îºi cautã adãpost într-o pãdure
tãiatã în condiþii ilegale.
Din risipe de fiecare zi liniile cefereului marfã încep sã se contracte,
la temperaturi din ce în ce mai joase.
O sculpurã dintr-o tabãrã de varã, aidoma unei flori de colþ rãsãrite
dintr-o crãpãturã de stâncã, va încerca sã reziste intemperiilor
sezonului rece.
Ca sã cazi teatral pe un gheþuº, trebuie sã ai... înclinaþie. Ca sã râzi
de un alter ego, cum face figuri pe spate dupã ce a cãzut,
n-ai nevoie de umor.
Albã câmpia, albã tãcerea iernii - tãrâm de puritate mixtã.
Din fonduri nerambursabile, Primãria a inaugurat o dimineaþã
îngheþatã pe pistele pentru bicicliºti.
Strãfulgerãri de soare, prinse în radarul unei pânze de pãianjen,
într-o veche magazie.
Trimit un fulg de zãpadã ca sã se topeascã de dor pe obrãjorul
iubitei mele.
Casa melcului - nelocuitã, neîncãlzitã; o cupã pentru servit o porþie
de tristeþe.
Primii þurþuri se apleacã apã sã bea din mâna unui copil, dornic sã
savureze o îngheþatã... mângâiatã!
Într-o fereastrã cu geam termopan, a rãsãrit dintr-un ghiveci poleit
o crãciuniþã.
Sistemul de încãlzire - cel de-al doilea „soare“ destinat habitatului.
Fugind de mine, norocul de la marea tragere loto a anului a fugit
de sine.
O promisiune din partea guvernanþilor: Cu lumina din cupa inimii
vom putea lumina penele de curent cauzate de viscol.
Copil peticind urdiniºul stupului cu o betealã culeasã
din Pomul de Crãciun.
Prevederea e mama înþelepciunii, iar adunarea vrãbiilor,
pe sub streºini, sunt expresii bizare ale „fiicelor“ ei.

Pentru decepþii, Anul Nou organizeazã o tombolã popularã
de promisiuni [electorale] neonorate.
Cãderile focurilor de artifici, la cumpãna dintre ani - un cosmic epitaf
ce ne-aminteºte de ora zero.
La munte lupul flãmând ºi însetat muºcã din primele
straturi de zãpadã.
Mã bat cu iluzii ºi-aduc cu taxiul plãtit de mine, un tatã bãtrân
în vizitã la fiul sãu.
Din lipsã de fulgi autentici, în vãzduhul drogaþilor cu substanþe
interzise, între tentaþie ºi candoare zboarã îngeri ºi demoni.
Poþi vedea aerul dimineþilor reci unduind rãsuflarea gurilor
de la sistemul de canalizare.
Ce bine e acasã aºteptând Crãciunul!
Bolta cereascã - celestã casã de schimb: Noaptea de Revelion
o preschimbã în stele.
Cântecul canarului din colivie, atent la libertatea de exprimare feericã
a bradului de Crãciun.
Prognozã meteo: Pe o fâºie a orizontului nostru lãuntric la noapte
va ninge!
Sfânta searã de Crãciun? Bunicii ºtiau s-o colinde cu smerenie
invocând Taina Copilãriei.
Sã fie timpul lung ºi iarna scurtã. Asta da, urare de pãstrat... la pungã.
Orbitoare sarabandã de vise - fiori de artificii cãzând la miezul nopþii
de An Nou.
Cãutând în fantezii luminoase - în plin decembrie - un Bucureºti,
împânzit de feerie.
Un glob din bradul de Crãciun se priveºte pe sine ca pe-o unealtã de
sãrbãtoare.
Amintirea despre anul care e pe sfârºite - întâia treaptã dintr-un urcuº
neîntrerupt.
Fuge anul. Cu încetinitorul aparatului de filmat prind doar o CLIPÃ.
Luna dinspre zorii de Revelion, gong de aur, bate sus ceasul utreniei
pentru slujba zilei de Sfântul Vasile.
..............................................................................................................
Primiþi cu sorcova?
Sorcova, ca mine...
Sorcova, ca tine...
Ca noi toþi - Sorcova:
Vesela susþinãtoare a inimilor.
Dreptul bucuriei de-a rãmâne în picioare, în acest An Nou,
sã fie cu noi: plocoane vii aduse Luminii!

Mult stimate domnule redactor-şef, ion Robciuc,
Vă mulţumesc din inimă pentru publicarea poeziilor mele: „Maria“, „inimă de preot“ şi
„Măria Sa, agricultorul“ în „curierul ucrainean“.
aş vrea să vă spun că eu sunt acela care, la Negostina, umblă din poartă-n poartă
aducând cititorilor ziarul „curierul ucrainean“ şi celelalte ziare ucrainene.
având tot timpul legătură cu cititorii, pot să spun cu bucurie că parodiile domnului
Lucian Perţa la poeziile mele sunt apreciate şi au un frumos ecou în rândul cititorilor
„curierului ucrainean“. Până şi în simpatica cârciumioară din Negostina aceste parodii sunt
citite la mese unde oamenii, sătui de politică, le savurează ca pe un vin bun şi dulce...
cititorii mei din Negostina transmit dlui Lucian Perţa multe mulţumiri la fel şi dumneavoastră că le publicaţi.
acum vă mai trimit o nouă poezie „Olguţa“, având în vedere că Olguţa este „eroul“ domnului Lucian Perţa după poezia „Maria“, care a fost publicată în „curierul ucrainean“.
Vă mulţumesc, dorindu-vă ani frumoşi, fără griji, satisfacţii şi multă, multă sănătate.
cu stimă şi respect,
Mihai Voloşciuc

La mulţi ani! sărbătoriţilor din luna decembrie
• ªendroiu Terezia, redactor al ziarului „Ukrainskyi visnyk“, s-a nãscut
la 12 decembrie 1956.
• Colotelo Iaroslava, fost consilier principal la Ministerul Culturii, s-a
nãscut la 28 decembrie 1954.
• Fartuºnic Dorina, administrator, s-a nãscut la 29 decembrie 1958.
Tuturor doamnelor noastre multã sãnãtate, fericire ºi prosperitate.

curierul UcrainEan

Mihai MatEICIUC

OLguţa
Cãutând-o pe Maria acasã ºi-n sat
Cu-atâta elan ºi pasiune,
De-Olguþa ei blondã-ntr-o zi eu am dat,
Ce pare a fi o minune...
E ca ºi Maria, frumoasã ca ea,
Înaltã-nþeleaptã, subþire,
Cu-o voce ce nu poþi aici compara
Cu cea mai de preþ strãlucire.
Privind-o pe-Olguþa sub ramuri de tei,
Unde-am întâlnit-o spre searã,
Credeam cã privesc ochii dulci-ai mamei ei
Albaºtri ca cerul de varã.
În clipa aceea nici nu prea ºtiam,
E-Olguþa, sau însãºi Maria?
Cu-atâta iubire, atunci o priveam,
De mã fascina bucuria.
Credeam c-o putere, sau poate-un mister,
Mi-a scos pe Olguþa în faþã,
Sã vãd în fãptura ei zâmbet de cer,
Ce-avea ºi Maria-n povaþã...
Am vrut din iubire uºor s-o ating,
Cum soarele-atinge câmpia,
ªi-acolo sub tei cumva sã mã conving,
Olguþa e, sau chiar Maria?
ªi cât aº fi vrut sã nu fi fost aºa,
Ci invers sã fi fost spre bine,
Maria în locul fiicei de era
Ar fi mers ca-n alþi ani cu mine.
Dar totuºi am fost mulþumit pe deplin,
Ca dupã-un „concert“ ciocârlia,
Cã-nalta Olguþa cu-n chip drag ºi fin
E dulce, precum e Maria.
Mihai VOLOªCIUC
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Stepan Vasylcenko
(1878- 1932)
Între scriitorii importanþi ai literaturii ucrainene din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
ºi începutul celui urmãtor (Ivan Franko, Lesea
Ukrainka, Mychailo Koþiubynskyi, Olha Kobyleanska, Vasyl Stefanyk, Marko Ceremºyna º.a.)
un loc aparte îi revine lui Stepan Vasylcenko.
Ca ºi Stefanyk sau Ceremºyna, Stepan
Vasylcenko este considerat un maestru al prozei
scurte. În privinþa tematicii schiþelor ºi povestirilor sale, meritã menþionatã chiar mãrturia
sa: „În general, pentru încercãrile mele literare, n-am ales o tematicã îndepãrtatã, abstractã, ci am luat-o din viaþã, din ceea ce mã înconjoarã ºi mã impresioneazã“. De aceea, nu e
greºit sã remarcãm cã scrierile lui Stepan
Vasylcenko îºi trag seva din douã teme majore cea a satului ucrainean ºi cea a ºcolii, cele
douã medii în care a trãit Vasylcenko cei mai
mulþi ani. Iatã deci scurte date biografice (dupã
Mykola Korsiuk, tabel cronologic la Stepan
Vasylcenko, „Anii tinereþii“, Editura Kriterion,
Bucureºti, 1978), menite sã întãreascã mãrturisirea scriitorului:
Stepan Vasylcenko (pseudonimul lui Stepan
Panasenko) s-a nãscut la 8 ianuarie 1878 la
Icinea din þinutul Cernihivului într-o familie de
þãrani lipsiþi de pãmânt. Dupã absolvirea seminarului pedagogic, a fost învãþãtor în þinutul
Kievului ºi al Poltavei. În 1904, devine student
al Institutului Pedagogic din Hluchiv. Pentru
atitudinea sa ostilã faþã de autoritãþi, a fost persecutat ºi arestat. În timpul Primului Rãzboi
Mondial, Stepan Vasylcenko a fost mobilizat ºi a
comandat o companie de geniºti. Dupã revoluþia din 1917, a fost învãþãtor la Kiev ºi director de orfelinat. Pânã în 1917, i-au apãrut douã
culegeri: „Schiþe“ (1911) ºi „Povestiri“ (1915),
iar dupã acest an, operele lui au cunoscut
numeroase ediþii, dintre care cea mai cuprizãtoare - „Opere“, 4 vol. (1960).
Stepan Vasylcenko moare la 11 august 1932,
lãsând o valoroasã moºtenire literarã.
— Vasyl Ivanovyci, nu cumva aveþi vreo
gazetã sau vreo carte? - îl întrebã cãruþaºul
Antin pe monopolist, legându-ºi în batistã banii
primiþi pentru cãrãuºie.
Vasyl Ivanovyci, un mãrunt boiernaº de
vârstã mijlocie, cu pântece rotund, trase din
þigarã ºi slobozi un nor de fum.
— Pãi, la ce-þi trebuie cartea? - întrebã el,
încruntându-ºi sprâncenele rãruþe.
— Aºa, sã-mi petrec cu ceva vremea în zi de
sãrbãtoare, cã nici nu mai þin minte de când
n-am avut în casã o carte, - rãspunse Antin, - cre'
cã am uitat ºi alfabetul.
— ªi crezi cã-i vreo pagubã?.. La drept vorbind, cititul cãrþilor e o treabã deºartã! - spuse
Vasyl Ivanovyci. - ªi nici nu-i de nasul tãu.
— Asta cam aºa e, la ce ne-ar folosi nouã
cãrþile? - se învoi Antin. - Cã uneori, de atâta
treabã, n-ai timp nici sã-þi ridici privirea, darãmite sã-þi mai arunci ochii pe o carte!.. Da' cu
toate astea, zic, nu s-ar gãsi ceva de citit pentru
mine? - mai spuse Antin dupã ce-ºi trase sufletul. - Ceva aºa, sã-mi omor timpul dupã-amiazã.
— Pãi, în cazul ãsta, uite ce-i, - zise monopolistul dupã ce se gândi, - îþi aduc Psaltirea.
Într-o zi de sãrbãtoare, o carte mai potrivitã nici
cã se poate.
— Psaltire am ºi eu, Vasyl Ivanovyci, - zise
Antin. — N-aveþi altceva?.. Sã zicem, vreuna în
care scrie despre libertate ºi despre pãmânt?
Vasyl Ivanovyci privi încruntat într-o parte
ºi-ºi muºcã buza.
— Cãrþi d-astea cum zici tu, frãþioare, io
n-am. Pentru asemenea cãrþi, azi ºtii unde ajungi? - Vasyl Ivanovyci îl privi cu asprime pe An tin. — Fereºte-te ca de foc, Antine, de asemenea
cãrþi! Te sfãtuiesc prieteneºte. Iar dacã chiar te-
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a apucat aºa un dor de citit, stai cã-þi aduc acuºi
altfel de carte.
Vasyl Ivanovyci se duse în altã încãpere,
deschise dulapul ºi începu sã cotrobãie în grãmada de hârtii ºi de cãrþi. Scoase de dedesubt
Culegerea de probleme a lui Evtuºevskyi, scuturã praful de pe copertele terfelogite ºi i-o duse
lui Antin.
— Na, Antine, o carte, - zise Vasyl
Ivanovyci, întinzându-i culegerea. - Asta nu-i o
carte oarecare, e una folositoare! Gãseºti în ea
tot felul de probleme: îþi baþi capul, pânã o scoþi
la capãt.
— Mulþumesc, Vasyl Ivanovyci, - zise Antin.
ªi, fãrã sã se uite la ea, puse cartea subsuoarã, dãdu bunã ziua ºi plecã. Vasyl Ivanovyci
rãmase în uºã, privi îndelung în urma lui, apoi
râse încetiºor.
Vesel ºi bucuros, surâzând în barba-i rarã,
Vasyl Ivanovyci intrã în camera alãturatã pentru
masa de prânz.
Dupã ce-ºi fãcu siesta, monopolistul îºi luã
bastonul ºi plecã sã se preumble. Iatã-l pe Vasyl
Ivanovyci: pãºeºte agale prin sat, sprijinindu-sen baston. În faþa curþilor ºi a caselor, stau pâlcuri
de bãrbaþi ºi femei - vorbesc de-ale lor. Copiii se
zbenguie prin iarbã; de undeva rãzbate cântecul
unor fete. În sat nu sunt alþi „domni“ în afarã de
Vasyl Ivanovyci, iar el se simte aici ca un mic
cneaz. Oamenii îl salutã cu plecãciuni adânci,
iar el dã din cap mulþumit. Respectul faþã de
persoana lui îi face mare plãcere.
Iatã trece þãranul Lytovka - un zdrahon de
mujic - ºi ce plecãciune slugarnicã face, de zici
cã-i un stejar bãtut de furtunã.
Vasyl Ivanovyci îºi dã seama de ce se pleacã
în halul ãsta Lytovka în faþa lui: se apropie
sorocul poliþei, iar parale, se vede treaba, nu
prea are...
„Nu-i nimic, - gândeºte el, - îl mai pãsuim,
numai sã plãteascã la urmã ºi dobânda“.
Vasyl Ivanovyci merge mai departe prin sat,
mormãie ceva ca þârcovnicii, priveºte în jur cu
ochi de stãpân, pentru a se convinge cã totul e în
ordine.
S-a stropºit la niºte plozi ca sã nu facã
obrãznicii, a ciupit o nevesticã tânãrã care ieºise
la fântânã dupã apã.
A ajuns în dreptul curþii lui Antin ºi ce vede?
Lângã casã, sub viºini, s-au adunat câþiva
oameni, discutã, râd. Între ei, Antin cu cartea-n
mânã.
„Aha, citesc cartea pe care i-am dat-o eu! gândi Vasyk Ivanovyci. - Bine, las' sã citeascã“.
El se opri în dreptul viºinilor ºi întrebã:
— Ei, cum e? V-a plãcut cãrticica?
— Nimic de zis, - rãspunse Antin. — E o
carte destul de veselã.
— Ei, atunci citiþi, citiþi mai departe! - zise
Vasyk Ivanovyci ºi-ºi vãzu de drum.
„I-auzi, cartea e destul de veselã!.. - râse în
sinea lui. - Lor poþi sã le îndrugi orice. Ba se
mai ºi hlizesc! Ce-or fi gãsit acolo de râs?“
Apoi curiozitatea îi dãdu ghes sã-i asculte.
Se întoarse din drum, se apropie tiptil de gard ºi
începu sã tragã cu urechea.
Antin citea silabisind:
— „Un þãran s-a tocmit sã aducã cu cãruþa de
la oraº 50 de lãmpi; pentru fiecare lampã ajunsã
întreagã la destinaþie ar fi primit câte 50 de
copeici, iar pentru fiecare lampã spartã urma sã
i se opreascã chirigiului din simbrie câte 1 rublã
ºi 20 de copeici. Pe drum, s-au spart 3 lãmpi.

Cât a câºtigat þãranul pentru transportul lãmpilor?“
Antin, terminând de citit, îºi înãlþã faþa roºie
de încordare ºi se uitã cu o privire veselã la
ascultãtori.
— Aºadar, întreabã: cât o fi câºtigat ãla? râzând, tãlmãceºte Antin cu vorbele sale.
— Cre' cã a câºtigat mai mult de-o groazã! zise un moþ bãrbos care purta pantaloni albi; apoi
îºi scoase pipa din gurã ºi se porni sã râdã-n
hohote.
— Nu ºtiu cât o fi câºtigat, da' ºtiu cã dacã o
sã câºtige tot aºa, curând o sã rãmânã ºi fãrã
gloaba de cal, - adãugã cu vioiciune roºcatul
Ohrim. - Ducã-se naibii aºa câºtig, cã mai bine
lipsã!
— Asta o fi tot aºa, - începu sã povesteascã
moºul cu pantaloni albi, - cum a câºtigat flãcãul
lu' Zaharko la boier. A fost o sãptãmânã la
batoza boierului, iar sâmbãtã a venit acasã. „Ei,
bãiete, - zice tat-su, - dã-mi niºte bani: mã duc
mâine la oraº, cã tre' sã cumpãr ceva“. Iar el stã
ºi-i zice: „Acum cã m-ãi bate, cã m-ãi certa, da'
sã ºtii cã n-am adus niciun ban!“ Iar taicã-su:
„Da' ce-ai fãcut cu ei, pui de lele ce eºti? I-ai
pierdut sau poate þi i-a furat careva?“ „Nici cã
mi-ar pãrea atât de rãu, dacã i-aº fi pierdut sau
mi i-ar fi furat, da' io nici mãcar nu i-am
vãzut!..“ Apoi s-a apucat de-a povestit cã acolo
s-a fãrmat ceva la vânturãtoare ºi au dat vina pe
el. Vechilul l-a ocãrât în toate felurile, iar la
platã nu numai cã nu i-a dat nicio copeicã, da'
i-a poruncit sã vinã la muncã încã o sãptãmânã,
da' fãrã platã, pentru a acoperi paguba. Iar tatãl
l-a ascultat cât l-a ascultat ºi la urmã i-a zis:
„Dacã o sã câºtigi, fiule, mereu aºa, curând ai sã
ajungi gospodar de frunte...“ Tot atâta, zic, o fi
câºtigat ºi ãla cu lãmpile, cât a câºtigat ãsta cu
vânturãtoarea, - încheie moºul.
Toþi se puserã pe râs.
— Lampa e un lucru gingaº, - ziceau unii, de cum se zdruncinã cãruþa mai tare, s-a ºi fãcut
þãndãri. Cin' te-a pus sã faci aºa o cãrãuºie?
— Faci, - spuse un om posomorât, - dacã în
casã n-ai nici mãcar un codru de pâine.
Dupã ce au întors problema cu lãmpile pe
toate pãrþile, bãrbaþii tãcurã, iar Antin luã cartea
ºi se apucã sã citeascã mai departe.
„Ia te uitã!“ - se gândi Vasyl Ivanovyci ºi se
puse sã asculte mai atent.
— „Un boier, - continua sã citeascã Antin, avea o parcelã de 857 de deseatine¹ , alta, cu 130
de deseatine mai mult, iar a treia, cu 150 de
deseatine mai mult decât avea cea de-a doua
parcelã. Câte deseatine avea boierul?“
Terminând de citit problema, Antin începu sã
explice în felul lui:
— O bucatã de pãmânt, zice, avea 857 de
deseatine, în a doua avea cu 130 mai multe, iar
în a treia încã ºi mai multe!.. Iar dupã aceea mai
ºi întreabã, - aici Antin ridicã un deget în sus, cât pãmânt avea boierul?
— Pãi, cre' cã avea mai mult decât toatã
obºtea noastrã! - zise careva râzând. - Cã dacã
mãcar una dintre parcelele alea ne-ar da s-o
împãrþim între noi, ne-ar ajunge ºi nouã, ºi copiilor noºtri.
¹deseatinã - suprafaþã agrarã, egalã cu 1,092 ha
(C. Ir.).
(Continuare în numãrul urmãtor)
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(Dramã în trei acte)
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NAZAR STODOLEA

Stecha: (De dupã scenã) Bine,
bine.
Vocile: Iatã o fatã curajoasã, da, da!
Altã voce: Moþul de cazac ºi mustãþile-i lipsesc, ºi se duce ºi-n iad...
A treia voce: Aºa se va crede - cã-i
un cazac.
Gazda: V-a luat-o înainte fata; se va duce ºi
voi veþi plãti.
Vocea: Sau bem rachiu ºi îmbucãm slãninã
pe pâine.
Gazda: Vom vedea, vom vedea, cine va câºtiga. Da' de ce stãm? Ca sã nu ia muzicanþii banii
degeaba, hai sã învârtim un joc. Ia, ziceþi unul
de-al nostru (Grupul se desface, muzica începe
sã cânte, un cazac cu o fatã începe sã danseze,
apoi ºi ceilalþi intrã în joc. Încet cade cortina).
(Interiorul unei cârciumi ruinate. Pereþii fãrã

deam la tata.
Nazar: De ce te tot gândeºti la
el? Nu te mai gândi ºi vom fi fericiþi. ªtii, când vom ajunge la Kodak - este un oraº în Zaporojie - ei,
când vom ajunge acolo, imediat
vom merge la bisericã ºi ne vom
cununa; atunci nici hatmanul nu ne
va mai despãrþi, iar noi, acolo, vom
trãi fericiþi multã, multã vreme. Tu
vei cânta ºi vei dansa, iar eu voi
ceva rãu?
cânta la bandurã ºi-þi voi povesti despre faptele
Nazar: Nu cã... la ceva rãu, acum nu avem vitejeºti ale cazacilor, despre Sava Cealyi,
voie sã ne gândim la ceva rãu, pentru cã inima despre Svirhovskyi, despre toþi, toþi cazacii
ne este plinã de bucurie. Iar mâine...; ce va fi noºtri aprigi. Apoi, îmi vei creºte un fiu - un
mâine cu mine?! Eu voi muri, pe mine mã va flãcãu oacheº, pe care îl vom trimite în Sicea
sugruma propria mea fericire, propria mea cãzãceascã; acolo îl voi pune în faþa adunãrii
soartã (Pune capul sãu pe genunchii ei. Halea cãzãceºti ºi voi zice: „Iubiþi-l, admiraþi-l - este
îºi trece mâna prin pãrul lui; Nazar îºi ridicã fiul meu! A crescut, a educat aºa un voinic,
uºor capul ºi priveºte cu duioºie în ochii ei). Of, Halea mea!“ Ei, cum þi se pare?..
ochii mei, ochii mei cãprui, priviþi-mã, stelele
Halea: E plãcut, Nazare al meu, iubitul meu,
mele tainice! (Tace câteva clipe). Inimioara dar inima tot nu-mi dã pace. Simt cã tata s-a
mea, aºa cã n-ai spus tatãlui tãu cã te vei mãrita trezit deja ºi mã cautã.
cu polcovnicul? Aºa-i?
Nazar: Dumnezeu ºtie ce mai gândeºti tu!
Halea: Iarãºi! Cum eºti tu, cu adevãrat Iatã, îndatã vor sosi caii ºi nimeni nu ne va mai
vorbind!.. Eu am sã plâng. Doar el nu mi-a vor- gãsi, de-ar rãsturna ºi pãmântul. Nu-þi mai face
bit nici o clipã de polcovnic, deci cum puteam griji, rândunica mea!
sã-i spun aºa ceva?
Halea: ªtii ceva? Sã mergem acasã, sã-l
Nazar: Biata de tine! El te vindea ºi tu habar trezim, sã-ngenunchem în faþa lui... ºi el ne va
n-aveai. Iartã-l. Milostivul Dumnezeu sã-l jude- ierta, el mã iubeºte.
ce pe lumea cealaltã ºi sã-l pedepseascã.
Nazar: Oare nu l-am rugat eu, oare n-am
Halea: Am sã mã rog pentru pãcatele lui. îngenuncheat în faþa lui? Doar ai vãzut!
Poate cã Dumnezeu îl va ierta.
Halea: Am vãzut, într-adevãr, l-ai rugat...
Nazar: Roagã-te pentru cine vrei, numai sã Nazare, el e, totuºi, tatãl meu.
nu trãdezi iubirea noastrã, porumbiþa mea...
Nazar: Mai bine sã nu ºtii de aºa un tatã.
Altfel, eu voi muri.
Halea: Tu te superi, Nazare! Nu te supãra,
Halea: Cât de ciudat eºti! Tu crezi cã eu te dragul meu, oacheºul meu. Uitã-te la mine, eu
iubesc doar aºa. Nu, Nazare, eu... nu cã te iu- sunt veselã, nu-mi pare rãu cã am pãrãsit...
besc, eu nu ºtiu câteodatã ce sã fac... Cum sã-þi Sãrutã-mã, ºoimule meu drag, viteazule meu
explic? Mi-e ºi fricã! ªtii ceva? Când eu te pri - înaripat (Se îmbrãþiºeazã ºi se sãrutã).
vesc, am impresia cã tu eºti eu, iar eu sunt tu. ENazar: O, bucuria mea, visul meu fermecãatât de straniu; nu ºtiu de ce simt aºa. Când tor! Nu te-ngrijora, inimioara mea. În curând
rãmân singurã, numai la tine mã gândesc, numai vom zbura atât de repede, cã nici vântul nu ne va
la tine; ºi deodatã te vãd la Cihyryn, în faþa clã- putea ajunge. Iar noaptea-i noapte! Parcã ne
dirii hatmanului, pe un cal negru, cãlãrind patroneazã fericirea. Liniºtitã, luminoasã, ca ºi
voiniceºte, iar toate damele hatmanului, ale pol- ochii tãi. Nu te temi? Rãmâi puþin singurã, iar eu
covnicului, nu se uitã nicãieri, decât la tine... ªi- mã duc sã mã uit pe drum.
ndatã mi se-ntunecã în ochi... încep sã plâng ºi
Halea: Nu, nu mã tem.
sã simt o mare greutate la inimã. De unde mi se
Nazar: De ce iarãºi te-ai îngrijorat?
trage asta, Nazare, tu nu ºtii?
Halea: Nu-i nimic. Mi-am amintit-o pe
Nazar: ªtiu, inimioara mea, ºtiu! Cât de rãposata mamã. Ea îmi povestea cã-n aceastã
dragã-mi eºti când vorbeºti aºa! Spune încã o cârciumã, demult, a-nnoptat un mare comandant
datã, îmbrãþiºeazã-mã (Se îmbrãþiºeazã, se zaporojean, iar a doua zi l-au gãsit la Teasmyn;
sãrutã). Încã o datã, ultima datã (Iarãºi îi pune ºi cã tot aici Bogdan s-a întâlnit cu fiul sãu Tycapul pe genunchi).
mofi, când cazacii l-au adus din Moldova, acoHalea: Cât de fericitã sunt cu tine! Oare tot perit cu purpurã, ºi cã aici zaporojenii i-au tãiat
timpul vom fi atât de fericiþi? Spune-mi, pe evrei. Din acea vreme nimeni n-a mai locuit
Nazare!
aici: toatã noaptea umblã evreii morþi... Uh, ce
Nazar: (Neridicându-ºi capul). Toatã viaþa.
groaznic e locul ãsta!
Halea: ªi unde vom pleca?
Nazar: Mãicuþa ta, Dumnezeu ºtie ce lucruri
Nazar: În rai.
þi-a îndrugat.
Halya: Asta ºtiu; dar unde-i raiul ãsta?
Halea: Ea se jura cã toate sunt adevãrate. Nu
Nazar: (Ridicând capul) Nu mã întreba te du, mai bine rãmâi aici cu mine, sau mergem
acum; încã nu ºtiu nimic. Noi vom pleca acolo amândoi. Mi-e greu sã mã despart de tine ºi penunde nu va fi nici polcovnicul, nici tatãl tãu, tru o clipã.
unde e numai libertate, libertate ºi fericire. O,
Nazar: Nu mã mai duc... Tu n-ai îngheþat?
cât de frumos vom trãi noi acolo! Îþi voi ridica o
Halea: Nu, cãciula ta este atât de cãlduroasã
casã, mare ºi luminoasã, am s-o înfrumuseþez cu (Scoate cãciula din picioare ºi o sãrutã). O,
diferite culori - cu negru, albastru, verde, ºi cãciula mea dragã! Pune-o, cã ºi tu ai îngheþat.
altele, ºi altele, pe tine am sã te împodobesc cu
Nazar: Pune-o tu. Eu am sã mã uit la tine, sã
mãtãsuri ºi aur, te voi aºeza pe un scaun de aur vãd cum arãþi într-o cãciulã cãzãceascã (Ea îºi
ca pe o prinþesã ºi, cât timp voi trãi, n-am sã con- pune cãciula ºi el o admirã). Minune!.. Niºte
tenesc sã te admir ºi sã te iubesc. Dar, oare, eu mustãþi negre, o sabie de Damasc, un pistol la
voi muri vreodatã? Nu, eu nu voi muri nicio- brâu - cazac, orice-ai zice (O sãrutã). Cazacul
datã! Cât timp vei fi cu mine, moartea nu va avea meu sprâncenat!
curaj nici mãcar sã se uite la casa noastrã.
Halea: (Îi pune lui cãciula) Aºaaa, e mai
Halea: (Cu tristeþe) Vai, nu Nazare, nu vorbi bine! Stai, sã-þi agãþ o panglicuþã. ªtii, cum la
aºa! Mi s-a fãcut fricã ºi inima a tresãrit, ºi m-a nuntã se obiºnuieºte mirelui?
durut, de parcã a simþit vreun ceas rãu sau vreun
Nazar: Asta chiar mâine vei face...
necaz.
Nazar: Ce fel de necaz? Unde-i necazul?
(Continuare în numãrul urmãtor)
Pentru noi el nu existã în lume.
Halea: Nu ºtiu, Nazare, numai cã inima mea
Traducere de Eusebie FRasENIUC
simte o greutate, o amãrãciune... Eu mã tot gân-
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tavan, frânghii atârnând. Totul e acoperit cu
zãpadã ºi luminat de razele lunii. Câteva clipe
de tãcere. De departe se aude un cântec care se
tot apropie ºi apare Stecha cântând ca sã-ºi facã
curaj: „Ah, cerceii!..“ Se opreºte în dreptul so bei dãrâmate ºi se uitã cu circumspecþie în jur).
Stecha: Ce fricã-mi-e! Oare unde sunt ei?
Nici caii nu se vãd. Nu cumva au ºters-o? Asta
ar fi bunã! Pentru doi bãnuþi sã-mi fi vândut
fericirea... (Se uitã la niºte urme). Nu, în afarã
de urmele mele, nici o altã urmã nu se vede...
Chiar..., dacã m-au pãcãlit ºi au luat-o pe alt
drum? Fi-þi-ar sã-þi fie, sutaºã! Sã fug repede
acasã, sã vãd dacã nu s-a întâmplat ceva acolo.
Dacã se aflã cã eu am ajutat, atunci totul s-a
dus... (Grãbitã, vrea sã se întoarcã. Înaintea ei
apare Nazar cu Halea în braþe).
Stecha: Voi sunteþi? Locul ãsta e de groazã...
S-a întâmplat ceva?
Nazar: (O lasã pe Halea din braþe). Nimic,
nu te speria. Caii sunt aici?
Stecha: Nu, nu i-am vãzut.
Nazar: Fugi ºi te uitã... ºi dacã nu sunt, alergi pânã-n sat, poate-i întâlneºti pe drum.
Halea: Stecho, de ce nu pleci? Fugi mai
repede. Se va trezi tata!.. Du-te odatã!
Stecha: Acuºica, duduiþa mea, pentru matale
zbor ºi pânã la capãtul pãmântului.
(În grabã scoate din sobã o mãrturie).
Halea: Ce faci?
Stecha: Nimic; asta împotriva lupilor.
(Repede se depãrteazã).
Halea: Sã ieºim în drum; aici mi-e fricã.
Nazar: Nu se poate, inimioara mea; acolo ne
poate vedea cineva; aici nu intrã nimeni.
Halea: (Cu supãrare) Fie, fã cum ºtii; eu...,
eu am fãcut totul... Doamne! În zori se va trezi
tata... Of, Nazare! Ce-am fãcut eu!..
Nazar: Ceva mai bun nici cã s-a putut.
Halya: Tata mã va blestema.
Nazar: Sã se blesteme pe sine... Ai îngheþat,
sufleþelul meu? Ia haina mea! (Scoate haina
groasã de pe spate ºi o aºterne jos). Odihneºtete, dragostea mea; pune-þi picioruºele în cãciula
mea (Halea se aºazã pe hainã. Nazar îi pune
picioarele în cãciula lui). Aºaa, va fi mult mai
cald, (O sãrutã) mult mai cald, iubirea mea.
Halya: O, vulturul meu, ºoimanul meu drag!
Ce cald îmi este, cât de fericitã sunt!.. Numai cã
simt o teamã: tatãl meu este atât de supãrat.
Nazar: Nu te teme, puiºorul meu, nimic rãu
nu se va întâmpla cât timp eu sunt cu tine. Nu te
teme, numai iubeºte-mã. Eu m-am gândit
atunci... când...
Halea: Când? La ce te-ai gândit? Poate la
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cuvântul Preçedintelui rostit în ziua cinstirii
memoriei victimelor holodomorurilor din Ucraina
Preacinstiþi pãrinþi, mult stimaþi compatriUn alt reputat cercetãtor al Holodomorului,
oþi, dragi ucraineni,
James Mace, a afirmat cã Stalin a dorit „sã
extermine þãrãnimea ucraineanã, intelectualiPretutindeni în Ucraina, în fiecare colþiºor tatea ucraineanã, limba ucraineanã, spiritul
al ei ºi în zeci de þãri ale lumii ne plecãm ucrainean, cultura ucraineanã ºi istoria ucraicapetele în faþa memoriei milioanelor de vic- neanã, sã distrugã Ucraina ca þarã“.
time ale Holodomorului din 1932-1933. În faþa
Dragi compatrioþi,
copiilor mici a cãror viaþã de înger a fost frânAvând în urma noastrã experienþa Rãztã ºi cãrora li s-a furat viitorul. În faþa mamelor boiului civil din 2014 pentru independenþã cu
care au fãcut tot ce era omeneºte posibil pen- un duºman care ne-a invadat pãmântul, privim
tru a-ºi salva familiile ºi copiii, dar care nu au acum cu alþi ochi evenimentele din '32-'33. Iar
reuºit sã facã acest lucru. În faþa oamenilor în aceste evenimente au fost, de fapt, un rãzboi
vârstã, depozitari ai înþelepciunii, spiritului, adevãrat ºi, la fel ca ºi acum, un rãzboi nedememoriei ºi moralei ucrainene. În faþa þãra- clarat împotriva Ucrainei.
nilor plini de voinþã ºi speranþã care cultivau
Rãzboiul din 1932-1933 era purtat dupã
pâinea cu care puteau hrãni câteva þãri, dar toate regulile imperiale ale operaþiunilor colocare au fost jefuiþi.
niale, folosindu-se împotriva þãranilor neînarÎn faþa Renaºterii executate: a artiºtilor, maþi atât detaºamentele speciale de partid, cât
scriitorilor, poeþilor ºi oamenilor de ºtiinþã ºi trupele de interne.
majoritatea cãrora a fost exterminatã prin
Republica Sovieticã Socialistã Ucraineanã
foametea din anii 1932-1933.
a fost blocatã de trupe speciale de interne, iar
Sã-i pomenim pe toþi: pe moºii ºi strãmoºii populaþia din raioanele cuprinse de foamete
noºtri, pe membrii cunoscuþi ai familiilor era exterminatã fãrã milã prin înfometare.
noastre cãci în Ucraina aproape cã nu este
Propaganda bolºevicã a bãtut toate recorfamilie care sã nu fi suferit din cauza Holodo- durile minciunii ºi urii împotriva oamenilor,
morului, pe cei necunoscuþi fraþi ºi surori care justificând crimele regimului împotriva þãrãniau pierit fãrã nicio vinã ºi care îºi dorm som- mii.
nul de veci pe pãmântul ucrainean.
Se pare cã urmaºii spirituali ai lui StalinGlasurile lor, gemetele ºi rugãciunile lor Kaganovici, Postiºev - nu s-au pierdut în negurãzbat ºi astãzi din trecut cãtre noi. Iar noi le ra istiriei. Ei desfãºoarã un bal sângeros pe
promitem: Nu vom uita! Nu vom trãda! Nu teritoriile temporar ocupate ale aºa-ziselor
vom ierta!
„Republica Popularã Luhansk“ ºi „Republica
Expertul polonez în drept penal, Rafal Popularã Doneþk“. Ei repetã acolo experimenLemkin, a fost primul care a formulat ºi a fun- tul criminal din timpul Holodomorului,
damentat termenul „genocid“, cu patru ani privându-i pe oameni paºnici de produse aliînainte ca sã facã ONU acest lucru. Încã din mentare. Ne vin în memorie ºi alte analogii
anul 1953, el a demonstrat extrem de convin- înspãimântãtoare. Conducerea URSS refuza
gãtor cã Holodomorul din Ucraina este un orice ajutor oferit þãranilor care sufereau de
exemplu clasic de genocid.
foame. Iar atunci când galiþienii trimiteau cu
Zeci de parlamente din lume au calificat ºi pluta pe râurile Zbruci ºi Buh alimente fraþilor
ele Holodomorul drept genocid.
lor ucraineni, grãnicerii sovietici trãgeau în
În anul 2006, Rada Supremã a Ucrainei a oamenii care încercau sã intre în posesia hrarecunoscut, în sfârºit, Holodomorul drept nei salvatoare.
genocid.
Astãzi, pe teritoriile ocupate ale Donbasului
Votul meu s-a alãturat votului deputaþilor încep revolte ale foamei, iar separatiºtii trag cu
care au adoptat atunci aceastã lege istoricã. arma în maºinile care transportã ajutorul umaSunt mândru de acest lucru. Am avut onoarea nitar ucrainean.
sã votez pentru aceastã lege istoricã. Dar ºi
Dragi compatrioþi,
mai important este faptul cã Holodomorul ca
În cei doi ani ai genocidului bolºevic Ucraigenocid s-a întipãrit în memoria noastrã isto- na a pierdut, potrivit diverselor studii, între 4 ºi
ricã.
10 milioane de cetãþeni nevinovaþi.
Potrivit celor mai recente sondaje de opinie,
Vã rog sã vã gândiþi: numãrul victimelor în
trei pãtrimi dintre ucraineni sunt ferm convinºi rãzboiul lui Stalin împotriva ucrainenilor a decã Holodomorul a fost un genocid al poporului pãºit pe cel al victimelor Primului Rãzboi
ucrainean, iar numãrul acelora care nu recu- Mondial din toate þãrile beligerante.
nosc genocidul scade vertiginos. Cãci faptele
„Un sfert din totalul populaþiei sãteºti - bãrsunt grãitoare.
baþi, femei ºi copii - au murit sau au fost pe
Hai sã ne gândim de ce a fost necesar geno- punctul de a muri. Restul oamenilor erau atât
cidul? Rãspunsul este evident. Acelaºi Lemkin de slãbiþi, încât nu aveau putere nici mãcar sãa spus: „Cu toate cã era dependent de Moscova, ºi îngroape rudele sau vecinii“ - scria Robert
ucraineanul a respins colectivizarea, acceptând Conquest, un alt cercetãtor cunoscut al Holomai degrabã deportarea sau chiar moartea... domorului, autorul cãrþii „Seceriºul durerii“.
Þãranii erau pãstrãtorii tradiþiei ºi spiritului
Principalul factor al pierderilor catastrofale
naþional al Ucrainei. ªi atunci arma folositã ale poporului nostru a fost inexistenþa statului
împotriva lor era, probabil, cea mai cumplitã - naþional ºi a Forþelor Militare naþionale, capaexterminarea prin foame“.
bile sã apere propriul popor.

Ucraina a fost
cea mai mare þarã
dintre þãrile europene care nu au reuºit
sã obþinã independenþa în perioada
interbelicã sau care
ºi-au pierdut inde pendenþa. Holodomorul ca genocid
s-a întipãrit în codul genetic al naþiunii, a
devenit parte a conºtiinþei noastre istorice.
Astãzi, pretutindeni - în sate ºi oraºe - sunt
trase clopotele în memoria vitimelor Holodomorului. Se aprind lumânãri. Sunt sigur cã
fiecare dintre noi, ucrainenii din întreaga lume,
trebuie sã aprindã astãzi o lumânare ºi sã o
aºeze la fereastrã în memoria victimelor
Holodomorului.
ªi aceastã luminã veºnicã ne cãleºte voinþa
de victorie care va veni negreºit. Memoria despre tragediile naþionale, despre vremurile
întunecate ºi zbuciumate ne uneºte, ne face
mai puternici ºi mai înþelepþi. Datoritã acestei
forþe ºi înþelepciunii, cu o lunã în urmã, poporul ucrainean a dat o sentinþã dreaptã rãmãºiþei
maloruse a Partidului Comunist al URSS.
Pentru prima datã în aproape o sutã de ani, în
Parlamentul Ucrainei nu au intrat comuniºtii,
aceastã a cincea coloanã care poartã o parte de
responsabilitate pentru genocidul poporului
ucrainean. De fapt, puþini mai þin minte cã
primul congres al PC(b) al Ucrainei nu s-a desfãºurat în Ucraina. Acum, acest partid care nu
s-a cãit pentru crimele împotriva poporului a
fost aruncat la groapa de gunoi a istoriei.
În Ucraina nu ar fi avut loc niciodatã o
tragedie, precum Holodomorul dacã noi am fi
fost un stat independent ºi democratic. Asemenea nenorociri, precum genocidul, reprezintã trãsãtura unor regimuri dictatoriale, totalitare. În Ucraina, þarã care pãºeºte pe un drum
european, genocidul nu se va mai repeta niciodatã.
Dragi compatriþi,
Holodomorul a fost precedat de mii de rãscoale împotriva colhozurilor. La ele au luat
parte sute de mii, milioane de ucraineni. De ce
oare o armatã imensã de oameni nu a putut
birui bolºevismul? Din cauza neîncrederii ºi a
lipsei de unitate.
Astãzi, duºmanul încearcã din nou sã ne
dezbine, sã semene între noi neînþelegere ºi
urã. Cred cã putem învãþa din lecþiile istoriei.
Sã nu spere aceºtia cã mai pot subjuga din nou
Ucraina - noi am devenit puternici, am devenit
înþelepþi ºi vom riposta.
Nu ne vom preda niciodatã!
Nu vom opri lupta!
Glorie Ucrainei!
Dragi compatrioþi,
Pentru cinstirea memoriei tuturor acelora
care au murit din cauza genocidului - holodomor, declar un moment de reculegere pe plan
naþional.
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