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Revistă a Uniunii Ucrainenilor din România
Dupã cum informeazã site-ul Ambasadei
Ucrainei în România, la 17 martie 2015, au avut loc
convorbiri între preºedintele Ucrainei, Petro
Poroºenko ºi preºedintele României, Klaus Werner
Iohannis, în cadrul vizitei oficiale a ºefului statului
român în Ucraina.
Pe baza rezultatelor acestor convorbiri cu
preºedintele României, Klaus Werner Iohannis,

„Ucraina declarã cu tãrie cã ea va îndeplini fiecare
punct“, a subliniat preºedintele.
El a mai comunicat cã a adresat pãrþii române
rugãmintea sã susþinã apelul Ucrainei cãtre Consiliul de Securitate al ONU ºi Consiliul Uniunii Europene privind trimiterea forþelor de menþinere a
pãcii pentru asigurarea securitãþii pe linia de conflict ºi pe linia sectorului necontrolat ale frontierei

HRISTOS VOSCRES!

Ucraina ºi România vor intensifica colaborarea
ºeful statului ucrainean, Petro Poroºenko, a declarat cã în relaþiile ucraineano-române se va trece
într-o nouã etapã.
„Am convenit ca activitatea Comisiei prezidenþiale comune sã fie reluatã ºi sã þinem urmãtoarea ºedinþã a acesteia cu prilejul vizitei mele la
Bucureºti. În timpul discuþiilor pline de conþinut,
am definit direcþiile de colaborare de perspectivã în
domeniile economico-comercial, energetic, ecologic, în transporturi ºi în infrastructurã care vor avea
rezultate foarte concrete ºi practice“, a spus Petro
Poroºenko.
Potrivit afirmaþiilor ºefului statului ucrainean,
împreunã cu preºedintele României „am discutat cu
succes ºi unele probleme sensibile din cadrul relaþiilor bilaterale, cum este problema canalului Dunãrea-Marea Neagrã, am convenit sã continuãm dialogul constructiv în aceastã direcþie atât la nivel
bilateral, cât ºi la nivelul organizaþiilor internaþionale“. „Demonstrãm, astãzi, cã suntem capabili sã
identificãm soluþii comune reciproc avantajoase în
probleme care nu ºi-au gãsit rezolvarea de-a lungul
multor ani“, a menþionat preºedintele ucrainean.
Preºedintele Petro Poroºenko a mulþumit sincer
ºefului statului român pentru faptul cã România a
ratificat prima Acordul de Asociere a Ucrainei cu
UE. „Acest lucru va intra pentru totdeauna în istoria
relaþiilor ucraineano-române. Totodatã, el exprimã
atitudinea României faþã de perspectiva europeanã,
faþã de perspectiva dobândirii de cãtre Ucraina a
calitãþii de membru al Uniunii Europene“, a menþionat Petro Poroºenko. ªeful statului a mulþumit
pentru disponibilitatea României de a susþine la
toate nivelurile ca Ucrainei sã-i fie oferitã perspectiva intrãrii în UE.
Preºedintele a mulþumit þãrilor europene ºi
României pentru faptul cã susþin în mod permanent
ºi ferm suveranitatea ºi integritatea teritorialã a
Ucrainei ºi a atras atenþia celor prezenþi cã „Ucraina, militarii ucraineni, apãrã în estul Ucrainei libertatea ºi independenþa tuturor þãrilor ºi popoarelor
europene“.
Preºedinþii Ucrainei ºi României au analizat ºi
au ajuns la concluzia cã este necesarã îndeplinirea
fermã ºi integralã a înþelegerilor de la Minsk.

de stat. „Aceasta va asigura o stabilizare mai bunã
a situaþiei ºi ne va putea ajuta sã evitãm numeroase
victime“, a subliniat preºedintele ucrainean.
Ambii preºedinþi au convenit cã este necesarã o
modernizare substanþialã a sistemului de securitate
în regiunea Mãrii Negre.
O atenþie deosebitã a fost acordatã evenimentelor din Republica Moldova, în special din
regiunea transnistreanã. „Am convenit sã ne coordonãm acþiunile legate de Transnistria pentru a
contribui la dezgheþarea acestui conflict ºi pentru a
ajuta Moldova suveranã ºi independentã sã-ºi reintegreze regiunea transnistreanã în Moldova“, a
informat Petro Poroºenko.
De asemenea, potrivit afirmaþiilor preºedintelui,
el a convenit cu ºeful statului român sã intensifice
substanþial micul trafic de frontierã. „Am trasat
miniºtrilor noºtri sarcina ca prin intermediul
mecanismului micului trafic de frontierã sã simplificãm regimul trecerii frontierei“, a spus preºedintele. În continuare, vor fi date dispoziþii privind
crearea unor puncte comune de trecere a frontierei
care vor contribui la combaterea corupþiei, la simplificarea trecerii frontierei ºi la reducerea timpului
de aºteptare.
Preºedinþii au convenit cã în timpul summitului
din Riga al „Parteneriatului Estic“, România va
susþine ca UE sã acorde cetãþenilor Ucrainei regimul fãrã vize.
Preºedintele Poroºenko a mulþumit preºedintelui României pentru iniþiativele acestuia ce privesc
dezvoltarea „Parteneriatului Estic“ care vor face ca
acest instrument sã devinã mult mai eficient.
Preºedintele Klaus Werner Iohannis a comunicat, la rândul sãu, cã în cadrul întâlnirii au fost
discutate perspectivele colaborãrii între Ucraina,
România ºi Polonia ca þãri apropiate din punct de
vedere geografic ºi istoric. „Consider important cã
avem câþiva vecini care respectã frontierele. Trebuie sã intensificãm colaborarea regionalã între
Polonia, Ucraina ºi România, sã creãm un grup de
solidaritate. Aceastã intensificare a coordonãrii în
Europa de Est va întãri substanþial colaborarea la
nivel regional ºi general european“, a subliniat
preºedintele României.

Urare de Paºte
Cu prilejul Sfintelor Sãrbãtori ale Paºtilor, vã
dorim multã sãnãtate ºi o primãvarã frumoasã cu
multe bucurii.
Fie ca Învierea Domnului sã vã aducã luminã,
încredere, iubire, speranþã ºi clipe de neuitat alãturi de
familie ºi prietemi.
Hristos a înviat!
„Ne-am înþeles asupra problemelor din diverse
domenii pe care le aºteaptã mulþi cetãþeni ai þãrii
noastre, ºi anume restabilirea liniei aeriene directe
între Kiev ºi Bucureºti“, a comunicat Petro Poroºenko.
Preºedintele României a evidenþiat nivelul ridicat al colaborãrii în diverse domenii, de la contacte
interguvernamentale la colaborarea între reprezentanþii cercurilor de afaceri ale celor douã þãri ºi s-a
pronunþat pentru gãsirea cãilor de stimulare a
investiþiilor comune.
În ceea ce priveºte colaborarea în sfera energeticã, o delegaþie a companiei „Naftohaz al Ucrainei“
va efectua o vizitã la Bucureºti pentru convorbiri.
Ion ROBCIUC

Agenda deputatului UUR v Agenda deputatului UUR
Comunicat de presã privind
tradiþia sãrbãtorilor
pascale la ucraineni
Sãrbãtorile de Paºte mi-au oferit plãcutul prilej de a fi alãturi de membrii comunitãþii de
ucraineni din judeþul Timiº, Învierea Domnului
întâmpinând-o, alãturi de domnul Iura Hleba,
preºedintele filialei Timiº a UUR ºi prim-vicepreºedinte al Uniunii Ucrainenilor din România,
ºi de familiile noastre, la Biserica Ortodoxã
Ucraineanã din Timiºoara.
În mod tradiþional, de Paºte, familiile de
ucraineni se reîntregesc, împreunã mergând la
bisericã pentru a lua luminã. Slujba de Înviere
presupune, pe lângã rostirea de cãtre preot a tradiþionalului „Hristos a înviat!“, înconjuratul bisericii de trei ori, de cãtre preot ºi credincioºi,
precum ºi sfinþirea coºurilor aduse de fiecare
familie. Aceste coºuri conþin preparate culinare
gãtite dupã specificul ucrainean, dar ºi bine cunoscutele ouã roºii, cozonac, pascã, fiecare coº
fiind acoperit cu un ºtergar cusut manual cu diverse simboluri pascale ºi, în anumite zone, împodobit cu ramuri de tuia de munte. De menþionat cã acest obicei al sfinþirii, dupã slujba de
Înviere, a coºului cu bucatele de Paºte, s-a pãstrat pânã în prezent doar în comunitãþile de
ucraineni. Dupã liturghie, credincioºii merg
acasã, unde gustã din bucatele sfinþite, dar numai
dupã ce iau anafurã ºi respectã obiceiul spãlãrii
pe faþã cu apa sfinþitã în care s-a pus un bãnuþ de

Declaraþie politicã

Studiul religiei
nu poate lipsi din ºcoli
Am asistat în ultima perioadã la o amplã
dezbatere, artificial creatã în opinia mea, pe un
subiect de interes pentru elevi, pãrinþi, cadre
didactice ºi reprezentanþi ai societãþii civile:
studiul religiei în ºcoli. Dincolo de multitudinea de pãreri pro ºi contra, rezultatele au fost
mai mult decât convingãtoare: la nivel naþional,
aproximativ 90% dintre elevi ºi-au exprimat
opþiunea de a participa la orele de religie, în
timp ce în comunitãþile de ucraineni, elevii s-au
înscris în procent de 100%. Pentru mine, rezultatul nu poate fi decât îmbucurãtor pentru cã
ucrainenii s-au definit de-a lungul timpului ca
un popor credincios, ancorat în valorile creºtine. Avem datoria de a consolida relaþia dintre
ºcoalã ºi bisericã ºi de a continua formarea copiilor noºtri în sensul statorniciei în credinþã.
Religia a fost ºi va rãmâne parte integrantã a
culturii noastre, de aici rezultând necesitatea
permanentã în trasarea reperelor social-morale
ale tinerei generaþii. De la momentele istorice
cu încãrcãturã religioasã, la exemplele din pilde, de la semnificaþii mai puþin înþelese, la bine
cunoscutele obiceiuri ºi tradiþii de sãrbãtori,
toate contribuie la formarea unui tânãr ºi la pregãtirea sa pentru viaþã.
Rolul cadrelor didactice, dar ºi al preoþilor,
în acest context este unul definitoriu. Am apreciat în permanenþã dãruirea ºi cãldura cu care
aceºtia strâng laolaltã tinerii la diverse evenimente culturale sau religioase, cum se implicã
în pãstrarea tradiþiilor de sãrbãtori, fãcând copiii dornici de a afla lucruri noi ºi de a participa
la activitãþile specifice. ªcoala ºi biserica sunt
stâlpi ai fiecãrei comunitãþi, iar un tânãr trebuie
sã dobândeascã un solid bagaj de cunoºtinþe,
pentru a putea mai târziu sã facã faþã provo cãrilor. În comunitatea noastrã, orice sãrbãtoare
aduce aproape deopotrivã tineri ºi vârstnici, oameni extraordinari care trãiesc cu bucurie astfel

2

argint ºi un ou încondeiat, pentru a fi sãnãtoºi ºi
a avea noroc tot anul.
În Bucovina ºi în unele zone din Maramureº,
în prima zi de Paºte, credincioºii ucraineni
rãmân acasã ºi petrec în familie, pentru ca în a
doua zi sã meargã la bisericã, sã aprindã lumânãri pentru cei plecaþi dintre noi, sã-ºi viziteze
prietenii, rudele ºi vecinii, copiii mici primind
ouã roºii. Ouã roºii sau ouã încondeiate primesc
ºi bãieþii care merg în vizitã acasã la fete pentru
a le stropi, în mod simbolic, cu parfum.
Un obicei deosebit în perioada sãrbãtorilor
pascale este cel al încondeierii ouãlor, în Joia
Mare, de cãtre ucrainenii din Bucovina, aceºtia
având procedee specifice care s-au pãstrat de-a
lungul timpului, chiar dacã acum sunt mult mai
puþin folosite vopselele naturale obþinute din coji
de ceapã, de nuci sau flori de câmp, ca odinioarã.
Cu ocazia fiecãrei sãrbãtori religioase, constat cu bucurie cã, minoritatea pe care o reprezint
în Parlamentul României este una de oameni
foarte credincioºi ºi, mai mult, înþelegând importanþa legãturii cu biserica, aceºtia transmit mai
departe tradiþiile moºtenite de atâtea generaþii.
Mulþumesc ºi pe aceastã cale preoþilor, cadrelor
didactice, precum ºi tuturor celor care se implicã
în pãstrarea obiceiurilor ºi tradiþiilor ucrainene
ºi depun eforturi pentru antrenarea copiilor în
astfel de activitãþi. Îmi doresc ca zi de zi, prin
ceea ce facem, sã consolidãm acest trend ºi sã ne
definim cu mândrie, ca etnie ucraineanã, ºi peste
ani.
Ion MaROCICO,
deputat UUR

de momente. Sã nu uitãm cã în România avem
33 de biserici ortodoxe ucrainene, 3 mãnãstiri
ortodoxe ucrainene, 17 biserici greco-catolice,
un Vicariat Ortodox Ucrainean la Sighetu Marmaþiei ºi douã Protopopiate la Sighet ºi, respectiv, la Lugoj.
De aceea, consider cã participarea elevilor la
orele de religie nu poate fi decât spre binele
societãþii ºi în avantajul fiecãrui elev. Dacã în
judeþele în care existã comunitãþi de ucraineni,
toþi elevii ºi-au exprimat dorinþa de a studia
religia, este pentru cã noi, la rândul nostru, neam pãstrat identitatea spiritualã ºi am reuºit sã
transmitem tinerei generaþii valorile care de-a
lungul timpului ne-au þinut împreunã ºi ne-au
îmbogãþit viaþa.
Religia nu poate lipsi din ºcoli. Prin studiul
ei, se modeleazã comportamentele copiilor
noºtri, ei învãþând ce este dreptatea, adevãrul,
recunoºtinþa, demnitatea ºi înþelegând astfel cã,
solidaritatea nu se rezumã doar la deschidere
faþã de problema aproapelui, ci presupune ºi o
vorbã bunã sau un gând curat.
Mulþumesc Patriarhiei Române pentru deschiderea ºi sprijinul acordat în discuþiile avute
care s-au finalizat cu posibilitatea ca, în acele
unitãþi de învãþãmânt în care nu sunt cadre didactice specializate în predarea religiei, aceastã
materie sã fie predatã de preoþi, în limba ucraineanã. Nu în ultimul rând, doresc sã evidenþiez
în mod deosebit implicarea preotului Ion Piþura, vicarul general al Vicariatului Ortodox
Ucrainean din Sighetu Marmaþiei, a preoþilor
din bisericile ortodoxe ucrainene, precum ºi a
inspectorilor ºcolari pentru minoritatea ucraineanã ºi a cadrelor didactice care predau în
comunitãþile de ucraineni, pentru eforturile de
menþinere a tradiþiilor, de educare a tinerilor în
spiritul moralei creºtine, de cultivare a binelui
ºi a dragostei de frumos, a relaþiilor de prietenie
ºi de ajutor reciproc. Educaþia rãmâne cel mai
important instrument pe care o societate îl are
pentru a-ºi schimba în bine destinul.
Ion MaROCICO,
deputat UUR

Mesaj de Paºte
Stimaþi ucraineni de pretutindeni,

În aceste zile ale sãrbãtorilor de primãvarã,
când întreaga naturã renaºte, iar inimile sunt
cuprinse de nespusã bucurie ºi înflãcãrare, vã
rog sã primiþi felicitãrile mele cordiale cu
prilejul sãrbãtoririi Învierii lui Hristos.
Fie ca Dumnezeu cel Înviat sã vã întãreascã
forþele fizice ºi spirituale, sã vã binecuvânteze
cu dragoste, înþelegere ºi bunãstare.
Sã-i amintim, în ziua Învierii Domnului, în
rugãciunile noastre, pe toþi aceia care ºi-au
jertfit viaþa pe front în lupta pentru Independenþa Ucrainei, pe aceia care apãrã cu arma în
mânã Ucraina noastrã, pe aceia care, în
spatele frontului, ajutã Patria noastrã sã reziste
în confruntãrile cu perfidul agresor.
Hristos a înviat!
Adevãrat a înviat!

Cu stimã,
Mychailo Ratuºnyi,
Preºedintele Consiliului Ucrainean
Mondial de Coordonare
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informaþionalã de cãtre
ruºi a teroriºtilor proruºi
din estul Ucrainei“.
Lucrarea redã desfãºurarea evenimentelor
care au dus la anexarea
Crimeei, descrie, pe
scurt,
Recent, a apãrut cartea cu titlul de mai sus,
evo
luþia
politicã
din
Ucraina
de
semnatã de dr. Alex Berca, economist american
dupã
1989,
de
la
aservirea
faþã
de
de origine românã, absolvent al ASE din BucuRusia
pânã
la
schimbarea
radireºti, care a devenit unul dintre economiºtii cei
mai cunoscuþi ºi respectaþi din Statele Unite. calã a orientãrii þãrii spre Uniunea
Revoltat de poziþia Rusiei faþã de þãrile care au Europeanã, reacþia Moscovei faþã
fãcut parte din fosta URSS, de metodele de de modificarea politicii Kievului,
manipulare, ºantaj ºi intervenþie militarã, pentru descrie poziþiile adoptate de UE
a le readuce în sfera ei de influenþã, autorul vrea, ºi SUA, inclusiv introducerea
prin aceastã carte, sã atragã atenþia statelor în sancþiunilor economice faþã de
care locuieºte o însemnatã populaþie rusofonã cã Rusia. Dar se poate spune cã
acest lucru serveºte Moscovei drept pretext pen- sancþiunile impuse nu au fost
tru a interveni în treburile lor interne ºi a intimida dure, ci mai degrabã nesemnificative, ceea ce i-a dat impresia preregimurile statelor respective.
Lucrarea este prefaþatã de Excelenþa Sa dom- ºedintelui Putin cã drumul ales de
nul Teofil Bauer, Ambasador Extraordinar ºi Ple- el este corect ºi chiar uºor de parnipotenþiar al Ucrainei în România, un foarte bun curs. Folosindu-se de „arma“
cunoscãtor al problemelor ucrainene, care, print- resurselor energetice de care disre altele, aratã cã Ucraina. Un punct de vedere pune Rusia ºi de faptul cã multe
geopolitic a dr. Alex Berca „este prima carte în dintre þãrile dezvoltate sau în curs
România ºi una dintre puþinele în lume care ne de dezvoltare au nevoie de petrol, preºedintele
prezintã o proaspãtã viziune, bine argumentatã ºi Putin încearcã sã aleagã calea de refacere a marii
documentatã asupra actualelor evenimente din Uniuni Sovietice prin diverse strategii politice.
Ucraina ºi legat de tot ce se întâmplã în jurul ei Aºa se explicã faptul cã dupã anexarea Crimeei
dupã anexarea în martie 2014 de cãtre Federaþia conducerea Federaþiei Ruse a trecut la sprijinirea
Rusã a Republicii Autonome Crimeea ºi susþi - cu arme ºi personal calificat a unor grupuri
nerea masivã militarã, politicã, diplomaticã ºi extremiste separatiste din estul Ucrainei, cãutând
sã creeze un dezechilibru economic ºi social în

O carte despre Ucraina

alex Berca, Ucraina. Un punct
de vedere geopolitic (Bucureçti, 2014)

Alegeri locale la Remetea Micã

Ucraina ºi, în acest fel, o cale mai uºoarã de
anexare.
O parte interesantã a lucrãrii o constituie analiza procesului de rusificare a statelor componente
ale fostei Uniuni Sovietice. Acest lucru, aratã autorul, nu a fost o consecinþã fireascã a unor migrãri
sau deplasãri ale populaþiei, ci o politicã conºtientã a statului comunist de transfer al populaþiei în vederea slã birii caracterului naþional al
þãrilor respective. În cei 70 de
ani de regim sovietic au fost
deportaþi polonezi, ucraineni,
lituanieni, letoni, estoni, germani, tãtari, români din Moldova ºi din zona Cernãuþi etc.,
consideraþi „duºmani ai clasei
muncitoare“. Aceste deportãri
au afectat profund compoziþia
etnicã a Uniunii Sovietice. Prin
astfel de procedee a fost creatã
ºi majoritatea rusofonã din Crimeea, ceea ce a facilitat formularea pretextului folosit de
Putin de „protejare a fraþilor
ruºi“ ºi de anexare a peninsulei.
Cartea se încheie cu „unele soluþii referitoare
la criza Ucrainei“ în care se preconizeazã „o acþiune comunã a forþelor NATO“ ºi „descurajarea
acþiunilor militare ruseºti în Ucraina“.
Cartea este interesantã ºi o recomandãm cititorilor din România.
Ion ROBCIUC

ConCurs naţional „istoria Şi tradiţiile uCrainenilor“

În localitatea Remetea Micã ce aparþine filialei Timiº a UUR au
În ziua de 28 martie a.c., la Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ din
avut loc alegeri pentru biroul organizaþiei locale ºi sãrbãtorirea a 25 de
Suceava
a avut loc concursul naþional „Istoria ºi tradiþiile ucrainenilor“ penani de la înfiinþarea UUR. La acest mare eveniment au fost prezenþi dl
tru elevii claselor IV-XII. Concursul a fost pregãtit de doamna Lucia Mihoc,
profesoarã de limba ucraineanã la Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ din
Suceava care considerã cã acest concurs are ca obiectiv principal pãstrarea
valorilor etnice ºi culturale ale minoritãþii ucrainene ºi încurajeazã tinerii sã
exploreze tradiþiile pãrinþilor ºi bunicilor.

Hleba Gheorghe, preºedintele filialei Timiº a UUR, dl Drozd Vasile,
vicepreºedinte al filialei Timiº a UUR, dl Bartha Francisc, primarul
din localitate, profesoara Hrin Ana, preºedinta organizaþiei Remetea
Micã a UUR. Evenimentul a început cu un cuvânt al domnului preºedinte Hleba Gheorghe, referitor la sãrbãtorirea a 25 de ani de la înfiinþarea UUR. A mai luat cuvântul domnul primar Bartha Francisc care
a vorbit despre cetãþenii ucraineni din localitate. În continuare preºedintele Hleba Gheorghe a înmânat diplome ºi plachete jubiliare domnului primar Bartha Francisc pentru buna colaborare cu ucrainenii din
localitate, doamnei Hrin Ana pentru excelenta prestaþie la conducerea
organizaþiei UUR Remetea Micã, domnului Hrin Nicolae pentru
prestaþia muzicalã la nivel naþional, cât ºi internaþional, preotului
paroh Viºovan Adrian, ºi domnului Nan Vasile, primul preºedinte al
UUR din Remetea Micã.
Momentul foarte important care a urmat a fost alegerea noului
birou al UUR din localitate. Acest moment a început cu un cuvânt al
dnei Hrin Ana care a prezentat darea de seamã, evidenþiind ce s-a realizat în localitatea Remetea Micã. Apoi a început alegerea noului birou
al UUR Remetea Micã, alcãtuit din: prof. Hrin Ana, preºedinte,
Calena Maria, vicepreºedinte, Coreniuc Vasile, secretar, Banianschi
Vasile, membru, Arsa Ana membru. În încheiere, dl preºedinte Hleba
Gheorghe a urat noului birou ales mult succes.

Scopul acestui concurs a fost cunoaºterea ºi promovarea tradiþiilor ºi obiceiurilor de pe întreg teritoriul românesc, unde trãiesc ºi muncesc ucrainenii.
De aceea, elevii din judeþele Botoºani, Timiº, Maramureº ºi Suceava au
prezentat sau au trimis prin poºtã eseuri interesante ºi fotografii despre
tradiþiile ºi ceremoniile de Paºte, cum ar fi: Duminica Floriilor (Becikova
Nedilea), jocurile de Paºte, încondeierea ouãlor, coºul cu bucate; de Crãciun:
Ajunul, masa din Ajun, colindul copiilor, colinda bisericeascã; obiceiurile de
botez, nuntã, înmormântare moºtenite de la bunici ºi strãbunici, precum ºi diverse broderii, haine populare, ouã încondeiate, ºtergare. În cadrul concursului s-a realizat o expoziþie de fotografii, cuprinzând imagini cu obiceiurile ºi
datinile amintite mai sus.
Concursul a avut douã secþiuni: eseu ºi fotografie. Pentru evaluarea rezultatelor concursului s-a constituit un juriu format din: lector universitar dr.
Anamaria Herþanu, prof. Elvira Codrea, consilier în Ministerul Educaþiei ºi
prof. Serafyma Kryhan din Cernãuþi, autor de manuale. Elevii premiaþi au
primit diplome din partea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
În finalul concursului a avut loc un program artistic. Grupul „Vyºyvanka“
de la Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ din Suceava, coordonat de prof.
Lucia Mihoc ºi grupul „Huþulca“ de la ªcoala Gimnazialã din Brodina,
pregãtit de prof. dr. Coneac Viorica au prezentat melodii ºi dansuri ucrainene. Concursul a fost finanþat, ca de obicei, de Uniunea Ucrainenilor din
România.
alexandra CEGa
ana HRIn
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Precizåri privind apårarea Statutului uur
În ultimele zile, numeroºi membri ai comunitãþii
noastre mi-au atras atenþia, în repetate rânduri,
asupra imaginii negative care planeazã asupra
Uniunii Ucrainenilor din România din cauza modului în care a decis sã reacþioneze fostul preºedinte,
domnul ªtefan Buciuta, dupã pronunþarea sentinþei
penale de 1 an de închisoare cu suspendare, de
cãtre Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în cazul infracþiunii de conflict de interese pe care a sãvârºito pe durata mandatului de parlamentar.
În calitate de preºedinte al Comisiei de Eticã ºi
Litigii a Uniunii Ucrainenilor din România, dar ºi
de reprezentant în Parlamentul României al comunitãþii ucrainene, doresc sã subliniez cã, dincolo de
acuzaþiile ce mi-au fost aduse de domnul Buciuta,
care mi-au afectat bunul renume ºi pe care nu sunt
dispus sã le mai tolerez, nu am fãcut decât sã
respect Statutul Uniunii ºi sã fiu în permanenþã alãturi de oamenii care mi-au încredinþat votul lor.
Asigur, ºi pe aceastã cale, pe fiecare ucrainean din
România, cã va avea în mine un om de încredere,
care va lupta pentru adevãr ºi dreptate ºi va acþiona
în interesul comunitãþii, pentru a-i reda imaginea de
care s-a bucurat pânã la declanºarea, de cãtre fostul
preºedinte, a acestui nedorit scandal.
Consider cã ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadã la vârful UUR, atrage rãspunderea fiecãrui
membru al conducerii în faþa întregii comunitãþi.
Nu cred cã domnul ªtefan Buciuta, care a descoperit atacul la adresa mea ca fiind singura formã de
integritate, conºtientizeazã vreo secundã cã are datoria de a explica fiecãrui ucrainean gravitatea faptelor sale ºi, mai mult, cã ar trebui sã facã tot ce-i
stã în putinþã pentru a limita rãsfrângerea efectelor
negative ale condamnãrii sale penale asupra întregii
comunitãþi.
Respectarea Statului UUR este imperativã, nu
aleatorie, ºi se aplicã tuturor membrilor, inclusiv
domnului Buciuta, dincolo de obsesia domniei sale
pentru puterea absolutã!
In consecinþã, mã vãd nevoit sã-i explic, cât pot
de clar ºi simplu, domnului Buciuta, care sunt pre-

Paºtile creºtinilor
Paºtile creºtinilor este sãrbãtoarea Învierii Domnului, a treia zi dupã pogorârea în groapã, aºa cum
scrie în Evanghelie (Matei, 27, 62) ºi cum ne rugãm
în Crezul nostru: „... ºi a înviat a treia zi dupã
Scripturi...“ A treia zi de la îngropare era duminicã,
de aceea Paºtile creºtinesc cade întotdeauna în zi de
duminicã.
Sãrbãtoarea Paºtilor este baza pe care se
reazemã tot edificiul religiei creºtine, ºi anume
Învierea lui Hristos. De aceea ºi sãrbãtoarea acestei
luminate Învieri, care se cheamã ºi Paºti, întrece cu
strãlucirea solemnitãþii serviciului sãu divin pe
toate celelalte sãrbãtori ale anului. ªi pentru cã prin
Învierea sa Hristos a învins moartea, ºi solemnitatea Sfintelor Paºti, prin frumoasele cântãri ale
serviciului divin, dã impresia unui triumf, unde
toatã slujba se sãvârºeºte prin cântare.
Serviciul divin începe chiar de la miezul nopþii
prin cântarea: „Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule,
îngerii o laudã în ceruri ºi pre noi pe pãmânt ne
învredniceºte cu inima curatã sã Te mãrim“. Acestea cântând preoþii, ies afarã din bisericã cu Evanghelia, cu crucea ºi cu icoana Învierii, ºi în curtea
bisericii, simbolizând locul afarã din mormânt,
încep slujba Învierii printr-o înmulþitã cântare a frumosului tropar: „Hristos a înviat din morþi cu
moartea pre moarte cãlcând ºi celor din mormânturi viaþa dãruindu-le“. Ectenia cea mare, adicã un
ºir de rugãciuni spuse de preot în cursul serviciului
religios, se spune tot aici. În timpul acesta, biserica, care era complet în întuneric, simbolizând întunericul mormântului, se lumineazã. Paracliserul
aprinde toate sfeºnicele ºi toate policandrele. Preotul, întorcându-se din curte, ia Evanghelia, vine cu
toþi ceilalþi în faþa uºii bisericii ºi cântã: „Ridicaþi,
boieri, porþile voastre, ºi vã ridicaþi porþile cele
veºnice, ºi va intra Împãratul mãririi“. Se rãspunde
dinãuntru cântând: „Cine este Acesta Împãratul
mãririi? Rãspunde preotul: „Domnul cel tare în
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vederile Statului, în speranþa cã, în cele din urmã,
va putea accepta bazele legale ºi democratice dupã
care se construieºte ºi se conduce o organizaþie cu
profil etnic, precum UUR, în România anului 2015.
Pentru a înlãtura orice formã de îndoialã,
menþionez cã, în art. 24 din Statut, este prevãzutã
„alegerea între congrese a unui nou preºedinte al
UUR, în urmãtoarele situaþii:
a) în caz de deces;
b în caz de demisie;
c) în cazul înscrierii într-un partid sau grupare
politicã care se asimileazã cu un partid politic;
d) în cazul condamnãrii penale definitive;
e) pe baza solicitãrii fundamentate a cel puþin
2/3 dintre membrii Consiliului UUR“.
În plus, „în situaþiile prevãzute la punctele
a,b,c,d, prerogativele preºedintelui UUR sunt preluate de unul dintre prim-vicepreºedinþi ai UUR,
pânã la congresul extraordinar care se va convoca
în termen de 3 luni“.
Datã fiind sentinþa penalã de condamnare definitivã a domnului Buciuta, la 1 an de închisoare cu
suspendare, ºi prevederile art. 24 din Statutul Uniunii Ucrainenilor din România, domnia sa nu mai
are calitatea de preºedinte/ordonator de credite al
Uniunii ºi nici drept de semnãturã. Prerogativele
preºedintelui sunt preluate de unul dintre primvicepreºedinþi, care trebuie, ca în termen de 3 luni,
sã convoace congresul extraordinar pentru alegerea
noului preºedinte. Deciziile Comisiei de Eticã ºi
Litigii a Uniunii Ucrainenilor din România, luate în
urma întrunirii din ºedinþa extraordinarã din data de
22 martie 2015, evidenþiazã exact cele arãtate mai
sus, fie cã îi sunt pe plac sau nu fostului preºedinte.
Totodatã, amintesc cã, în conformitate cu art. 19
din Statutul Uniunii Ucrainenilor din România,
Comisia de Eticã ºi Litigii, face parte dintre
organele de conducere administrativã ºi de control
ale Uniunii, iar conform art. 26, „soluþioneazã plângerile împotriva mãsurilor de revocare, excludere
sau demitere a membrilor UUR, urmãreºte dacã se
respectã prevederile Statutului UUR, supune
rãzboaie. Domnul puterilor, acesta este Împãratul
mãririi“. Acestea zicându-se de trei ori, îndatã se
deschid uºile, iar preotul intrând cântã: Ziua Învierii sã ne luminãm, sã ne luminãm, popoare, Paºtile
Domnului, Paºtile, cã din moarte la viaþã ºi de pe
pãmânt la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi
cântându-I cântare de biruinþã“.
ªi dupã fiecare odã a canonului se cântã: „Hristos a înviat!“ de trei ori. Acest tropar, adicã sfântã
cântare bisericeascã de laudã se cântã atât în ziua de
Paºti, cât ºi în fiecare zi a Sãptãmânii Luminate. În
timp ce se cântã laudele, se face sãrutarea învierii
împreunã cu salutarea creºtineascã: „Hristos a înviat!“, la care se dã rãspunsul „Adevãrat a înviat!“.
Acesta este mersul primei pãrþi a Sfintei Slujbe
de Învierea Domnului.
În ziua de Sf. Paºti ºi în toatã Sãptãmâna Luminatã, Liturghia începe prin cântarea mereu repetatã
la altar ºi la stranã: „Hristos a înviat!“ ºi mai toate
cântãrile pânã la Apostol se cântã în antifonie, ºi în
altar, ºi afarã. În ziua de Paºti se vorbeºte de
botezul apostolilor cu Sfântul Duh, iar Ioan descrie
teologia cea mai sublimã a lor, Dumnezeu Cuvântul. Irmosul, adicã primul vers din oda a IX-a se
cântã în loc de axion (imn de slavã). Duminica, de
regulã la ora 12, este slujba a doua a Învierii, când
se citeºte Evanghelia Învierii ºi arãtãrii lui Isus
apostolilor. Imitând poliglotismul din Ierusalim,
unde se adunau de Paºti închinãtori din toate neamurile, se citeºte ºi în Biserica ortodoxã Evanghelia în mai multe limbi însemnând cã slava
Dumnezeieºtii Învieri s-a întins la toate popoarele
ºi Evanghelia se predicã în toate limbile de pe faþa
pãmântului. Serviciul divin din ziua de Paºti se
repetã neschimbat în toatã Sãptãmâna Luminatã.
În continuare doresc sã lãmuresc modalitatea
Bisericii creºtine de stabilire a datei Paºtilor. În
acest sens, prescripþiile Sfintei Biserici creºtine
pentru determinarea datei Paºtilor sunt urmãtoarele:
1. Ziua Învierii trebuie sã fie duminica.
2. Paºtile creºtin nu este vechiul Paºti al
iudeilor, ci anume ziua Învierii lui Hristos care a
avut loc a treia zi dupã Paºtile iudeilor. ªi, fiindcã

atenþiei Consiliului UUR abaterile de la normele de
eticã ºi moralã ale membrilor Uniunii ºi propune
modalitãþile de soluþionare a conflictelor“.
In acest context, subliniez cã, toate hotãrârile
Comisiei de Eticã ºi Litigii sunt în conformitate cu
Statutul UUR, modificãrile de orice naturã la Statutul actual sau în componenþa Comisiei, fiind
exclusiv de competenþa Congresului. Împotriva hotãrârilor Comisiei de Eticã ºi Litigii se poate formula plângere doar în faþa Congresului.
Congresul este „organul suprem de conducere al
UUR“, structura în faþa cãreia, inclusiv avocaþii
domnului Buciuta l-au trimis pe acesta pentru a i se
analiza ºi pune în balanþã activitatea ºi reputaþia.
Oare cunoscând mai multe aspecte decât avocaþii
care-l reprezintã, fostul preºedinte a anticipat cum
se va înclina aceastã balanþã, de nu a acceptat convocarea unui Congres?
Din pãcate, prin acþiunile de pânã acum, ne-a
fost reconfirmat faptul cã pentru domnul ªtefan
Buciuta, Statutul organizaþiei al cãrui preºedinte a
fost timp de atâþia ani, nu are nicio valoare, preferând sã se ascundã dupã Constituþia României, în
încercarea de a evita cu orice preþ organizarea de
alegeri la nivelul UUR ºi de a rãmâne la conducere.
Apreciez efortul sãu de afirmare ca un bun cetãþean
român, prin aducerea în discuþie a legii fundamentale a acestei þãri, dar nu pot trece cu vederea negarea propriei identitãþi etnice, prin încãlcarea prevederilor statutare! O astfel de atitudine este extrem
de periculoasã ºi, mai ales, nu vã face cinste, domnule ªtefan Buciuta!
Nerespectarea Statutului Uniunii, pe baza cãruia
însuºi domnia sa a fost ales în funcþia de preºedinte,
reprezintã o atingere gravã a fundamentului organizaþiei noastre, aduce în discuþie aspecte de legitimitate ºi transmite un puternic mesaj negativ care
afecteazã întreaga comunitate.
Haideþi sã fim oameni raþionali ºi de onoare ºi sã
ne asumãm cu demnitate consecinþele faptelor
noastre! Avem aceastã datorie faþã de noi înºine ºi
în faþa celor peste 52 de mii de ucrainenii din aceastã þarã!
Deputat Ion MaROCICO,
preºedintele Comisiei de Eticã ºi Litigii a UUR
acestea se serbeazã la luna plinã din martie, între
data lunii pline ºi între Paºtile nostru trebuie sã
rãmânã întotdeauna un interval de douã zile.
3. Serbarea Paºtilor creºtine sã nu fie niciodatã
înainte de echinocþiul de primãvarã, care, atunci,
avea loc la 21 martie, deci ziua Paºtilor nu trebuie
sã fie nici înainte, nici chiar în ziua de 21 martie, ci
numai dupã aceastã datã, adicã Ziua Paºtilor nu
poate fi înainte de 22 martie dupã stilul vechi, 3
aprilie dupã stilul nou.
Cum se determinã, practic, data Paºtilor creºtin?
Se cautã mai întâi data lunii noi din martie, apoi,
începând cu aceasta, se numãrã înainte 15 zile ºi
unde ajunge acest numãr, acolo este data lunii pline, la aceastã datã se mai adaugã cele douã zile de
interval prescrise între data lunii pline ºi ziua
Paºtilor ºi, dacã dupã toate acestea ajungem la 21
martie sau chiar dupã aceastã datã, atunci cãutãm
duminica ce urmeazã imediat ºi acolo se aºazã sãrbãtoarea Paºtilor. Iar dacã adãugând cele douã zile
la data lunii pline nu ajungem pânã la 21 martie (3
aprilie stil nou), atunci acea lunã nu este luna pascalã ºi Paºtile trebuie sã se aºeze în luna urmãtoare.
Drept care se adaugã 30 zile la ultima datã ce s-a
obþinut prin adaosul celor douã zile ºi, de la data ce
se obþine astfel, se cautã înainte duminica ce urmeazã imediat ºi acolo se fixeazã ziua Paºtilor.
În acest din urmã caz, Paºtile pot ajunge uneori
pânã la 8 mai. Aceasta este limita superioarã a datei
Paºtilor dupã stilul nou, iar dupã stilul vechi data
superioarã a fost 25 aprilie. Cea inferioarã este 4
aprilie, stil nou, 22 martie, stil vechi. Cum însã nu
se mai vorbeºte de stil vechi, datele între care se
cuprind Paºtile sunt 4 aprilie-8 mai.
În privinþa serbãrii Paºtilor s-au manifestat
nepotriviri încã din veacurile primare ale creºtinismului.
Cu timpul, Bisericile Apuseanã ºi cea Rãsãriteanã s-au înþeles asupra modalitãþii de determinare
a serbãrii Sfintelor Paºti. Sinodul de la Nicea din
341 a stabilit regula generalã pentru toatã creºtinãtatea în privinþa serbãrii Sfintelor Paºti.
Gheorghe CEGa
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Ouãle încondeiate - un brand al Bucovinei
„Dup-atâta frig ºi ceaþã/Iar s-aratã soarele“,
cum a scris poetul George Topârceanu în
cunoscuta sa poezie „Primãvara“, a corespuns
întocmai zilei de 31 martie a.c. cãci, dupã o
lungã perioadã de timp în care tot cerul a fost
acoperit de nori, a plouat ºi a fost frig, în acea
zi, deasupra oraºului-staþiune Gura Humorului
din Bucovina, într-adevãr, norii s-au risipit, a
apãrut soarele, iar razele sale au scãldat în
luminã natura înconjurãtoare, oferind cu dãrnicie mult aºteptata cãldurã a primãverii.
Pentru locuitorii acestui oraº faptul a avut un
plus de importanþã, deoarece a favorizat din
plin desfãºurarea unui eveniment care are loc în
fiecare primãvarã, ºi anume Târgul de Paºti.
Inclus în programul Consiliului Judeþean Suceava, „Paºtele în Bucovina“, care cuprinde o
multitudine de manifestãri (expoziþii de picturã
ºi desene ale copiilor, festivaluri de muzicã coralã religioasã, concerte de Paºti ºi altele), întregeºte ºirul evenimentelor din perioada
Sãrbãtorilor Pascale din acest judeþ.
Manifestare tradiþionalã, Târgul a ajuns anul
acesta la a XVII-a ediþie. Organizat de Primãria oraºului Gura Humorului, Centrul Cultural
„Bucovina“ din Suceava, Centrul Cultural ºi
Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului, acesta are loc, anual, întotdeauna în
marþea premergãtoare sãrbãtoririi Floriilor din
calendarul creºtin-ortodox, care anul acesta a
fost, aºa cum am arãtat la început, la data de 31
martie. În cadrul Târgului, aflat în incinta muzeului local, în mod obiºnuit cu aceastã ocazie
sunt expuse diferite produse ale unor creatori
populari din regiune provenite din aºa-numite
„activitãþi handmade“ (termen relativ recent,
dar folosit tot mai des) cum ar fi: cusãturi,
broderii, împletituri din nuiele, ceramicã, lemn
sculptat, dar, mai ales, ouã încondeiate.

Vedere generalã a Târgului
Luând cuvântul la deschiderea Târgului, dl
Cãlin Brãteanu, directorul Centrului Cultural
din Suceava, a arãtat cã în privinþa acestor produse, îndeosebi a ouãlor încondeiate (închistrite), Bucovina este renumitã atât în þarã, cât ºi
peste hotare, acestea constituind „brandul
Bucovinei“ ºi sunt considerate deja un produs
cultural. Datoritã unei colaborãri fructuoase cu
strãinãtatea, produsele meºterilor bucovineni
vor ajunge curând sã fie expuse ºi la Londra. La
rândul sãu, dl Florin Cramariuc, preºedintele
Asociaþiei Meºterilor Populari din Bucovina (o
persoanã deja bine cunoscutã cititorilor noºtri
atât din articolele apãrute în presã, cât ºi datoritã apariþiilor sale pe posturile de televiziune) a
subliniat faptul cã manifestarea respectivã are
ca scop identificarea, sprijinirea ºi promovarea
anumitor meºteºugari ºi revigorarea meºteºu-
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gurilor tradiþionale. În ceea ce priveºte, în mod
deosebit, ouãle încondeiate din Bucovina, ele
deja sunt considerate adevãrate bijuterii de artã
cunoscute chiar ºi în Noua Zeelandã, Brazilia,
Statele Unite ale Americii ºi în alte pãrþi ºi þãri
ale lumii.

Iasinovschi Petronela împreunã
cu gemenii Andreea ºi Andrei
Ca ºi la ediþiile precedente, ºi anul acesta
prezenþa cea mai mare a meºterilor-artizani a
fost a celor de ouã încondeiate, ponderea mai
mare fiind a celor din Paltinu - o localitate cu
populaþie covârºitor huþulã unde arta închistririi
ouãlor este o tradiþie din moºi-strãmoºi,
ei fiind adevãraþi maeºtri
cunoscuþi atât în þarã, cât ºi
peste hotare. Eu, fiind un
vizitator consecvent al
acestui târg, ºi anul acesta
am avut plãcerea sã reîntâlnesc aici artizani pe care am
avut ocazia sã-i cunosc la
ediþiile anterioare, printre
aceºtia aflându-se Evdoºec
Silvia, Fercal Lucreþia, Fercal Mirela, Iasinovschi Petronela cu cei doi copii
gemeni, Andrei ºi Andreea,
Ciuverca Aurelia, Macovei
Georgeta, Fercal Rodica,
Niga Mãdãlina, Aneci
Aurica, Buhalo Elena cu fetiþa Paula,
toate din Paltinu, dar ºi pe Todaºcã Elena,
Todaºcã Ancuþa ºi Candrea Victoria din
Poiana Stampei ºi Candrea Minorica din
Dorna Candreni. Au fost ºi artizani noi Fundiuc Ancuþa cu fiica Victoria din Rãdãuþi
(Ulma). Mulþi dintre ei sunt rude apropiate sau
fac parte din aceleaºi familii.
Dupã cum am arãtat, majoritatea meºterilorartizani prezenþi ºi de aceastã datã provin din
zona Bucovinei cu populaþie preponderent
huþulã, unde arta încondeierii ouãlor este o tradiþie moºtenitã din generaþie în generaþie.
Elocvente în aceastã privinþã sunt vârsta participanþilor de la cea mai tânãrã, de 6 ani, la
vârste mai înaintate „de bunicã“: Georgeta Macovei, Lucreþia Fercal sau Maria Mihaela
Chariuc, precum ºi „destãinuirile“ fãcute cu

Ouã încondeiate cu specific huþul
ocazia intervievãrii lor de cãtre subsemnatul,
din care prezint câteva.
Doamna Chariuc Maria Mihaela a „prins“
secretul încondeierii ouãlor la vârsta de 8 ani de
la... tatãl sãu, care, la rândul lui, învãþase de la
bunica sa dupã mamã din familia Voloºeniuc.
Ea are douã fete ºi doi nepoþi - bãiat ºi fatã - în
clasa a cincea care, la rândul lor, promit a fi
viitoare talente în aceastã artã. Tot de la 8 ani a
învãþat acest meºteºug ºi doamna Fercal Rodica. Buhalo Elena a învãþat la 11 ani de la
mama sa Iurniuc Aurelia ºi bunica sa Iurniuc
Evdochia. Fiica ei Paula - prezentã ºi ea la acest
târg - la vârsta de 6 ani este pasionatã de pe
acum de acest meºteºug. Semnificativ este ºi
faptul cã în majoritatea familiilor membrii
acestora se pricep ºi la þesut, brodat, la sculptarea lemnului, deci sunt talentaþi ºi în alte meºteºuguri. Prezentarea la acest târg a unor astfel
de produse (broderii, ii, prosoape þesute, bundiþe, sculpturi în lemn, ceramicã ºi altele) a fost
preponderent din zona Humorului.
ªi ediþia actualã a Târgului a beneficiat de
prezenþa unui însemnat numãr de vizitatori,
unii fiind chiar ºi turiºti strãini sosiþi pe meleaguri bucovinene cu ocazia Sãrbãtorilor Pascale.
Aceºtia au avut numai cuvinte de apreciere
privind calitatea produselor prezentate, dar ºi
de laudã la modul de organizare a Târgului ceea ce constituie garanþia ºi a unor ediþii viitoare cel puþin la fel de reuºite. Elocventã în
acest sens este afirmaþia primarului oraºului

Evdoºec Silvia ºi Macovei Viorica
demonstrând practic încondeierea ouãlor
Gura Humorului, dl Marius Ursaciuc, care a
spus cã „Târgul va exista atâta timp, cât vom
exista ºi are viitor prin copiii noºtri“, referinduse în acest mod atât la viitoarele tinere talente
în meºteºugurile respective, cât ºi la copiii ºi
tinerii de azi - mulþi dintre ei încã elevi - care
viziteazã cu interes Târgul an de an. Suntem
convinºi cã aºa va fi, deoarece bucovinenii, prin
firea lor, sunt pãstrãtori ºi continuatori de tradiþii, apreciazã creaþia popularã ºi valorile culturale, iubesc tot ce este frumos.
Iarema OnEªCIUC
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ªcoala altfel

În cadrul sãptãmânii „ªcoala
altfel“ sub sloganul „Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun“, la ªcoala
Gimnazialã din Cãlineºti-Enache,
comuna Dãrmãneºti, judeþul Suceava, a fost lansatã cartea „Suflet
de orfan“, autor Saveta Vãrãreanu,
fiica satului.
Vreau sã menþionez chiar de la
început cã acþiunea ca atare a fost
gânditã de dl prof. Lucian Dumitriu, director coordonator. Domnia
Sa împreunã cu toate cadrele
didactice de la ªcoala Gimnazialã
Cãlineºti-Enache, dar ºi cu o parte
dintre cadrele didactice de la celelalte ºcoli din comunã s-au implicat
foarte serios în realizarea acestui
eveniment.
Dacã partea culturalã a fost
asiguratã de ºcoalã, împreunã cu
dascãlii sãi, partea material-financiarã a fost asiguratã de conducerea

UUR. Partea cea mai mare a susþinerii material-financiare a constat
în achiziþionarea unui numãr de
exemplare din cartea „Suflet de
orfan“ donatã bibliotecilor ºcolare
ºi participanþilor la eveniment.
Vreau sã aduc mulþumiri conducerii UUR, domnilor ªtefan
Buciuta, Ion Robciuc ºi Boreslaw
Petraºuc.
Evenimentul a început la biserica din Cãlineºti-Enache cu hramul
„Sf. Dumitru“, preotul paroh fiind
pãrintele Orlando Divisievici. Aici
s-a oficiat o slujbã de pomenire a
scriitorilor din comunã, care au trecut la cele veºnice: Iuri Racocea,
Iuri Lucan, Stepan Tcaciuc, Teofil
Reboºapcã, Traian Chelariu, dar ºi
pomenirea personajelor din carte
care la fel au plecat la cele veºnice.
Slujba de pomenire s-a oficiat
de preoþii Orlando Divisievici,
Mihai Cobziuc (Dãrmãneºti 2) ºi
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Gabriel Herea (parohia Pãtrãuþi).
Dupã zeci ºi zeci de ani, în biserica de aici a rãsunat „Otce naº“ în
limba ucraineanã, rostit de preotul
Mihai Cobziuc, de la parohia Dãrmãneºti 2 ºi nu numai rugãciunea,
ci ºi alte pãrþi din slujbã au fost rostite în limba ucraineanã. Trebuie
menþionat faptul cã la slujbã au
participat mulþi enoriaºi.
A urmat lansarea cãrþii „Suflet
de orfan“, care s-a desfãºurat la
ºcoalã, unde s-a realizat o miniexpoziþie de carte.
În debutul activitãþii, subsemnatul a fãcut prezentarea pe sate a
scriitorilor din comuna Dãrmãneºti, a vieþii ºi operei lor. Dãnila:
Stepan Tcaciuc, Traian Maleº ºi
Gheorghe Tcaciuc; Mãriþeia Micã:
Mihai Bocancea, autorul a 6 cãrþi;
Dãrmãneºti: Traian Chelariu,
Teofil Reboºapcã, Ioan Reboºapcã;
Mãriþei: Corneliu Irod, Maria Irod,
Ion Robciuc, Vichentie Nicolaiciuc, Vasile (Telek) Mangelovschi,
Violeta Babiuc, Victor Cozariuc,
Iuri Racocea; Cãlineºti-Enache:
Iuri Lucan, Saveta Vãrãreanu.
Spicuiri din luãrile de cuvânt,
dupã ce am prezentat cartea.
Prof. Lucian Dumitriu: „Este o
tragicã secvenþã a unei copilãrii de
pe vremuri, dar aratã faptul cã dacã
lupþi, poþi învinge!“
Prof. Vasile Perpeliuc: „Mã bu-

culturalã este cea mai importantã.
Am trãit printre cãrþi, ca atare am
vãzut printre litere. Îi mulþumesc cã
am cunoscut-o“.

Enache), solo ºi acompaniaþi de dl
prof. Petru Ilincãi. Au fost interpretate: „Cântã cucul, batã-l vina“,
„Horã“, dar ºi celebra „Katiuºa“
(Vlãduþ Barbir, vioarã). Elevele
Damaris Morhan, Adina Semeniuc
ºi Mara Creþu, au interpretat cântece în limba ucraineanã.
De la „Liceul de Artã“ din Su-

Înv. Aurora Huþuleac: „Tinerii ar ceava, a evoluat grupul folk „Symtrebui sã înveþe multe, citind bol“, coordonator prof. Valentin
aceastã carte scrisã cu atâta suflet“. Ianoº (fiul regretatului prof. VaProf. Saveta Vãrãreanu, au- lerian Ianoº, Siret).
Punctul forte al programului a
toarea romanului „Suflet de orfan“:
constat în dra„Mã bucurã
matizãrile
faptul cã am
dupã capitoleajuns, datole din roman:
ritã lui Dum „Ciuboþele vinezeu,
tot
ºinii“ ºi „Mare
aici de unde
atenþie la suam plecat.
biect“, în regia
Mã simt onodnei
prof.
ratã când vãd
Irina Apetrei
câtã lume a
(limba ºi litevenit la lan ratura româsarea cãrþii
nã). Iatã ºi
mele. Dacã
numele eleviar fi trãit bu lor-actori:
nicul meu,
Mãdãlina
unchii mei,
Samciuc, Rorudele mele
berta Creþu,
din carte...“
Alexandros
A urmat
Semeniuc, Ciun foarte frumos program artistic, care a debu- prian Huþan, Ioana Smocot, Naomi
tat cu grupul de dansatori de la Zbiera.
Spectatorii au aplaudat
clasa pregãtitoare din Dãrmãneºti,
care au prezentat „valsul vienez“, frenetic, iar autoarea cãrþii a fost
instructor dna prof. Alina Muha. profund impresionatã.
Ce ar mai fi de adãugat?
„Grupul vocal reunit“ (ºcolile din
Felicitãri cadrelor didactice,
comuna Dãrmãneºti) instructor dna
prof. Daniela Faraon, a interpretat elevilor, tuturor celor care au con„Pe lângã plopii fãrã soþ“, „Mai am tribuit la realizarea evenimentului.
Mulþumiri conducerii UUR!
un singur dor“. Au evoluat: Vlãduþ
Barbir, la vioarã (Mãriþei) ºi Robert
Kolea KURELIUK
curã faptul cã dna Saveta Vãrã - Sauciuc, la clarinet (Cãlineºtireanu a realizat o frescã a satului
nostru. Am citit-o cu emoþie ºi
m-am regãsit printre copiii generaþiei mele“.
Înv. Artemizia Hnatiuc: „I-am
fost învãþãtoare autoarei romanului
autobiografic. Voi rememora câteva
t Dãrãºteanu Steluþa, inspector resurse umane, s-a nãscut la 2
momente din anii de ºcoalã...“
aprilie 1953.
Prof. Mihai Pitic: „Mã bucur cã
t ªtirbãþ Cristina Teodora, redactor al RRI, s-a nãscut la 5 aprilie
particip la aceastã lansare de carte.
Aceºti oameni sunt patrioþi, îºi iu1970.
besc þara. O felicit pe dna autoare!“
t Codrea Elvira, consilier al DGILM din cadrul MECS, s-a nãsPreot Gabriel Herea: „Volumul
cut la 6 aprilie 1968.
tulburã apele. Din când în când în
t Ungureanu Filaret, conducãtor auto, s-a nãscut la 9 aprilie 1961.
lumea noastrã apare cineva care
t Seul Decebal, scriitor, s-a nãscut la 19 aprilie 1946.
scrie o carte. E de învãþat, e de
câºtigat. Este vorba de viaþa unui
t Paraºcineþ Gheorghe, profesor pensionar, s-a nãscut la 19 aprilie
copil, care pânã la o anumitã vârstã
1942.
a vorbit în altã limbã (ucraineanã).
t Macioca Mihai, prim-vicepreºedinte al filialei Satu Mare a UUR,
ªtiþi care-i problema? Ar trebui
s-a nãscut la 24 aprilie 1932.
tratatã etnicitatea!“
Ing. Boreslaw Petraºuc, UUR
Suceava: „Am considerat cã partea

Aniversãrile lunii aprilie
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OlimpiaDa naþiOnalã De limba ªi liteRatURa UCRaineanã, eDiþia a XXii -a
Stimaþi profesori,
Dragi elevi,
An de an, olimpiadele ºcolare oferã participanþilor noi ºi noi provocãri.
Olimpiada este o competiþie de excelenþã ce
se adreseazã elevilor cu aptitudini ºi performanþe deosebite, care confirmã un mod superior de pregãtire, o recunoaºtere pe scara
ierarhicã de valori.
Participarea ºi pregãtirea pentru olimpiadã
reprezintã un mare pas în progresul calitativ,
iar rezultatele vor constitui un punct de referinþã în ceea ce priveºte concretizarea muncii
depuse.
Sunt convins de faptul cã principalul motiv
al participãrii la aceastã etapã a olimpiadei îl
reprezintã sentimentul apartenenþei la etnia
ucraineanã ºi dragostea pentru limba, literatura, cultura, istoria ºi tradiþiile poporului
ucrainean.
Dragi elevi, vreau sã vã mulþumesc pentru
modul în care aþi ales sã pãstraþi, sã cultivaþi
Direcþia pentru Învãþãmântul în Limbile
Minoritãþilor din cadrul Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii ªtiinþifice (MECS) a emis decizia
de desfãºurare a Olimpiadei naþionale de limba
ºi literatura ucraineanã, nominalizatã în
Calendarul olimpiadelor naþionale ºcolare pentru anul ºcolar 2014-2015.
Iniþial, a fost prevãzut ca locul de desfãºurare sã fie la Suceava, conform ordinii de
rotaþie a desfãºurãrii Olimpiadei de limba ºi literatura ucraineanã, dar Inspectoratul ªcolar
Judeþean Suceava din varii motive s-a eschivat
ºi astfel organizatorul, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, a fost nevoit sã apeleze la
Inspectoratul ªcolar Judeþean Maramureº pentru a organiza cea de a XXIII-a ediþie a
Olimpiadei de limba ºi literatura ucraineanã la
Baia Mare.
Astfel, în cursul sãptãmânii 6-10 aprilie
2015, la Baia Mare, s-au desfãºurat mai multe
olimpiade naþionale.
La Casa de Culturã a Sindicatelor, în prezenþa prefectului de Maramureº, Anton Rohian,
a reprezentanþilor Inspectoratului ªcolar
Judeþean Maramureº, a reprezentanþilor Ministerului, luni dupã-amiazã, a avut loc deschiderea oficialã a Olimpiadei de limbi romanice (francezã, spaniolã, italianã, portughezã) ºi
a Olimpiadei de limba ºi literatura ucraineanã
maternã. Din prezidiu, printre alþii, au fãcut
parte lectorul universitar dr. Herþanu Anamaria,
preºedinta Comisiei, prof. Codrea Elvira,
preºedinte executiv, ºi prof. Malearciuc Simona, inspector ºcolar al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Maramureº, vicepreºedinte al
Comisiei.
În luarea de cuvânt a prefectului judeþului
Maramureº, a reprezentanþilor din cadrul
MECS, a preºedinþilor comisilor olimpiadelor,
precum ºi a gazdei, dna prof. Ana Moldovan,
inspector ºcolar general al judeþului Maramureº, au fost adresate urãri de succes celor
516 elevi participanþi la etapa naþionalã a
Olimpiadei de limbi romanice ºi celor 48 de
elevi participanþi la faza naþionalã a Olimpiadei
de limba ºi literatura ucraineanã.
Mulþumiri le-au fost adresate ºi cadrelor
didactice, membre în comisiile centrale ale
olimpiadelor ºi cadrelor însoþitoare.
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ºi sã perpetuaþi cuvântul matern ºi doresc sã
vã asigur de întreaga mea consideraþie pentru
ceea ce faceþi ºi de toatã susþinerea pentru
buna desfãºurare a studiului limbii ucrainene
materne.
Stimaþi profesori, vã felicit pentru remarcabila performanþã de a participa la aceastã
olimpiadã ºi sunt convins cã în spatele reuºitelor stã o muncã titanicã, dar realizatã cu
pasiune, vocaþie ºi dãruire.
Sunt convins cã aceastã confruntare va
reprezenta momentul în care veþi trãi cel mai
frumos sentiment intelectual, acela al satisfacþiilor rezultate din munca, valoarea ºi talentul vostru ºi cã veþi încerca necontenit sã
urcaþi treptele valorice ca sã vedeþi foarte
departe.
Succes elevilor ºi cadrelor didactice!
Paºte Fericit!
Ivan MaROCICO,
deputat
Comisia Centralã pentru Olimpiada de limbi
romanice a fost formatã din 75 de membri ºi 55
însoþitori, iar pentru Olimpiada de limba ºi literatura ucraineanã au fost 8 însoþitori ºi 12 membri în Comisia Centralã, ºi anume: Herþanu
Anamaria - lect.univ.dr., Codrea Elvira - profesor grad didactic I, Malearciuc Simona - prof.
gr. did. I, Cîmpeanu Ion - prof. gr. did. I,
Corneºcian Nicolae - prof. gr. did. I, Roman
Livia - prof. gr. did. I, Codrea Emila - prof. gr.
did. I, Boþoc Malearciuc Ana - prof. gr. did. I,
Mihoc Lucia - prof. gr. did. I, Fraseniuc Diana
- prof. gr. did. I, Chideºa Antoaneta Cornelia prof. gr. did. I, Bobic Mihai - prof. gr. did. I.
Din Maramureº au participat 16 elevi de la
ºcolile din Valea Viºeului, Crãciuneºti, Rona de
Sus, Remeþi (pentru clasele VII ºi VIII) ºi
Liceul Ucrainean „Taras
ªevcenko“ din Sighetu
Marmaþiei (pentru clasele IX-XII), din judeþul
Suceava au participat 14
elevi, din judeþul Botoºani 2 elevi, din judeþul
Caraº-Severin 4 elevi,
iar din judeþul Timiº 12
elevi.
Probele s-au derulat
la ªcoala Gimnazialã
nr.18 din Baia Mare
unde la sfârºit s-a desfãºurat ºi festivitatea de
premiere, miercuri 8
aprilie, de la orele
17:00.
Rezultatele celei de a
XXIII-a ediþii a Olimpiadei de limba ºi literatura ucraineanã sunt
urmãtoarele:
Premiul I: Bodnariuc Mihai, clasa a VII-a,
ªcoala Gimnazialã din Valea Viºeului,
Maramureº; Odoviciuc Mãdãlina, clasa a VIIIa, ªcoala Gimnazialã din Bãlcãuþi, Suceava;
Luþac Alexandru Vasile, clasa a IX-a, Liceul
Pedagogic „Taras ªevcenko“ din Sighetu
Marmaþiei, Maramureº; Harasemiuc Denisa,
clasa a X-a, Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ din
Siret, Suceava; Laviþa Oxana, clasa a XI-a,
Liceul Pedagogic „Taras ªevcenko“ din

Sighetu Marmaþiei, Maramureº; Homeniuc
Raluca Oana, clasa a XII-a, Colegiul Tehnic
„Laþcu Vodã“ din Siret, Suceava;
Premiul II: Lontea Lavinia, clasa a VII-a,
ªcoala Gimnazialã din Remeþi, Maramureº;
Pintilie Denisa, clasa a VIII-a, ªcoala Gimnazialã din Crãciuneºti, Maramureº; Sacala
Oxana Andreea, clasa a IX-a, Liceul Pedagogic
„Taras ªevcenko“, Sighetu Marmaþiei, Maramureº; Godenca Ionela Diana, clasa a X-a,
Liceul Pedagogic „Taras ªevcenko“, Sighetu
Marmaþiei, Maramureº; Nichifuriuc Georgiana,
clasa a X-a, Colegiul Naþional „Eudoxiu
Hurmuzachi“, Rãdãuþi, Suceava; Haureleac
Veronica, clasa a XI-a, Liceul Pedagogic „Taras
ªevcenko“, Sighetu Marmaþiei, Maramureº;
Neamciuc Ana Mirela, clasa a XII-a, Liceul
Pedagogic „Taras ªevcenko“, Sighetu Marmaþiei, Maramureº;
Premiul III: Cozaciuc Denisa Lorena, clasa
a VII-a, ªcoala Gimnazialã din Bãlcãuþi,
Suceava; Schipor Cesara Nicoleta, clasa a VIIIa, ªcoala Gimnazialã din Bãlcãuþi, Suceava;
Grigoraº Alin, clasa a IX-a, Colegiul Tehnic
„Laþcu Vodã“ din Siret, Suceava; ªofineþ
Sandu, clasa a X-a, Liceul Pedagogic „Taras
ªevcenko“, Sighetu Marmaþiei, Maramureº;
Usatiuc Andrei Octavian, clasa a XI-a, Colegiul
Naþional „Mihai Eminescu“, Suceava; Chiriac
Oksana, clasa a XII-a, Liceul Pedagogic „Taras
ªevcenko“, Sighetu Marmaþiei, Maramureº;
Menþiuni: Firisciac Mihaela Delia, clasa a
VII-a, ªcoala Gimnazialã din Crãciuneºti,
Maramureº; Lavitza Vasilica Andreea, clasa a
VIII-a, ªcoala Gimnazialã din Rona de Sus,
Maramureº; Chiriac Nataºa Alexandra, clasa a
IX-a, Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ din Siret,
Suceava; Smecicaº Marta Tania, clasa a X-a,
Colegiul Naþional „Iulia Haºdeu“, Lugoj,
Timiº; Cherniciuc Denisa, clasa a XI-a, Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ din Siret, Suceava.
Uniunea Ucrainenilor din România a fost
reprezentatã la aceastã olimpiadã de ªtefan
Buciuta, preºedintele Uniunii, care a acordat ºi
înmânat premianþilor diplome, cadouri în bani,
cãrþi, calendare, ziare, reviste ºi pixuri personalizate.
Pentru premiul I a fost acordatã suma de
una sutã lei, premiul II optzeci de lei, premiul
III ºaizeci de lei ºi pentru menþiuni patruzeci
de lei.

Participanþilor, elevilor ºi profesorilor, le-au
fost dãruite cãrþi, ziare, calendare ºi pixuri personalizate precum ºi dulciuri.
Preºedintele Uniunii Ucrainenilor din România le-a mulþumit cadrelor didactice care
s-au ocupat de pregãtirea elevilor pentru a-ºi
îmbogãþi cunoºtinþele despre limba, literatura ºi
cultura ucraineanã ºi totodatã le-a urat tuturor
participanþilor sãrbãtori fericite cu ocazia
Sfintelor Paºti.
ªtefan BUCIUta,
preºedintele UUR
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FeSTiViTÅæi ucrainene În JuDeæul SaTu Mare
Onoratã asistenþã,
dragi prieteni,
Vã rog sã-mi permiteþi sã rostesc câteva
cuvinte în cadrul acestei manifestãri importante. În acest an, în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România vor avea loc alegeri locale,
ale filialelor UUR ºi Congresul Uniunii, ºi cu
acest prilej intenþionez sã mã retrag din
funcþia de preºedinte al UUR, filiala Satu
Mare, prin urmare este ultima manifestare
dedicatã sãrbãtoririi marelui poet Taras ªevcenko sau de altã naturã organizatã de mine.
Cu acest prilej, doresc sã-mi exprim gratitudinea pentru susþinerea de cãtre conducerea
Uniunii Ucrainenilor din România a tuturor
acþiunilor ºi manifestãrilor pe care le-a organizat filiala Satu Mare.
Mulþumesc domnului preºedinte ªtefan
Buciuta pentru diplomele ºi medaliile acordate
membrilor ucraineni care au fondat filiala
Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor.
Doresc, de asemenea, sã mulþumesc auto ritãþilor locale pentru sprijinul material ºi
moral pe care l-am primit încã de la înfiinþarea
filialei noastre, mulþumesc presei ºi televiziunii
locale pentru sprijinul acordat.
În zilele de 27 ºi 28 martie
2015, filiala Satu Mare a Uniunii
Ucrainenilor din România a
aniversat 25 de ani de la crearea
Uniunii ºi 15 ani de la înfiinþarea
filialei Satu Mare a UUR.
Cu aceastã ocazie, a fost sãrbãtorit poetul ºi pictorul Taras ªevcenko, apostolul neamului ucrainean, Cobzarul care a redeºteptat
conºtiinþa naþionalã ºi a ºlefuit
limba ucraineanã literarã.
Manifestãrile au început la
Micula, judeþul Satu Mare, unde
vieþuieºte cea mai mare comunitate ucraineanã
din judeþ, ºi unde a fost prezentat un program
artistic, susþinut de formaþia artisticã „Miculeanca“ a elevilor ucraineni din comunã, corul
„Vocile Ronei“ al ucrainenilor din Rona de Sus,
judeþul Maramureº ºi de ansamblul „Kozaciok“
din Bãlcãuþi, judeþul Suceava.
La Muzeul Judeþean de Istorie din Satu Mare
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De asemenea, mulþumesc tuturor prietenilor filialei noastre ºi ai mei personal care au
luat parte la acþiunile organizate de filialã, ºi
care m-au sprijinit prin diferite propuneri ºi
încurajãri. Nu doresc sã-i prezint pentru cã
sunt mulþi ºi vreau sã evit riscul de a omite pe
cineva.
Vreau sã mulþumesc membrilor filialei
noastre, care au rãspuns cu entuziasm la toate
acþiunile ºi manifestãrile organizate. În fine,
dar nu în ultimul rând, doresc sã felicit comi tetul filialei noastre, care a sprijinit toatã
activitatea desfãºuratã de filiala noastrã.
Vreau sã-mi exprim recunoºtinþa ºi mulþumiri pentru sprijinul acordat de Fundaþia
Taras ªevcenko din Kaniv, preºedintelui ei
doamnei Liudmyla Krasyþka, strãnepoata lui
Taras ªevcenko ºi participanþilor la Sim pozionul Internaþional „Taras ªevcenko, un
apostol al neamului ucrainean“, organizat de
filiala noastrã cu sprijinul doamnei Kononciuk
Tatiana, Ivan Dubovyci ºi Vasile Moiº. Vreau
sã mulþumesc în mod deosebit doamnei
Liudmyla Krasyþka, strãnepoatã dupã sora
Kateryna a lui Taras ªevcenko, doamnei
Kononciuk Tatiana ºi domnului Ivan Dubovyci
care ne-au onorat prin prezenþa lor de douã

a avut loc o festivitate la care au participat peste
200 de persoane, în cadrul cãreia preºedintele
UUR, dl ªtefan Buciuta, a înmânat diplome ºi
medalii jubiliare fondatorilor filialei Satu Mare
a Uniunii Ucrainenilor din România.
Preºedintele filialei Satu Mare, dl Mihai
Macioca, a mulþumit conducerii Uniunii, autoritãþilor locale ºi membrilor filialei pentru acti-

ori la noi, în Satu Mare, care ne-au felicitat
pentru activitãþile organizate de filiala noastrã, oferindu-mi Diploma de laureat al Fondului Taras ªevcenko.
În aceste momente festive, nu trebuie sã
uitãm de sprijinul primit de la statul român,
care ne-a asigurat drepturi egale cu populaþia
majoritarã ºi condiþii pentru pãstrarea identitãþii naþionale, a tradiþiilor ºi a valorilor
naþionalitãþii noastre.
Aºa se explicã faptul cã am putut asigura o
bazã materialã corespunzãtoare pentru centru
ºi pentru toate filialele, editarea de cãrþi, reviste, precum ºi desfãºurarea unor ample acþiuni
culturale desfãºurate în þarã ºi în strãinãtate.
Ultima menþiune pe care aº dori sã o fac în
legãturã cu sprijinul oferit de statul român în
asigurarea drepturilor pentru toate minoritãþile este aceea cã aceste drepturi, în unele
situaþii, sunt mai mari decât au fost vreodatã.
Pentru toate acestea din tot sufletul vã
mulþumesc, vã multumesc, vã mulþumesc!

Mihai MaCIOCa,
preºedintele UUR, filiala Satu Mare
vitatea depusã. A urmat un program artistic, susþinut de aceleaºi
formaþii care au fost ºi la Micula.
Participanþii la cele douã manifestãri au depus coroane ºi jerbe de
flori la bustul lui Taras ªevcenko
din Parcul „Vasile Lucaciu“ din
centrul municipiului Satu Mare.
Coroane ºi jerbe de flori au fost
depuse de prefectul judeþului Satu
Mare, dr. Eugeniu Avram, preºedintele UUR, dl Buciuta ªtefan,
Consiliul Judeþean Satu Mare,
Consiliul Local Satu Mare, Fondul
„Taras ªevcenko“ din Kaniv ºi participanþii la
Simpozionul Internaþional „Taras ªevcenko,
apostolul neamului ucrainean“ din 2012, filialele Maramureº, Suceava ºi Satu Mare ale
UUR.
Vasile MOIª,
membru de onoare al UUR
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ªeVCenKO Din nOU la iaªi
În literatura fiecãrei naþiuni sunt poeþi ale
cãror nume se bucurã de o dragoste ºi glorie nemuritoare. Un astfel de poet al poporului ucrainean este Taras ªevcenko, a cãrui moºtenire literarã a atins una dintre cele mai mari înãlþimi
ale geniului uman.
Imaginea titanicã a poetului, destinul sãu extraordinar, a atras ºi atrage pe oamenii din do meniul scrisului, al picturii, al muzicii. Anual,
aproape fiecare filialã considerã ca o datorie
supremã, chiar mai mult, ca o chemare a inimii
ºi a sufletului de a-l venera pe ªevcenko. Nu
face excepþie nici filiala noastrã de la Iaºi, ai
cãrei membri au decis sã-ºi reaminteascã ºi sã
reaminteascã celor care-l preþuiesc pe ªevcenko, cã se împlinesc 201 de ani de la naºterea
lui Taras ªevcenko.
Filiala Iaºi a Uniunii Ucrainenilor din România, la 30 martie a acestui an, la Colegiul
Naþional de Artã „Octav Bãncilã“ din Iaºi, a
sãrbãtorit 201 de ani de la naºterea poetului
ucrainean Taras Hryhorovyci ªevcenko.

La festivitãþile de sãrbãtorire a geniului
ucrainean, a profetului Taras ªevcenko, au participat artiºti din Bucovina, oraºul Cernãuþi,
precum ºi reprezentanþi ai organelor locale:
deputatul Consiliului Orãºenesc, dl Drin
Roman, ºeful Direcþiei Investiþii ºi Relaþii
Internaþionale, dna Teteana Tatarciuk, reprezentantul Societãþii regionale „Prosvita“, dl
Kojeleanko Gheorghi; jurnaliºti de la douã
canale TV din Cernãuþi ºi un jurnalist de la
ziarul „Tânãrul bucovinean“. Artiºtii din
Cernãuþi au prezentat arta vocalã ucraineanã
din zona Bucovinei de Nord, direct legatã de
activitatea marelui Cobzar, pentru care li s-au
acordat diplome.
În afara delegaþiei din Cernãuþi au rãspuns
invitaþiei noastre ºi au participat la festivitãþi de
acum vechii ºi bunii noºtri prieteni din
Vinnyþea. Delegaþia din Vinnyþea a
avut în componenþã pe dna Teteana
Zaiciko, director al ªcolii de Artã pentru copii „Vyºenka“ ºi dl Stanislav
Gorodinski, directorul ªcolii de Artã
„Leontievyci“. Nu puteau lipsi ºi au
fost alãturi de noi vecinii noºtri reprezentanþi ai filialelor Suceava ºi Botoºani ale Uniunii Ucrainenilor din
România.
Cu programe muzicale ºi de dans
invitaþii ºi oaspeþii la aceastã mare sãrbãtoare pentru filiala noastrã au fost
salutaþi de ansamblurile filialei Iaºi a
UUR, respectiv, Ansamblul vocal ºi
instrumental „Bukovynka“, conducãtor domnul prof. Ilie Gorovei ºi „Ve-
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selka“, îndrumãtor ºi coregraf doamna
prof. Fãliºteanu Rodica, urmaþi de cvartetul „Staggione“ al Colegiului Naþional de
Artã „Octav Bãncilã“ din municipiul Iaºi,
conducãtor domnul prof. Ilie Gorovei ºi
studenþi din Ucraina care studiazã în
România. Reprezentanþii filialei noastre
au prezentat o compoziþie muzical-poeticã, în timpul cãreia au fost recitate poezii
ale marelui poet Taras ªevcenko sub
acompaniamentul de vioarã ºi pian de
cãtre studenþii din Ucraina, care învaþã la
Iaºi ºi elevi de la Colegiul Naþional „Octav Bãncilã“. Interpreþii au recitat pãtrunzãtor poeziile marelui Cobzar, în limba
ucraineanã ºi românã, ceea ce a emoþionat publicul prezent în salã. Un program
muzical-coregrafic interesant a fost
prezentat de cãtre micii ºi viitorii artiºti ai formaþiei „Primãvara“ a filialei Botoºani a UUR.
Oaspeþii noºtri dragi din Cernãuþi ºi
Vinnyþea au adus cu ei pentru cei prezenþi în
salã cadouri creative.
Cântece populare ucrainene, hituri populare ºi
poezii ale marelui poet
Taras ªevcenko au fost
prezentate de grupurile
„Cernivceanka“,
din
Cernãuþi
conducãtor
Zubciuk Alla ºi, respectiv, de grupul vocal al
ªcolii de Artã din
Vinnyþea „Vyºenka“,
conducãtor
Natalia
Kravcenko.
A fost remarcatã ºi
susþinutã cu îndelungi
aplauze evoluþia soliºtilor
vocali ºi instrumentali, dupã
cum urmeazã: artistul emerit
al Ucrainei, Ivan Derda,
Valentyna Kozak, Anna Ko val (bandurã), Veronika
Achovska; Ivan Zaiciko (baian), Stanislav Gorodinski;
Iulia Frãtãucean, Sergiu
Potlog. La începutul ºi sfârºitul programului, invitaþii
noºtrii au avut posibilitatea sã
viziteze expoziþia de carte,
ouã încondeiate, broderie,
picturi, costume naþionale
ucrainene, cu foarte multe
exponate, adevãrate opere de
artã. Ne exprimãm sincerele noastre mulþumiri

dnei Teteana Zaiciko, directorul ªcolii de Artã
din Vinnyþea „Vyºenka“ pentru efortul depus în
ridicarea nivelului artistic al expoziþiei noastre,
prin exponatele deosebit de valoroase aduse din
Vinnyþea: costume naþionale ucrainene, broderie ºi picturi, unele dintre ele realizate de elevii
ªcolii de Artã unde domnia sa este directoare.
Pe timpul ºederii în municipiul Iaºi oaspeþii
noºtri din Cernãuþi ºi Vinnyþea au avut posibilitatea de a vizita sediul filialei noastre, ocazie cu
care am fãcut ºi un schimb de opinii privind
colaborarea noastrã în viitor.
În afarã de aceasta, în timpul vizitei la Iaºi,
dl Roman Drin, deputat în Consiliul Orãºenesc
Cernãuþi ºi ºeful Direcþiei Investiþii ºi Relaþii
Internaþionale din cadrul Consiliului Orãºenesc
Cernãuþi, dna Teteana Tatarciuk a avut o
întrevedere cu viceprimarul municipiului Iaºi,
Mihai Chirica. Pãrþile au discutat perspectivele
de cooperare dintre comunitãþile noastre în
lunile urmãtoare. S-a convenit ca în perioada

imediat urmãtoare sã aibã loc douã schimburi la
nivel internaþional: Consiliul Local a
invitat pentru perioada 25-26 aprilie o
delegaþie a reprezentanþilor din domeniul turismului din Iaºi la deschiderea
sezonului turistic din Cernãuþi. Membrii
delegaþiei vor participa la Târgul de
Turism din Bucovina ºi la masa rotundã
internaþionalã axatã pe perspectivele de
dezvoltare a turismului între Iaºi ºi
Cernãuþi. De asemenea, s-a convenit ca
o delegaþie de oameni de afaceri din Iaºi
sã facã o vizitã în oraºul Cernãuþi în
luna mai pentru a se întâlni cu reprezentanþii oamenilor de afaceri din Cernãuþi.
Victor HRIHORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR
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„Promovarea diversitåÆii în culturå çi artå
în cadrul patrimoniului cultural“
Primãria municipiului Iaºi în parteneriat cu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaºi ºi
Asociaþia „Pro Roma“ au iniþiat proiectul
„Istoria minoritãþilor - o abordare cultural-artisticã a diversitãþii“, care este finanþat printr-un
grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein
ºi Guvernul României.
Proiectul este finanþat prin programul
PA17/RO13 „Promovarea diversitãþii în culturã
ºi artã în cadrul patrimoniului cultural“, din
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.
Un prim pas a fost conferinþa de lansare a
proiectului, care a avut loc la 17 martie
2015, în Sala Mare a Primãriei municipiului Iaºi. În cadrul conferinþei au oficiat
Mihai Chirica, viceprimar al municipiului
Iaºi, Cosmin Coman, director, Direcþia
Dezvoltare ºi Proiecte Europene din cadrul Primãriei municipiului Iaºi, conf.
univ. dr. Bogdan Maleon, reprezentantul
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza“,
partener principal al proiectului, prof.
univ. dr. Laurenþiu Radvan, coordonator al
cercetãrii istorice în cadrul proiectului,
Margareta Herþanu, reprezentanta partenerului Asociaþia „Pro Roma“ ºi Ana Pustianu-Rogojinaru, manager de proiect. Au
mai fost prezenþi reprezentanþi ai comunitãþilor minoritare din Iaºi, cadre didactice,
scriitori, artiºti plastici, regizori, actori, reprezentanþi ai editurilor locale, studenþi, oameni de
culturã, extrem de bine reprezentatã fiind massmedia localã, vãdit interesatã de eveniment.
Proiectul „Istoria minoritãþilor - o abordare cultural-artisticã a diversitãþii“ este primul proiect
european dedicat minoritãþilor pe care îl implementeazã Primãria municipiului Iaºi. Pe parcursul acestei cercetãri, datele obþinute vor fi
expuse în cadrul a ºase conferinþe tematice intitulate generic „Iaºi - oraº al diversitãþii cultu-

În fiecare an, în luna martie,
ucrainenii de pretutindeni îl poartã
în suflet într-un mod aparte ºi îi
aduc omagiu titanului literaturii
ucrainene, poetului naþional Taras
Hryhorovyci ªevcenko (n. 9 martie 1814 - d. 10 martie 1861).
Cu acest minunat prilej, co munitatea de ucraineni ce se aflã
în inima Deltei, la Caraorman, i-a
cinstit opera ºi l-a omagiat pe marele Taras ªevcenko cu ocazia celor 201 de ani de la naºtere ºi a
celor 154 de ani de la trecerea sa

în nefiinþã ºi întâlnirea cu Creato rul. Astfel cã, în frumoasa ºi înso rita zi de duminicã, 22 martie
2015, la sãrbãtorirea poetului care
a avut loc la ªcoala cu clasele I-
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rale“. Rezultatele acestui amplu demers ºtiinþific urmezã sã fie publicate într-o monografie
istoricã a minoritãþilor din Iaºi, care va fi tipãritã în 250 de exemplare. La finalul proiectului
de cercetare va fi organizatã o expoziþie la
Muzeul Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza“,
al cãrei scop este recuperarea memoriei urbane
privind convieþuirea diverselor comunitãþi
istorice ale Iaºului.
În ziua de 9 aprilie 2015, la Muzeul Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza“ a avut loc prima
conferinþã susþinutã de profesorul univ. dr.

Laurenþiu Rãdvan de la Facultatea de Istorie a
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaºi,
care a pornit de la constatarea potrivit cãreia
oraºele din Moldova au fost de la bun început
structuri multietnice. „Alãturi de români, aici
au venit germani, unguri, armeni, ruteni
(„ucraineni“), þigani, mai târziu ºi greci, evrei
ºi lipoveni“. Pe parcursul prezentãrii vorbitorul
a încercat o identificare a locului unde s-au aºezat minoritãþile dupã bisericile lor ºi alte detalii
de toponimie a vremii.
În paralel cu cercetarea istoricã, proiectul îºi

propune sã reuneascã, în cadrul unui festival,
valorile spirituale ºi culturale specifice comunitãþilor minoritare locale, astfel încât ieºenii
sã descopere multiplele expresii ale diversitãþii.
Timp de o sãptãmânã, în septembrie 2015, se
vor organiza expoziþii de carte scrisã, fotografie
ºi costume populare, care sã redea viaþa socialã
ºi culturalã specificã diferitelor etnii. De asemenea, urmeazã sã aibã loc diferite alte manifestãri, precum proiectarea de filme artistice ºi
documentare referitoare la viaþa minoritãþilor, o
paradã a costumelor populare, recitaluri de poezie, spectacole de dans ºi audiþii muzicale specifice, precum ºi un atelier de tradiþii culinare,
în cadrul cãruia degustãrile vor fi acompaniate
de muzicã tradiþionalã. Totodatã, este programatã lansarea unei cãrþi de bucate a comunitãþilor culturale din Iaºi ºi douã spectacole de
teatru.
Proiectul a debutat în decembrie 2014
ºi urmeazã a fi implementat pe o perioadã
de 11 luni. Fundaþia „Iaºi - Capitala Culturalã Europeanã“ va prelua rezultatele proiectului ºi va asigura continuitatea acestuia.
Prima conferinþã s-a terminat cu un scurt
program artistic.
În acest sens adresãm rugãmintea tuturor
ucrainenilor din Iaºi ºi nu numai, instituþiilor abilitate, conducerii UUR, preºedinþilor
celorlalte filiale, redactorilor de la ziarele
editate de UUR ºi de la Radio România Internaþional, deputatului minoritãþii noastre
ºi, nu în ultimul rând, Ambasadei Ucrainei
în România, Centrului Cultural ºi de Informare din cadrul Ambasadei sã ne sprijine în
culegerea ºi prezentarea celor mai relevante
materiale ºi informaþii, care sã fie cuprinse în
monografia sus-amintitã, precum ºi în ce priveºte reprezentarea minoritãþii noastre în cadrul
celorlalte acþiuni ce se vor desfãºura în cadrul
acestui proiect (expoziþii de carte scrisã,
fotografie, tablouri ºi costume populare, care sã
redea viaþa socialã ºi culturalã specificã etniei
noastre).
Victor HRIHORCIUC,
preºedintele filialei Iaºi a UUR

Sãrbãtorirea poetului taras ªevcenko
în inima Deltei, la Caraorman
VIII din Caraorman, ni s-au alãturat o delegaþie a Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Tulcea,
condusã de domnul preºedinte

Dumitru Cernencu, ºi domnul
Cristian Pocora, viceprimarul
comunei Criºan, de care aparþine
ºi satul Caraorman. În cadrul acestui important eveniment au fost

prezentate viaþa ºi opera marelui
poet, idealurile sale de dreptate ºi
de libertate. Cu aceastã ocazie,
membrii grupului vocal-instrumental „Veselka“ din Caraorman,
coordonat de doamna Gabriela
Artimov, i-au încântat pe cei prezenþi la eveniment cu un superb
colaj de cântece tradiþionale ucrainene, moºtenite de la moºi-strãmoºi, dar ºi
cu versurile
inegalabilului
poet
Taras ªevcenko.
În încheierea acestei
minunate
activitãþi, am
avut parte ºi
de o surprizã
plãcutã sufletului nostru
din
partea dom-

nului preºedinte al filialei Tulcea a
UUR, ºi anume am putut viziona
filmul documentar „Zaporojþi za
Dunaiem“ (Cazacii transdunãreni), unde ne regãsim ºi noi cei
din Caraorman. Documentarul a
fost realizat între anii 2013-2014
de o echipã de cineaºti din Ucraina cu sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România, cu ocazia împli nirii a 200 de ani de când cazacii
zaporojeni au venit ºi s-au aºezat
în mirifica ºi minunata Deltã,
unde ºi-au fãcut aºezãri care existã
pânã astãzi.
preot angelo-Florian
DUMItRESCU
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Rolul femeii în pãstrarea limbii ºi a tradiþiei ucrainene
Sâmbãtã, 21 martie 2015, în incinta hoteluDespre problemele cu care se confruntã
lui „Gloria“ din Suceava s-a desfãºurat activi- comunitatea ucraineanã din România au vorbit
tatea „Rolul femeii în pãstrarea limbii ºi tra- conf. univ. dr. Aspazia Reguº, scriitoarea Anna
diþiei ucrainene“. Organizatorii evenimentului Traista Ruºti, profesoara Janeta Maidaniuc.
A doua parte a activitãþii a fost
coordonatã de preºedintele UUR-filiala Suceava, domnul Boreslaw Petraºuc, ºi a constat într-un program artistic susþinut de
grupurile artistice „Polonynka“ din Paltinu, „Soacrele“
din Suceava, „Vocile Negostinei“ din Negostina ºi „Nadia“
din Cãlineºti-Cuparencu. O
floare muzicalã a oferit doamnelor ºi solista Loredana
Mândriºteanu.
Momentul surprizã pregãtit de organizatori a fost
artistul plastic bucovinean
Alexandru Kozak care ºi-a
au fost UUR-filiala Suceava ºi Uniunea Femei- demonstrat mãiestria, realizând în faþa
lor Ucrainene din România (UFUR).
audienþei portretul lui Taras ªevcenko.
Prima parte a activitãþii a fost moderatã de Alexandru Kozak ºi-a început cariera
doamna Lucia Mihoc, preºedintã a UFUR ºi pictând icoane, fiind fascinat de ele de
membrã în Comisia pentru educaþie ºi ºtiinþã ºi la vârsta de cinci ani de pe vremea când mergea
de doamna Liuba Horvat, secretar general al la bisericã împreunã cu bunica sa. Icoanele
UUR, vicepreºedintã a UUR-filiala Satu Mare realizate de el de-a lungul timpului le-a dãruit ºi
ºi preºedintã a Comisiei pentru probleme sociale, de familie ºi femei.
Doamna Liuba Horvat a prezentat
Statutul ºi obiectivele Comisiei pentru
probleme sociale, de familie ºi femei.
A vorbit celor prezenþi ºi despre campania iniþiatã de UUR - filiala Satu
Mare în parteneriat cu Societatea Naþionalã de Cruce Roºie pentru ajutorarea victimelor rãzboiului din Ucraina.
Doamna Lucia Mihoc a prezentat
raportul de activitate al UFUR, evidenþiind faptul cã, deºi femeile contribuie
în mod activ la pãstrarea ºi promovarea
identitãþii culturale ºi lingvistice a
comunitãþii ucrainene din România, nu
se bucurã de o reprezentare echilibratã
în Consiliul de Conducere al UUR.

Câteva amintiri despre profesorul meu de limba ucraineanã
Luna martie, pentru noi ucrainenii, are o
mare însemnãtate din punct de vedere cultural
ºi educativ. În fiecare an, în aceastã lunã îl
omagiem pe marele poet ucrainean Taras ªevcenko, geniul literaturii ucrainene. Fãrã versurile lui atât literatura, cât ºi muzica ar fi mai
sãrace. Multe versuri sunt puse pe note muzicale exprimând multã duioºie, sensibilitate ºi
foarte mult adevãr.
De aceastã datã, însã, doresc sã scriu despre
profesorul meu de limba ºi literatura ucraineanã, Iuri Racocea. El s-a nãscut la 14 martie
1908, în localitatea Jadova, raionul Storojineþ,
regiunea Cernãuþi ºi a murit, la 7 martie 1991,
în satul Mãriþei, judeþul Suceava unde a lucrat
mulþi ani ca profesor de limba ucraineanã ºi
rusã.
El m-a învãþat sã scriu ºi sã citesc, sã vor besc ºi sã respect tot ce este matern, tot ce este
suflu ucrainean. M-a învãþat sã-i iubesc pe cei
apropiaþi, satul, tot ce mã-nconjoarã ºi sã nu uit
niciodatã originea mea ucraineanã. De ce îl
pomenesc odatã cu Marele Taras ªevcenko?
Amândoi s-au nãscut ºi au murit în aceeaºi
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lunã, martie. Amândoi au iubit ºi preþuit limba
ºi literatura ucraineanã, amândoi au iubit natura, au iubit lumea vie.
Prin anii 60, elevã fiind în clasele V-VIII la
Mãriþei, pentru noi Iuri Racocea era unul dintre cei mai îndrãgiþi profesori. Iubea mult copiii, ne preda lecþii foarte interesante, iar la
finalul fiecãrei ore de limba ucraineanã, uneori
ºi în pauze, ne spunea poveºti despre eroii
ucraineni. Nimeni nu lipsea de la orele lui,
deoarece urma sã piardã ºirul povestirilor
istorice despre bravii cazaci. Viaþa lui Iuri
Racocea era simplã, dar bogatã din punct de
vedere sentimental, iubea mult natura, culegea
plante medicinale pe care apoi le împãrþea
celor ce aveau nevoie de ele, cunoºtea foarte
multe taine ale medicinei naturiste, spunea cã
natura poate veni în sprijinul sãnãtãþii noastre,
dar sunt încã multe taine care trebuie explorate.
În pãdurea din Mãriþei, avea locurile lui speciale, preferate, unde mergea sã se plimbe ºi sã
respire aer curat. Îºi lua scãunelul pliant cu trei
picioare, se aºeza ºi dialoga cu natura, cu arborii din pãdure, cu vieþuitoarele. De multe ori, ca

bisericilor din Ucraina, Rusia ºi România. Se
ocupã ºi de restaurarea picturilor bisericeºti.
Realizeazã peisaje ºi portrete. Un portret care
meritã amintit este cel fãcut artistului plastic
negostinean Ioan Bodnar în cadrul unui proiect
intitulat „Omul ºi sportul“. ªi pentru cã a fost o
activitate dedicatã femeilor, artistul A. Kozak a
desenat ºi niºte trandafiri care „au fugit“ de pe
planºetã în braþele elevilor-voluntari de la
ªcoala Gimnazialã din Bãlcãuþi care le-au oferit doamnelor prezente în salã.
La activitatea de la Suceava a participat ºi o

delegaþie de femei din Maramureº condusã de
Ileana Dan, vicepreºedinta UFUR ºi de Rebeca
Grijac, preºedintã UFUR-Maramureº. Au fost
prezente ºi Veronica Buciuta, preºedinta
UFUR-Satu Mare, Iuliana Vatamaniuc,
preºedinta UFUR-Botoºani ºi Loredana
Mândriºteanu, preºedinta UFURSuceava.
Le-au felicitat pe femei ºi preºedintele UUR, domnul ªtefan Buciuta, ºi
vicepreºedintele UUR, domnul Mihai
Petreþchi.
ªi pentru cã UUR sãrbãtoreºte 25 de
ani de la înfiinþare, iar mulþi dintre cei
care ºi-au adus contribuþia la bunul mers
al Uniunii au plecat din aceastã lume,
s-a þinut un moment de reculegere în
memoria acestora.
Lãcrãmioara GRIGORCIUC

sã nu fie singur, chema grupuri mici de copii,
pe care-i îndrãgea ºi le destãinuia multe secrete
ale faunei ºi florei, el fiind ºi subinginer silvic.
De multe ori spunea cã dacã oamenii ar cunoaºte mai multe taine despre plantele pe care
de multe ori le cãlcãm ºi le ignorãm, lumea ar
fi mai sãnãtoasã, deoarece bunul Dumnezeu a
sãdit pentru fiecare boalã câte o plantã.
Pãdurea din Mãriþei i-a fost a doua casã deoarece o vizita zilnic, fie ploaie, fie vânt, fie
varã, fie iarnã. Iubea ºi respecta oamenii din
sat, de aceea ºi el era foarte iubit ºi preþuit. A
trãit în modestie, dar cu sufletul curat ºi cinstit.
Mereu a fost înconjurat de copii, care veneau
de multe ori la el ºi-l ajutau la treburile casnice,
mai ales, în preajma sãrbãtorilor, la dereticat în
casã, la fãcut curãþenie. Când trecea pe drum
toþi îl salutau, numai ucraineºte cu „Dobryi
den“. Nimeni nu ar fi putut îndrãzni sã-i vorbeascã în altã limbã decât numai în cea maternã. Astfel s-a pãstrat mulþi ani limba ucraineanã în Mãriþei. Astãzi, din pãcate, se mai pierde
din graiul strãmoºesc, dar cei care mai simt
ucraineºte sunt obligaþi sã-l pãstreze.
Au trecut mulþi ani de la mutarea lui în
lumea celor drepþi, dar pe mormântul lui, undeva în vârful crucii stã atârnat un clopoþel ºi de
câte ori bate vântul, vesteºte cã acolo se odihneºte Iuri Racocea.
Felicia GRIGORaª
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ªezãtoare la ªcoala din Rona de Sus
Se pare cã iarna nu vrea sã plece
de la noi aºa uºor. Mai pune piedici instaurãrii primãverii. Parcã în
concordanþã cu acest fenomen, la
ªcoala Gimnazialã din Rona de
Sus, Maramureº, s-a desfãºurat
lecþia deschisã sub titlul „ªezãtoarea din Rona de Sus“. Aceastã
activitate face parte din proiectul
educaþional „Datini ºi obiceiuri
strãbune“ la nivelul Comisiei Metodice a învãþãtorilor. Iniþiatorii
proiectului sunt prof. Boiciuc Ana,
prof. Brumar Malearciuc Olea ºi
secretara Ierima Victoria. Scopul
acestui proiect este cunoaºterea ºi
aprecierea datinilor, obiceiurilor,
tradiþiilor ºi ritualurilor practicate
în Rona de Sus, dezvoltând respectul pentru valorile tradiþionale ale
creaþiei populare.
Marþi, 3 martie 2015, la ora 12

s-au adunat elevii claselor I-IV ºi
învãþãtorii lor în sala de clasa I-a.
Elevii acestei clase împreunã cu
prof. Boiciuc Ana îi aºteptau
îmbrãcaþi în frumoase costume populare locale, aºezaþi pe scãunele
cu diferite obiecte în mânã (cusãturi, împletituri, gheme etc.). ªi a
început ºezãtoarea. Ca sã fie mai
credibili, elevii ce jucau roluri de
fete ºi bãieþi, au ieºit afarã. În clasã
au rãmas doar elevii ce jucau rolul
de pãrinþi. Apoi au intrat fetele
cântând, iar mai târziu, bãieþii.
S-au aºezat ºi au început sã lucreze, fiecare folosindu-se de obiectele din mâinile lor, depãnând în
acelaºi timp, proverbe, ghicitori,
cântece în limba ucraineanã ºi
dansuri populare locale. Elevii care
asistau erau curioºi ºi entuziasmaþi
de micii artiºti din clasa I A.

aceastã reuºitã a muncit
mult profesoara Boiciuc Ana ajutatã de profesoara Brumar
Malearciuc
Olea ºi secretara Ierima
Victoria. Ele
au fost felicitate de colege ºi de dna
directoare
Luscan Lore dana, care a
Folosind metoda interactivã, prof.
asistat
la
aceastã
activitate
metoAna Boiciuc a atras atenþia celor
dicã.
În
comunã
mai
sunt
femei
din public cã le va pune întrebãri în
care
torc,
þes
la
rãzboi
stofã
de
lânã
legãturã cu conþinutul ºezãtorii. La
pentru
costume
populare,
cos
cãsfârºit, artiºtii au fost rãsplãtiþi cu
mãºi
populare
locale,
dar,
din
prãjituri ºi suc, iar celor din public,
dna profesoarã le-a pus întrebãri, pãcate, mai rar. Aceastã ºezãtoare a
ca sa vadã cât de atenþi au fost. fost un mod de socializare, de pãsCelor care au rãspuns corect le-a trare a portului popular local
ucrainean.
înmânat diplome.
Activitatea „ªezãtoare la Rona
Ileana Dan
de Sus“ a fost o reuºitã. Pentru

O duminicã binecuvântatã la Rogojeºti
Soarele s-a ridicat biniºor trimiþându-ne razele sale calde care reuºesc sã învingã o suflare
uºor înþepãtoare care vine dinspre N-E. Dar
nimeni din cei care trec pe drum sau care se aflã
deja în curtea spaþioasã ºi pardositã cu pavele a
sediului UUR-filiala Rogojeºti nu þine seama de
acea suflare din cauza faptului cã e atât de albastru cerul ºi fãrã niciun nor ºi e atât de înalt cã-þi
vine sã stai numai la aer, la soare.
E ora 10:00. Spre sediul filialei UUR se îndreaptã grupuri de copii mai mici ºi mai mari
purtând costume ucrainene. Ei ºtiu cã azi vor da
un spectacol închinat marelui ºi iubitului nostru
poet Taras ªevcenko, a cãrui zi de naºtere este
pe 9 martie (1814), dar o sãrbãtorim pe 8 Martie
care este Zi Internaþionalã a Femeii ºi ei mai ºtiu
cã în dupã-amiaza acestei zile vor da un spectacol în cinstea tuturor femeilor.
Pentru aceste sãrbãtori, în afarã de copii, care
au repetat dansurile ºi poeziile, au fost implicaþi
ºi domnul preºedinte al UUR, filiala Botoºani,
Victor Semciuc, dna profesoarã de limba ucraineanã, Iuliana Vatamaniuc, dl profesor de limba
ucraineanã Ionuþ-Laurenþiu Semeniuc ºi subsemnata.
Dna profesoarã Iuliana Vatamaniuc a pregãtit
copiii care au recitat poezii de Taras ªevcenko.
Tot ea a prezentat pe larg în faþa spectatorilor
biografia marelui poet ucrainean. A vorbit
despre naºterea sa, despre copilãria sa tristã,
despre pãrinþii sãi foarte sãraci, despre talentul
copilului la desen, cu ajutorul cui ºi în ce împrejurãri benefice pentru el a cunoscut tainele picturii etc. A amintit faptul cã în 1840 a fost tipãrit
„Cobzarul“, iar în 1841, poemul „Haidamacii“.
Doamna profesoarã a accentuat faptul cã geniul
poetului s-a nãscut din ura lui faþã de stãpânii
iobagilor, faþã de feudali.
Suferinþele poporului, lacrimile ºi tristeþea lui
au fost pentru poet acel izvor ce a pãstrat în
sufletul ºi în inima lui focul scânteietor care nu
s-a stins niciodatã.
Dna profesoarã a continuat sã vorbeascã
despre arestarea poetului, deportarea lui apoi
despre întoarcerea poetului în Ucraina, despre
trecerea sa la ceruri, despre faptul cã opera lui
ªevcenko a fost tradusã în mai multe limbi,
inclusiv în limba românã, despre dorinþa poetului de a fi înmormântat lângã râul Nipru care i-a
fost îndeplinitã.
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În continuarea activitãþii elevii au dansat ºi
au cântat, au recitat poezii de Taras ªevcenko.
În dupã-amiaza aceleiaºi zile, respectiv, 8
Martie, Ziua Internaþionalã a Femeii, subsemnata a vorbit despre cum, unde ºi de ce existã Ziua
Femeii. A vorbit despre demonstraþiile femeilor
muncitoare din New York din anul 1857, apoi în
1908, femei curajoase îºi cereau drepturile:
salarii mai mari, condiþii de muncã mai bune,
ore de muncã mai puþine. A povestit despre
Conferinþa Internaþionalã a Femeilor de la
Copenhaga, capitala Danemarcei, care s-a þinut
în anul 1910, unde Clara Zetkin a propus ca
femeile sã aibã o zi a lor de sãrbãtoare, a spus cã
în 1911, la 19 martie, s-a sãrbãtorit pentru prima
data Ziua Femeii în patru þãri din Europa:
Austria, Germania, Danemarca, Elveþia, a continuat sã spunã cã abia în 1913 la o adunare
importantã a femeilor s-a stabilit ca Ziua Femeii
sã fie pe 8 Martie, iar în 1914 aceastã zi s-a sãrbãtorit în toatã Europa, a mai amintit cã ONU a
recunoscut aceastã zi abia în anul 1977, cã acum
Ziua Femeii se sãrbãtoreºte în 60 de þãri din
toatã lumea. Subsemnata a prezentat câteva femei importante care au adus mari beneficii omenirii: Marie Curie - savant în medicinã, unica
femeie cu douã premii Nobel, Valentina Tereºkova - prima femeie cosmonaut, Olha Kobyleanska - scriitoare, patrioatã, Lesea Ukrainka scriitoare, Marko Vovciok - scriitoare, Sofia
Ionescu - prima femeie chirurg din lume, nãscutã la Fãlticeni, Florica Sas - prima femeie
explorator, Hariclea Darclée - mare cântãreaþã,
Lola Bobescu apreciatã de Iehudi Menuhin „cea
mai mare violonistã din lume“, Angela Gheorghiu - cântãreaþã, Marta Bibescu apreciatã ca
cea mai inteligentã femeie la vremea ei, Elena
Vãcãrescu - prima femeie academician, româncã, Nadia Comãneci - sportivã.
Subsemnata a terminat discursul felicitând
femeile prezente, dorindu-le sãnãtate întru mulþi
ani.
Domnul Victor Semciuc ºi dl Ionuþ-Laurenþiu
Semenciuc au oferit flori tuturor femeilor
prezente ºi nu erau puþine la numãr. A urmat
spectacolul prezentat de elevi.
Femeilor care vor citi prezentul articol subsemnata le doreºte sã fie sãnãtoase ºi iubite întru
mulþi ani!
Olimpia IVanICIUC

Cãlugãrul din munþi
Este clar. Avea ceva pe suflet. Deºi se purta la
mãnãstire ca un duhovnic obiºnuit. Acolo se achita de toate obligaþiile unui cãlugãr. ªi totuºi...
Într-o noapte, dupã obiºnuita rugãciune se retrase
pentru odihnã... Aceasta i-a fost nefiresc de scurtã
ca o fulguialã de vis. Avea rucsacul pregãtit ºi
precum o nãlucã, fãrã ºtirea pãrintelui stareþ dispãru în noapte. Dar ce-l apucase cã se pricopsi cu
o asemenea smintealã. A fãcut asta ca sã scape de
Ana lui Zãpãcitu cu care se iubise pânã la a o
atinge... ªi poate n-a procedat bine. Minune
mare. Fãcea cu ea un plod cã bietul pãrinte carei dãduse viaþã mai avea fete, toate ochioase, frumoase ºi cu ceva ºcoalã, aºa, dupã posibilitãþi. De
aceea îi venea greu sã le pãzeascã fiind curtate de
numa, numa... Era uneori zãpãcit cu sosirile lor
nocturne de pe unde umblau, ce le putea pãzi!
Aiurea. Le mai cãuta ºi noaptea, sãtenii îi dau
crezare. Copil de fatã ar fi fost ruºinea familiei...
Ana lucra contabilã, dorea astfel sã se ocupe mai
mult de suflet, sã se apropie cât mai mult de credinþa în Dumnezeu. Nu de altceva. Ana lui Zãpãcitu se þinea ca scaiul de el. La rândul sãu a fost
pur ºi simplu speriat de hotãrârea fermã a Anei cã
de n-o va lua de soþie, se va sinucide! El nu dorea
o tragedie în familia lui Zãpãcitu. ªi nici n-o iubea... Cu toate cã uneori o dorea... ªi acum, în
plinã noapte, n-a mai reuºit s-o revadã ros de gândul de a se refugia în munþi ºi acolo, departe de
oameni, fãrã fricã de sãlbãticiunile codrului, nu
primea bani de la creºtinul ajuns la el ci numai
alimente. ªi se ruga mereu, treptat tot mai mulþi
creºtini urcau pintenul de munte la sãlaºul lui. ªi
minunile nu întârziau sã aparã. Oamenii duºmani
pânã mai ieri au devenit cei mai buni prieteni. Cei
cuprinºi în vâltoarea vrãjilor scãpau de ele. Necãjiþii obþineau un codru de pâine, se înãlþau capeliþe prin intersecþiile drumurilor, biserica a fost
acoperitã cu lindab, avea clopot nou, gard aºijde rea. În zilele de sãrbãtori creºtine biserica devenea un furnicar de lume, se fãceau multe fapte de
milostenie. Iar Ana lui Zãpãcitu se... mãritase!!!
Toþi creºtinii care ajungeau în munþi la coliba
cãlugãrului Iosif îi atribuiau acestuia miracolul
rugãciunilor.
Pãrintele stareþ de la mãnãstirea bucovineanã
se minuna la rându-i de puterea credinþei fugarului Iosif în Dumnezeu. Iar acesta avea sã se roage
pentru restul zilelor sale pentru fericirea Anei.
Decebal alexandru SEUL
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iOn RObCiUC, PUBLICISTICÃ (bucureºti, 2014)
Dacã aº lua ca punct de plecare articolul din
1965, despre dialectele ucrainene din România,
atunci, în anul acesta, 2015, se va împlini o
jumãtate de secol de cercetare, în domeniul
lingvistic ucrainean, de când domnul profesor
Ion Robciuc s-a dedicat problemelor ucrainene
din România.
În toatã aceastã perioadã a scris nenumãrate
articole, studii, cãrþi de lingvisticã publicate
atât în revistele de specialitate din România, cât
ºi din strãinãtate.
Lingvistul Ion Robciuc s-a dovedit a fi un
cercetãtor care dã dovadã de multã acribie, de
perseverenþã, de urmãrire a unei probleme lexicale, mergând pânã la ultima etimologie posibilã. Este un expert în limbile slave.
Cartea, despre care încerc sã scriu câteva
cuvinte, a apãrut la Editura „RCM Editorial“,
Bucureºti, 2014. Volumul este masiv: 395 de
pagini, format 17/24 cm. Titlul cãrþii este
generic: Publicisticã. Ar fi fost dificil sã se
gãseascã o altã denumire pentru un material
atât de heteroclit, format din circa 180 de articole din domenii foarte variate, cum ar fi: relaþii
interguvernamentale româno-ucrainene, despre
ruteni, rolul minoritãþilor naþionale, despre cultura ucraineanã, expoziþii de picturã, despre
multilingvism, despre foarte multe probleme de
politicã ucraineanã din ultimii 13 ani, despre
poetul naþional Taras ªevcenko sau despre Ivan
Franko, despre Holodomorul din anii 19321933, din Ucraina, despre aspecte istorice ºi
lingvistice ale contactului româno-ucrainean.
Temele amintite sunt luate în ordinea apariþiei
cronologice. Cele 180 de articole au fost publicate între anii 2000-2013, în „Curierul ucrainean“, nr. 77-244.
Cartea este prefaþatã, cu mult har, de Corneliu Irod, cu unele amintiri, care merg pânã în
miraculosul univers al visului din copilãrie. De
aici ºi nota profund subiectivã ºi sentimentalã.
Ca sã comentezi aspectele actualului volum,
în profunzime, ºi ar merita acest lucru, atunci ar
fi nevoie de, cel puþin, douã volume cum este
cel de faþã!
Aºa cã îmi propun sã mã opresc doar asupra
unor articole.
Sunt convins cã sunt mulþi cititori ai „Curierului ucrainean“ care vor sã afle mereu noi
informaþii despre trecutul strãmoºilor lor, din
România. Sã ºtie când au venit pe aceste meleaguri, care este originea limbii ucrainene. De
aceea mã voi opri, pentru început, asupra acestor probleme.
Ion Robciuc realizeazã o sintezã a trecutului
limbii ucrainene în articolul „Despre originea
limbii ucrainene“ (pag. 47). Aceastã limbã face
parte din grupul limbilor slave: rusã, bielorusã,
polonã, cehã, slovacã, sârbã, croatã, slovenã,
macedoneanã, bulgarã.
Limba ucraineanã s-a format în partea esticã
a teritoriilor slave. Un moment foarte important
l-a constituit formarea statului unitar, Rusia
Kieveanã. În formarea limbii ucrainene a fost
foarte importantã limba slavã veche. Dupã
acceptarea creºtinismului - 988 - limba slavã bisericeascã a pãtruns în Rusia Kieveanã. Dupã
destrãmarea statului kievean, teritoriile ucrainene au fost ocupate de Lituania. Din 1569 s-a
încercat sã se impunã limba polonã în teritoriile
ucrainene, dar limba rusã a continuat sã existe.
Letopiseþele din secolul al XVII-lea sunt scrise
în limba vie a ucrainenilor. În secolul al XVIII,
prin valoroasa operã literarã a lui Ivan Kotlearevskyi, se pun bazele limbii literare ucrainene.
Poetul naþional, Taras ªevcenko, va fi întemeietorul limbii ucrainene literare contemporane.
Vom arunca o privire fulger ºi asupra venirii
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ucrainenilor pe meleagurile româneºti. Aceste
informaþii ni le oferã profesorul Ion Robciuc în
articolul „Pe scurt despre ucrainenii din România“ (pag. 334). Din cercetãrile istorice
aflãm cã venirea ucrainenilor pe aceste teritorii
se pierde în negura timpului. Pe bazã de documente se vorbeºte despre prezenþa ucrainenilor
în nordul þãrii noastre de prin secolele al XIVlea - al XV-lea. Ucrainenii din nordul Dobrogei
au venit în secolul al XVIII-lea, în jurul anului
1775 când, din ordinul Ecaterinei a II-a cea
Mare, a fost desfiinþatã Sicea Zaporojeanã. De
atunci cazacii zaporojeni s-au stabilit în Deltã,

apoi, cu timpul, au format mai multe localitãþi.
Ucrainenii din Caraº-Severin ºi Timiº au venit
din Ucraina Transcarpaticã în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea ºi la începutul secolului al
XX-lea. Ion Robciuc scrie cã, în ultimii 40 de
ani, s-a observat o deplasare în masã a ucrainenilor din Maramureº în þinutul Timiºoarei.
Cercetãtorul Ion Robciuc estimeazã vechimea
ucrainenilor din Maramureº ºi din Suceava la
aproximativ 700 de ani. Cele mai compacte
comunitãþi de ucraineni sunt în judeþele
Maramureº, Suceava, Timiº, Caraº-Severin ºi
Tulcea.
Mã voi opri, cu mare bucurie, asupra articolelor dedicate marelui poet naþional Taras
ªevcenko. În cele 10 momente dedicate poetului naþional, Ion Robciuc propune tot atâtea
ipostaze de admiraþie ale operei lui ªevcenko.
Voi reda câteva titluri foarte sugestive: „Taras
ªevcenko, scriitor de geniu“, „Taras ªevcenko un strãlucit artist ucrainean“, „Mondializarea
lui ªevcenko“, „Taras ªevcenko ºi limba ucraineanã literarã“, „Actualitatea lui Taras ªevcenko“, „Taras ªevcenko în România“ etc.
În continuare voi încerca sã evidenþiez unele
contribuþii de bazã ale profesorului ºi cercetãtorului Ion Robciuc despre poetul „Cobzarului“.
Dupã pãrerea lui Ion Robciuc, opera lui ªevcenko a avut o influenþã hotãrâtoare asupra formãrii limbii literare ucrainene, începând cu a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea, plecând
de la limba popularã ucraineanã, în toate
nivelurile limbii: fonetic, lexical, morfologic,
sintactic.
Apoi, adaugã Ion Robciuc: „O altã trãsãturã,
nu mai puþin importantã, a limbii ºevcenkiene,
este ºi aceea cã, pe lângã izvorul sãu popular
predominant, în ea ºi-au gãsit un loc structural
cuvenit elementele limbilor literare slave
vechi“ (pag. 26).

Dacã poeþii romantici au folosit, din plin,
aspectul formal ca izvor de inspiraþie folcloricã,
„ªevcenko - scrie Ion Robciuc - nu ºi-a stilizat
operele dupã folclor. El fie le-a transformat, fie
s-a bazat pe valorile estetice create de folclor.
Creaþia sa originalã s-a contopit organic cu folclorul ca formã de autoexprimare naþionalã“
(pag. 27).
În opera sa poeticã, ªevcenko va introduce ºi
mulþi termeni lexicali din viaþa militarã, dar ºi
din vocabularul slav bisericesc.
Talentul poetic ºevcenkian a produs o
osmozã perfectã între forme lexicale din regiuni
diferite ale Ucrainei, realizând fenomenul
inegalabil al limbii literare.
Spiritul iscoditor al cercetãtorului Ion Robciuc scoate la ivealã mereu faþete noi ale operei
lui ªevcenko. Nu este de mirare, pentru cã o
creaþie literarã valoroasã este asemenea unui
diamant cu o mulþime de faþete care au mereu
o altã strãlucire, în funcþie de perspectiva din
care priveºti. Opera literarã a lui ªevcenko este
un asemenea diamant fantastic, miraculos care
va da noi sugestii de valorificare esteticã pentru
generaþiile viitoare.
Fiind profund ancorat în spiritul poporului
sãu, ªevcenko a realizat aspectul specific
naþional ucrainean iar, prin aceasta, a ieºit dintre graniþele naþiunii sale, putând sã graviteze
pe orbita literaturii universale cum, deja, a
început sã fie receptat.
Ion Robciuc evidenþiazã unele aspecte specifice operei lui ªevcenko. În primul rând, cerce tãtorul scrie cã: „lumea e captivatã de principialitatea civicã ºi puritatea moralã a Cobzarului,
de devotamentul lui faþã de dreptate ºi libertate“
(pag.73). În opera lui ªevcenko: „gãsim cea
mai frumoasã ºi mai puternicã expresie a
dragostei de þarã; în opera sa e cuprinsã însãºi
esenþa vieþii poporului ucrainean“ (pag.74).
La fel, ca marii creatori ai lumii, ªevcenko a
fost un geniu, prin opera polivalentã lãsatã posteritãþii, prin varietatea formei ºi a genului literar. El a scris nu numai poezii, unde ar fi rãmas
un punct de reper etern, ci a excelat ºi ca dramaturg, ca prozator, ca gânditor, istoric, etnograf, folclorist, pictor, gravor. În toate aceste
sectoare de creaþie, ªevcenko ºi-a pus amprenta
personalã, prin stilul original inconfundabil.
Prin ªevcenko respirã sufletul poporului
ucrainean. El este doar un instrument de rezonanþã genial al afirmãrii gândurilor, sentimentelor ºi emoþiilor poporului sãu.
Opera lui ªevcenko a rãmas o sursã inepui zabilã de inspiraþie pentru artiºti plastici, pentru
compozitori. Ion Robciuc scrie cã din „Cobzarul“ s-au inspirat compozitori care au realizat
aproape 500 de opere; apoi s-au creat picturi,
gravuri ºi sculpturi inspirate de poezia ºevcenkianã (pag.130).
M-aº opri ºi asupra receptãrii operei lui ªevcenko în þara noastrã.
Din cercetãrile minuþioase ºi rãbdãtoare ale
lui Ion Robciuc au ieºit la luminã o serie de traduceri din opera poetului ucrainean în limba
românã, din secolul al XIX-lea pânã în zilele
noastre.
Prima poezie a fost tradusã în anul 1886 ºi
se numea „Ah, trei drumuri se-ntâlnirã“.
Anul 1894 este mai bogat în traduceri. Acum
se pot citi în româneºte poemele: „Haidamacii“,
„Katerina“, „Sluga“, „Visul“, „Caucazul“,
„Maria“.
În 1915, Sadoveanu va traduce poemul
istoric „Ivan Pidkova“ ºi poezia „Livada de
viºini în noapte“.
Mai darnic va fi anul 1952, pentru cã cititorul român va putea lectura, în româneºte, 31 de
texte poetice, traduse de Victor Tulbure.
(Continuare în numãrul urmãtor)
I. VInGa
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Arbori cu rime

salutare Primăvară!
De 1 aprilie daþi-mi voie sã vã servesc cu o porþie de pãcãleli, ca sã vã
încredeþi cã vã sunt un prieten… adevãrat.
La Bursa zilei, o pereche de sturzi galbeni dau peste cap preþul aurului.
Douã rândunele îºi fac plan de cuib, chiar sub balconul unui birou de
cadastru.
Ziua pe ducã. Dinspre apus raze pe chipul unei icoane, într-o searã de
denie.
Un cârd de berze, odihna veºniciei o gustã, planând.
Cel din urmã trosnet de mugur de nuc, luând parte la sorocul primãverii.
Acelaºi þãrâit de tuburi cu neon, deodatã cu înserarea, printre firme adie…
Plimbare pe lac. Gânduri meditând la o trestie gânditoare, aºa cum e omul
care vâsleºte.
Nori albi plutitori în oglinda lacului din parcul I.O.R; raþele dupã ei.
Stele se aprind, înlãnþuind înalte turnuri cu spaþii de birouri lãsate în voia
unui posibil tun imobiliar.
Pergole de lemn schiþeazã verticale privegheri sub lunã; sau o searã de
plimbare în doi prin rondul Grãdinii Ciºmigiu - tot aia-i!
Zi de post. Guguºtiucii cântã pe stomacul gol, cât le þine gura.
Pomii toþi sunt numai floare, în grãdinile îmbãlsãmate de miros „bio“.
Doi sticleþi fulgi de pene adunã, fragmente de paie…
Îºi fac un mic foiºor în crâng.
Vremea e ºi bunã ºi mai puþin bunã; întocmai ca ºi inimile noastre…
Berzele au trecut la treabã: fac pentru doritori însãmânþãri „in vitro“. Casa
de Asigurãri Zodiacale le deconteazã procedura.
Toboganele din clasicele locuri de distracþie pentru cei mici, peste noapte,
stând pe vechile lor „coline“.
„Aspectul iernii“ mai persistã, expus în spaþiile transparente de preparare
ºi ambalare a fulgilor de popcorn.
Love story - douã primãveri într-o inimã: el o iubeºte ºi pe „ea“!
Buchetul de flori naturale, reînvie: tonificã douã inimi fericite.
Dacã ochiul ar fi lacul, fãrã suflet, eu nu mi-aº putea oglindi în aceastã
primãvarã dragostea.
Mititicã publicitate: Schimb ciripit de bãtrân „gacicar“ cu tril de
„privighetoare“, în travesti! [Sic!]
Pregãtiri pentru minivacanþa de 1 Mai. Pe o alee ce duce spre mare,
printre ultimele cãsuþe din lemn, câþiva lucrãtori se îndreaptã spre plajã.
Lunca se pregãteºte de Eurovision. Peste corola unei flori - o tonalitate:
albina ca un tremur de diapazon.
Dupã coduri duhovniceºti de avertizare ferice - iatã: „Floriile cu soare ºi
soarele cu Florii“!
Zarzãr în floare. Învãluitã în petale de Înalt Mister, noaptea de Sfânt Paºti.
Slujba Învierii s-a sfârºit - cel din urmã Amin rostit mai prelung…
………………………………………………………………….
Pe clopotniþe de biserici,
Schituri ºi mânãstiri,
Cum raze pier ºi învie
Primii aburi de rouã,
Tot aºa va fi
ZIUA ÎNVIERII noastre,
Cãci HRISTOS A ÎNVIAT!
Inima ºi Evanghelia…
Una rupe
Peceþile celeilalte
ªi lumii întregi rãspund:
ADEVÃRAT A ÎNVIAT!

O noutate, dacã nu premierã, este apariþia unui volum de poezii în
limba românã, cu totul deosebit.
Ca sã dezlegãm enigma, este vorba de un volum de poezii intitulat
„Arbori cu rime“ alcãtuit din creaþiile elevilor de la ªcoala Gimnazialã
din localitatea Arbore, judeþul Suceava, sub conducerea profesoarei
Anna Ruºti, autoare a numeroase poezii ºi povestiri în limba ucraineanã
publicate în revista „Naº holos“ a Uniunii Ucrainenilor din România.
Dupã cum a rãspuns Anna Ruºti la întrebarea de când dateazã poeziile elevilor introduse în culegerea „Antologia de poezii pentru copii de
la copii“, am aflat cã începuturile acestei implicãri dateazã de acum
douãzeci de ani. De atunci au început elevii sã creeze versuri, iar acum,
când s-a umplut „tolba“ s-a trecut la scoaterea la luminã a eforturilor
acestor mici ºi mari talente.
Trebuie scos în evidenþã faptul cã doamna profesoarã Anna Ruºti,
scriitoare, este ea însãºi un talent rar, având în vedere creaþiile sale literare publicate ºi altele care îºi aºteaptã rândul la tipar.
Am cunoscut-o pe doamna profesoarã Anna Ruºti cu ocazia sãrbãtoririi a 225 de ani de activitate a ªcolii Generale din comuna Rona de
Sus, judeþul Maramureº. Acolo doamna profesoarã a luat cuvântul ºi a
vorbit pe larg despre viaþa ei de elevã, apoi despre etapa licealã, iar la
sfârºit, pentru consolidarea celor povestite, a demonstrat cu culegerea
de poezii care i-a fost tipãritã cu foarte puþin timp înainte, subliniind
faptul cã era în faza de debut. Cu aceastã ocazie am primit în dar
culegerea amintitã dupã care a urmat o colaborare prin schimburi de idei
ºi compuneri de poezii ºi muzicã. Astfel doamna profesoarã a scris pentru antologia mea de cântece „Floare de cireº“ pe cuvinte ale poeþilor
ucraineni din România. Dupã aceea a scris o poezie dedicatã corului
mixt ucrainean din Copãcele „Zelena liºcina“ (Alunul verde).
În privinþa culegerii de poezii „Arbori cu rime“, trebuie precizat faptul cã elevii pe care i-a instruit ºi educat doamna profesoarã s-au inspirat nu numai din naturã, din viaþa cotidianã a elevilor, ci ºi din viaþa ºi
activitatea profesoarei lor, din munca ei, din creaþia ei. Nu întâmplãtor,
doamna prof. drd. Maria Daniela Andraºciuc de la Colegiul Naþional
„Dragoº Vodã“ din Sighetu Marmaþiei, în prefaþa culegerii de poezii
„Arbori cu rime“, la pag. 3, al. 2, afirmã cã „Opþiunea de a elabora
antologia este generatã de dorinþa doamnei profesoare Anna Ruºti de a
cuprinde într-o carte gândurile, sentimentele, dilemele, durerile, visele
copiilor pe care i-a slujit o viaþã întreagã“.
Dupã cum se vede în antologie, copiii reflectã în creaþiile lor satul în
care locuiesc viaþa lor cotidianã cu tot ce miºcã ºi nu miºcã în el, istoria, ºcoala, mama, natura, sãrbãtorile religioase ºi laice.
În poezii apare figura deosebitã în viaþa copiilor, ºi anume dascãlul
care îi înlocuieºte temporar pe pãrinþi ºi joacã rolul de moderator.
Cine-i iubeºte pe copii, nu poate trece indiferent pe lângã versurile
din poeziile „În sat la mine“, „Chemare“, „Primãvarã, unde eºti“, „Primãvarã curajoasã, ai gonit iarna de-acasã“ din poezia „Cântec de primãvarã“, „Un sãrut îþi dãruiesc“ din poezia „Pentru tine, mamã“. Dar ce
poate fi mai frumos ca „Mama, când tu m-ai nãscut, a fost o sãrbãtoare,
în grãdinã m-ai adus ºi-ai sãdit o floare“ din poezia „Floarea ta“
(pag.55) ºi asemenea „perle“ se gãsesc pânã la sfârºitul culegerii.
Culegerea „Arbori cu rime“ este plinã de asemenea expresii care
reflectã sinceritatea copiilor, dar ºi instruirea ºi educarea lor de cãtre
doamna profesoarã Anna Ruºti de a ºti sã-ºi exprime gândurile ºi sentimentele.
Este foarte important cã nu numai dascãlii, ci ºi alte categorii de cititori sã intre în posesia acestei cãrþi deosebit de valoroase din punct de
vedere moral ºi instructiv, pentru a se convinge de câtã muncã au depus
elevii doamnei profesoare Anna Ruºti de la ªcoala Gimnazialã din
localitatea Arbore.

Mihai MatEICIUC

(Urmare din numãrul anterior)
Aceasta, fiindcã ªevcenko precizeazã în continuare: „Un viitor
pentru mine parcã n-ar exista“.
Singura lui ieºire - sã-ºi gãseascã
sprâncenata - o movilã-naltã. O ºi
mai clarã exprimare a plãcerii tragicului, conform concepþiei lui
Johannes Volkelt, decurge din scrisoarea lui ªevcenko cãtre A.I.
Lyzohub: „...voi relata cum am fost
purtat pe acea mare, cum mã
pierdeam prin acea stepã fãrã margini (...). Acuma sunt viu, sãnãtos ºi
dacã nu-s foarte fericit (= dramatismul situaþiei - I.R.), atunci barem
vesel (= consonanþa stãrii poetului
cu aceea a eroului din nunta-
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Ivan LIBER, profesor pensionar

Sensul personificårii çevcenkiene a metaforei universale nuntå-moarte
moarte, apreciatã în unele cântece
drept „nuntã“ veselã, ceea ce consunã cu mult discutata împãcare
sufleteascã mioriticã - I.R.). Când
în prima parte a anului 1849 durerea înduratã nu trecuse, ci a devenit
o „achiziþie“ obiºnuitã a sufletului,
exprimarea poeticã de cãtre ªevcenko a consonantelor sale
simþãminte cu acelea din modelul
poetic nunta-moarte au constituit,
poate, o satisfacþie literarã, fapt
mãrturisit, de altfel, de poetul însuºi
în poezia „Trec anii mei“, scrisã în

prima jumãtate a anului 1849, la
Kos-Aral, care în traducerea lui
Tulbure pierde nuanþa dramaticã,
devenind uºor elegiacã: „Trec anii
mei cum trec târzii cãruþe,/ Când
lung în stepã vântul toamnei geme./
Uitarea gândul meu sã mi-l mai
cruþe,/ Pe tãinuite foi am scris
poeme“.
Deºi în poezia liricã, „La ce bun
sã mã însor?“, principala formã a
expresiei este comunicarea directã,
ce lasã impresia prezenþei eului liric
(posibil de identificat cu autorul

însuºi), aceastã bucatã nu este eminamente una autobiograficã, ci, într-o anume mãsurã, o transformare
de cãtre ªevcenko a sentimentelor
sale într-o nouã realitate spiritualã,
consonantã cu starea lui sufleteascã,
în care, luând în consideraþie întreaga sa operã, putem întrevedea
aspecte abia perceptibile ale filosofiei durerii existenþiale, o anume
estetizare a existenþei ºi propriilor
sale stãri.
Ioan REBUªaPCã
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„Moara PoveŞtilor“ - o leCţie de istorie
Antoine de Saint-Exupery spunea cã toþi adulþii au fost ºi ei cândva copii, dar numai o parte dintre ei
îºi mai aduc aminte de asta. Este
vorba, bineînþeles, de sentimentele
ºi trãirile care reîncarcã sufletul,
deoarece omul trãieºte de douã ori
în viaþã: o datã în copilãrie, iar a
doua oarã în amintirea despre ea.
Nu cred cã existã om pe lume sã nu
ºtie o poveste, sã nu fi auzit sau sã
nu fi spus mãcar o datã în viaþa lui
o poveste. Iar poveºtile, dupã cum
spune ºi autoarea (traducãtoarea)
acestui volum, sunt un „uimitor
buchet de flori ale înþelepciunii
populare ºi au ca izvor de inspiraþie
folclorul“, iar folclorul dupã pãrerea renumitului savant american
Alan Dundes este „etnografia autobiograficã“ a unui popor.
Poporul ucrainean, în lunga
cãutare pe diferite cãi a propriei
sale identitãþi naþionale a trecut
printr-o serie de etape. O parte importantã a acestui proces a fost
comunicarea între generaþii, iar folclorul a jucat un rol important nu
numai în aceastã inculturaþie sau
enculturaþie, cât ºi în formarea
conºtientizãrii propriei identitãþi.
Olga Andrici tocmai transmite
cãtre o nouã generaþie o serie de poveºti, unele dintre ele istorice, adevãrate epopei ale neamului ucrainean. O asemenea carte este binevenitã cu atât mai mult, cu cât în ziua
de astãzi, eroii de dimensiuni mitice
lipsesc pentru cã suntem cu toþii,
dupã cum spune psihanalistul italian Luigi Zoja, autori ai afirmãrii
Occidentului ºi ai epopeii lui. Acum
nu mai existã protagoniºti, existã
doar un cor ºi, totuºi, nu ne recunoaºtem în aceste mari victorii ºi ne
întoarcem cu o emoþie din ce în ce
mai crescândã spre lumea primitivã
ºi ruralã, spre lumea poveºtilor, spre
„Moara poveºtilor“, spre acele epopei, care se situeazã undeva între
istorie ºi mit. Mythos la origine nu
înseamnã o evocare inventatã, distinctã de cea adevãratã, ci o naraþiune în sens absolut, dotatã cu autoritate ºi emoþii. Mitul stabileºte o
legãturã aparte atât cu cel care îl povesteºte, cât ºi cu cel care îl ascultã.
Este locul spre care converg imaginile mentale cele mai convingãtoare. Omul are o nevoie acutã de
mit, de epopee, dar mai ales de
naraþiune pentru a se identifica cu
alte figuri umane. Nu îi sunt suficiente numai lucrurile care nu îi tulburã singurãtatea. Creºtinismul a
redimensionat amploarea mitului,
restrângându-l în interiorul Sfintei
Scripturi. Dar în civilizaþia greacã,
mitul îºi pãstra poziþia absolutã prin faptul cã era destinat nu atât sã
fie interpretat, cât mai ales ascultat,
nu era destinat adevãrului obiectiv,
ci salvãrii. El s-a autorealizat în
forme istorice, artistice ºi militare,
iar dupã ce ºi-a îndeplinit aceastã
misiune, a dispãrut.
Poveºtile pe care ni le aduce
Olga Andrici sunt adevãrate lecþii
de istorie pe care ar trebui sã le
cunoascã fiecare ucrainean. Legen da Kievului - capitala Ucrainei de

astãzi, în trecut capital Rusiei
Kievene - „vechiul loc - al slavilor
leagãn“ - statul predecesor a trei
naþiuni slave rãsãritene din zilele
noastre: Belarus, Ucraina ºi Rusia,
legenda pe care o întâlnim nu
numai în Cronica lui Nestor, ci ºi în
operele multor autori ucraineni, dar
ºi strãini ca de pildã în romanul
„Floris dragostea mea“ al scriitoarei de origine francezã Jacqueline
Monsigny unde apar întemeietorii

Kievului: Kyi, Choryv ºi Lebid, autoarea nu pomeneºte de ªcek. Kyi
îºi fãcu lãcaºul pe un munte, pe
care-l numi „Muntele înþelepciunii
lui Dumnezeu“, iar Choryv se aºezã
într-o vale pe care o botezã „Valea
curajului îngeresc“. Lebid a venit sã
locuiascã pe malul unui râu pe care-l

numi „Curtea neprihãnirii“. Toþi trei
întemeiarã Kievul. Mai întâi
înãlþarã „Poarta de aur“. Nu puteau
sã treacã prin ea decât oamenii cu
inima curatã. Toþi ceilalþi erau
strãpunºi pe loc de o sãgeatã de diamant care le fura sufletul. Interesantã este ºi povestirea-legendã a
lui Antin Lotoþkyi despre Kievul
din vremea cneazului Kyi - o frumoasã poveste de dragoste - despre
care nu pomenesc cronicarii vremii
ºi nici istoricii de astãzi - o legendã
plãsmuitã de autor, probabil, în care
sunt prezentate multe din obiceiurile Ucrainei precreºtine, precum ºi zeii mitologiei slave.
La fel ºi unele personaje din basmele ºi legendele prezentate în
carte fac parte din istoria poporului
ucrainean. Nu existã ucrainean pe
lume care sã nu fi auzit de Kyrylo
Kojumiaka - Chirilã Pielarul acesta este simbolul viteazului
ucrainean, purtãtorului de biruinþã,
personajul basmului eroico-fantastic atât de larg rãspândit, încã din
timpurile Rusiei Kievene. Prima
datã îl întâlnim în „Cronica lui Nes tor“. De atunci el devine întruparea
vitejiei poporului ucrainean. Por tretul eroului legendar atât de slãvit
în literatura ucraineanã de poeþii
Oleksandr Oles, Ivan Kocerha,
Pavlo Tycina ºi alþii.
Nestor, în cronica sa, spune cã,
în anul 993, cneazul Volodymyr se
pomeneºte cu pecenegii de dincolo
de râul Sula. Merge împotriva lor ºi
îi întâlneºte la râul Trubeja, lângã
un vad unde este astãzi Pere -

curierul ucrainean

iaslavul. Armata lui Volodymyr era
de o parte a râului, iar armata
pecenegilor de cealaltã parte ºi nici
unii, nici alþii nu îndrãzneau sã
treacã râul. Atunci domnitorul pecenegilor a venit pânã la mal, l-a
chemat pe cneaz ºi i-a propus: „Trimite pe unul dintre oamenii tãi ºi eu
voi trimite pe unul dintre ai mei; ei
se vor lupta ºi dacã omul tãu iese
biruitor, timp de trei ani nu voi mai
purta rãzboi cu tine; dacã însã
învinge al meu, atunci ne vom lupta
trei ani“.
Volodymyr întorcându-se în
tabãrã a întrebat dacã e cineva care
ar vrea sã se lupte cu viteazul ales
de principele pecenegilor, dar nu
s-a gãsit nimeni. A doua zi au venit
pecenegii cu omul lor gata de luptã,
dar din oastea lui Volodymyr nu
ieºea nimeni sã lupte cu el. Necãjit,
cneazul trimise sã caute un asemenea viteaz. Atunci a venit la el un
bãtrân ºi i-a spus: „Principe, eu am
un fiu mai mic acasã; aici am venit
cu alþi patru ºi el a rãmas; din copilãria sa nimeni n-a putut sã-l biruie.
Într-o zi îl certai când el tãbãcea o
bucatã de piele; atunci el se supãrã
pe mine ºi cu mâinile sale rupse
pielea în bucãþi“.
Auzind acestea, Volodymyr s-a
bucurat ºi a trimis sã-l caute pe
tânãr. Când l-au adus în faþa cneazului ºi când a aflat ce vrea cneazul
de la el a spus: „Principe, eu nu ºtiu
dacã mã pot mãsura cu el; sã fiu pus
la încercare: nu se gãseºte cumva pe
aici un taur mare ºi puternic?“.
Imediat a fost adus un taur mare ºi
puternic pe care l-au ars cu fierul
înroºit ºi i-au dat drumul. Taurul a
trecut pe lângã tânãr, iar acesta l-a
prins ºi a smuls de pe el o bucatã de
piele cu tot cu carne. Atunci cneazul a spus: „Tu poþi sã te lupþi cu
acest peceneg. A doua zi au venit
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pecenegii ºi au început sã strige:
„N-aveþi nici un om? Iatã al nostru
a venit“.
Tânãrul ieºi înaintea pecenegului, iar acesta a început sã râdã de
el, deoarece era mic de staturã. Dar
când au început sã se lupte acesta la strâns pe peceneg în braþe atât de
tare, încât l-a sufocat ºi l-a trântit la
pãmânt. Atunci oastea lui Volodymyr a început sã strige, pecenegii
au luat-o la fugã. Volodymyr a zidit
o cetate în acest vad, pe care a numit-o Pereiaslav (cronicarul Nestor
face aici o confuzie, deoarece
oraºul Pereiaslav este mai vechi de
anul 933 - M.H.T).
Alãturi de Chirilã Pielarul întâlnim ºi alte personaje istorice la fel
de importante precum Illia Muromeþ sau Illia Muroveþ (vezi „Ilie
Muromeþul ºi tâlharul Mierloi“) cãlugãrul ºi sfântul din Lavra Pecerska ºi alþii. De asemenea, întâlnim ºi pe cazacul, întotdeauna hâtru
ºi neînfricat, precum cel gogolian
din „Scrisoarea pierdutã“ sau cazacul Mamaryha din povestea cu acelaºi nume.
Multe ar mai fi de spus despre
poveºtile alese cu mare grijã, din
miile de poveºti ucrainene, eu am
vrut doar sã subliniez caracterul lor
istoric, dar sunt sigur cã cititorul a
gustat deja din farmecul basmului
ucrainean tradus cu atâta mãiestrie
de Olga Andrici, care iatã, dupã
cãrþile „Roxolana“, „Basme din
patru zãri“ ºi o monografie ineditã,
care oglindeºte viaþa ºi activitatea
tatãlui sãu - patriotului Hnat Porohivskyi, pe care a scris-o împreunã
cu istoricul Vadim Guzun, vine sã
ne bucure sufletul cu un nou volum
de basme.
Mihai tRaISta

PARODIE
Livia COVaCI
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Prin fereastra vagonului
Vãd satul strãlucind în zare.
Tresar...
Iar inima îmi bate tare
La rãscruce îmi pun o întrebare:
- Încotro?
Azi, bãtrân, mã-ntorc
Pe aceeaºi cale.
E mult de atunci; bucurii
puþine!
Unde sunt tovarãºii de joacã?
Unul sã-mi aparã-n cale
Rãsfoind amintirile cu jale,
Tresar din nou
În ceasul de singurãtate
Amãgindu-mi gândurile.
Mã opresc la marginea tãcerii.

Din microbuzul de Italia
Vãd deja comuna mea,
Ruscova…
Despãrþirea a fost grea,
ªapte ani în Padova,
La munci.
Azi, gata!
Am revenit acasã.
Simt dupã cum
Se zguduie maºina pe drum.
Dar ce-mi pasã,
Sunt printre ai mei acum!
Aºa am crezut; tresar
Tovarãºii mei de odinioarã
Încã nu au revenit
În þarã.
Mã învãluie necazul.
O sã mã reîntorc cu microbuzul!

Livia COVaCI

Lucian PERþa
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Discursul Preçedintelui rostit la festivitåÆile prilejuite de aniversarea
a 23 de ani de la crearea Serviciului de Securitate al ucrainei
Mult stimatã asistenþã,
Alaltãieri, la Luþk, a fost înmormântat Viktor
Mandzyk, ofiþer de securitate ucis în mod cinic
lângã Volnovaha. Veºnica lui pomenire! Pentru
noi este o datorie de onoare sã-i gãsim ºi sã-i
pedepsim pe criminali. Am dispus ºi am ordonat
tuturor structurilor de forþã ale Ucrainei sã
declanºeze o amplã operaþiune menitã, pe de o
parte, sã ducã la pedepsirea celor vinovaþi, iar,
pe de altã parte, la continuarea cauzei pentru
care a luptat Viktor Mandzyk...
Astãzi, odatã cu cea de a 23-a aniversare a
creãrii Serviciului de Securitate al Ucrainei
(SSU) noi aniversãm de drept a doua lui
naºtere...
Aºa cum într-un singur an am creat o nouã
armatã, la fel de repede am pus pe picioare ºi un
nou serviciu special al Ucrainei deja cãlit în
condiþiile rãzboiului hibrid împotriva Ucrainei militar, informaþional, psihologic ºi economic.
Pe acest front de luptã pentru apãrarea independenþei, suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale a
Ucrainei îºi desfãºoarã activitatea ofiþerii SSU.
În activitatea Serviciului mai sunt încã neajunsuri. Despre aceste neajunsuri vorbesc deschis cu conducerea superioarã a SSU. Cred cã
nu ar fi corect sã discut despre ele în mod public
ºi, cu atât mai mult, cu prilejul aniversãrii. Ele
fac obiectul unor discuþii curente. Important este
cã, deºi nu demult þara nu avea un serviciu de
securitate, acum avem ºi încã unul foarte eficient. În orice caz, dacã acum un an, am fi avut
ca acum Serviciul de Securitate, am fi descoperit la timp conspiraþia din Crimeea, pe cea din
Donbas ºi am fi preîntâmpinat moartea a mii de
ucraineni. Ucraina plãteºte acum un preþ extrem
de mare pentru cã, cu un an în urmã, nu am avut
SSU care sã reacþioneze la cumplita provocare
la adresa existenþei Statului Ucrainean.
SSU a intrat primul în luptã cu agresorul ºi
tot el a suferit primele pierderi omeneºti. Este
vorba de ofiþerii „Alfa“, credincioºi jurãmântului de credinþã faþã de þarã, care încã la 13 martie 2014, s-au confruntat cu banda de separatiºti.
În operaþiunea antiteroristã a Ucrainei au luat
parte patru mii de lucrãtori ai SSU, 67 fiind
rãniþi, iar ºapte uciºi. Colonelului Oleksandr
Aniºcenko ºi maiorului Ruslan Lujevskyi le-a
fost conferit titlul de Erou al Ucrainei. Adâncã
plecãciune rudelor ºi prietenilor eroilor.
Lucrãtorii Serviciului de Securitate al Ucrainei nu întâmpinã sãrbãtoarea lor profesionalã în
sãli festive, la concerte ºi petreceri, ci pe câmpul
de rãzboi hibrid împotriva statului nostru.
Aºa cã vã rog sã-mi permiteþi, mai întâi, sã-i
salut pe colegii care, în acest moment, sunt faþã
în faþã cu agresorul strãin în zona operaþiunilor
antiteroriste, pe front. Ei îºi executã misiunile
conducându-se dupã jurãmântul de credinþã dat
în faþa poporului Ucrainei, dupã propria lor
conºtiinþã ºi dupã sentimente de înalt patriotism.
Nu întâmplãtor conducerea Centrului antiterorist a fost atribuitã reprezentanþilor Serviciului
de Securitate al Ucrainei ºi asupra lor cade principala responsabilitate.
Nu existã zi lãsatã de Dumnezeu sã nu aveþi
de a face cu o activitate subversivã de o amploare fãrã precedent desfãºuratã de serviciile
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speciale ruse care folosesc o reþea de agenþi formatã de-a lungul anilor ºi numeroase grupuri de
diversiune.
Ce mai aºteaptã de la SSU opinia publicã
ucraineanã ºi ce îi solicit eu ca Preºedinte al
Ucrainei ºi comandant suprem al Forþelor Armate? O ripostã eficientã datã agresorului extern, teroriºtilor ºi diversioniºtilor, agenþilor ruºi
ºi provocatorilor, o luptã fãrã compromisuri cu
trãdãtorii, cu coloana a cincea ºi, nu în ultimul
rând, sau poate chiar în primul rând, cu corupþia.
Am convingerea cã demararea activitãþii Biroului Naþional Anticorupþie nu înseamnã cã
SSU nu mai are ºi în continuare rãspunderi pe
frontul luptei împotriva corupþiei.
Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei,
în cursul anului 2014, 358 de persoane cu funcþie de rãspundere au fost încunoºtinþate cã asupra lor existã suspiciunea de a fi comis acte de
corupþie. Este mult, dar nu suficient. Din datele
serviciului special rezultã cã au fost demarate
927 de dosare penale pentru acte de corupþie.
Sper cã SSU va declanºa o ofensivã ºi mai puternicã asupra schemelor de corupþie ºi asupra
economiei subterane.
Trebuie sã vã asanaþi ºi propriile rânduri. Aºa
cum s-a întâmplat zilele acestea cu un colonel
al SSU care a desfãºurat un comerþ intens cu
permise de trecere din zona operaþiunilor antiteroriste. A fost prins în flagrant. Bravo vouã cã
nu vã este fricã sã scoateþi gunoiul din casã, deoarece societatea ucraineanã ne va aprecia activitatea doar pe baza acþiunilor noastre eficiente.
Apoi, consider inacceptabilã orice manifestare de separatism. Fermitatea voastrã este cu totul
justificatã pentru a nu plãti apoi iarãºi preþul atât
de trist ca acela pe care îl plãteºte acum poporul
ucrainean ºi Ucraina. Serviciul de contrainformaþii al SSU a devenit o adevãratã avangardã.
Este vorba de specialiºti curajoºi care neutralizeazã grupurile informative diversioniste.
Nu trece o zi ca în zona de operaþiuni antiteroriste, la Harkiv, Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporijjea, Herson, Mykolaiv, Kiev ºi în alte oraºe,
Serviciul de Securitate al Ucrainei, luptând eficient împotriva terorismului, sã nu reþinã potenþiali diversioniºti. ªi numai mulþumitã vouã
asigurãm pacea ºi liniºtea cetãþenilor ucraineni.
O atenþie deosebitã trebuie acordatã încercãrilor Moscovei de a lovi din interiorul Ucrainei. Duºmanul ne-a vlãguit economia prin
agresiune militarã ºi blocadã impusã mãrfurilor
noastre ceea ce afecteazã grav nivelul de trai. În
paralel, el încearcã cã creeze o reþea de organizaþii pseudopatriotice care, speculând dificultãþile temporare, sã-i instige pe oameni, provocând o reacþie care sã justifice intervenþia lor din
afarã, mergând pânã la ocupare. El nu cruþã
resurse pentru acest pas, dar eu am convingerea
cã SSU va continua sã-i descopere pe provocatorii lacomi de ruble ruseºti.
Stimaþi lucrãtori ai SSU,
Scopul reformãrii Serviciului de Securitate al
Ucrainei este crearea unei structuri eficiente cu
specialiºti bine pregãtiþi, dotate cu mijloace materiale ºi tehnice moderne. Transformarea SSU
trebuie sã corespundã standardelor ºi criteriilor

NATO ºi ale Uniunii
Europene. Serviciul de
Securitate al Ucrainei
nu trebuie sã semene
sub niciun aspect cu
monstruosul KGB ºi
nici prin cap nu trebuie
sã-i treacã cuiva sã vã
numeascã cechiºti. Vechile practici NKVDKGB trebuie sã rãmânã
pentru totdeauna în trecut; serviciile speciale
ucrainene nu se vor mai ocupa niciodatã de
represiuni politice.
Chiar ºi în condiþiile de rãzboi trebuie întãrit
controlul civil asupra activitãþii SSU ºi trebuie
atrase instituþiile societãþii civile la
elaborarea unor soluþii comune ºi eficiente în
domeniul securitãþii naþionale. Totuºi, trebuie
întãrite competenþele SSU în sfera activitãþii de
contrainformaþii, a luptei împotriva terorismului, apãrãrii statalitãþii, suveranitãþii ºi ordinii
constituþionale, a valorilor democratice ale societãþii.
Mult stimatã asistenþã,
Aº dori ca astãzi, de ziua voastrã, sã adresez
cuvinte de aleasã mulþumire fiecãruia dintre voi,
deoarece pe umerii voºtri apasã, acum, cea mai
mare ºi mai grea sarcinã.
Mulþumiri luptãtorilor din cadrul subunitãþilor speciale care, cu riscul propriei vieþi, îi fac
inofensivi pe teroriºti, lucrãtorilor serviciului de
contrainformaþii care contracareazã activitatea
de spionaj ºi subversivã a serviciilor speciale
duºmane, demascând ºi lichidând reþelele de
spionaj. Mulþumiri lucrãtorilor din subunitãþile
de apãrare a statalitãþii naþionale care luptã, pe zi
ce trece, tot mai eficient împotriva manifestãrilor separatiste, anchetatorilor care îi trag la rãspundere penalã pe teroriºti, criminali, separatiºti, pe toþi aceia care comit acte criminale împotriva Ucrainei ºi a poporului ei. Mulþumiri
subunitãþii speciale care luptã împotriva corupþiei, contrabandei ºi traficului de narcotice ºi,
chiar dacã e o zi de sãrbãtoare, trebuie sã spun
cã cele mai multe plângeri din partea societãþii
privind calitatea activitãþii, care, din pãcate, sunt
îndreptãþite, se referã la aceste aspecte.
Mulþumiri speciale acelora dintre voi care
desfãºoarã o muncã titanicã pentru eliberarea
militarilor ºi cetãþenilor ucraineni luaþi prizonieri de teroriºti susþinuþi de ruºi. Aproape 2,5
mii de concetãþeni de-ai noºtri au fost readuºi
acasã în familie, inclusiv, cu sprijinul centrului
specializat al SSU.
În momentul de faþã, când se pune problema
pãstrãrii suveranitãþii, integritãþii teritoriale ºi
independenþei statului nostru, cred cu tãrie în
patriotismul ºi forþa SSU, în capacitatea lui de a
apãra statul, cã sunteþi adevãraþi patrioþi ai
Ucrainei, fii credincioºi ai poporului ucrainean.
Fie ca compatrioþii voºtri care respectã legile
sã vã respecte, iar duºmanii Ucrainei sã se teamã
de voi. Dragi prieteni ºi stimaþi colegi, „La mulþi
ani!“ cu prilejul sãrbãtorii profesionale.
Slavã Ucrainei!
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