
La 30 mai a.c., Senatul Olandei a aprobat ra -
tificarea Acordului de Asociere semnat de Ucrai -
na cu Uniunea Europeană. Ratificarea în Senatul
olandez este ultimul pas legislativ care deblo -
chează lansarea oficială a asocierii Ucrainei cu
Uniunea Europeană. Camera inferioară a Par -
lamentului olandez a votat în favoarea ratificării
acestui acord la 23 februarie a.c.

Drumul spre obţinerea acestui rezultat s-a
dovedit a fi mai lung şi mai complicat decât se
credea la început. Rusia a făcut tot ce i-a stat în
putere pentru a împiedica ratificarea acordului şi,
prin urmare, pentru a opri cursul Ucrainei spre
integrarea în familia europeană. Întreaga echipă
diplomatică a Ucrainei „s-a luptat“ până în ulti -

mul moment pentru
ca astrele de pe bol -
ta cerească euro pea -
nă să se aşeze astfel,
încât să-i fie favora-
bile Ucrainei. În
acest demers, Ucrai -
na s-a bucurat de
spri jinul şi ajutorul
partenerilor săi eu -
ro peni. Ucraina a
apărat, prin front
comun, drumul spre
Acor dul de Aso cie -
re deschis, cu trei
ani şi jumătate în
urmă, de parti ci pan -
ţii la Maidan şi la Revo luţia Demnităţii.

România a fost prima ţară dintre statele mem-
bre ale UE care a finalizat procedura de ratificare
a Acor dului de Asociere Ucraina – Uniunea Eu -
ro  peană. Preşedintele Ucrainei Petro Poro şenko
a mulţumit sincer şefului statului român, Klaus
Io hannis, pentru ratificarea acestui acord. „Acest
lucru va intra pentru totdeauna în istoria relaţiilor
ucraineano-române. Totodată, el exprimă ati-
tudinea României faţă de perspectiva europeană,
faţă de perspectiva dobândirii de către Ucraina a
calităţii de membru al Uniunii Europene“, a afir-
mat Petro Poroşenko.

Acordul de Asociere Ucraina – UE, semnat pe
termen nelimitat, este un tratat internaţional care
va crea un cadru de cooperare între Ucraina şi
statele membre ale UE, menit să ducă la mo der -
nizarea Ucrainei, cu efecte pozitive nu doar

asupra economiei, ci şi asupra calităţii vieţii fie -
cărui cetăţean în parte. După cum transmite
agen ţia UNIAN, primul an de aplicare provizorie
a Acordului a scos în evidenţă marele potenţial al
Ucrainei. Exportul ei în ţările Uniunii Europene
a crescut cu 24,5%. Ucraina se integrează treptat
în multe sfere ale politicii europene. Intrarea în
vigoare a Acordului de Asociere, zona de liber
schimb şi regimul fără vize cu Uniunea Euro pea -
nă, care a început să funcţioneze la 11 iunie a.c.,
sunt cei mai importanţi paşi pe calea integrării
Ucrainei în Europa unită.

Ucraina este ferm determinată să atingă acest
scop strategic, deoarece el constituie garanţia
libertăţii şi inde pen denţei sale teritoriale. Europa

este pentru Ucraina
o opţiune spre civi -
li zaţie, a declarat,
între altele, pre şe -
din tele Ucrainei,
Pe tro Peroşenko,
după ratificarea
Acor  du lui de
Senatul Olan dei.

Primul ministru
al Ucrainei Volo dy -
myr Grois man este
convins că fina li za -
rea Acordului de
Asociere cu UE va
accelera schim bă -
rile calitative în

Ucrai na. „Acordul de Asociere este doar înce -
putul drumului pe care trebuie să-l parcurgem în
ţară; este necesar să asigurăm reformele şi
schim bă rile indispensabile care să ne integreze
pe deplin în marea familie europeană, a spus pre-
mierul, adăugând că în che ierea etapei de ratifi-
care a Acor dului cu UE ne va determina să facem
schim bările mai re pede şi mai bine“. El şi-a ex -
pri mat încrederea că Ucraina poate să devină,
într-o perspectivă medie, membră cu drepturi
depline a Uniunii Europene.

În concluzie, votul din Senatul olandez a
trans mis un semnal important din partea Olandei
şi a întregii Uniuni Europene către prietenii
ucrai neni: locul Ucrainei este în Europa.

Ion ROBCIUC

Acordul de Asociere Ucraina – UE 
ratificat de toate statele membre

Revistă a Uniunii Ucrainenilor din România
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La închiderea ediţiei anterioare a publicaţiei
noastre, informam cititorii despre analiza obiec-
tivelor de dezvoltare a comunei Bălcăuţi, între-
prinsă la faţa locului de deputatul UUR, Nicolae
Miroslav Petreţchi, însoţit de preşedintele Orga -
nizaţiei UUR Suceava, Ilie Sauciuc, împreună
cu primarul şi viceprimarul localităţii, domnii
Va sile Şoiman, respectiv, Iulian Chideşa, şi cu
consilierul local din partea UUR, Petru Şoiman.

Etapizând demersurile ce pot fi întreprinse, dl
deputat Nicolae Miroslav Petreţchi a apreciat că
urgenţa mai mare o implică reabilitarea unităţi-
lor de învăţământ din satele Negostina şi Băl -
căuţi. Observând că parcursul aprobării do -
cumentelor întocmite de primărie ridică şi anu-
mite aspecte de principiu, parlamentarul Nicolae
Miroslav Petreţchi a adresat de la tribuna
Camerei Deputaţilor doamnei viceprim-ministru
al Guvernului, Sevil Shhaideh, următoarele
întrebări:

„Mai întâi, permiteţi-mi să apreciez pozitiv
procedurile noi pe care le-aţi iniţiat pentru lăr-
girea accesului la Programul Naţional de Dez -
voltare Locală. Mă refer la evitarea cheltuielilor
hazardate şi neproductive prin etapizarea depu-
nerii documentelor, astfel încât formalităţile
cele mai costisitoare, împovărătoare pentru
bugetul majorităţii localităţilor să nu fie întoc-
mite decât după ce se face o primă analiză a
realismului şi oportunităţii solicitărilor.
Primarii, consiliile locale apreciază această
măsură.

Confruntat însă cu realităţile concrete şi spe-
cifice din teren, mă întreb şi vă întreb:

Care sunt criteriile de acceptare în principiu
a înscrierii în PNDL, faţă de cuprinsul laconic,
standardizat şi exclusiv cifric al documentaţii-
lor? Sunt oare exprimările strict cifrice ale
documentaţiei suficiente pentru a se înţelege
stringenţa unor solicitări faţă de altele cu ace-
iaşi parametri?

Ilustrez interesul întrebării cu următorul
exemplu:

Prin adresele înregistrate la MDRAPFE sub
nu merele 34321/15.03.2017, respectiv 34324/
15.03.2017, UAT Bălcăuţi, judeţul Su cea va a
reînregistrat documentaţiile depuse încă în
vechea metodologie pentru reabilitarea grădini-
ţelor din satele Negostina şi Bălcăuţi.

Ceea ce nu are cum să rezulte din grila stric-
tă a documentaţiei este aspectul că edificiile
şco  lare în cauză sunt mai vechi de un secol, fără
a fi fost reabilitate vreodată (Clădirea din satul
Bălcăuţi, construită în anul 1915, a cunoscut o
spoială a faţadei în urmă cu peste 30 de ani, cea
din Negostina, construită în 1911, nici atât).

Aşadar, cele 2 sate având aproape 250 de
şco   lari şi preşcolari întâmpină Centenarul
Ma rii Uniri cu realizări ale... Imperiului Austro-
Ungar! Semnificaţia istorică a clădirilor e întă-
rită de amănuntul că în timpul Primului Război
Mondial au găzduit spitale de campanie. Între -
ţinerea şi modernizarea au rămas la nivelul de
atunci.

Asemenea detalii, în opinia mea esenţiale, nu
sunt avute în vedere la preselecţia documentaţii-
lor, încât se naşte şi o a doua întrebare:

Cum se asigură transparenţa criteriilor de
preselecţie şi a celerităţii acesteia?“

Conform legii, doamna viceprim-ministru are
la dispoziţie 15 zile pentru formularea răspunsu-
lui.

*
Dinamica învăţământului

în limba maternă
Remarcând trendul descendent al populaţiei

şcolare ce frecventează formele de învăţământ în
limba ucraineană, deputatul UUR a ajuns la con-
cluzia că, pe lângă factori demografici obiectivi,
există şi cauze subiective ale scăderii interesului
în această privinţă. Între acestea se conturează un
anumit regres în organizarea structurilor de spe-
cialitate ale administraţiei publice şi tendinţe de
încadrare a acestora pe alte criterii decât cele de
reprezentare proporţională.

În aceste condiţii, parlamentarul UUR a adre-
sat Ministrului Educaţiei Naţionale, domnului
Pavel Năstase, de la tribuna Camerei Deputaţilor
următoarea 

INTERPELARE
„Se constată o scădere a numărului de elevi

care învaţă în limba maternă. Înţelegem că
aceas  tă scădere este un rezultat al tendinţelor
de mografice afectând întreaga populaţie şcola-
ră. Totuşi, în cazul învăţământului în limbile mi -
noritare tendinţa pare să fie mai puternică şi să
se datoreze şi unor factori subiectivi. De aceea
doresc să cunosc răspunsurile la următoarele
chestiuni concrete: 

• Dacă datele ministerului pe care îl condu-
ceţi confirmă tendinţa mai accentuată de scăde-
re a numărului de elevi care învaţă în limbile
minorităţilor naţionale recunoscute prin lege; 

• Care este dinamica editării manualelor
şcolare în limbile minorităţilor naţionale; 

• Care este gradul de acoperire cu personal
didactic din profilul amintit;

• Dacă reprezentarea minorităţilor naţionale
în organele administrative de specialitate (mi -
nis ter, inspectorate) are în vedere ponderea po -
pulaţiei de o anumită origine etnică sau e
orientată după alte criterii şi dacă în această
privinţă au survenit modificări în cadrul nor-
mativ în ultimii 5 ani; 

• Ce programe, măsuri sau alte activităţi ini-
ţiază ministerul în domeniul arătat.

Aştept răspuns scris“.
Vom informa cititorii despre răspunsul aştep-

tat.

*
Problema manualelor şcolare

Este arhicunoscută în comunitatea noastră
etnică lipsa de ani şi ani de zile a manualelor şco-
lare. Unele dintre ele fiind vechi de zeci de ani
(!), altele nefiind reeditate de la începutul acestui
secol, cartea şcolară nu poate fi decât vetustă în
conţinut şi deplorabilă ca stare fizică.

Analizând această veche problemă, deputatul
UUR a constatat că, de multă vreme, doleanţele
sunt comentate doar în cadrul Uniunii, dar nu au
fost transmise în mod convingător şi insistent
autorităţilor publice. Pe de altă parte, s-a consta-
tat că Uniunea s-a bazat prea mult pe interesul
responsabil al demnitarilor ce reprezintă Grupul
minorităţilor naţionale în structurile guverna -
men tale, dar aceştia s-au preocupat, cel mult, de
minoritatea din care făceau ei parte.

Impunându-se o acţiune mai energică, deputa-
tul UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, a adresat
domnului ministru al Educaţiei, Pavel Năstase,
următoarea întrebare scrisă:

„Stimate Domnule Ministru,
Art.32 alineatul (3) din Legea fundamentală a

statului consfinţeşte: 
«Dreptul persoanelor aparţinând minorităţi-

lor naţionale de a învăţa în limba lor maternă şi
dreptul de a putea fi instruite în această limbă

sunt garantate; modalităţile de exercitare a
aces tor drepturi se stabilesc prin lege».

Am iniţiat o analiză asupra modului în care
dreptul la învăţătură, inclusiv în limba maternă,
este asigurat prin reglementările speciale. Am
făcut această analiză din perspectiva minorităţii
etnice a ucrainenilor, care cuprinde peste 50.000
de cetăţeni, dintre care o populaţie şcolară ce
studiază limba maternă de aproximativ 8.000 de
elevi şi eleve. Această populaţie şcolară foloseş-
te, încă din perioada regimului trecut, 9 manuale
în limba maternă: abecedar, manuale de limba
ucraineană pentru clasele II-IV şi manuale pen-
tru limba şi literatura ucraineană pentru clasele
V-VIII.

Existenţa acestor manuale nu este un rezultat
al aplicării Constituţiei în vigoare, cărţile fiind
elaborate şi editate (cu excepţia abecedarului) în
perioada 1958! (manualul pentru clasa a IV-a)
– 1970. Este un prim aspect al problemei, nu cel
mai grav, pentru că pe parcurs conţinutul ma -
nua lelor a fost revizuit.

Gravă este starea fizică a cărţilor care, cu
toată sârguinţa dascălilor şi a părinţilor, arată
de plorabil. Aceasta pentru că manualele sunt
vechi, deteriorate, unele inutilizabile. Şi nu poate
fi altfel dacă, în cazul multor titluri, nu s-au mai
făcut reeditări, spre exemplu, de 17 ani (cazul
manualelor pentru clasa a II-a şi a III-a) sau de
9 ani (cazul abecedarului şi al manualului pen-
tru clasa a IV-a).

Vă rugăm să reţineţi că Uniunea Ucrai ne ni -
lor din România are capacitatea şi disponibilita-
tea să reediteze aceste materiale în varianta
tipărită, dar este împiedicată chiar de bunele in -
tenţii din reglementarea ordonată de Minis te rul
pe care îl conduceţi.

Astfel, conform dispoziţiilor art.1 alin.(3) lite-
ra b şi ale art.16 alin.(2) din Anexa nr.1 la Ordi -
nul Ministrului nr.5.559/22.11.2013, manualele
se prezintă obligatoriu şi în varianta digitală.

Dacă această exigenţă are sens pentru an -
samblul teritoriului, ea este în mare măsură uto-
pică pentru şcolile în care se predă limba ucrai-
neană, majoritar dispersate în localităţi mici şi
izolate, ale căror şcoli nu dispun de dotările teh-
nice corespunzătoare.

Făcând însă abstracţie de lipsa de utilitate
practică pentru asemenea şcoli, adevărata pro-
blemă care împiedică reeditarea manualelor în
limba ucraineană este că tirajul limitat al aces-
tor cărţi face imposibilă financiar editarea lor
din sursele bugetare şi depăşeşte posibilităţile
organizaţiei noastre. Cum niciuna dintre soluţii-
le de reeditare în ambele formate – de către Mi -
nister sau de către UUR – nu este viabilă, ră mâ -
ne varianta procurării cărţilor şcolare respective
prin import din Ucraina. Această variantă este
blocată însă de procedurile de avizare greoaie şi
îndelungate, inclusiv prin avizarea de către alte
ministere decât MEN.

În concluzie, stimate Domnule Ministru, vă
rugăm să ne răspundeţi la această dilemă impor-
tantă pentru exercitarea efectivă a dreptului la
învăţătură al copiilor ucraineni din România:
veţi modifica Ordinul nr.5.559/2013 în sensul ex -
cep tării manualelor cu tiraj  inevitabil redus de
la obligaţia editării şi în varianta digitală sau
veţi aviza în regim de urgenţă importul manuale-
lor din Ucraina, astfel încât ele să poată fi dis-
ponibile la începutul anului şcolar 2017-2018.

În conformitate cu dispoziţiile art.197 alin.(2)
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doresc
un răspuns formulat atât în scris, cât şi oral“.

Cu deosebit respect,

deputat
Nicolae Miroslav Petreţchi

(Continuare în pagina a 3-a)

Din agenda deputatului UUR
„Cunoaşte! Susţine!

Rezolvă!
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Continuăm să informăm cititorii noştri şi
membrii UUR despre activitatea conducerii
Uniunii Ucrainenilor din România.

În ziua de 7 iunie 2017, la sediul central al
UUR din Bucureşti, a avut loc şedinţa ordinară de
lucru a Prezidiului UUR privind analiza activită-
ţii desfăşurate de Uniunea Ucrainenilor din Ro -
mânia în luna mai 2017 şi stabilirea unor măsuri
pe linia îmbunătăţirii acesteia în viitor. 

Pentru a pregăti Planul acţiunilor cultural-edu-
cative pe anul 2018, filialele vor analiza, înce-
pând cu luna august, şi vor întocmi în proiect
Planul de acţiuni culturale şi bugetul de cheltuieli
pentru anul 2018, care va fi discutat şi completat
la nivelul organizaţiilor în luna septembrie, astfel
încât la începutul lunii octombrie să fie înaintat
Consiliului UUR spre aprobare. 

Prezidiul UUR a solicitat tuturor Birourilor
(Comitetelor) organizaţiilor şi filialelor UUR să
acorde mai multă atenţie şi seriozitate în selecţia
acţiunilor ce se doresc a se desfăşura în anul 2018
sub aspectul tematicii şi al impactului pentru
minoritatea ucrainenilor din România, iar în sta-
bilirea bugetului pentru fiecare acţiune să se ţină
seama de toate cheltuielile care se impun a fi
efectuate în astfel de situaţii. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost prezentat
un număr de 13 devize estimative privind acţiu-
nile propuse a se desfăşura în luna iulie 2017 de
către filialele Uniunii Ucrainenilor din România,
care s-au referit în principal la: organizarea unor
festivaluri de cântece şi dansuri populare ucraine-
ne, organizarea şi desfăşurarea unor competiţii
sportive ale ucrainenilor, zilele culturii ucrainene,
organizarea şi desfăşurarea galei de acordare a
premiilor UUR pentru creaţie în domeniul litera-
turii, artelor plastice, muzicii etc. Toate aceste
acţiuni au fost cuprinse în Planul de acţiuni şi
acti vităţi culturale pe anul 2017, iar sumele soli-
citate prin devizele estimative  s-au înscris în
limitele sumelor solicitate anterior.

Supuse discuţiilor, propunerile de acţiuni, cu
unele amendamente şi precizări, au fost aprobate.
Pentru cazuri punctuale compartimentul de spe-
cialitate al UUR va transmite precizările şi reco-
mandările Prezidiului celor interesaţi.

La finalul discuţiilor purtate pe marginea
aces tui punct de pe ordinea de zi s-a propus ca, la
elaborarea planului de acţiuni şi în special la sta-
bilirea sumelor ce se vor solicita pentru acoperi-
rea costurilor acţiunilor, să se aibă în vedere toate
as pectele legate de cheltuieli pentru organizare,
ma teriale promoţionale, materiale consumabile,
prestări servicii, transport inclusiv pentru invitaţi
etc.

Invitarea delegaţiilor şi formaţiilor artistice
din afara graniţelor se va face în baza unor proto-

coale (acorduri) de parteneriat semnate (aproba-
te) de conducerea UUR şi pe bază de reciprocita-
te în ce priveşte asumarea unor cheltuieli de către
organizatori.

Totodată, a fost prezentat un număr de 21 refe-
rate de necesitate, transmise de cele 12 filiale
judeţene ale UUR cu privire la alocarea unor
sume de bani pentru cheltuieli gospodăreşti, achi-
ziţionarea unor bunuri de strictă necesitate (biro-
tică, aparatură electronică, mobilier, reparaţii
etc.), deplasări la diferite evenimente în baza
unor invitaţii în acest sens, în vederea desfăşură-
rii activităţii acestora şi pentru apărarea drepturi-
lor privind exprimarea şi promovarea identităţii
etnice, lingvistice, culturale şi religioase a per-
soanelor aparţinând minorităţii ucrainene.          

La punctul patru al ordinii de zi a fost prezen-
tată activitatea desfăşurată de dl deputat Nicolae
Miroslav Petreţchi, demersurile întreprinse pen-
tru rezolvarea unor probleme legate de învăţă-
mântul în limba maternă şi asigurarea manualelor
şcolare pentru elevii care studiază limba ucrai-
neană. A fost prezentată invitaţia transmisă dlui
ministru Pavel Năstase de Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale, la solicitarea dlui deputat
Petreţchi Nicolae Miroslav, pentru găsirea unor
soluţii viabile, în vederea editării manualelor şco-
lare pentru limba şi literatura ucraineană, proble-
me care vor fi prezentate în detaliu în cadrul
rubricii „Din agenda deputatului“.

De asemenea, a fost prezentat un număr de 18
invitaţii, adrese, cereri venite din partea unor or -
ga nizaţii, instituţii din ţară şi din Ucraina, precum
şi de la persoane fizice pentru participarea la
acţiuni organizate în ţară şi în Ucraina, încheierea
sau prelungirea unor contracte pentru spaţii, tere-
nuri, iar preşedintele Comisiei de editare a UUR
a prezentat referatele în vederea apariţiei cărţilor
care urmează să fie tipărite, în vederea promovă-
rii culturii ucrainene.

Prezidiul a stabilit ca în lunile iunie – iulie să
aibă loc şedinţele de lucru ale comisiilor Uniunii
Ucrainenilor din România pentru a analiza activi-
tatea desfăşurată de acestea şi a se stabili măsuri-
le ce se impun pentru viitor. 

Nu în ultimul rând, Prezidiul UUR a aprobat
ca în perioada imediat următoare să se întruneas-
că, la sediul filialei Maramureş, Comisia care va
analiza situaţia referitoare la populaţia stabilă
după etnie – judeţe, municipii, comune (pentru
minoritatea ucraineană) în urma Recen să mân tu -
lui Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011.

Următoarea şedinţă de lucru a Prezidiului va
avea loc în luna iulie la Caraş-Severin. 

Material realizat de vicepreşedintele UUR 
Victor HRIHORCIUC

Din activitatea conducerii 
Uniunii Ucrainenilor din România

În ziua de 13 mai, la Kiev s-a desfăşurat eta -
pa finală a concursului muzical Eurovision
– 2017. Imediat după această finală, Institutul
pen  tru Politici Mondiale (IWP) a dat publicităţii
rezultatele sondajului de opinie „Cum este văzu -
tă Ucraina de oaspeţii Eurovision–2017“.

Sondajul a fost realizat de IWP împreună cu
compania GFK Ucraina, în perioada 9-13 mai
2017. Au fost chestionaţi 1060 de respondenţi cu
vârstă de peste 18 ani care nu sunt cetăţeni ucrai-
neni şi care au sosit în Ucraina cu ocazia desfă-
şurării concursului muzical Eurovision–2017.
Rezultatele sondajului au arătat că: 

– datorită organizării cu succes a concursului,
Ucraina şi-a câştigat mai mulţi adepţi în ceea ce
priveşte viitoarea aderare la Uniunea Euro pea -
nă: 64% dintre respondenţi din ţările UE au de -
cla rat că după Eurovision–2017 do resc mai mult
să vadă Ucraina membră a acestei uniuni;

– introducerea regimului fără vize între
Ucraina şi UE a fost apreciată pozitiv de 76%
dintre respondenţi;

– în pofida încercărilor Rusiei de a acuza
Ucraina de conflictul din Donbas, 66% dintre
oaspeţii chestionaţi au învinovăţit Moscova;

– 72% dintre oaspeţii Eurovision–2017 nu au
avut niciun fel de temeri înainte de a vizita
Ucraina;

– 92% dintre cei chestionaţi ar dori să revină
în Ucraina;

– 54% dintre respondenţi sunt convinşi că
Ucraina va deveni membră a UE în viitorii 5 ani;

– întrebaţi „De ce merită Ucraina să devină
membru al UE?“, 57% dintre cei chestionaţi au
arătat că „Ucraina este parte a Europei“; 

– 51% dintre oaspeţi au menţionat că Ucrai -
na le-a îndreptăţit total aşteptările, iar 47% că
aşteptările lor au fost chiar depăşite.
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Reacţiile Ministerului 
Educaţiei Naţionale

Deşi termenul legal de răspuns la intervenţii-
le parlamentare relatate mai sus nu expirase la
închiderea ediţiei, reacţia conducerii Minis te -
rului Educaţiei Naţionale nu s-a lăsat aşteptată.

La data de 6 iunie, s-a prezentat la Parlament
dl secretar de stat András György pentru a purta
o discuţie în cadrul GPMN. Impresia lăsată a
fost aceea că, deşi răspunde de învăţământul în
limbile minorităţilor, domnul secretar de stat nu

avea nici o informaţie despre criza manualelor în
limba ucraineană.

Dată fiind gravitatea situaţiei (termenul de
înscriere la licitaţii a expirat) luni, 12 iunie s-a
prezentat însuşi domnul ministru Pavel Năstase
pentru o discuţie cu deputatul Nicolae Miroslav
Petreţchi şi cu ceilalţi membrii ai GPMN.

La ora închiderii ediţiei nu am aflat încă deta -
 lii le discuţiei, despre acestea şi despre răspun su -
rile oficiale la intervenţiile făcute de parla men -
 tarul UUR de la tribuna Camerei Depu ta ţi lor.
Vom reveni pe măsură ce vom avea informaţii.

L-am întrebat pe dl deputat Nicolae Miroslav
Petreţchi care va fi soarta acestor demersuri în
perspectiva crizei de guvern izbucnite după ini-
ţierea lor. Ne-a răspuns: „Voi relua cu perseve-
renţă aceste intervenţii  parlamentare indiferent
cine va fi titularul portofoliului vizat“.

Observator

Cum este văzută
Ucraina de oaspeţii

Eurovision–2017

Din agenda deputatului UUR

Presse release
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De fiecare dată când e vorba de copii, care pot
fi asemănaţi cu cele mai frumoase flori de pe
pământ, îmi tresare inima de bucurie. Copiii şi
florile sunt două cuvinte dragi tuturor celor care
au un suflet plin de bunătate, precum şi sentimen-
te de dragoste şi iubire părintească, frăţească şi
omenească.

Vara calendaristică debutează cu sărbătoarea
tuturor copiilor, care aduc mult soare, multă căl-
dură şi lumină în sufletele noastre. Zâmbetul unui
copil te face să uiţi de toate obstacolele întâlnite.
Zgomotul de glasuri şi veselia lor îţi amintesc de

copilăria care a trecut de mult şi îţi răscolesc
amintirile. Fiecare etapă a vieţii omului este fru-
moasă, dacă ştii să o preţuieşti, dar copilăria e cea
mai frumoasă şi mai minunată.

Lumea minunată a copilăriei e plină de jocuri
şi jucării şi nu trebuie înlocuită cu nimic altceva,
că oameni mari vom fi mereu, dar copilăria
nu se mai întoarce. De aceea trebuie să
profităm din plin de această perioadă.

Pe lângă obiecte noi de studiu, la şcoală
s-au introdus şi alte metode şi procedee de
învăţare şi educare a copiilor. De câţiva

ani, în fiecare semestru şcolar există în
orar şi „Săptămâna altfel“, un procedeu
nou care-i adaptează pe copii la vremu-
rile actuale. Se desfăşoară diferite acti-
vităţi recreative, dar foarte educative şi
benefice. „Săp tămâna altfel“ la Şcoa la
Gim na zială din Negostina, judeţul
Suceava, a fost foarte plină de tot felul
de activităţi sportive, excursii, vizite,
concursuri. Doresc să amintesc aici
vizita elevilor claselor a II-a şi a III-a,
condusă de doamnele profesoare Piţuc
Mihaela şi Chideşa Cris  tina, la Bi -
blioteca Comu nală bi ling vă româno-ucrainea-
nă şi la Muzeul Sa tului – camera ţărănească,
în ziua de 8 iunie 2017. Copiii mici au fost
foarte entuziasmaţi de ceea ce au văzut. Au
observat multe rafturi pline cu tot felul de
cărţi aranjate pe categorii, după alfabet, fişe
de în scriere, au recunoscut portretele unor
poeţi şi scriitori (M. Eminescu, I. Creangă),
dar l-au recunoscut şi pe marele nostru
Cobzar, Taras Şevcenko. Există câţiva copi-
laşi în clasa a III-a care au fişe la bibliotecă,
iar cel mai fidel cititor, o drăguţă fetiţă pe
nume Muha Elisa, a primit în dar o carte în

română şi ucraineană. Casa ţărănească a fost ceva
nou pentru unii copii, iar alţii au zis că aşa este şi
la bunica lor, deci se mai păstrează unele obice-
iuri ucrainene şi azi. Au văzut covoare ţesute
manual, ştergare, costume populare, obiecte cas-
nice vechi, colţul de rugăciune din fiecare casă,
căci ucraineanul este un foarte bun creştin orto-
dox. La data de 9 iunie, au venit în vizită şi cei de
la Grădiniţa cu Program Normal, cu doamnele
educatoare Pâşlea Daniela şi Fraseniuc Ramona.

Şi ei au fost foarte impresionaţi, iar la urmă s-au
fotografiat în faţa bustului marelui Cobzar ucrai-
nean, Taras Şev cenko, care îi veghează pe ucrai-
neni din faţa Căminului Cultural.

Celor mari şi celor mici le e drag în lumea co -
piilor, o lume minunată care nu poate şi nu trebu-
ie să fie uitată. Anul şcolar se încheie tot în luna
iunie şi vine vacanţa mare. Doresc tuturor copii-
lor multă sănătate, bucurii, o copilărie fericită şi
vacanţă plăcută.

La mulţi ani, dragii mei, şi nu uitaţi că vă
iubesc mult!

Felicia GRIGORAŞ

La cea de-a III-a ediţie a manifestării culturale
„La pas prin grădina publică în Galaţii de altăda-
tă“, eveniment care s-a desfăşurat la data de 20
mai a.c., am fost invitaţi de lectorul universitar
Cătălin Negoiţă, director executiv al Direcţiei
Judeţene de Cultură din Galaţi.

Dorinţa acestui proiect a fost să promoveze
istoria locală prin reconstituirea diferitelor pe ri -
oade istorice. Evenimentul cultural programat s-a
desfăşurat în cadrul generos al Grădinii Publice
din Galaţi şi a vizat perioada 1877-1878, având
ca temă Independenţa României. Acest demers
cultural, în urma succesului de care s-au bucurat
primele două ediţii, datorat, în mare măsură, im -
pli cării minorităţilor etnice, a arătat că „istoria

vie“ prezentată publicului are un impact inegala-
bil şi oferă acestuia posibilitatea de a prelua noi
informaţii despre trecutul, cultura şi moravurile
unei epoci strălucite din istoria României. La rea-
lizarea acestui eveniment cultural, Direcţia Jude -
ţea nă de Cultură a avut alături, în parteneriat,

Primăria, Asociaţia „Tinerii şi vii to -
rul“, Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii, Teatrul Dramatic, filiala
comunităţii elene, filialele Galaţi şi
Tulcea ale Uniunii Ucrai nenilor din
România, Uniunea Ruşilor-lipoveni
din Galaţi şi Brăila, Comunitatea
Meglenoromână din Tulcea, Liceul
de Artă, Clubul de dans „Fantazia“,
Cvartetul „Poli fo nic“ şi Clubul Co -
piilor. Eveni mentele culturale s-au
bucurat de un
real succes în
rândul publicu-
lui larg care a
fost plăcut sur-
prins de toate
mo men te le ce
au re constituit

at mos fera de început de
secol al XX-lea, cei care au
venit la Grădina Publică au
avut ocazia să vadă doamne
şi domnişoare îmbrăcate în
costume de epocă şi domni
în costume militare sau civi-
le din pe ri oada 1877-1878 şi
s-au delectat timp de patru

ore cu muzică de promenadă de la acea vreme,
cum ar fi polci, marşuri şi valsuri celebre.
Momentul inedit al manifestării a fost confrunta-
rea armatei cu cea turcă, ambele interpretate de
membrii Asociaţiei „Tradiţia militară“. Gălăţenii
au fost întâmpinaţi şi cu băuturile tradiţionale,
precum celebra bragă, dar şi cu produse de pati-
serie.

Momentele artistice au fost asigurate de
comunităţile etnice din Galaţi, Brăila şi Tulcea,
astfel evocându-se relaţia de fraternitate pe care o
aveau acestea cu românii, într-un moment impor-
tant din istoria ţării.

Comunităţile etnice din Galaţi şi Brăila au par-
ticipat cu expoziţie culinară, cu produse specifice
fiecărei etnii la care s-au remarcat cei de la comu-
nităţile elenă, ucraineană, turcă şi a ruşilor-lipo-
veni. 

În concluzie, şi de această dată, directorul exe-
cutiv Cătălin Negoiţă a menţionat că „toate aceste
evenimente nu puteau fi obţinute fără efortul şi
contribuţia minorităţilor etnice în derularea pro-
iectului în care acestea s-au implicat şi l-au susţi-
nut“.

Vichentie NICOLAICIUC

Galaţiul anului 2017, cuceritde atmosfera secolului trecut

LUNA IUNIE ESTE LUMEA COPIILOR
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Anul aceasta, Uniunea Ucrainenilor din Ro mâ -
 nia în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Maramureş şi Şcoala Gimnazială din Rona de Sus
au organizat cea de-a XVIII-a ediţie a concursului
de recitare a poeziei ucrainene, etapa judeţeană,
iniţiată şi organizată de prof. Miroslav Petreţchi la
Rona de Sus, Maramureş, la care au participat ele-
vii câştigători ai locului I din clasele 0-XII din
localităţile ucrainene ale judeţului Mara mureş şi
din Sighetu Marmaţiei.

Sâmbătă, 20 mai 2017, la Şcoala Gim nazială
din Rona de Sus s-au adunat peste 150 de elevi,
însoţiţi de profesorii de limba ucraineană din loca-
lităţile Poienile de sub Munte, Repedea, Valea
Vişeului, Ruscova, Coştiui, Rona de Sus, Lunca la
Tisa, Cră ciuneşti, Sighetu Marmaţiei şi Remeţi.

Festivitatea de deschidere a condus-o prof.
Miroslav Petreţchi, preşedintele UUR Mara mu -
reş, anunţând scopul acestei întâlniri. În cuvântul
său, deputatul Nicolae Miroslav Pe treţchi, preşe-
dintele UUR, a felicitat elevii şi profesorii partici-
panţi la concurs şi le-a urat mult succes. Au urat
mult succes elevilor la concurs, în cuvântul lor, şi
directorul Şcolii Gim naziale din Rona de Sus,
prof. Loredana Mihaela Luşcan, şi inspectoarea
de limba ucraineană, prof. Simona Malearciuc.
Apoi dl Miroslav Petreţchi a anunţat membrii ce -
lor două comisii de apreciere a concurenţilor.
Comisia pentru clasele 0-IV a fost compusă din
pro fesorii Loredana Luşcan, Geta Petreţchi, Ilea -
na Dan şi Maria Ştefan, iar comisia pentru clasele
V-XII, din profesorii Maria Oprişan, Ana Sambor,
Mo trea Kramar şi Ledia Spi valiuc. Preşedinta
celor două comisii a fost inspectoarea Simona
Malearciuc.

Cele două grupe de elevi s-au împărţit în două

săli în care s-a desfăşurat concursul de recitare.
După terminarea concursului, în timp ce comi-

siile deliberau locurile ocupate de recitatori, elevii
şi profesorii participanţi au plecat în excursie pe

Hera, unde au servit şi masa. După stabilirea locu-
rilor, toţi elevii au fost răsplătiţi cu diplome şi
cărţi. Elevii care au ocupat locul I pe
clase, vor par ticipa la etapa naţională
de la Sighetu Mar maţiei.

Aceştia sunt:
clasa 0: Laviţa Mălina Tateana,

Şcoala Gimnazială Rona de Sus,
clasa a I-a: Colopelnic Simina

Maria, Şcoala Gimnazială Remeţi,
clasa a II-a: Traista Elvira, Şcoala

Gimnazială Crăciuneşti,
clasa a III-a: Semeniuc Ale xan -

dra, Şcoala Gimnazială Rona de Sus,
clasa a IV-a: Boiciuc Lucas,

Şcoala Gimnazială Valea
Vi şeu lui,

clasa a V-a: Manoleac
Casian, Şcoa la Gimna zială Cră ciuneşti,

clasa a VI-a: Danco Mi haela, Liceul
Tehnologic Poie nile de sub Munte,

clasa a VII-a: Semeniuc Denis,
Şcoala Gimnazială Valea Vişeului,

clasa a VIII-a: Charchaci Adriana,
Liceul Tehnologic Poienile de sub Mun -
te, 

clasa a IX-a: Murşa An dre ea Nico le -
ta, Liceul Pe da gogic „Taras Şevcenko“,
Sighe tu Marmaţiei,

clasa a X-a: Perojuc Sve tlana, Liceul Peda -
gogic „Taras Şevcenko“, Sighetu Mar maţiei,

clasa a XII-a: Godenca Ionela Diana, Liceul
Pedagogic „Taras Şevcenko“, Sighetu Mar ma ţiei.

Diplomele şi premiile au fost înmânate de pre -
şe  dintele UUR Maramureş, Miroslav Petreţchi,
îm preună cu inspectorul şcolar Simona Ma lear -
ciuc.

Desigur, locul I a fost numai câte unul pe fie-
care clasă, deşi în Maramureş, unde foarte mulţi
elevi învaţă limba ucraineană, ar putea fi admişi şi
câte doi pe primul loc. Pentru că mulţi elevi parti-
cipanţi au fost foarte bine pregătiţi de profesorii
lor de limba ucraineană inimoşi, eu mi-aş permite
să prezint numele tuturor cadrelor didactice care
au avut elevi înscrişi la Concursul de recitare a
poeziei ucrainene şi, începând cu clasa a IV-a, a
cititului unui text la prima vedere. Şi am să scriu
numele celor care predau limba ucraineană înce-
pând din clasele mici şi ajungând până la liceu:
Roman Livia, Botoc Malearciuc Ana, Clemcovici
Mariana, Bru mar Malearciuc Olea, Oniujec
Liuba, Ruse niuc Ion, Boiciuc Slauca, Oncia Vero -
nica, Glodean Anca, Onujec Gheorghe, Covaci
Ana Maria, Bumbar Mariana, Tivadar Ileana,
Veciunca Nastea, Bobriuc Adela Maria, Petrovai
Jana, Iordăchianu Irina, Babota Iuliana, Rusnak
Mihaela, Dutca Nicolae, Se me niuc Mirela, Kubaş
Liliana, Malearciuc Simo na, Bumbar Daniela,

Csinar Adrian, Ruseniuc Ana, Smecicaş Ioana,
Miculaiciuc Ioan, Covaci Ana Maria, Jurcea
Maria, Rusnak Mihaela şi de la Liceul Pedagogic
„Taras Şevcenko“ din Sighetu Marmaţiei profe-
soarele Codrea Emilia şi Diolog Simona. 

Felicitări doamnelor şi domnilor profesori de
limba ucraineană care împreună cu învăţătorii şi
părinţii elevilor transmit cunoştinţele de limba,
literatura şi cultura ucraineană mai departe, iar
dlui Miroslav Petreţchi îi doresc să organizeze
aceste concursuri încă zeci de ani în viitor!

înv. Ileana DAN

Concursul de recitare a poeziei 
ucrainene, etapa judeţeană

Festivalul de folclor „Întoarcerea la tradiţii“
este un proiect CAER 2017, ediţia a III-a, poziţia
506, care a avut loc la Şcoala Gimnazială „Ion
Agâr  biceanu“ din Cluj-Napoca în data de 30 mai
2017. Un proiect judeţean şi interjudeţean din do -
me niul cultural-artistic care şi-a propus să tre-
zească interesul elevilor pentru tradiţie şi folclor,
la care au participat peste 200 de elevi şi 40 de ca -
dre didactice din 5 judeţe, Cluj, Bistriţa-Nă săud,
Mara mu reş, Târgu Mureş, Iaşi, coordonat de pro-
fesorii Puşcaş Silvia şi Cordoş Lavinia.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 6 luni,
din ianuarie 2017 până în iunie 2017, şi era com-
pus din 4 activităţi, 3 activităţi indirecte şi o acti-
vitate principală, directă:

1) Obiceiuri străbune pentru noile generaţii,
prezentări Power Point.

2) Atelier de pictură şi fotografie.
3) Meşteşuguri şi artă populară.
4) Spectacol de cântece şi dansuri populare.
La acest proiect au luat parte şi elevii de la

Şcoa la Gimnazială din Rona de Sus, judeţul Ma -
ra mureş coordonaţi de doamnele profesoare Pe -
treţchi Geta, ciclul gimnazial şi Semeniuc Tania,
ciclul primar, care au participat la toate secţiunile,
întorcându-se acasă cu două premii întâi, un pre-
miu special şi o diplomă de onoare pentru partici-
pare în cadrul secţiunii program artistic.

Acest proiect şi-a propus să formeze o cone -

xiune între lumea modernă de azi şi tradiţiile stră-
vechi care se pierd treptat, prin activităţi care să le
trezească elevilor interesul pentru ce este vechi şi
de calitate, care să le placă şi să îi en tu zias  meze.
Elevii se dezvoltă cultural, social şi spiritual, îşi
îmbunătăţesc abilităţile de a munci îm preună pen-
tru un scop comun, însuşindu-şi valori comune,
norme de convieţuire şi respect faţă de tradiţie şi
semeni. 

Obiectivele acestui proiect au fost: promova-
rea culturii populare prin realizarea de fotografii
şi înregistrări video; dezvoltarea abilităţilor de
culegere a informaţiilor şi de muncă în echipă; sti-
mularea creativităţii artistice prin practicarea unor
meş teşuguri vechi; promovarea artei populare
prin expoziţii de obiecte tradiţionale realizate de
elevi; valorificarea scenică a obiceiurilor tradiţio-
nale prin cântece şi dansuri populare din zonă;
dezvoltarea şi promovarea unor talente artistice.

Activitatea principală a constat într-un specta-
col de cântece şi dansuri populare unde fiecare
şcoală şi-a pregătit 3 cântece şi/sau un dans popu-
lar. Înaintea spectacolului elevii au vizitat expozi-
ţia de fotografie, pictură şi artă tradiţională, orga-

nizată ca urmare a celorlalte activităţi. Elevii de la
şcoala noastră s-au prezentat foarte frumos cu trei
cântece în limba ucraineană şi cu dansul „Hopak“.

Pe această cale profesorii şi elevii Şcolii Gim -
na ziale din Rona de Sus aduc mulţumiri conduce-
rii Uniunii Ucrainenilor din România care a făcut
posibilă deplasarea elevilor la acest concurs, par-
ticiparea directă, prezentând cântecele şi dansurile
tradiţionale ucrainene şi ridicându-şi personal
premiile, diplomele în ropotele de aplauze ale pu -
bli cului spectator, asigurând transportul şi masa
ele vilor, precum şi vizitarea caselor memoriale
ale poeţilor Mihai Eminescu din Ipoteşti, judeţul
Botoşani, George Coşbuc şi Liviu Rebreanu din
judeţul Bistriţa-Năsăud, Ion Creangă din Hu mu -
leşti, lacul Bicaz, cetatea Neamţ din judeţul
Neamţ, Şcoala Gimnazială Cândeşti unde elevii
ne-au prezentat un program artistic – poezii şi
cân tece în limba ucraineană, sediul Uniunii Ucrai -
ne   nilor – filiala Rogojeşti, Casa Memorială a pă -
rin ţilor compozitorului George Enescu din Doro -
hoi, judeţul Botoşani şi cetatea Sucevei, în decur-
sul săptămânii „Şcoala altfel“ care s-a derulat în
perioada 15-19 mai 2017. Totodată, mulţumim
dom nului Semciuc Victor care ne-a fost ghid în
judeţul Botoşani, datorită căruia elevii noştri au
putut vizita mai multe obiective, precum lacul lui
Eminescu, muzeul din incinta sediului Rogojeşti. 

prof. Geta PETREţCHI

Întoarcerea la tradiţii
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Uniunea Ucrainenilor din România are în pro-
gramul său anual de activităţi cultural-educative
şi cinstirea memoriei veteranilor de război care
au luptat şi au căzut pe frontul de luptă în
cel de-al Doilea Război Mondial. Eveni -
men tul se desfăşoară la Monumentul
Volun tarilor din comuna Poienile de sub
Munte deoarece aici, în cinstea lor, încă în
anul 1956, a fost ridicat un obelisc în
semn de preţuire a tinerilor voluntari care
au luptat pe front. Monumentul a suferit
apoi mai multe modificări, iar în 2010 a
primit o nouă înfăţişare, pe care s-a mon-
tat şi placa veche cu numele voluntarilor
din Poienile de sub Munte, Repedea,
Ruscova căzuţi pe front.

În unele documente scrise se arată că
din comuna Poienile de sub Munte au ple-
cat pe front 284 de voluntari, din care, în
1944, s-au întors numai 185, iar restul îşi
dorm somnul de veci pe pământurile dife-
ritelor ţări europene. 

De fapt, la 9 mai, în România se sărbătoresc
trei momente care au încărcături semnificative
pentru poporul român: Ziua Independenţei de
Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiu -
nilor Unite şi Ziua Europei.  

Cu o mică întârziere, şi la Poienile de sub
Munte a fost, duminică, 14 mai, o mare sărbătoa-
re. S-a ţinut un tedeum la monumentul din parcul
comunei de către preoţii parohi ai bisericii orto-
doxe nr. 1 şi 2, Ilie Chaşcec şi Mitică Curak, după
care au fost depuse coroane de flori purtate de
tineri îmbrăcaţi în costume naţionale din partea
Primăriei, de primarul Ştefan Oncea şi de vicepri-
marul Ştefan Chimşac, din partea Consiliului
Uniunii Ucrainenilor din România de deputatul
Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele Uniunii

Ucrainenilor din România, împreună cu Ştefan
Buciuta, preşedinte de onoare, Miroslav Pe treţ -
chi, preşedintele Organizaţiei judeţene Mara -

mureş, Vasile Pasenciuc, prim-vicepreşedinte,
Victor Semciuc, prim-vicepreşedinte, Anna Sam -
bor, vicepreşedinte, Ilie Sauciuc, preşedintele
Organizaţiei judeţene Suceava. A mai fost depusă
o coroană de flori din partea Organizaţiei locale a
UUR, preşedinte Ştefan Chifa. 

La depuneri de flori au mai
participat preşedinţii organizaţii-
lor locale ale UUR: Ivan Recalo
din Repedea, Pintea Mariciuc din
Ruscova, Maria Ciubica din
Lunca la Tisa, Elek Oprişan din
Rona de Sus, Mihai Lauriuc din
Sighetu Mar maţiei, reprezentanţi
ai celorlalte organizaţii locale şi
Lucia Mihoc din partea Orga ni -
za ţiei municipale Suceava a
UUR. 

La acest mo -
ment solemn a
luat parte şi o
delegaţie din
Ucraina în frun-
te cu vicepreşe-

dintele Ad mi nis traţiei de Stat a
raionului Ver cho vyna, domnul
Iaroslav Skumansciuk împreună
cu soţia sa Liuba, directorul
Ocolului Silvic din Hreneavska,
domnul Roman Ştefaniuk, cu
soţia sa Ioana şi grupul artistic
„Capela Ceremuş“ din Ver cho -
vy na, regiunea Ivano-Fran -
kivsk. 

Au mai participat la această

sărbătoare grupurile artistice din comunele cu
populaţie majoritar ucraineană din Maramureş,
„Soa  crele“ din Suceava,  dansatorii grupului
„Veselka“ din Rogojeşti, fanfara condusă de
Sorin Şovcaliuc din Cândeşti, judeţul Boto şani
aduşi în Maramureş de preşedintele Orga ni zaţiei
judeţene, Victor Semciuc. Nu a lipsit nici vetera-
nul grupului, un artist deosebit din Botoşani,
Vasile Scutelnicu.   

Aceste grupuri artistice au participat şi la ac -
ţiunea culturală „Mira la huţuli“ din Bistra, sâm -

bătă, 13 mai 2017.
După manifestările de la monumentul

din parcul comunei Poienile de sub Mun -
te, toate aceste grupuri enumerate mai sus
au prezentat un program artistic deosebit
pe marea scenă a Căminului Cultural. 

Programul artistic dedicat cinstirii
memoriei veteranilor a fost deschis de
„grupul de feciori“ între 50-70 de ani
„Vocile Muntelui“ al Organizaţiei locale
UUR din Poienile de sub Munte din care
fac parte Ştefan Chifa, Mihai Macioca,
Vasile Iavo roschi, Ştefan Cucicea, Ivan
Holdiş, Fedor Scopeţ, Fedor Veciunca,
Serghei Boico. Ei au interpretat cântece
ostăşeşti şi de marş în limba ucraineană,
pre cum şi cântecul românesc „Drum

bun...! toba bate...!“. Pe scenă au mai evoluat
corul mixt din Rona de Sus completat cu grupuri-
le vocale din Ruscova şi Poienile de sub Munte,
condus de inimoasa şi neobosita profesoară de
muzică Geta Petreţchi. Surpriza plăcută ne-a ofe-
rit-o grupul vocal din Lunca la Tisa, condus de
această dată de profesoara Anna Sambor şi grupul
de fete din Crasna.  

La sfârşitul programului artistic, grupul „Nun -
taşii“ din Poienile de sub Munte, condus de pro-
fesoara Maria Veciunca a prezentat o suită de
dansuri şi obiceiuri de nuntă. 

Sărbătorirea a continuat într-o sală festivă din
Horb, unde au fost cinstiţi oaspeţii, încheindu-se
cu cântece şi voie bună. 

Ştefan BUCIUTA, 
preşedinte de onoare al UUR

Cinstirea veteranilor de război
la Poienile de sub Munte 

În paginile ziarului „Curierul ucrainean“ citesc rubrica „Din agenda
consilierilor locali“ şi este foarte bine să afle şi alţii cum îşi desfăşoară
activitatea cei care au fost aleşi ca să-i reprezinte pe cetăţenii români de
naţionalitate ucraineană în consiliile locale. După ultimul recensământ,
locuitorii comunei Bălcăuţi, judeţul Suceava sunt în proporţie de 80%
ucraineni şi sunt reprezentaţi în Consiliul Local de către domnul profesor
Şoiman Petru, cel care şi-a făcut deja un renume prin vestitul ansamblu
artistic „Kozaciok“. Domnul profesor este consilier local din partea UUR
la al doilea mandat şi poate nu greşesc când afirm că este cel mai activ din-
tre toţi consilierii ucraineni de care am auzit. Cine îl cunoaşte ştie foarte
bine despre ce vorbesc.

Ansamblul artistic „Kozaciok“ a dus faima ucrainenilor în toată ţara,
chiar şi în străinătate (Ucraina, Italia). A participat recent şi la emisiunea
TV „Românii au talent“ şi a ajuns până în semifinală, dar dacă ar participa

la „Ucrainenii au talent“ sigur ar câştiga marele premiu. Domnul prof.
Şoiman Petru este inţiatorul multor proiecte culturale, sportive, educaţio-
nale, participă la foarte multe concursuri cu elevii. Este foarte tânăr, cu o
forţă de muncă uriaşă şi o energie inepuizabilă. Colaborează pe plan pro-
fesional şi social cu toţi colegii, prietenii, este în permanentă mişcare. Este
membru al formaţiei de muzică uşoară „Luxor“, a făcut parte din ansam-
blul artistic „Arcanul“ al studenţilor suceveni, cântă şi în grupul vocal
ucrainean „Vocile Negostinei“. Este un foarte bun creştin ortodox, se
implică şi în viaţa bisericii din comună, este consilier parohial şi cântă în
corul bisericii. Activitatea sportivă din comună a căpătat valoare mai mare
de când se ocupă de ea dl Petrică. Un grup de elevi ai ansamblului participă
la proiectul ,,Vreau să ajut“ şi mereu este prezent acolo unde e nevoie.
Activitatea culturală a reînviat, fiecare eveniment important din viaţa
comunei este sărbătorit: hramul satului, hora satului, balul gospodarilor,
sărbătorile de iarnă etc.

Respectă oamenii, respectă copiii, iar pentru asta este foarte apreciat şi
respectat. Luna aceasta îşi serbează ziua de naştere. Noi toţi ucrainenii din
comună îi dorim multă sănătate şi împliniri profesionale, multă forţă, curaj
şi îndrăzneală că numai aşa se poate trece peste toate obstacolele. La mulţi
ani!

Felicia GRIGORAŞ, 
Negostina

DIN ACTIVITATEA UNUI
CONSILIER LOCAL AL UUR
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„Ani de liceu, cu emoţii la română.
Scumpii ani de liceu.
Când la mate dai de greu,
Ani de liceu, când ţii soarele în mână,
Şi te crezi legendar Prometeu...
Ani, ani de liceu,
Ani, ani de liceu“.
Pe această melodie, îmbrăcaţi în robe, toci şi

eşarfe colorate, absolvenţii Colegiului Tehnic
„Laţcu Vodă“ din Siret au mărşăluit din clase spre
baza sportivă a colegiului. Aici absolvenţii clase-
lor a XII-a A, diriginta clasei, prof. Mirela Bolo -
ga, a XII-a B, dirigintă prof. Ianoş Zirca, a XII-a
C, dirigintă prof. Filipiuc Mihaela, a XII-a D,
diriginte prof. Mateiciuc Dorin, a XII-a E, diri-
gintă prof. Donici Otilia, a XII-a F, dirigintă prof.

Horecica Gina, a XII-a G, diriginte prof. Cristi
Ocrai niciuc şi a XII-a H, dirigintă Dobrincu Flo -
rica, au fost sărbătoriţi, premiaţi şi aplaudaţi în
cadrul unui eveniment dedicat special lor, organi-
zat de profesorii diriginţi şi conducerea Cole -
giului sub îndrumarea directoarei prof. Puiu
Doina Liliana. Sărbătoarea ultimului clopoţel a
avut loc în ziua de 25 mai 2017 la frumoasa bază
sportivă a Colegiului unde au participat elevii cla-
selor V-XI, profesorii şi părinţii, mulţi sireteni şi
nu numai, iar din partea Primăriei oraşului Siret
primarul Adrian Popoiu. Festivitatea a fost des-
chisă de prof. Rotaru Anghelescu Lăcrămioara,
consilier educativ al Colegiului, care a dat cuvân-
tul domnului primar Adrian Popoiu. Adresându-
se absolvenţilor, primarul oraşului Siret a spus:
„Dragi absolvenţi, în calitate de primar al acestui

oraş şi ca fost absolvent al acestui Colegiu, vă
doresc în primul rând multă sănătate, mult noroc
în viaţă, succes la examenul de bacalaureat şi la
examenele de admitere în învăţământul superior“.

În continuare, a luat cuvântul directoarea Co -
le giului, prof. Puiu Doina Liliana, care adre sân -
du-se absolvenţilor a spus: „Ne exprimăm satis -
facţia de a fi împreună profesorii, elevii, părinţii
şi mulţi sireteni la această frumoasă manifestare.
Dragi absolvenţi, a venit şi ziua ultimului clopo-
ţel, zi pe care aţi aşteptat-o cu nerăbdare. Sunteţi
foarte frumoşi, zâmbitori şi grăbiţi să începeţi o
nouă etapă din viaţa voastră care debutează cu
examenul maturităţii. Aşa cum fiecare profesor
îşi lasă amprenta în sufletul elevilor şi voi, dragi
absolvenţi, veţi rămâne în inima noastră şi sun-

tem convinşi că veţi face cinste Cole -
giului siretean, indiferent unde vă vor
purta apele învolburate ale vieţii. Vă
mulţumim pentru performanţele şcola-
re şi pentru rezultatele foarte bune la
olimpiadele şcolare şi naţionale. Să nu
uitaţi niciodată că Cole giul Teh nic
„Laţcu Vodă“ este mai mult decât un
liceu, este din acest an „Şcoa lă euro-
peană“, este o ins tituţie, o familie. Vă
doresc mult, mult succes în via ţă, să vă
bucuraţi din plin de aceste cli pe fru-
moase alături de cei dragi. Mul ţumesc
şi părinţilor care s-au im plicat în toţi
aceşti patru ani pentru ca odraslele lor
să-şi gă sească drumul cel mai bun“.

Din partea profesorilor diriginţi a
luat cuvântul prof. Zirca Ianoş care a rostit cuvin-
te speciale, urându-le absolvenţilor succese şi
realizări în viitor, în speranţa că se vor revedea la
întâlnirea de zece ani de la absolvire la fel de
încrezători şi de optimişti.

Din partea ab sol venţilor, prima a vorbit Ilovan
Antonia din clasa a XII-a C, şefa de promoţie cu
nota 10 în patru ani de liceu care a spus: „Stimaţi
profesori, dragi părinţi, colegi, onorată audienţă,
astăzi, în această zi minunată, noi, promoţia 2017,
suntem prezenţi pentru ulti ma oară în această for-
mulă, astăzi când minutele de ieri din viaţa de
licean, se transformă în minute de viitor, spre via -
ţa de student şi mai departe. Începem să înţele-
gem că inevitabil, cu fiecare clinchet al clopoţelu-
lui, clipele fericite trăite pe băncile şcolii se scurg
încet, alene, precum firele de nisip devorate în

clepsidra timpului, lăsând în urma lor amintiri.
Pentru noi, acum, clopoţelul nu a mai sunat ca de
obicei pentru o simplă pauză de zece minute, ci
pentru deschiderea unei noi etape a vieţii noastre.
Ştim, este un moment de sfârşit şi totodată un nou
început. Noi porţi ni se deschid şi o altfel de viaţă
ne aşteaptă, o viaţă în care ştim, sigur, că vom
face faţă şi vom ieşi învingători indiferent de cir-
cumstanţe. Şi dacă toate poveştile încep cu „a fost
odată“, într-o clipă de răgaz din viaţă o să ne
amintim că am fost odată nişte copii minunaţi
care învăţau, şi nu prea, jocul vieţii“.

În continuare a luat cuvântul absolventa clasei
a XII-a D care a spus: „Cum în ultimii ani de liceu
şcoala ne-a fost o a doua casă, iar profesorii ne-au
devenit părinţi spirituali, mii de mulţumiri le
revin lor pentru tot ceea ce am devenit şi suntem
astăzi. Vă mulţumim pentru că ne-aţi oferit ocazia
să descoperim lucruri noi, care ne vor folosi în
activitatea ce urmează. Stimaţi diriginţi, vă mul-
ţumim pentru că am putut comunica deschis, pen-
tru că aţi acceptat întrebările noastre copilăreşti la
care v-aţi străduit să găsiţi răspunsuri şi pentru tot
sprijinul acordat în momentul de impas. O să ne
fie extrem de dor de dumneavoastră şi ştim că şi
dumneavostră o să vă fie destul de greu. Mul -
ţumiri speciale le aducem şi directorilor care au
contribuit şi ei în dezvoltarea noastră“.

În continuare, s-a desfăşurat acest frumos eve-
niment pentru absolvenţii Colegiului siretean cu
citirea cataloagelor şi cu înmânarea de către diri-
ginţii claselor a diplomelor şi premiilor pentru cei
mai buni dintre ei. Festivitatea organizată cu pri-
lejul sărbătoririi ultimului clopoţel s-a încheiat eu
pre darea „cheii succesului“ de către absolvenţii
promoţiei 2017 elevilor claselor a XI-a. Odată cu
predarea cheii absolventa Dulgheru Adriana a
spus: „Până acum, noi, elevii claselor a XII-a am
fost cei mai puternici din liceu, dar a sosit mo -
mentul să predăm flacăra ce menţine vie setea de
cunoaştere şi cheia acestui „templu“ al ştiinţei
generaţiei voastre, elevilor claselor a XI-a. Am
fost buni, fiţi mai buni decât noi. Pe voi vă aşteap-
tă alte drumuri, alte lupte, alţi oameni, alte experi -
enţe, altă viaţă. Plecaţi, luptaţi, cunoaşteţi, trăiţi“.

Odată cu primirea „cheii succesului“ de la ab -
solvenţii claselor a Xll-a, eleva Nicolici Roxana
din clasa a XI-a a mulţumit absolvenţilor şi le-a
urat multă sănătate, fericire şi baftă la examenul
de bacalaureat. În încheiere vreau să menţionez
că promoţia 2017 a Colegiului Tehnic „Laţcu
Vodă“ din Siret are trei şefe de promoţie dintr-o
singură clasă a XII-a C care în cei patru ani de
liceu au obţinut media 10. Aceste absolvente
sunt: Ilovan Antonia, clasa a XII-a C, Bezercu
Cris tina, clasa a XII-a C şi Stredie Diana, tot cla -
sa a XII-a C. Acest frumos eveniment şcolar s-a
încheiat pc fon dul melodiei „Gaudeamus Igitur“.

prof. Jeaneta MAIDANIUC

A sunat ultimul clopoţel pentru A sunat ultimul clopoţel pentru 
absolvenţii Colegiului Tehnicabsolvenţii Colegiului Tehnic

„Laţcu Vodă“ din Siret,„Laţcu Vodă“ din Siret,
promoţia 2017promoţia 2017

„Noi suntem doi fraţi în casă
Şi nu ne certăm deloc,
Noi suntem tăcuţi la masă
Şi cuminţi în orice loc“.
Aşa încep versurile unei poezii de la grădiniţă,

care m-au inspirat să scriu câteva impresii despre
doi fraţi români care, pe parcurs, au devenit şi
buni ucraineni. Ei sunt Cosmin şi Lucian (folo-
sesc numai numele lor de botez), iar în prezent
sunt elevi în clasa a IX-a la Liceul din Siret şi în
clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială din Negos -
tina. Provin dintr-o familie numeroasă, din locali-
tatea Costişa, de lângă oraşul Rădăuţi, judeţul
Suceava, o familie cu greutăţi materiale, cu ne -
ajunsuri şi au nimerit la Negostina prin Centrul
de Plasament Suceava. Erau în clasele a II-a şi a
III-a când au venit la Şcoala din Negostina şi au
nimerit la familia Grigoraş Livia şi Ioan. Mama
socială, doamna Livia Grigoraş, i-a preluat cu
foarte mare responsabilitate şi seriozitate. A insti-
tuit reguli stricte în casă în ceea ce priveşte com-
portamentul şi disciplina, s-a ocupat de ei poate

mai mult decât de proprii copii (care acum sunt la
casele lor, cu meseriile lor, cu studii superioare,
unul fiind stabilit chiar la Lviv – Ucraina) şi a
început să converseze cu aceşti doi copii foarte
mult în limba ucraineană. An după an, băieţii au
îndrăgit limba ucraineană, în prezent, în casă se
vorbeşte mult ucraineşte, iar Cosmin şi Lucian au
ajuns să fie propuşi să participe şi la olimpiada de
limba ucraineană. La etapa judeţeană au obţinut
notele 9 şi 8,80, iar Cosmin, cel cu nota 9, a par-
ticipat şi la etapa naţională, care s-a desfăşurat la
Cluj-Napoca la data de 19 aprilie 2017, obţinând
nota 7. Bravo lor, bravo lui Cosmin, sper ca
atunci când va ajunge în clasa a XII-a, să se nu -
mere printre premianţi. Nu contează nota, ci mai
mult efortul depus de cei doi elevi, dragostea lor
şi pentru limba ucraineană cu toate că de mici nu
o cunoşteau deloc.

Doamna Livia Grigoraş este membră a
Grupului vocal ucrainean „Vocile Negostinei“ şi
de multe ori i-a luat şi pe băieţi să participe la
unele evenimente culturale împreună cu grupul.
De asemenea, sunt foarte credincioşi, participă la
Sfânta Liturghie aproape în fiecare duminică sau
în zi de sărbătoare şi cunosc toate rânduielile
bisericeşti. Mai important este că sunt ascultători

şi se străduiesc să devină oameni de nădejde  prin
muncă cinstită şi prin propriile lor forţe. Băieţii
vorbesc, citesc şi scriu corect în limba ucraineană
şi au rezultate bune la toate obiectele de studiu.
Mai au şi alte pasiuni, mai ales fotbalul şi jocul de
şah, care le-a adus câteva performanţe, dovadă
fiind premiile obţinute la diferite concursuri şco-
lare.

Dacă vor continua cu aceeaşi atitudine în viaţă
ca până acum, desigur, merită să îi numim ,,doi
fraţi cuminţi“.

Felicia GRIGORAŞ

Doi fraţi cuminţi



Curierul UCRAINEAN8

Repere culturale ± Repere culturale ±Repere culturale

În perioada 18 – 19 mai a.c., la Suceava şi
Gura Humorului s-a desfăşurat Colocviul interna-
ţional „Comunicare interculturală româno-ucrai-
neană, direcţii şi perspective“, ediţie inaugurală,
organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare“ din
Suceava (Departamentul de limba şi literatura
română şi ştiinţele comunicării) şi de Uniunea
Ucrainenilor din România. Acest eveniment cul-
tural de înaltă ţinută ştiinţifică s-a desfăşurat în
strânsă colaborare cu Universitatea Naţională
„Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi, Ucrai -
na, reprezentată la colocviu de o
numeroasă delegaţie condusă de dom-
nul prof.univ.dr. Borys Bunciuk, deca-
nul Facultăţii de Litere.

Deschiderea lucrărilor a avut loc
joi dimineaţă la Universitatea „Ştefan
cel Mare“ în amfiteatrul „Dimitrie
Leonida“ în prezenţa înalţilor repre-
zentanţi ai universităţii sucevene –
domnii prof. univ.dr. ing. Valentin
Popa, rector şi prof. univ. dr. Mircea
A. Diaconu, prorector şi alte persona-
lităţi: conferenţiari şi lectori universi-
tari, iar din partea Universităţii din
Cernăuţi a domnilor prof.univ.dr.
Borys Bunciuk, decan şi profesori
univ. dr. Volodymyr Antoficiuk şi
Oleksandr Popovyci. Au mai fost pre-
zente şi numeroase alte cadre universitare de la
ambele universităţi. 

Lucrările au continuat în aceeaşi zi şi la Gura
Humorului, oraş ales nu întâmplător, căci este
situat într-o zonă pitorească a Bucovinei, de o fru-
museţe încântătoare, dar şi de o mare importanţă,
deoarece acest oraş este locul de naştere al scrii-
toarei ucrainene Olha Kobyleanska. Beneficiind
de o minunată zi de primăvară, oraşul Gura Hu -
morului i-a primit cu multă căldură pe oaspeţi şi
pe toţi participanţii la acest important eveniment.

Delegaţia Universităţii Naţionale „Iuri Fed ko -
vyci“ din Cernăuţi s-a oprit în părculeţul oraşului
care poartă numele scriitoarei şi în care se află
bustul acesteia, unde i-au adus un omagiu, depu-
nând flori şi imortalizând momentul prin nume-
roase fotografii de grup.

După acest moment plin de semnificaţii, toţi
cei prezenţi s-au deplasat la Pensiunea „Ele -
gance“ situată pe malul râului Humor într-o zonă
înconjurată de păduri de răşinoase, loc parcă
anume destinat şi ales – spre lauda organizatorilor
– pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi. În
acest local, în sala de conferinţe, colocviul s-a
desfăşurat în prezenţa Comitetului ştiinţific din
care, în afară de persoanele mai sus amintite din
partea Universităţii din Cernăuţi, au mai fost şi
alţi membri ai acestui comitet, dintre care amin-
tim pe doamna lector univ.dr. Anamaria Gavril
(Universitatea „Ştefan cel Mare“, Suceava),
doam na prof. Lucia Mihoc şi domnul prof. Ilie

Sauciuc, inspectori şcolari la Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava, domnul Ilie Sauciuc fiind şi
preşedintele filialei Suceava a UUR. Au fost pre-
zente şi celelalte persoane, cadre universitare ale
delegaţiei de la Universitatea din Cernăuţi. Din
partea română au mai fost prezenţi domnii profe-
sori Chideşciuc Ioan şi Fraseniuc Eusebie, pre-
cum şi studenţi ai Universităţii din Suceava. 

Secţiunea ucraineană a acestui colocviu inter-
naţional a fost deschisă de domnii profesori dr.

Borys Bunciuk, decanul Facultăţii de Litere şi
prof. univ. dr. Volodymyr Antoficiuk care au fost
şi moderatorii activităţii. Au fost prezentate 13
comunicări ştiinţifice din partea Universităţii din
Cernăuţi şi 2 din partea română (prof. E.Fra se -
niuc şi I.Chideşciuc).

Tematica comunicărilor a fost diversă atât în
secţiunea de limbă, cât şi în cea de literatură
ucrai neană. Două dintre aceste comunicări s-au
referit la activitatea literară a lui Ioan Timo feio -
vici Doşcivnyk, care nu a fost numai scriitor, ci şi

traducător şi pedagog. La el
s-au referit atât prof.univ.dr.
Oleksandr Popovyci, cât şi dr.
Alla Agafonova care, pentru
întocmirea comunicării, a folo-
sit ca material documentar şi
scri sorile lui Ioan Doşcivnyk
adresate părintelui meu, Dio -
nisie Oneşciuc, rudă cu acesta
prin alianţă. Materialele respec-
tive au fost puse la dispoziţia
dumneaei de către subsemnatul,
din arhiva personală.

Profesorul Ioan Chideşciuc
s-a referit la „Actualitatea cul-
tural-educaţională a ideilor lui
Ivan Franko“, iar profesorul
Eusebie Fraseniuc – la „H.S.

Skovoroda: Cântul 30 – taina fericirii uma ne“.
Toate comunicările au fost urmărite cu interes,
fiind completate şi dezbătute prin luările de
cuvânt ale participanţilor. 

În ultima parte a progra-
mului zilei respective, toţi
participanţii împreună cu
alte persoane special invita-
te la colocviu au avut parte
de o plăcută surpriză afară,
în faţa pensiunii, unde îi
aştepta un frumos program
artistic prezentat de renu-
mita formaţie de cântece şi
dansuri „Kolomyika“ din
oraşul Siret care, prin cân-
tecele interpretate, dar mai
ales prin dansurile executa-
te cu multă măiestrie de
tinerii dansatori conduşi cu

mult profesionalism de doamna profesoară Ianoş
Zirka, i-au delectat pe cei prezenţi.

Printre invitaţii prezenţi se aflau preşedinţii şi
membrii comitetelor filialelor judeţene UUR din
ţară conduşi de domnul Nicolae Miroslav Pe treţ -
chi, preşedinte şi deputat al UUR în Par la mentul
României care, în numele UUR i-a salutat pe par-
ticipanţi şi musafiri la acest Colocviu inter na -
ţional, subliniind importanţa sa şi faptul că suc ce -
sul pe care l-a avut această primă ediţie constituie

un bun început şi garanţia că vor
urma şi altele. În acelaşi sens, s-a ex -
pri mat şi domnul inspector şco lar,
profesorul Ilie Sauciuc, preşedintele
filialei Suceava a UUR, care a luat
cuvântul în numele gazdelor.

Programul în aer liber a avut parte
şi de o cină pregătită de organizatori
după toate datinile ospitalităţii hu -
mo  renilor, de la care nu au lipsit
tradiţionalele specialităţi culinare
bucovinene, care au făcut deliciul
consumatorilor. Totul s-a încheiat cu
un imens foc de tabără în jurul căruia
s-a încins o mare horă a prieteniei, la
care au luat parte atât oaspeţii din
Ucraina, cât şi ceilalţi participanţi,
inclusiv localnicii, persoanele invita-
te şi membrii formaţiilor artistice.

Numai ora târzie i-a determinat pe majoritatea
participanţilor să meargă la culcare, deoarece a
doua zi, conform programului, urma să aibă loc o
excursie organizată la mănăstirile din Bucovina,
inclusiv în zona oraşului Câmpulung Moldo ve -
nesc, unde şi-a petrecut adolescenţa şi o mare
parte din anii tinereţii scriitoarea Olha Koby -
leans ka, dând astfel posibilitate excursioniştilor
să vadă împrejurimile unde ei îi plăcea să se plim-
be (de multe ori călare), acestea fiind locurile
care, împreună cu locuitorii – huţulii – acestor
meleaguri au inspirat tematica multor opere ale
scriitoarei.

Datorită felului cum comitetul de organizare
compus din inspectorii şcolari prof. Lucia Mihoc
şi Ilie Sauciuc, lector universitar dr. Anamaria
Gavril, coordonatori şi membrii: conf. univ. dr.
Lu miniţa-Elena Turcu de la Universitatea „Ştefan
cel Mare“, Suceava, prof. univ. dr. Volodymyr
An  to ficiuk, prof. univ. dr. Borys Bunciuk, prof.
dr. Olena Kolibabska, prof. dr. Maria Scab, prof.
dr. Sabat Savka Svitlana, prof.dr. Natalia Rus nak
şi dr. Felicia Vrânceanu, Universitatea „Iu ri Fed -
kovyci” din Cernăuţi, Ucraina au organizat acţiu-
nea şi după modul de desfăşurare, acest colocviu
s-a bucurat de un binemeritat succes, garanţie că
vor urma şi alte ediţii aşteptate cu mult interes. În
încheiere, îi felicităm pe cei care au avut iniţiati-
va, au organizat şi condus acest colocviu.

Iarema ONEŞCIUC

Un important colocviu internaţional
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Repere culturale ± Repere culturale ±Repere culturale 

„Ziua cămăşii ucrainene“ la ucrainenii sătmăreni
La data de 21 mai 2017, la Tarna Mare, judeţul

Satu Mare, filiala sătmăreană a Uniunii Ucrai -
nenilor din România a organizat o acţiune deose-
bit de imporantă pentru noi, ucrainenii, şi anume
„Ziua cămăşii ucrainene“. 

Scopul principal al evenimentului a fost cel de
prezentare a cămăşii ucrainene (a costu-
mului tradiţional), dar şi a celei româneşti
din Tarna Mare, a însemnătăţii şi rolului
acesteia în păstrarea identităţii naţionale,
a valorilor ucrainene şi nu numai şi popu-
larizarea acestora în rândul tinerilor şi a
populaţiei, în general.

La eveniment, au fost prezenţi deputa-
tul Miroslav Nicolae Petreţchi, preşedinte
al Uniunii Ucrainenilor din România,
Irina Liuba Horvat, preşedintele filialei
săt mărene a UUR, Vasile Buciuta, prim-
vicepreşedinte, împreună cu comitetul
filialei, primarul comunei Tarna Mare,
dna Monica Sobius, preşedinţii şi mem-
brii comitetelor locale ale UUR din jude-
ţul Satu Mare, ucrainenii şi comunitatea
din comuna Tarna Mare.

La eveniment, au participat şi reprezentanţii
Consiliului Judeţean Satu Mare, dl Nody Sza -
bolcs, administrator public al judeţului Satu
Mare, Erdei Robert, consilier al Consiliului Jude -
ţean Satu Mare, precum şi invitaţi din Ucraina:
dna Natalia Kosteleba-Veremciuk, prim-vicepre-
şedinte al Adminitraţiei Raionale de Stat Vy -
nohradiv, consilier al Administraţiei de Stat a
regiunii Transcarpatia, Vitali Liubka, preşedintele
Consiliului Raional Vynohradiv, Ivan Haiduk,
primarul satului Hija, raionul Vynohradiv (Tarna
Mică, unde foarte mulţi ucraineni au rude în Tar -

na Mare), Janna Mykytiuk, primarul comunei
Veleatyno, raionul Chust, directorul Casei de Cul -
tură din oraşul Vynohradiv, Sveatoslav Gal, re -
pre zentanţi ai comunităţii ucrainene din Ucrai na,
grupurile vocale din România şi Ucraina, jurna-
lişti şi TV Nord-Vest. 

Programul cultural al evenimentului, deosebit

de frumos, a fost susţinut de grupurile vocale
îmbrăcate în costume tradiţionale deosebit de fru-
moase, acestea fiind „Miculeanca“ (elevii ucrai-
neni ai Şcolii din Micula), coordonator prof. Mo -
rar Loredana, „Izvoraşul“ (elevii ucraineni ai
Şco lii Gimnaziale Izvoarele Sucevei, Suceava),

coordonator prof. preot
Valentin Ardelean, „Flo rile
Tarnei“, coordonator Conioşi
Mariana, Cvartetul vocal al
profesorilor Şcolii de Artă
pentru Copii „Bela Bartok“
din Vynohradiv. Tot odată, la
acest eveniment a fost orga-
nizată o expoziţie cu costu-
me, cămăşi ucrainene şi
obiecte tradiţionale adu se de
participanţii la eveniment. În

cadrul eve-
nimentului a
avut loc şi o
acţiune sub
denumirea
„Dă ru ieşte o
că ma şă“, în
cadrul căreia Comitetul fi lialei
săt mă  rene a UUR a dăruit două
cămăşi ucrainene, una pentru dna
Loredana Morar, coordonatoarea
grupului „Miculeanca“ şi o alta
dlui Bu ciuta Vasile, care cu mân-
drie le-au purtat la acţiune. 

O mare surpriză a fost făcută
de dna primar al comunei Velea -
tyno, Ucraina, Janna Mykytiuk,
care a adus un tort sub forma

unei cămăşi tradiţionale şi care a fost împărţit
copiilor din grupurile vocale prezente la acţiune. 

Un moment emoţionant a fost şi cel de recule-
gere pentru cei căzuţi în luptele din Luhansk şi
Doneţk, precum şi prezentarea filmului „Don ba -
sul, jertfa agresiunii ruse“, film care are drept
scop informarea publicului despre situaţia reală

din estul Ucrainei, precum şi despre faptul că în
acest război, populaţia civilă din Donbas este cea
mai vulnerabilă, că noi toţi tre buie să conştienti-
zăm pericolul expansiunii ruse spre est şi că nici
un popor nu vrea război. Acest film a fost realizat
de Asociaţia participanţilor în luptele din estul

Ucrainei din Transcarpatia şi transmis
nouă de către Andri Kraveţ.

Această acţiune a avut un context pro-
fund pentru că a fost vorba de exprimarea
noastră naţională, civică, culturală, edu-
cativă şi spirituală.

Prin această acţiune ucrainenii, îm -
preună cu comunitatea din Tarna Mare, au
conştientizat faptul că, purtând cămaşa
tradiţională, demonstrează dragostea faţă
de cultura proprie, realizează echilibrul
între suflet şi trup, preţuiesc valorile na -
ţio nale şi promovează moştenirea cultura-
lă a strămoşilor lor (deoarece portul popu-
lar reprezintă unul dintre elementele de
bază ale culturii unui popor).

În încheiere, vreau să menţionez că

această acţiune a avut un succes răsunător în
comuna Tarna Mare şi în judeţ cu atât mai mult,
cu cât aşa cum a precizat şi preşedintele UUR,
Nicolae Miroslav Petreţchi, în alocuţiunea sa
„acţiunea organizată într-o comună cu populaţie
majoritar românească demonstrează că tradiţiile
şi cămaşa, portul minorităţii ucrainene sunt res-
pectate şi că aici există o diversitate culturală ade-
vărată şi reală şi că este cu atât mai importantă
datorită implicării extraordinare în organizarea ei
atât a Uniunii Ucrainenilor din România, filiala
Satu Mare, cât şi a Primăriei Tarna Mare, repre-
zentate de dna primar Sobius Monica şi de consi-
lierii Primăriei, precum şi a biroului local Tarna
Mare al UUR“. 

Mihai MACIOCA
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La sugestia doamnei Crizantema Alexander,
director coordonator, pictorul Vasile Huto pi lă şi-
a luat „uneltele“ şi s-a apucat de meserie chiar la
sediul Şcolii Gimnaziale Izvoarele Sucevei. Ce
sur priză ne pregătea artistul recunoscut şi pe
plan internaţional prin expoziţiile sale admirate
tocmai în Japonia? Ei bine, vă asigur că pictura
de care se apucase era una de „zile mari“ pentru
că va dăinui peste timp. Ea impresionează prin
mă rime, fiind imortalizată pe suprafaţa ce se află
la intrarea principală în instituţie şi e poziţionată
pe plafonul casei scărilor, cu dimensiunea de
3/1,80 metri alăturându-se altor 20 de lucrări din
interioarele şcolii. „Am perceput pictura respec-
tivă ca fiind un colţ de rai în liniştea peisajului
buco vinean“, mi-a precizat Vasile Hu to pi lă,
după zile-lumină de trudă, până la finalizarea ei!
Bineînţeles că mi-a oferit explicaţii despre cum-
ulul de desene din perimetrul uriaşei picturi. În
partea de sus sub un cer azuriu fulguit cu nori-
şori albi, se profilează pe el coamele Carpaţilor

de la graniţa cu Ucraina. Mai apoi,  bisericuţa
noastră dragă, de pe o colină, răsărită din brâuri
de verdeaţă, însă care a fost incendiată în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial. În anii ce au
urmat s-a con struit alta nouă care în zilele noas-
tre, a fost modernizată. Pictura mai acaparează,

prin măestria celui care a făurit-o, jos în
dreapta, o pereche de cai huţuli, iar în
stân ga o casă huţulă stil vechi în patru
table, fără hogeag, în tabla din faţă cu des-
chideri numite cahle pentru ie şi rea fumu-
lui. Chiar dacă pictura din ziar nu cuprin-
de toa te cele descrise, în rea lita te ea cores-
punde descrierii.

„Un colţ de rai în liniştea peisajului bu -
co  vinean“ (V. Hutopilă) cu menţiunea au -
 torului că această operă de artă, prin „noi -
le ei trepte de lumină“, emanate în spa ţiul
instituţiei, va dăinui peste ani!

Decebal Alexandru SEUL

Trepte spre lumină

În fiecare an, la 6 mai, locuitorii comunei del-
taice Sfântu Gheorghe sărbătoresc hramul locali-
tăţii şi al bisericii pe stil vechi, manifestare orga-
nizată de Primărie, condusă la ora actuală de har-
nicul primar Valentin Sidorencu şi Parohia din
localitate, condusă de preotul paroh Lucian
Tulcianu.

O frumoasă legendă, culeasă de Ligia
Sidorencu de la bătrânii din localitate,
spune că, în anul 1821, a venit în sat o
corabie turcească de război în care era şi
un paşă. În ziua aceea, în sat răsuna cava-
lul cio banilor şi cântecul pescarilor. Era
tocmai ziua de Sfântul Gheorghe şi, în cin-
stea acestei sărbători, paşa a botezat satul
„Katarletz“, adică Sfântu Gheorghe.

Nu s-a mai auzit cavalul ciobanilor ca
altădată, dar la primele ore ale dimineţii a
răsunat corul bisericii şi cu cântări biseri-
ceşti în limba ucraineană ce au impresio-
nat întotdeauna plăcut turiştii, care au
venit special pentru a se bucura de acest
eve niment. Biserica era neîncăpătoare
pen tru localnicii îmbrăcaţi în straie de săr-
bătoare, cât şi pentru turiştii sosiţi aici  cu
un vapor special pus la dispoziţie de Primăria din
localitate.

După oficierea slujbei de un sobor de preoţi în
frunte cu Preasfinţitul Părinte Vi sa rion, episcopul
Tulcei, cei prezenţi la slujbă, după ce s-au închi-
nat la moaştele Sfântului Haralambie (aduse de la
Tulcea), au fost invitaţi la masa festivă în curtea
bisericii unde s-au servit preparate din peşte (şi
nu numai) nelipsind vestitul storceac şi scrumbia
marinată şi la care au participat peste 600 de cre-
dincioşi.

Cu ocazia acestei sărbători i s-a acordat rangul

de Iconom preotului paroh Lucian, iar Preasfinţia
Sa Visarion a primit în dar ca obol din partea
comunităţii un Engolpion. 

Cu ocazia hramului, Forţele Navale Române
au invitat doritorii să viziteze vedetele fluviale
blindate ,,Rahova“ şi ,,Smârdan“ aparţinând divi-

zionului 67 NPA, care au staţionat în estacada
miniportului turistic până la ora 17.

La concursul de călărie nu s-a prezentat ni -
meni, deşi premiile erau atractive: 400 lei (locul
I) şi 200 lei (locul al III-lea), iar de la kilometrul
8 al Dunării s-a dat startul unui alt concurs, de
tras la rame, concurenţii fiind răsplătiţi cu sume
mai consistente (locul I – 600 lei, iar locul al III-
lea – 400 lei), primul loc fiind câştigat de pere-
chea Halchin Silviu şi Grigore Nicolae Marius.

Au urmat recitalul trupei „Alfa Band
Original“ din Brăila, recitalul de cântece şi poezie

ucraineană susţinut de elevii Şcolii Generale din
localitate, recitalul de coruri ucrainene „Veselka“
din Cara or man ,,Perva zora“ din Sulina, ,,Ry bal -
ka“ din Crişan şi bineînţeles „Ciorne more“ din
Sfântu Gheorghe.

Tot în această după-amiază au fost sărbătoriţi
cei care au împlinit 50 de ani de la căsătorie
(Ivanov Gheorghe şi Paraschiva, Sidorencu Si mi -
on şi Alexandra, Moldoveanu Nifon şi Evdochia)
care au fost răsplătiţi cu premii de câte 500 lei de
familie.

Ca în fiecare an, nu a lipsit tombola cu premii,
la care au participat biletele gratuite ale
localnicilor. Prin tragere la sorţi s-au câşti-
gat următoarele premii: premiul I a constat
într-o croazieră pe Dunăre de 7 zile de la
Sfântu Gheorghe până la Viena, oferit de
Delta Safari Sfântu Gheorghe; premiul al
II-lea a fost oferit de S.C.Black Sea Stur -
geon S.R.L. Sfântu Gheorghe şi a constat
într-o maşină de spălat automată; premiul
al III-lea a fost un televizor LCD oferit de
S.C Star Eco Salubris S.R.L. Tulcea, iar un
sătean s-a ales cu premiul al IV-lea con-
stând în 5 metri/s de lemne pentru foc,
spon sorizat de S.C.Dan Jianu S.R.L. Tul -
cea. Croaziera pe Dunăre a revenit unei
bătrâne (Dumitru Emilia) care s-ar fi bucu-
rat mai mult cu premiul al IV-lea şi care
regreta că nu poate pleca în croazieră cu
soţul, decedat cu câţiva ani în urmă şi care

a fost navigator.
De un succes deosebit, mai ales în rândul tine-

retului, s-a bucurat concertul ,,Allexinno &
Starchild“.

În jurul orei 23, manifestările dedicate acestui
eveniment s-au încheiat cu un superb foc de arti-
ficii. Peste sat s-a aşternut liniştea, se auzea doar
lătratul câinilor speriaţi de zgomotul produs la
lansarea artificiilor şi muzica de la discoteca Că -
minului Cultural unde tineretul a petrecut până-n
zori.

Vasile IASCHIU

Katarletzul din nou în sărbătoare

Se ofilesc părinţii lângă casă,
Încearcă, dar nu pot iar înflori,
Doar inima lor caldă şi frumoasă,
Speră că iarăşi va întineri.

Va fi din nou ca-n anii tinereţii,
Când ai iubit doi ochi senini, căprui,
Când nu gândea la zilele bătrâneţii,
Când nu mai poţi umbla pe sub gutui.

Le pare rău că vremea iute trece,
Dispare ca o pasăre în zbor,
Că pe pământ, puţin, puţin petrece,
Puţin se bucură de viitor.

O, ce n-aş da eu cerului albastru,
De-a-ntineri părinţii minunaţi,
De ai feri de orişice dezastru,
De boli, de griji, de oameni răi, pătaţi.

Aş vrea ca ei să nu se ofilească,
Precum se ofilesc mălinii-n crâng,
Aş vrea ca-bătrânirea să se-oprească,
Să nu-i văd trişti sau cum sărmanii plâng.

Aş da şi viaţa pentru-ntinerire,
Pe care lor cu drag aş dărui,
Să am în viaţă-această mulţumire
C-am făcut tot pentru-ai întineri.

Mihai VOLOŞCIUC

Se ofilesc
părinţii
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Înainte de a se înălţa la cer, Mântuitorul le-a
cerut Sfinţilor Apostoli „să nu se depărteze de
Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui“
(Faptele Apostolilor 1,4 şi Luca 24,49). De altfel,
chiar înainte de Jertfă, El anticipa, vorbindu-le lor
despre trimiterea Mângâietorului după plecarea
Lui (Matei 15,26 şi Ioan 16,7).

Şi într-adevăr, la zece zile de la Înălţare are loc
pogorârea Duhului Sfânt, cu efecte imediate în
ce-i priveşte pe Sfinţii Apostoli şi ulterior pe pri-
mii adepţi ai lor, primii creştini. Evenimentul este
prezentat în capitolul al 2-lea din Faptele Apos-
tolilor. Astfel, cei doisprezece apostoli (între timp
fusese ales Matia în locul lui Iuda) au primit pe
Duhul Sfânt în chip de limbi ca de foc, iar ca o
consecinţă imediată, ei au început să propovădu-
iască pe Hristos în diferite limbi străine, pentru
buna înţelegere a iudeilor veniţi din diaspora. De
aici, două reacţii opuse, total diferite. Astfel, lo -
calnicii, care nu cunoşteau decât limba aramaică,
neînţelegând nimic îi acuzau că sunt beţi. În
schimb, cei veniţi din diaspora erau uimiţi de fap-
tul că nişte oameni simpli li se adresau în limba
popoarelor de unde proveneau: „Cum auzim noi

fiecare limba noastră, în care ne-am născut: parţi
şi mezi, şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopo -
tamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în
Asia, în Frigia  şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile
Libiei cea de lângă Cirene şi romani în treacăt,
iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim pe ei
vorbind în limbile noastre?” (Faptele Apostolilor
2,8-11). 

De ce această harismă oferită Sfinţilor
Apostoli de a vorbi în diverse limbi străine? Tes -
ta mentul lăsat de Mântuitorul înainte de Înălţare
le cerea să meargă la neamuri şi să propovăduias-

că învăţătura Sa. Cum ar fi putut s-o facă, necu-
noscând limba respectivelor neamuri?

Desigur, acest efect imediat al pogorârii
Duhului Sfânt, a avut un caracter limitat, fiind ne -
ce sar ieşirii creştinismului din spaţiul strict iudaic
şi făcându-l să se extindă în tot Imperiul Roman
şi nu numai.

Principalul efect, însă, al pogorârii Duhului
Sfânt este hirotonirea (sfinţirea) Sfinţilor Apos -
toli, pentru ca ei să poată săvârşi lucrările sfinţi-
toare ale Bisericii. Astfel, imediat după cuvânta-
rea Sfântului Apostol Petru sunt botezaţi trei mii
din cei prezenţi. De asemenea, imediat după acest
act, are loc prima Liturghie creştină (frângerea
pâinii), Litughie pe care Sfinţii Apostoli nu o
puteau săvârşi înainte de primirea Duhului Sfânt,
după cum reiese din capitolul I al cărţii Faptele
Apostolilor (versetul 14).

Având în vedere faptul că numai după pogorâ-
rea Duhului Sfânt Sfinţii Apostoli au început să
propovăduiască învăţătura lui Hristos şi, mai ales,
să săvârşească rânduielile sacramentale, Rusaliile
sunt considerate ca fiind începutul văzut al Bise -
ricii creştine, chiar dacă întemeierea ei s-a realizat
mistic prin Jertfa Mântuitorului. Sfinţii Apostoli
au primit o învăţătură de excepţie de la El, Peda-
gogul absolut, au fost trimişi spre a activa viaţa
Bisericii, dar nu au făcut-o decât după ce au pri-
mit puterea harică a Duhului Sfânt la Rusalii.

preot dr. Dumitru COLOTELO

Rusaliile,
sărbătoarea împlinirii

Întrucât în ziua de 11 mai sunt sărbătoriţi Sf.
Ier. Metodiu şi Sf. Cuv. Chiril, în această lună au
fost programate, în Bucureşti, o serie de activităţi
culturale, închinate acestor doi „apostoli“ ai sla-
vilor şi ai Europei. În ziua de 27 mai, la Muzeul
Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, a avut loc ver-
nisajul expoziţiei bulgare „Alfabetul chirilic –
fonturi chirilice autentice utilizate în tipografia
modernă“, în prezenţa ambasadorului aces -
 tei ţări. În ziua de 30 mai, a fost organizat de
Uniunea Ucrainenilor din România, filiala
Bucureşti, un simpozion pe tema „Sfinţii
Chi ril şi Metodiu, întemeietori ai scrierii şi
culturii slave“. Evenimentul s-a  desfăşurat
la Ca sa Universitarilor fiind condus de către
Iaro sla va-Oresea Colotelo, preşedintă a
filialei UUR Bucureşti.

În program au figurat alocuţiuni, refera-
te, o amplă videoproiecţie cu titlul „Chiril şi
Me todiu, alfabetul glagolitic şi viţa de vie“,
care a fost susţinută de prof. dr. Anca Irina
Ionescu. În partea a doua, auditoriul s-a
bucurat de un moment artistic, oferit de gru-
pul ar tistic „Zorea“ al UUR – Bucureşti, cu
un potpuriu de cele mai îndrăgite melodii
ucrainene, in ter pretate la vioară.

În sală, se găseau, pe lângă oaspeţi ucrai-
neni din ţară şi din Ucraina, şi alţi invitaţi din par-
tea etniilor slave din Capitala noastră, precum
bul gari, sârbi, polonezi, cehi; printre ei, studenţi
de la secţia de slavistică. Au fost prezenţi şi re -
prezentanţi ai Ambasadelor Bulgariei şi Ucrainei.

În cuvântul său de întâmpinare, doamna Ia -
roslava Colotelo şi-a mărturisit emoţia şi bucuria
de a se afla într-un mediu ales, academic, alcătuit
din foşti profesori, din actuali colegi de la
Facultatea de Limbi Slave ori Limbi Străine, din
studenţi. Argumentând tema activităţii, dumneaei
a declarat că cele două personalităţi culturale
omagiate au merite enorme nu doar pentru slavi,
ci şi pentru cultura şi civilizaţia Europei, în gene-
ral. În Cehia şi în Bulgaria, este manifestat un
deosebit respect faţă de cei doi oameni de cultură,
numiţi oficial „patroni şi ocrotitori ai Europei“,
după propunerea, în 1980, a  primului Papă de
origine slavă, Ioan Paul al II-lea. Se cuvine ca şi
în ţara noastră să fie omagiaţi aceşti doi Sfinţi,
întrucât scrierea slavă a fost folosită şi aici, într-o

importantă perioadă cultural-istorică. Aportul
major al acestor doi excepţionali oameni de cul-
tură a constat nu doar în întemeierea scrierii
slave, ci, mai ales, în efortul de a dobândi, şi pen-
tru limba slavonă, dreptul de fi instrument de slu-
jire în biserică, la acelaşi nivel cu celelalte limbi
liturgice ale vremii, respectiv, ebraica, greaca,
latina.

Doamna preşedintă a filialei a concluzionat că
ceea ce a impresionat-o în mod special din bio-
grafia celor doi sărbătoriţi a fost faptul că, prove-
nind dintr-o familie nobilă, aceştia ar fi putut opta
pentru o carieră politică sau de altă natură, însă ei
au ales cultura. Şi acestei meniri i-au consacrat
întreaga lor fiinţă, pe tot parcursul existenţei lor,
nu  îndeajuns de îndelungate, pe acest pământ.

Pentru început, doamna Colotelo l-a invitat la
cuvânt pe domnul prof. dr. Ion Robciuc, căruia
i-a exprimat public mulţumiri, întrucât răspunde
întotdeauna cu promptitudine la solicitările cultu-
rale, tot mai dese, în ultima  perioadă.

În alocuţiunea sa, domnul profesor a punctat
câteva aspecte esenţiale, privitoare la tema naşte-
rii primelor alfabete slave. Cel mai vechi alfabet
slav, glagolitic, a fost numit astfel printr-o inven-
ţie modernă, derivată de la cuvântul, reconstituit
din limba slavă veche, „glagolъ“, care înseamnă
„limbaj“ sau „exprimare“. Acesta se bazează mult
pe alfabetul grec minuscul, dar se pot observa şi

influenţele orientale în forma sau modul de citire
a unor caractere, ebraice ori arabe. Se cunoaşte că
întemeietorul scrierii glagolitice, Chiril, era un
po liglot al vremii sale, cunoscând la perfecţie
grea ca, slava, ebraica, araba şi latina.

Cei doi fraţi proveneau din slavi macedoneni,
aşadar cunoşteau foarte bine limba slavă, care
este numită ştiinţific protobulgară. Prin inventa-
rea scrierii şi prin traducerile din texte sacre, efec -
tua te începând cu anul 862, ei au contribuit esen -
ţi al la răspândirea creştinismului în vestul Euro -
pei, în Moravia Mare, care cuprindea un teritoriu
vast, ac tual mente, partea estică a Cehiei, vestul
Slova ciei şi vestul Ungariei.

Cel de-al doilea alfabet slav, numit chi-
rilic, ca omagiu pentru profesorul lor Chiril,
a fost elaborat de către ucenicii acestuia,
după ce genialul inventator s-a stins din
viaţă, la numai 42 de ani. Şi acesta, la rân-
dul său, se bazează pe al fa betul grecesc,
însă cel majuscul, deoarece scopul princi-
pal a fost dorinţa de simplificare a scrierii.
Alfabetul grecesc majuscul se caracterizea-
ză prin faptul că semnele grafice mari sunt
identice cu cele mici, cu excepţia primei
litere.

Domnul profesor Ion Robciuc a mai pre-
cizat şi faptul că 27 litere chirilice din cele
43 aveau şi valori numerice, ca şi în ebrai-
că, greacă ori latină. Sunt aşa-numitele
„slavo-cifre“.  

În continuare, a vorbit doamna prof. dr.
Anca Irina Ionescu, susţinându-şi prelege-
rea, timp de aproape o oră, cu proiecţii

extrem de interesante pentru auditoriu: din viaţa
celor doi fraţi omagiaţi, din cele mai rare monu-
mente ale scrierii glagolitice, din alte aspecte cul-
turale, legate de tema dezbătută.

În prima fază a prelegerii, doamna Ionescu a
prezentat un punct de vedere mai degrabă perso-
nal, anume că cei doi fraţi tesalonicieni, pe nume-
le lor de botez Constantin şi Mihail, proveneau
dintr-o familie nobilă, care ar fi putut avea origini
slave, fapt sugerat şi prin numele lor, ca şi de cel
purtat de mama acestora, Maria. Tatăl lor, un
bogat demnitar, era pus să administreze un terito-
riu din nordul Greciei, cu o populaţie majoritar
slavă. Prin urmare, limba vorbită, numită de unii
cercetători protobulgara, ei ar fi cunoscut-o încă
din copilărie, mai ales în primii doi ani, perioada
când copilul dispune de o abilitate maximă de
receptare a unei limbi, lucru demonstrat ştiinţific
de experţi avizaţi în chestiune. 

(Continuare în pagina a 12-a)

Sfinţii Chi ril şi Metodiu,
întemeietori ai scrierii şi culturii slave
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Această supoziţie este izvorâtă din faptul că
alfabetul creat a fost perfect adaptat limbii slave,
chiar şi în situaţiile, când a fost nevoie de a prelua
unele semne din alte limbi. Asta înseamnă că

autorul acestui sistem grafic nou beneficia de un
perfect simţ al limbii. Există şi o a doua presupu-
nere, invocată de autoarea prelegerii, anume că
alfabetul ar fi fost făcut cu ceva timp în urmă,
începând cu anul 855. Practic, în mai puţin de 8
luni, în decursul anului 862, nu s-ar fi putut ela-
bora o asemenea lucrare. Se presupune că a exis-
tat deja şi o parte din traduceri, pe care cei doi
fraţi le-au dus cu ei, după ce au primit misiunea,
din partea împăratului bizantin Mihail al III-lea,
de a pleca în Moravia, împreună. De altfel, acea
limbă era, la vremea respectivă, perfect inteligibi-
lă pentru toţi slavii. Alfabetul şi traducerile le
erau strict necesare, acolo, căci misionarii nu ve -
neau să-i creştineze pe slavii vestici, ci să-i ajute
cultural, cultic şi teologic. Principalul lor obiectiv
era, în fond, pledoaria ca poporul să asculte litur-
ghia în limba lui proprie.

O a doua noutate, adusă de autoarea prelegerii,

este afirmaţia că făurirea unui nou cod grafic pen-
tru slavii din vest, cu o grafie total diferită, deci
secretă, ar fi fost impusă de condiţii istorice,
urmare a persecuţiilor venite din partea clerului
catolic german, exercitate în teritoriile locuite de
slavi creştini de acolo. Din textul scrisorii prinţu-
lui morav Rostislav, trimise împăratului bizantin,
reiese că slavii din subordinea sa fuseseră deja
creştinaţi, prin intermediul diferiţilor misionari
străini (din regatul franc oriental), dar el cerea un
învăţător iscusit, care să ajute la organizarea bise-
ricii slave autonome. Spera ca astfel să poată
menţine independenţa politică şi religioasă a sta-
tului Moravia Mare. În scrisoare se preciza că el
dorea să dispună atât de texte religioase în limba
poporului, cât şi de clerici proprii, instruiţi tot în
limba slavă, ca să slujească în limba poporului.
De fapt, chiar în asta a şi stat misiunea principală
a celor doi fraţi: să aducă texte religioase traduse
în limba poporului, să predea limba slavă scrisă
ucenicilor, să-i pregătească pentru a deveni ei
înşişi clerici, în fine, să obţină dreptul de limbă
litur gică şi pentru limba slavonă.

Cei doi fraţi au reuşit să le realizeze toate aces-
tea în doar trei ani şi patru luni. O asemenea per-
formanţă se poate explica nu doar printr-o adâncă
dăruire pentru cauza ce le-a fost încredinţată de
către împărat. Reuşita extraordinară se datorează,
în primul rând, cunoaşterii la perfecţie a limbii
slave, apoi, culturii înalte dobândite în perioada
studiilor. Chiar dacă tatăl lor a murit, când Cons-
tantin avea doar 14 ani, unchiul lui s-a preocupat
mult de educaţia şi instruirea sa. Acesta l-a trimis
la Universitatea Imperială din Constan tinopol,
unde a studiat teologia, filosofia, astronomia,
geo  metria, retorica, gramatica şi muzica. Apoi,
Con stantin a lucrat trei ani ca profesor de filoso-
fie la Universitatea Imperială şi ca bibliotecar la
Hagia Sofia.

Se adaugă la extraordinara reuşită şi bogata lor
experienţă misionară de dinainte: Constantin,

graţie cunoştinţelor teologice înalte şi a celor de
cunoscător al limbii arabe, a mai fost trimis, în
misiuni similare, la Califatul arab şi la hazarii din
Crimeea, pentru îmbunătăţirea relaţiilor de veci-
nătate şi pentru răspândirea credinţei creştine (în
speţă, ideea trinităţii, precum şi a celei că
Dumnezeu este şi deasupra împăratului).

În Crimeea, Constantin a fost secondat şi de
fratele său Mihail, dar misiunea nu s-a soldat cu
prea mult succes. Totuşi, aici, cei doi au avut şi
norocul să găsească moaştele Sf. Clement, Papă
al Romei (Oferite, mai târziu, drept ofrandă,
Romei, acestea au înlesnit dobândirea calităţii de
limbă sacră pentru slavonă). Şi Mihail a avut
parte de o oarecare experienţă favorabilă noii mi -
siuni. El urmase, un timp, cariera politică a tatălui
şi a fost numit magistrat într-o zonă de graniţă,
locuită de mulţi slavi. Cu acest prilej a cunoscut
foarte bine sufletul şi obiceiurile slavilor. Când
anumite schimbări politice l-au determinat să se
retragă la mănăstire, unde a fost tuns monah, pri-
mind numele de Metodiu, a beneficiat şi de aceas-
tă experienţă, foarte folositoare pentru dificila
misiune în Moravia.

(Continuare în numărul următor)
Valeria ŞOUCALIUC

Sfinţii Chi ril şi Metodiu,
întemeietori ai scrierii şi culturii slave

Naiul este un instrument muzical bazat pe
principiul tuburilor închise, alcătuit din mai multe
tuburi cu diferite dimensiuni. Legenda spune că
era un păstor neplăcut la chip care păştea o turmă
de oi la marginea unui sat. În acelaşi sat era o fată
foarte frumoasă, iar ciobanul când a văzut-o tre-
când pe lângă el, la prima vedere s-a îndrăgostit
de ea. Bineînţeles, că fetei nu i-a plăcut ciobanul.
La marginea satului era o mlaştină cu mult stuf,
iar într-o zi când fata trecea pe lângă cioban, aces-
ta a oprit-o, a cuprins-o, a strâns-o în braţe şi i-a
spus că o iubeşte; fata s-a smuls din braţele lui şi
a început să fugă îndreptându-se către mlaştină.
Când a ajuns la marginea mlaştinei şi a văzut că
ciobanul tot venea către ea, fata a intrat în mlaşti-
nă şi s-a înecat imediat. Ciobanul, simţindu-se
vinovat, a avut mari remuşcări, a început să plân-
gă şi fiindcă în mlaştină era mult stuf, a început
să-l rupă în bucăţi, a adunat mai multe bucăţi de
stuf şi a început să sufle în el, rezultând un sunet
plăcut. Astăzi orice instrumentist naist cunoaşte
tradiţionalul cântec interpretat la nai „Păstorul
singuratic“. Naiul a fost construit prima dată în
Ame rica Latină, iar materialul folosit pentru con-
strucţia lui a fost bambus, deoarece este un lemn
găurit la mijloc. De-a lungul anilor când au apărut
burghiuri, lemnul pentru construcţia naiului a fost
frasin, paltin şi nuc. Ca naiul să aibă rezonanţă,
lemnul se taie în perioada de iarnă, între 15 ianua-
rie şi 15 martie, după care se pune la uscat într-un
loc uscat şi închis, de regulă în podul unei case,
iar perioada de uscare este minimum 20 de ani. În
ultimii ani, constructorii de naiuri au început să le
construiască din sticlă, alamă şi cupru, iar în ziua
de azi, un nai construit din cupru este mai scump
decât unul construit din lemn. Naistul ucrainean
Hrin Nicolae din localitatea Remetea Mică, a
găsit o nouă pasiune. El construieşte naiuri din

cupru şi alamă, iar modelele de naiuri construite
de el sun Nai Alto G1-G4 22 tuburi, Nai Tenor
D1-G4 25 tuburi, Nai Bas şi Nai Contrabas şi le
acordează în gamă Sol. Bineînţeles că naiurile pot
fi acordate în orice gamă cu ajutorul acordorului
Tuner. Pentru construcţia naiului se folosesc ţevi
din cupru de diferite dimensiuni în diametru. În
prima etapă, ţevile se taie la dimensiuni fixe sta-

bilite, iar odată tuburile tăiate, acestea se şlefuiesc
pe partea interioară. Există o matriţă construită
din tablă zincată, cu curbă reglabilă, deoarece, la
cerere, naiul poate avea mai mare sau mai mică

deschidere. Se aşază primul tub pe matriţă, iar
următorul tub se unge cu un lipici special şi se
lipeşte de primul tub şi tot aşa până se ajunge la
ultimul şi cel mai mic tub. Este lăsat 20 de ore la
uscat ca să fie întărită lipitura, iar apoi se pune
întăritură pe el. Odată ce naiul este întărit, acesta
se şlefuieşte cu pâsla. Ultima fază este acordajul.
Se încălzeşte ceara de albine să fie moale ca alua-
tul, bucăţi mici din ceară se introduc în tub, iar cu
o baghetă de lemn, ceara se tasează, se suflă în
tub, iar acordorul Tuner arată nota perfectă. În
ultima fază, se taie bucăţi mici în formă de semi-
cerc din bambus, care se lipesc pe tuburi acolo
unde naistul ţine buzele, pentru că fără aceste
bucăţi puse, naistul, cântând la nai, poate face
rană la buze. În luna aprilie 2017, UUR – filiala
Timiş a organizat la Muzeul Satului, la casa ucrai-
neană din Timişoara, festivitatea „Creatori de artă
şi meşteşug“, unde au luat parte meşteşugari din
Su ceava, Maramureş, Caraş-Severin, Timiş etc.,
iar Hrin Nicolae a prezentat şi el 4 naiuri diferite,
un nai donându-l UUR – filiala Timiş. La începu-
tul lunii iunie 2017, în localitatea arădeană Tîr no -
va a avut loc un festival ucrainean la care naistul
şi constructorul, pe lângă programul ce l-a avut
Trio Hrin, a prezentat două naiuri: unul tenor D1-
G4 şi unul alto, G1-G4, a cântat la ele două doine
specifice naiului, cu acompaniamentul unei viori
la care cântă Hrin Nicoleta, iar răsplata cea mai
mare au fost aplauzele spectatorilor. 

Ana HRIN

O nouă pasiune, construirea
instrumentului muzical nai
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Olarul modelează un boţ de lut. Fochistul dă
căldură. Apa iute a munţilor aduce lumină în case.
Pietrarul şlefuieşte stânca. Lăutarul ne gâdilă ure-
chile. Doctorul ne vindecă de toate bolile. Po li -
ţistul ne asigură liniştea. Aviatorul ne plimbă prin
zările înalte, dincolo de nori. Dascălul mode lea ză
suflete fragede şi gingaşe. Şi nu-i deloc uşor.
Fiecare dintre cei enumeraţi mai sus au o anume
misiune cu un grad mai mare sau mai mic de difi-
cultate. Dascălul, în schimb, îi mode lează pe toţi.
Şi, cred, nu-i o exagerare. Picătură, mică, mică,
din dascăl se regăseşte în fiecare dintre noi. Ce-ar
fi lumea fără dascăli? V-aţi întrebat? Oare marii
învăţaţi au avut dascăli buni că au ajuns şi au ră -
mas în conştiinţa noastră? Sunt convins că da.

Fără să ne dăm seama dascălul ocupă pri -
ma pătrăţică a sufletului nostru. Dacă nu per-
cepem adevărul, pesemne nu-l vrem! El,
dascălul, are viaţa lui, universul lui. Mintea-l
răscoleşte con   tinuu. Caută. Cercetează. Năs -
co ceşte. Şi a găsi soluţii pentru cei ce mâine
vor zidi o lume nouă, nu-i uşor deloc şi puţini
s-ar încumeta s-o facă. La orice în viaţă con -
tează temelia. Ca să reziste în timp temelia
trebuie să fie solidă. Un castel de nisip se dă -
râmă la primul val. Meşterul Manole, ca să-i
reziste lucrarea, a trebuit s-o sacrifice pe Ana.
Şi-a meritat. Lu cra rea sa, un adevărat sanc -
tuar, poate fi admirată şi azi, şi mâine, şi poi -
mâine, cât va exista lu mea. Asemenea lui,
das călul este meşter de suflete.

Sunt oameni care la muncă transpiră. Sudoa -
rea dascălului o simţi pe măsura trecerii timpului.
Viaţa lui se-nvârte în jurul unui... boţ de om. Este
ca într-un cuib. Când ajung mari, puii îşi iau zbo -
rul. „Nimeni nu ştie/Cât de mult ai plecat/Şi nici
cât de departe“ (R. Ciobotari). Pentru că după căl -
du ra, candoarea şi grija dascălului urmează nean-
tul. Adică, necunoscutul. Un drum anume. Fie -
care dintre semeni îşi urmează calea. Dascălul

n-o ştie. Dar încearcă să pregătească tinerele vlăs -
tare să păşească pe ea.

Dacă vecinul de breaslă o face pentru a-şi în -
mulţi talanţii, dascălul este mânat înainte de gân-
dul de a înfrumuseţa şi înnobila suflete, de a se -
mă na omenie, de a lega cerurile, de a face oa me -
nii mai buni.

Aş compara dascălul, fără a exagera, cu un
munte. Muntele este mic în faţa lui. Orice om,
ori cât de ştiutor ar fi, şi-ar dori, măcar o dată în
via ţă, un urcuş la Munte, la dascăl. Pentru a-i cere
un sfat. O idee. Şi constaţi că urcuşul greu me rită!
Şi un suflet înnobilat înseamnă mai mult decât
zece bănci. Ia aminte! Nu banii con tea ză, ci fru -

mu seţea sufletească, frumuseţe care îţi dă spor
spre înalturi!

Dascălul, când munceşte, se străduieşte,
născoceşte, modelează, iar când se odihneşte,
în grădină munceşte!

Cum într-un lanţ fiecare za este ceva, cum
cobzarul, olarul, doctorul, pietrarul etc. nu-şi
pot atinge ţinta fără ceva anume, tot aşa şi das -
călul nu-şi poate îmbujora obrajii şi înveseli
cămările sufletului fără culoarea şi formele
calde şi inocente ale celor mici. În tot ce face
pune suflet, pasiune şi dragoste. Şi o face bine! 

grafica Vasile HUTOPILĂ

DASCĂLUL

Festivitatea de decernare a Premiilor Uniunii
Scriitorilor din România pentru anul 2016 a avut
loc la 29 mai 2017, ora 18, în Sala Media a Tea -
trului Naţional din Bucureşti.

În deschiderea adunării festive, preşedintele
USR, domnul Nicolae Manolescu, a anunţat com-
ponenţa juriului care a făcut nominalizările la
Premiile Uniunii Scriitorilor pentru anul 2016,
astfel: Al. Călinescu, Livius Ciocârlie (preşedin-
te), Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Eugen
Negrici, Alex Ştefănescu şi Simona Vasilache.
Membrii juriului au convenit asupra unui număr
de 41 de nominalizări dintre apariţiile editoriale

notabile ale anului 2016 în poezie, proză, eseu,
critică şi istorie literară, carte de debut, literatură
pentru copii şi tineret, traduceri, premiu special,
cărţi în limbile minorităţilor naţionale. Dintre
cele 41 de nominalizări, 13 apariţii au fost încu-
nunate cu Premiul Uniunii Scriitorilor din
România.

Între merituoşii laureaţi din acest an ai presti-
giosului premiu, s-a numărat şi scriitorul ucrai-
nean Mihai Hafia Traista, al cărui volum de nuve-
le „Între dragoste şi moarte“ (finanţat de Uniunea
Ucrainenilor din România şi apărut la Editura
RCR Editorial din Bucureşti) a întrunit sufragiile
exigentului juriu.

Mihai Hafia Traista ocupă un incontestabil loc
de frunte între creatorii de literatură ucraineană
din România. Literatura lui – poezie, proză, dra-
maturgie, eseu – se bucură de aprecierea unanimă

a cititorilor (atât români, cât şi ucraineni, căci
Mihai Hafia Traista este scriitor bilingv), cât şi a
criticii literare.

Cartea premiată a lui Mihai Hafia Traista este,
cum spuneam, volumul de nuvele „Între dragoste
şi moarte“. În ansamblul său, prin cele şase nuve-
le care îl compun, volumul este o
frescă panoramică cu veleităţi de
saga, cu tot atâtea oglinzi ale Ma -
ra mureşului, pitoresc şi misterios
totodată, în care sunt reflectate
întâmplări (cel mai adesea tragi-
ce, dar şi tragicomice, prin zugră-
virea unor caractere, creionate cu
mână sigură şi într-un limbaj
natural şi suculent), întâmplări
petrecute pe parcursul a zeci de
ani într-un mediu rural, în care
legenda, tradiţia, mitologia, obi-
ceiurile, creaţia populară îi slu-
jesc de minune lui Mihai Hafia
Traista în încercarea pe deplin
izbutită de a crea o atmosferă şi o
galerie de personaje nu numai
veri dice, dar, în egală măsură, au -
tentice, emoţionante şi credibile.

Un important element care adaugă valoare şi
culoare celor şase „componente“ ale volumului
„Între dragoste şi moarte“ este „limba“ autentic
maramureşeană în care au fost scrise, dar o limbă
dozată de scriitor cu abilă pricepere, ferindu-se
astfel de excese care să-l ducă spre neaoşism.
Excelent cunoscător al vorbirii din locurile nata-
le, al cântecelor populare ucrainene din Mara mu -
reş şi, desigur, al vieţii oamenilor de acolo şi al
zbuciumatei istorii prin care aceştia au trecut,
Mihai Hafia Traista creează pagini de un autentic
evident, frust şi de aceea convingător, de înaltă
emoţie artistică.

Un lucru aparent ciudat este includerea între
nuvelele acestui volum (care se întind fiecare pe
zeci sau sute de pagini) a bucăţii „Fericire ama -
ră“, a cărei acţiune se desfăşoară pe doar 6 pagini.
Or, este ştiut faptul că, în comparaţie cu alte crea-
ţii ale genului epic, cum sunt, bunăoară, schiţa şi
povestirea, nuvela este o proză amplă, complexă,
cu personaje numeroase. Să fi greşit scriitorul

incluzând-o între nuvele? Nicidecum. Şi „Feri -
cire amară“ este nuvelă, pentru că şi ea are
amploare şi complexitate, care însă nu sunt pre-
zente „fizic“, ci se subînţeleg, ne parvin, aş zice,
prin ricoşeu, întrucât personajele, ambianţa,
atmosfera etc. ne sunt cunoscute din celelalte nu -
vele, mai cu seamă din „Între dragoste şi moarte“,
care dă şi titlul cărţii premiate, şi deci, nu mai era
nevoie ca scriitorul să repete pe larg ceea ce era
deja cunoscut. Tot astfel a procedat şi George
Călinescu în volumul „Trei nuvele“. Una dintre
cele trei, „Iubita lui Bălcescu“, are doar câteva
file şi asta pentru bunul motiv că atât personajele
principale (Nicolae Bălcescu şi România, iubita
lui), cât şi „climatul“, şi acţiunea, fiind arhicunos-

cute de toată lumea, nu mai aveau nevoie de pre-
zentări şi descrieri pe zeci de pagini. Este un pro-
cedeu artistic modern, novator.

Premiul cu care a fost încununată acum cartea
„Între dragoste şi moarte“ este o certificare a
valorii operei lui Mihai Hafia Traista, dar consti-
tuie totodată şi o sporire a „caratelor“ literaturii
ucrainene din România.

Cu doar două săptămâni înaintea acestui eve-
niment, Mihai Hafia Traista a fost premiat şi la
Salonul Naţional de Literatură şi Artă din Râm -
nicu Vâlcea cu Diploma şi Trofeul „Cerurile
Oltului“, de această dată nu pentru proză, ci pen-
tru dramaturgie.

Felicitându-l din toată inima pe Mihai Hafia
Traista pentru aceste importante distincţii, îmi
exprim convingerea că o pot face şi în numele
numeroşilor săi admiratori şi al cititorilor „Curie -
rului ucrainean“. 

Corneliu IROD

Mihai Hafia Traista a fost
distins cu Premiul Uniunii
Scriitorilor din România

prof. Ion AFLOREI,
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Mai târziu, m-am îndreptat spre literatură cu
toată fiinţa mea. Dar şi aici eram îngrădită. Citeam
doar ceea ce-mi pica în mâini, unele lucruri erau
valoroase, renumite, folositoare, iar altele neînsem-
nate, stupide şi mărunte, cunoştinţele mele deve-
nind un amalgam de culori. Din literaturile străine,
cea mai mare influenţă au avut-o asupra mea scrii-
torii ruşi Turgheniev şi Dostoievski. Din cele ger-
manice, elveţianul Gottfried Keller, în copilărie,
naratoarea E. Marlitt, căreia îi scriam cu înflăcărare
scrisori, fascinată fiind de stilul ei minunat, iar pe
Heine îl citeam constant. Mai târziu, am fost capti-
vată de cea daneză şi de întreaga literatură nordică,
dintre care Jens P. Jacobsen a devenit adevăratul
meu profesor. Pe clasici îi citeam după posibilitate,
respectuos şi vesel, imediat cum îmi picau în mâini,
iar în Shakespeare mă cufundam cu cea mai mare
încântare. Având printre fraţi şi un filosof, îi citeam
şi pe dramaturgii antici. Literatura franceză o cu -
noş  team doar vag, iar reprezentantul realismului, E.
Zola, pe care-l citeam cu o oarecare obligaţie, avea
o influenţă apăsătoare asupra sufletului meu care
mă durea uneori de la scrierile sale.

Între timp, nu am mai lăsat stiloul din mână.
Natura frumoasă, puternică, sălbatică şi romanti-

că a patriei mele a devenit într-o oarecare măsură
lumea mea care-mi dezmierda şi-mi hrănea sufletul
flămând.

Am fost prea lăsată de capul meu. Fără niciun
imbold din exterior, fără un cerc de prieteni cores-
punzător, fără nicio influenţă, oricât de măruntă, din
partea lumii artistice, care i-ar fi putut da hrană şi
sens sufletului meu tânăr, mă hrăneam doar cu pro-
priile-mi visuri; singurul căruia mă mai confesam
era sufletul meu, transformat în propriul teren de

studiu şi atenţie. Scriind, mă îndepărtam de toate
cărţile. Ciudat! Şi cât de captivată eram de operele
altor autori; şi tocmai atunci când prin minte-mi

roiau scrierile mele, nu purtam în mine niciun fel de
urmă a spiritului acestora. Doar subtilul şi fermecă-
torul danez Jacobsen, alături de Turgheniev, erau
zeii la care mă gândeam: ce-ar spune ei dacă ar citi
munca mea? Ce-ar critica şi ce ar considera adevă-
rat şi capabil? La asta mă gândeam în taină şi mă
ruşinam de gândurile mele. Ei erau pretenţioşi, dar
cine ar fi trebuit să-mi arate calea şi secretele când
eram cu totul singură? Această singurătate mi-a lipit
buzele şi pentru mai târziu, când mi-aş fi putut îm -
păr tăşi gândurile cu oameni de aceeaşi seamă, dar
buzele nu mai ştiau să rostească ceva. 

Şi, astfel, am scris zeci de schiţe din care, men-
ţionez, cea mai bună e „Pid holym nebom“, carac-
terizată de nuanţe în alb-negru şi cu înclinaţie către
misticism. Nu ştiu cum a întâmpinat-o publicul, de
mine depinde doar în mică măsură judecata publi-
cului larg, însă cunoscuţilor mei le-a fost pe plac.
Este deja publicată în limba germană, într-o ediţie
cu ilustraţii. Cea de-a doua scriere, care mulţumeşte
sufletul artistic, e o scurtă schiţă alegorică despre
lo  ia litatea iubirii femeii, „Cerez more“. Apoi, opera
„Poe ţii“, care caracterizează statutul poeţilor malo-
ruşi, este părtinitoare. Scrisă iniţial în limba germa-
nă, sub forma unui dialog, dr. Ivan Franko a tradus-
o în limba noastră maternă şi i-a dat forma schiţei.
Dintre nuvele, cea mai reuşită o consider „Nekul tu -
r na“, unde prinde viaţă stereotipul omului malorus
care trăieşte-n munţi, adică huţulul.

Printre povestirile mai lungi se numără
„Zemlea“, cea în care am pus tot respectul şi sufle-

tul meu pentru viaţa bucovineană. Trebuie să fie
republicată în limba malorusă în Rusia şi, tot aici,
tra dusă şi tipărită în limbile rusă şi bulgară. Jude -

cata muncii mele o las la latitudi-
nea mult stimatului public bulgar.

Cel de-al doilea an trece, iar eu,
exceptând două-trei schiţe, nu am
scris nimic. Sunt de vină pentru
asta circumstanţele neplăcute în

care trăiesc.
Unele nuvele au fost traduse deja şi în limba

cehă: „Bytva“, „Nekulturna“, „Pryroda“ etc., iar
altele în bulgară şi rusă.

Recent, atenţia mi-a fost captată, în mod special,
de nuvelele scriitorului bulgar Petko Todorov, şi
anume, de temele pe care acesta le alege pentru po -
ves tirile şi dramele sale: cele ale poveştilor şi legen-
delor populare, pe care ştie să le scoată în evidenţă
într-un mod inedit. Acest tânăr artist a avut un efect
atât de puternic asupra mea, prin noile, valoroasele
şi atât de originalele sale viziuni despre literatură şi
tehnică, încât îmi vine să părăsesc vechea cale a
modernismului pe care o urmez acum şi să o iau pe
drumul lui, un drum tipic şi singuratic ce ascunde
ade vărata poezie şi esenţă populară, precum şi ca -
rac terul popular autentic, neschimbat de evoluţia
culturală şi redat doar prin prisma talentului proas-
păt.

Şi încă ceva. Dacă cititorul scrierilor mele va fi
impresionat de acordurile triste ale poeziei mele, să-
şi amintească că-n ea se reflectă doar eterna tristeţe
a poporului asuprit, ajunsă deja în sânge, care din
cauza durerii nu mai ştie să se emancipeze. Poate
asta-i problema, dar ea îi este caracteristică atât
poporul meu, cât şi mie. Maloruşii şi artiştii lor,
până atunci, cântă cu tristeţe.

Traducere de Beatrisa POPOVICI 
Specializarea Limba şi literatura ucraineană,

UBB, Cluj-Napoca, anul III

OLHA KOBYLEANSKA
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Urmând stilul de viaţă al artistului liber, practic,
el nu a lucrat niciunde, nu era deprins să se împovă-
reze cu obligaţiile unei slujbe zilnice. Dar spre sfâr-
şitul anilor optzeci s-a angajat critic literar la Muzeul
de Arte Frumoase din Kmytiv de lângă Jytomyr pe
care l-a construit Buchanciuk, un înfocat admirator
al artelor plastice sovietice. Beciurile şi sălile mu -
zeului erau arhipline cu busturile Ilicilor, Zoelor
Kosmode mians kaia şi Pavlicilor Morozov. Plimbân -
du-se printre ta blourile „Dimineaţa oţelarului” şi
„Dimineaţa mulgătoarei”, Iurko Hudz spera să trans-
forme acest panoptic într-un muzeu al artei totalitare.
Directorul muzeului, Buchanciuk, era un vechi
patriot sovietic. Neţinând cont de vârsta înaintată, îi
plăceau foarte mult femeile, deşi mulţi ani a trăit ca
un muribund. Când pe la colţurile buzelor îi apărea
sânge închegat şi începea să i se ascută conturul cra-
niului, acesta dădea afară pe câte un angajat al mu -
zeu lui. Acest lucru îi dădea atâta putere de viaţă,
încât se întrema şi continua să conducă muzeul. Pe
Hudz, Buchanciuk îl respecta, dar când nu a mai avut
pe cine da afară, iar Iurko Hudz rămăsese singurul
angajat, acesta a fost nevoit să-l concedieze şi pe el.
Astfel şi-a mai prelungit viaţa cu un an, pe urmă,
nemaiavând pe cine da afară, Buchanciuk a murit.

Când, în timpul Sovdepiei (Consiliului Depu ta -
ţilor), am citit pentru prima oară poeziile lui Hudz în
jurnalul polonez „Zus tric zi”, m-a impresionat pato-
sul lor subtil antisovietic. Dar cel mai mult m-a im -
presionat prima întâlnire cu poetul hoinar. El a apă-
rut printre literaţii jytomyreni într-un pulovăr care
atârna pe el, în blugi, cu mocasini în pi cioa re şi cu o
geantă de voiaj. Se vedea de la o poştă că nu este de
prin părţile locului, astfel că atunci când a apărut, a
fost observat de toată lumea. 

La începutul anilor nouăzeci, Iurko Hudz vehicu-
la ideea unui ambiţios proiect editorial, „Recucerirea
ucrai neană”, inspirat din experienţa poporului spa-

niol, care, după ce a purtat timp de şapte secole jugul
arab, a început recucerirea propriului teritoriu. „Re -
con  quis  ta ucraineană“ prevedea aceeaşi recucerire a
spaţiului ucrainean de sub jugul cultural rus. Dar
cum se întâmplă întotdeauna în situaţii asemănătoa-
re, totul s-a terminat cu un mare eşec. Editorul, căru-
ia oa  menii cu simţ patriotic i-au dat o sumă destul de
măricică de bani pentru editarea seriei, a furat banii
şi i-a cheltuit cu neruşinare pentru nevoile sale bana-
le. În apele lite rare ucrainene de mică adâncime,
Iurko Hudz a fost cel mai elegant peşte, care trecea
neob ser vat, de oa   rece, spre deosebire de conducerea
infectată de narcisismul cronic, întotdeauna stătea la
fund, rămânând elegant în gusturi, scriere  şi în viaţa
cotidiană. 

În timpul nesfârşitelor sale călătorii, în geanta lui
de voiaj obligatoriu se afla o carte a câte unui autor
rar, sau vreo revistă exotică, editată la Paris, pentru
un cerc restrâns de avangardişti. El nu acorda o mare
importanţă traiului de zi cu zi. Dar unde se oprea, în
camera unui cămin, sau într-un apartament în care
lo cuia pe gratis, peste tot apăreau ediţii originale ale
diferitelor publicaţii, albume foto, sau broşuri ale
pictorilor mai puţin cunoscuţi. Nu îi plăceau literatu-
ra de masă şi nici postmodernismul, considerându-l
o estetică sterilă a naţiunilor îmbătrânite. Ignorând
interiorul sărac al locuinţelor sale temporare, putea
să ofere cu o măreţie regală musafirului său un pahar
cu apă de la robinet.

Iurko Hudz a murit la patruzeci şi cinci de ani, la
vârsta filosofilor şi prozatorilor maturi. L-au găsit cu
capul spart într-o curte închisă din Jytomyr. Versiu -
nea oficială a morţii – s-a lovit de asfalt în timpul
căderii. Dar în privat unul dintre medici a spus că în
acest fel craniul poate fi spart doar cu o lovitură cu
un obiect de fier sau în urma unei căzături în cap cel
puţin de la etajul trei. Mai exista o bănuială – că a
fost omorât de unul dintre veteranii aventurii din
Afganistan. Presa din Jytomyr a publicat fragmente
din romanul său pacifist Isykhia, asta ar fi putut

deranja pe cineva. Dar cine avea nevoie de un proces
cu soldaţii distruşi moral ai epocii lui Brejnev? La
urma urmei, moartea lui a devenit un punct misterios
pus la capătul unei vieţi la fel de misterioase. În lipsa
unor filosofi originali şi a fermentării ideilor filoso-
fice, care ar fi putut sta la baza noii arte, viaţa lui
Iurko Hudz a fost o avangardă şi o experienţă filoso-
fică la fel ca tot ce a făcut şi a scris. Odată, la Jyto -
myr, a reuşit performanţa de a organiza dărâmarea de
pe piedestal a unui tanc „T-34“, considerând că pe
piedestale nu trebuie să stea simbolurile morţii, ci,
create din bronz şi piatră scumpă, simbolurile dra-
gostei.  

El nu intra în conflict cu nimeni, deoarece nu
dădea atenţie emoţiilor trăite zi de zi şi colabora cu
toate clanurile literare, care din principiu se ignorau
între ele. Când Iurko Hudz nu a mai fost, în lumea
literară s-a format un mare gol.

Tineretul intelectual din Jytomyr a început să aibă
un cult pentru Iurko Hudz, după moartea acestuia.
Comemorând ziua morţii lui, boemii locali se adună
în cafenelele din oraş şi citesc poeziile sale şi poves-
tesc întâmplări din viaţa poetului peregrin. În timpul
unei astfel de întâlniri, cineva a spus că cheia creaţiei
sale este portretul lui Vava din nuvela Navproty
snihu care întruchipează esenţa copilăriei autorului.
Aceas tă imagine a băiatului sensibil şi tăcut, vrăjit de
apropierea ninsorii, ulterior a fost dezvoltată în ro -
ma nul Ne-My, considerat a fi cea mai bună creaţie a
au to ru lui. În puţinele creaţii prozaice pe care le-a
lăsat în urma sa, el a rămas un poet care înşiră haotic
frag men te din diferite discuţii, la fel şi chipuri văzu-
te, de parcă ar fi simţit suflarea morţii şi se grăbea să
spună, cu vocea osândită la singurătate, aceste frag-
mente smul se din viaţă. În sfâşiata mărturisire poeti-
că a prozei sale se împletesc vocile oamenilor, care
po vestesc despre durerile sau bucuriile trăite de par -
că i-ar şopti că răspunsurile la întrebările existenţei
umane sunt ascunse în fraza călătorului sau în ochii
nebunului satului.

În ziua înmormântării lui Iurko Hudz cădeau
fulgi mari de zăpadă, ca şi cum sufletului său înghe-
ţat, luându-şi rămas-bun de la această lume, i s-ar fi
făcut deja dor de ea. 

Traducere din limba ucraineană 
de Mihai Hafia TRAISTA

ULTIMUL DIACON PEREGRIN
AL LITERATURII UCRAINENE

Volodymyr Danylenko

Autobiografie
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Penultima publicaţie a dascălului
de vocaţie, Aflorei, în „Crai nou“
purta titlul „A căzut o stea“. Îmi este
nespus de greu să pronunţ cuvântul
„fostul“. Din nou, vestea plecării din
această lume a profesorului Aflorei
ne-a surprins, ne-a şi speriat, ne-a
îndoliat. Din această tragedie am
învăţat că fiecare dintre noi trebuie
să trăim în fiecare zi ca şi cum ar fi
ultima, să fim pregătiţi în orice
moment de „plecare“, pentru că ni -
meni nu ştie momentul când firul
vieţii se sfârşeşte. Am fost printre
primii care am aflat trista veste. Îm -
preună cu înv. Hudema Daniela am
căutat o maşină puternică care să ne
ducă la Izvoarele Sucevei pentru că
drumul este greu accesibil, plin de
gropi, denivelări. Despre drumuri,
despre calitatea lor, în nenu mă rate
rânduri a scris atât prof. Aflorei, cât
şi dl Decebal Seul. Hudema Daniela
era repartizată la Izvoarele Sucevei,
unde director de şcoală era prof.

Aflorei. Pentru ea, tânără absolven-
tă, dl Aflorei era nu numai un îndru-
mător deosebit, ci ca un părinte. Aşa
încât nu o dată ea a fost invitată la
familia Aflorei, unde s-a simţit ca
într-o familie. Dacă cu câţiva ani în
urmă am plecat la Izvoare la festiva-
lul fructelor de pădure cu veselie, cu
bucurie, de data asta tristeţea ne-a
copleşit. Originar din Poiana Teiului
(coada lacului Bicaz), a fost reparti-
zat la Izvoarele Sucevei, un loc rupt
de forfota şi agitaţia obişnuită. Cu
toate că nu a studiat limba ucrainea-
nă el a învăţat graiul huţul şi, ade-
seori, în scrierile sale folosea expre-
sii huţule. Din cei 4 copii ai familiei
Aflorei el e mezinul. Ca profesor, ca
director de şcoală, dar şi în munca
pe plan social şi cultural el a strălu-
cit fără să fie nevoie de reflectoare.
Viaţa lui a fost tumultuoasă, desfă-
şurată adesea între greutăţi, dar pe
care a izbutit să o stăpânească în
mod exemplar, transformând sufe-

rinţa în energie. A zâmbit vieţii chiar
şi atunci când ea îi întorcea spatele.
Şi asta din pasiune, din dăruire pe
plan didactic, dar şi din învăţătură
primită de la părinţii lui care l-au
învăţat că bucuria vine din lucrul
făcut temeinic, cu onestitate faţă de
tine şi faţă de ceilalţi. Prin scrierile
sale el a şters şi toate apăsările sufle-
teşti, toate gândurile şi grijile inutile
care îi împovărau cugetul, simţindu-
şi inima uşoară şi liberă ca o zi de
primăvară însorită, păstrând mereu
buna-cuviinţă şi modestia. A ştiut să
despartă binele de rău cum se cuvi-
ne, a ales înţelesurile folositoare ale
lu crurilor care i se întâmplau în via -
ţă, s-a bucurat de prieteniile pe care
le avea şi a preţuit ceea ce a fost bun
în fiecare, întâmpinând fiecare zi cu
bucurie, cu nădejde şi cu dragoste
creştinească. De la soţia lui am aflat
despre planuri când va ieşi la pensie:
atunci va avea mai mult timp pentru
scris, pentru lucrurile pe care le va
face pentru ca cei din jur să fie bucu-
roşi pentru că lumea a uitat să râdă,
să se bucure. El a avut energie, pute-
re, o grămadă de idei şi avea de gând
să facă lucruri importante în conti-
nuare. Era admirat şi iubit atât de

elevi, cât şi de cei în mijlocul cărora
a trăit. Iar acum, când sufletul lui s-
a urcat la cer, lumea a venit cu mic,
cu mare să-şi ia rămas-bun de la cel
ce s-a integrat perfect în comunita-
tea huţulă, i-a ajutat pe toţi cei care
i-au cerut ajutorul, cel ce a trăit ca-
n-tr-o familie. Am putut admira un
obicei inedit: cei  ce veneau la pri-
veghi aveau în mână o lumânare
învelită într-un ştergar şi după ce o
aprindeau o ofereau peste sicriu unui
membru al familiei. Apoi, în ge -
nunchi, cu mâinile împreunate se
rugau pentru mântuirea sufletului.
La plecare, făceau acelaşi ritual:
rugăciuni, mătănii pentru sufletul
celui care mai ieri era printre ei cu
iubire de Dumnezeu şi de oameni. În
semn de respect şi preţuire, la des-
părţirea de această lume, a fost pre-
zent dl inspector Ilie Sauciuc îm -
preu nă cu soţia, aducând o coroană
şi din partea dlui preşedinte al UUR,
Nicolae Miroslav Petreţchi, a dlui
Ştefan Buciuta, fost preşedinte al
UUR, a dlui Ion Robciuc, redactor-
şef al ziarului „Curierul ucrainean“.

Artemizia GHEORGHI

A mai căzut o steaU

Poate, de acolo din cer, sufletul tău bun bănu-
ieşte regretele mele pentru plecarea ta, neaştepta-
tă, la numai 69 de ani, în lumea umbrelor! Este
vorba de Mehnu Petru, profesor de limba ucrai-
neană, fost primar, apoi viceprimar al comunei
Izvoarele Sucevei. Exemplul său de „Om pentru
oamenii  comunităţii!“, primarul satului său natal
Brodina de Sus (aparţinător localităţii amintite)
cum mai era denumit de consătenii săi, nu va fi
uitat de aceştia! Fireşte, n-a pus fizic umărul,
dar... a răsturnat munţii cu spiritul său de bun
gospodar. Cu calmul ce l-a caracterizat a stat de
vorbă cu oamenii, atent la păsurile lor, nu numai
la birou, ci şi pe drum, chiar şi acasă, dându-le
un sfat bun, oriunde îi întâlnea. Brodinenii îşi vor
aminti totdeauna cât de aproape era de grijile lor
existenţiale şi cum se zbătea pentru ei, încă din
perioada îndelungată când locul lui de activitate

era la catedră. Voi reaminti
şi din realizările regretatu-
lui bunului meu prieten,
vreme de patruzeci de ani,
Petru Mehnu, pe timpul
când a fost alesul obştii,

lucruri nesperate de izvoreni, fiindcă în anii ante-
riori nu s-a întreprins nimic pentru ca barem cen-
trul civic să rimeze cu secolul pe care-l trăim:
asfaltarea drumului principal pe distanţa dintre
primărie şi până la intersecţia acestuia cu cel de
peste munţi spre Brodina de Sus, aspectul exte-
rior şi interior al clădirilor primăriei şi şcolilor
din Izvoarele Sucevei refăcut după standardele
moderne prin iniţiativele sale. Dar anii au tre-
cut... Avem alt primar. Iar Petrică după ani buni
de navetă, pentru a-şi onora cu brio funcţiile
avute la primăria comunei, s-a retras în satul na -
tal pentru a se bucura de tihna din sânul familiei
sale dragi. Fericirea însă a cedat locul rămasului-
bun de la viaţă, pornit prea grăbit, pe drumul fără
întoarcere!

Decebal Alexandru SEUL

L-am revăzut, ca de obicei, azi dimineaţă, în
curtea Şcolii Gimnaziale Izvoarele Sucevei, uni-
tate de învăţământ unde a predat geografia din
anul 1978 şi până la ultimul clopoţel de astăzi (29
mai 2017), „şcolerilor săi“ în limbajul folosit
prin articole şi cărţi. Ca de obicei, după saluturile
obişnuite, ca buni prieteni de mulţi ani, ne-am
mai spus păsurile. Mi se părea abătut, palid la
faţă... El s-a grăbit la oră, eu am revenit la casa

mea din apropiere. Pentru ca peste puţin timp, la
şcoală, să aflu că profesorul Ion Aflorei, în drum
spre casă, a căzut pe drum ca secerat, în dreptul
capeliţei cu hramul Sf. Mare Mucenic Ioan cel
Nou de la Suceava, pe rit vechi, al cărei unul din-
tre ctitori a fost! Vestea s-a răspândit cu iuţeală
printre elevi, cadre didactice şi săteni care au fost
în acele momente, în trecere, la locul tragicei
întâmplări. Cel chemat atât de fulgerător la Dom -
nul peste un an ar fi ieşit la pensie. Dar nu s-a mai
bucurat de ea... Îmi închei acest „in memoriam“
cu gândul că un alt volum al  unicului meu bun
prieten condeier local, în călătoria sa începută
printre galaxii, va fi tipărit ca un semn de bun-
rămas, la locul cuvenit (în bibliografia sa de scrii-

tor a 10 volume, colaborator statornic cu articole
la diverse ziare, printre care prioritară fiind revis-
ta „Curierul ucrainean“) pentru posteritate!

Decebal Alexandru SEUL

Adio, prietene drag!

Ultimul 
clopoţel!

Se-adună la Hotin
Toţi, pe câmpul de bătaie
Moldoveni, zaporojeni
Ceva trupe de poleac...
— Ţara trebuie-apărată!
Le spuse bătrânul hatman
Polonez, ce vreţi să fie?
— Care ţară? Zise Petro
Eu cu Iaţko Borodavka
Am adus... cam patruzeci!
Mii de oameni, în oştire.
Plus vreo alte cam... cinci mii
Braţe tari, de moldoveni!
Fie clar, de data asta 
Noi lupta-vom împreună
Dar să ştii, bătrâne hatman
Vrem şi noi drepturi depline
De vreo cinci decenii-ncoace
Uniunea asta a voastră
Ne-a făcut ca să vărsăm
Prea mult sânge de cazaci
Te-ajutăm! Ne-ajuţi şi tu!
Drepturi să avem şi noi
Altfel... praful se alege
De a voastră mândră şleahtă
Şi rămaseră-n istorii
Petro, bravul nostru hatman
Sahaidacinyi se numea
Şi cu Iaţko Borodavka
Brav oştean, cazac de frunte
Luptător zaporojean!

Ionuţ MUTU

Petro Sahaidacinyi
şi Iaţko Borodavka
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Dragă şi cea mai frumoasă Ucraină! La mulţi
ani, dragi ucraineni de pretutindeni! 

Fraţi ucraineni, iată că soarta la care au visat
şi pentru care s-au luptat generaţii întregi de stră-
moşi ai noştri ne-a zâmbit şi nouă!

Ne-am adunat astăzi pentru a interpreta îm -
preună adevărata „Odă a bucuriei“ cu prilejul ob -
ţinerii dreptului legal şi real al ucrainenilor de a
călători fără vize în Uniunea Europeană.

În jurul nostru e o vară minunată, dar noi
avem ciudata senzaţie că ne aflăm în ajun de An
Nou. Au rămas mai puţin de patru ore până în
clipa în care ceasornicul va bate ora douăspreze-
ce când regimul fără vize de călătorie în UE atât
de visat de ucraineni, îşi va lua startul. Şi eu
vreau să spun că, într-adevăr, acest lucru înseam-
nă mai mult decât un început de An Nou. Pentru
că noi toţi împreună, poporul ucrainean şi Ucrai -
na întreagă, intrăm într-o altă epocă istorică. Şi
acest eveniment marchează o ruptură definitivă a
statului nostru de Imperiul rus şi a lumii demo-
cratice ucrainene de „lumea rusă“ autoritară.

Vreau să mă adresez acelor ruşi care, în con-
diţiile unei crunte dictaturi imperiale, dau dovadă
de bărbăţie pentru a condamna agresiunea rusă
împotriva Ucrainei, pentru a-şi cere drepturi şi
libertăţi democratice.

Prieteni, noi nu am comandat ziua, dar despăr-
ţirea noastră definitivă şi ireversibilă de Moscova
se va petrece în ajunul datei de 12 iunie, cea mai
importantă sărbătoare a Rusiei – ziua proclamării
suveranităţii. Şi acest lucru este într-un fel sim-

bolic. Suntem, în sfârşit, independenţi unul de
altul – politic, economic, energetic şi în domeniul
gazelor şi chiar spiritual –, suntem în sfârşit li beri
de „cârligele“ lor. Singurul lucru, dragi prie teni,
care ne întristează este preţul prea mare, nota de
plată însângerată pe care Kremlinul ne-a prezen-
tat-o nouă, ucrainenilor, pentru dreptul nostru
firesc de a ne construi singuri viaţa noastră.

Dragii mei concetăţeni,
Ne-am adunat în Piaţa Europeană, în centrul

Capitalei noastre străvechi. Inspirând parfumul
florilor şi al vegetaţiei care inundă, practic,
Kievul, fiecare dintre noi simte gustul libertăţii,
al unei libertăţi cum nu am cunoscut alta mai
mare. Eu înţeleg şi ştiu cu tărie despre ce vor-
besc, pentru că aparţin generaţiei care, pentru a
călători în străinătate, trebuia să obţină viză de
călătorie. Da, poate unii au uitat, iar alţii aud
acest lucru pentru prima dată: înainte de a depune
actele de călătorie într-o ţară străină, trebuia să
obţii şi o permisiune specială din partea Uniunii
Sovietice. Vă amintiţi de clădirea OVIR de pe
Bulevardul Şevcenko? Acolo se obţineau aceste
permisiuni.

Trebuie să preţuim în mod deosebit libertatea
noastră. De aceea, vreau să mă adresez în special
tinerilor – preţuiţi libertatea voastră. Cu atât mai
mult cu cât ea este apărată, chiar acum, cu arma
în mână de cei mai buni dintre noi, ucrainenii.

După cum am fost informat de Serviciul de
Stat pentru Migraţie, peste 4 mil. de cetăţeni au
obţinut, până acum, paşapoarte biometrice.

Aceasta contrazice afirmaţia potrivit căreia
ucrainenii nu ar avea nevoie de ele. Pentru a
beneficia de regimul fără vize îţi trebuie acest
paşaport, iar rândul celor ce doresc să-l obţină nu
se micşorează. Vreau să-i asigur pe toţi că nu tre-
buie să-şi facă griji, documentele se vor emite şi
după 11 iunie. Regimul fără vize are un început,
dar nu are sfârşit. Suntem cu toţii convinşi de
acest lucru deoarece cred că Europa unită şi
puternică care este solidară cu noi, ucrainenii, are
un mare viitor.

Aşadar, regimul fără vize are nu doar o impor-
tanţă simbolică, ci şi una practică pentru un nu -
 măr mare de compatrioţi. Acum ne străduim ca el
să devină accesibil unui număr cât mai mare de
ucraineni. Deschidem comunicaţii feroviare rela-
tiv ieftine, ieftinim transportul aerian prin atra ge -
rea curselor low cost şi reducând preţurile la bile -
te le companiilor aeriene. Pot chiar să dezvălui
încă o ştire plăcută. În discuţiile mele cu con du -
 cerea UE şi cu liderii ţărilor membre am ridicat
pro blema anulării plăţii pentru roming pe terito-
riul UE, pentru ucraineni. Creştem capacitatea
punctelor de trecere a frontierei.

Odată cu intrarea în vigoare a regimului fără
vize s-a întâmplat încă un eveniment deosebit –
finalizarea ratificării Acordului de Asociere a
Ucrainei cu UE, începute cu trei ani şi jumătate
în urmă în acest loc. Regele Olandei, Willem-
Alexander, a semnat, zilele acestea, legea prin
care ţara sa a dat undă verde Asocierii. Înălţimea
Sa a pus punct istoriei care s-a cam lungit şi în
cadrul căreia atât eu, cât şi diplomaţii noştri şi
întreaga noastră echipă am avut mult de lucru.

Acum ne aşteaptă o muncă migăloasă şi lungă
pentru îndeplinirea acestui Acord. Dar aici e
vorba de mâine, poimâine, însă astăzi sărbătorim.
Pentru noi este o victorie! Noi o merităm!

Slavă Europei!
Slavă Ucrainei!

Contribuţia poporului ucrainean la obţinerea
victoriei împotriva nazismului este imensă. Pe
teritoriul ţării noastre s-au dus lupte, milioane de
concetăţeni de-ai noştri au luptat cu duşmanul
cot la cot cu alte popoare, prin urmare poporul
ucrainean este participantul de drept la victorie, a
subliniat preşedintele Petro Poroşenko.

Felicitându-i pe cei prezenţi în piaţa din faţa
Complexului memorial „Muzeul Naţional de Is -
torie a Ucrainei în cel de-al Doilea Război Mon -
dial“ cu prilejul Zilei Victoriei împotriva Na  zis -
mului în cel de-al Doilea Război Mondial, şeful
statului a menţionat că poporul ucrainean nu uită
anii de război şi transmite cu grijă aceste triste
amintiri din generaţie în generaţie. 

„Desigur, războiul a avut un caracter planetar.
Desigur, popoarele fostei Uniuni Sovietice  au
luptat împreună. Cu toate acestea, războiul a avut
şi o dimensiune ucraineană specială care pentru
noi ucrainenii este, fără îndoială, cea mai im -
portan tă“, a subliniat Petro Poroşenko. El a spus

că această sărbătoare este şi va fi, dar noi, ucrai-
nenii, nu o vom mai marca după scenariul mos-
covit. „El nu poate fi descris altfel decât în două
cu lori – negru şi alb, alte culori parcă nici nu
exis tă în paleta de culori sovietică şi rusă“, a
remarcat preşedintele.

Şeful statului a menţionat că Ucraina respinge
categoric încercările Moscovei de a folosi victo-
ria împotriva nazismului pentru satisfacerea ne -
voi lor sale revanşarde, imperiale şi expansioniste.

„Al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu 72
de ani în urmă, dar Kremlinul tot mai încearcă
să-i comande Ucrainei precum celor patru fron-
turi ucrainene în anii '40 ai secolului trecut.
Astăzi, la Moscova, în timpul acţiunii „Regi men -
tul nemuritor“ s-a promis că vor fi purtate portre-
tele luptătorilor ruşi, trimişi în Donbas să-i
omoare pe ucraineni, care au venit la noi cu sabia
şi de sabie au murit. Iată, deci, adevăratul simbol
al aşa-zisei prietenii, al unei prietenii în ghilimele
mari şi perfide“, a spus el.

Petro Poroşenko a numit acţiunea „Regi -
mentul nemuritor“ drept un model de speculare
politică subtilă a sentimentelor oamenilor. „Mos -
cova a inventat-o nu pentru a cinsti memoria apă-
rătorilor patriei, ci pentru ca expansiunea rusă în
ţările vecine să fie ajutată nu numai de cei vii“, a
constatat cu tristeţe preşedintele.

El a menţionat că ucrainenii îşi aduc aminte
de toţi aceia care şi-au dat viaţa pentru Patrie.
„Ne plecăm capetele în faţa veteranilor care,
slavă Domnului, mai sunt printre noi. Şi în faţa
copiilor care au trăit războiul. Şi în faţa tuturor
acelora care au trăit vremurile cumplite ale răz-
boiului împotriva nazismului şi cărora acum la
apusul vieţii soarta le-a hărăzit să mai treacă
printr-un război, printr-o agresiune, printr-o ocu-
paţie“, a spus şeful statului.

Preşedintele a subliniat că, astăzi, în apărarea
pământului natal, familiei şi căminului s-au ridi-
cat urmaşii celor ce au luptat cu duşmanul acum
70 de ani.

Şeful statului a subliniat că, în prezent, a fost
refăcută armata ucraineană, că societatea ucrai-
neană a devenit mai puternică, conştientă de isto-
ria, tradiţiile, soarta comună, de trecutul glorios
şi de aspiraţiile sale spre un viitor mai bun şi de
apărare a opţiunii europene şi că ei vor învinge.

„Noi vom învinge în mod sigur. Este aceasta
pentru noi o datorie sfântă faţă de cei ce şi-au
pierdut viaţa în cel de-al Doilea Rozboi Mondial
şi de eroii care, în zilele noastre, şi-au dat viaţa
pentru Ucraina liberă. Este o datorie faţă de copi-
ii noştri. Este o datorie faţă de generaţiile viitoa-
re“, a subliniat preşedintele.

UCRAINA - mai aproape
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

„Noi toţi, poporul ucrainean şi întreaga
Ucraină, intrăm într-o altă epocă istorică

– preşedintele Petro Poroşenko

„Ucrainenii sunt participanţi cu drepturi
depline la victoria asupra nazismului 

şi nu vor permite ca aceste evenimente
istorice să fie folosite pentru satisfacerea

nevoilor revanşarde ale Moscovei“
– preşedintele Petro Poroşenko


