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Luptaţi şi veţi învinge!

Revistă a Uniunii Ucrainenilor din România

Anul acesta, se împlinesc 85 de ani de când în
Ucraina s-a săvârşit Holodomorul, o crimă de
neimaginat care rămâne unică în istoria umanităţii.
Au murit, în 1932-1933, aproape 10 milioane de
oameni din cauza regimului comunist totalitar şi a
legilor inumane. Când vorbim despre Holodomor,
vorbim, de fapt, despre o culme a degenerării relaţiilor interumane. De aceea, Holodomorul este o
pagină dureroasă de istorie a poporului ucrainean
din prima jumătate a secolului trecut.
Este şi de datoria noastră să nu uităm vreodată
crimele abominabile când oameni total nevinovaţi,
mai ales femei şi copii, au fost în mod voit exter-

Ucrainei a adoptat legea prin care Holodomorul
din 1932-1933 a fost declarat drept genocid, organizat deliberat de autorităţile centrale sovietice
împotriva naţiunii ucrainene. Preşedintele de
atunci al Ucrainei, Viktor Iuşcenko, a salutat hotărârea istorică a parlamentarilor ucraineni, menită să
ducă la restabilirea demnităţii naţionale a Ucrainei
şi a dreptăţii istorice, făcând totodată apel la comunitatea mondială să sprijine eforturile ţării pentru
cinstirea memoriei victimelor Holodomorului.
Holodomorul a fost recunoscut ca genocid al
poporului ucrainean de mai multe state şi guverne
ale lumii. În ultimele luni, după cum informează

Acum 85 de ani

minaţi prin înfometare. Ucrainenii au valorile lor,
care sunt ale civilizaţiei şi ale umanităţii. Ceea ce a
fost rău încercăm mereu să aducem în atenţia tuturor pentru ca omenirea să nu mai cunoască o tragedie asemănătoare.
Istoricii spun că Holodomorul din Ucraina a
fost provocat de Stalin, care a ordonat colectivizarea forţată a agriculturii şi i-a lipsit apoi pe ţărani
de orice ajutor, fiindu-le confiscate grânele şi toate
produsele de consum alimentare din gospodării. Se
estimează că în perioada cea mai grea a foametei
mureau în fiecare zi 25.000 de oameni. Adevărata
dimensiune a dezastrului a fost întotdeauna ascunsă în perioada Uniunii Sovietice, fiind adusă în
atenţia opiniei publice abia după câştigarea independenţei de către Ucraina, în 1991. Ţăranii
mureau fiindcă nu aveau ce mânca. Ei erau izolaţi
de restul lumii şi nu aveau nicio putere. Oamenii
din zonele ce aparţineau atunci de România şi
Polonia încercau să fie de ajutor ţăranilor din
Ucraina. Se cunosc multe cazuri când ajutoarele
venite de la români şi polonezi erau înapoiate în
ţara de origine: vameşii nu permiteau ca alimentele
să intre în Ucraina pe motiv că aveau „microbi şi
bacterii“.
Exterminarea în masă a milioane de oameni era
planificată dinainte şi în toate detaliile de către
regimul totalitar. Scopul imperiului a fost spulberarea oricăror posibilităţi de autodeterminare naţională a Ucrainei. Realizarea acestui scop includea
lichidarea acelui segment al societăţii care avea
conştiinţă naţională, îndeosebi a ţărănimii şi intelectualităţii. Profesorul american James Mace, un
cercetător remarcabil al Holodomorului, a intuit
foarte bine când a afirmat că punctul final urmărit
de autorităţile opresive din URSS în frunte cu
Stalin era „nimicirea ţărănimii ucrainene, a intelectualităţii ucrainene, a limbii ucrainene, a spiritului
ucrainean, a culturii şi istoriei ucrainene, lichidarea
Ucrainei ca atare“.
Acum 12 ani, la 28 noiembrie, Rada Supremă a

agenţia UNIAN, al zecelea stat şi Senatul SUA au
recunoscut că această mare tragedie din Ucraina
anilor 1932-1933 a fost un genocid al poporului
ucrainean.
Aşa cum am arătat mai sus, au murit multe
milioane de ucraineni, dar nu s-a reuşit eliminarea
tuturor ucrainenilor. Poporul ucrainean a supravieţuit, poporul ucrainean trăieşte în istorie şi a făcut
istoria. În ciuda suferinţelor teribile prin care au
trecut, astăzi în lume sunt mai mulţi ucraineni
decât în ajunul Holodomorului.
Comemorarea an de an a victimelor Holodomorului nu trebuie tratată ca o simplă trecere în revistă
a „ororilor istoriei“. Este necesar să le spunem tinerilor ce s-a întâmplat atunci şi să le insuflăm valori
care se opun cu fermitate oricăror manifestări de
tip inuman, pentru ca ele să nu se mai repete nicicând şi niciunde.
Anul acesta, ca şi în cei precedenţi, ziua comemorării victimelor Holodomorului a fost marcată
în România prin diferite acţiuni. Muzeul
Municipiului Bucureşti – Palatul Şuţu a găzduit, în
luna octombrie, expoziţia de fotografii „Foametea
din Ucraina anilor 1932-1933“, prezentarea ei la
Bucureşti fiind posibilă graţie Ambasadei Ucrainei
în România. Au rostit scurte cuvântări dl Adrian
Majuru, directorul Muzeului, şi Excelenţa Sa
Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la
Bucureşti.
La 17 noiembrie 2018, comemorarea victimelor
Holodomorului a fost marcată la biserica „Caşin“.
Numeroşi participanţi au fost rugaţi să aprindă
lumânări ale amintirii. Apoi au fost rostite, în ucraineană şi în română, rugăciunile pentru sufletele
martirilor de preoţii Dumitru Colotelo şi Gabriel
Cazacu. Serviciul religios s-a încheiat cu o impresionantă alocuţiune de rememorare a celor pieriţi
în Holodomor, rostită de dl Oleksandr Bankov,
ambasador al Ucrainei la Bucureşti.
Ion ROBCIUC
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Din agenda deputatului UUR
exerciţiului financiar al anului 2017, indisponibile
la data întocmirii bugetului de stat pe anul 2018.
Nu se va mai avea în vedere întregul excedent
al unităţilor administrativ-teritoriale înregistrat la
data de 31 decembrie 2017, ci doar acea parte a
excedentului care nu are destinaţie specială, exceptând sumele destinate implementării proiectelor care beneficiază de finanţare de fonduri externe nerambursabile şi cu sumele primite din
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului“.

De regulă ne străduim ca în această rubrică să
relatăm despre cele mai noi activităţi ale parlamentarului UUR. Nu vom face excepţie nici în
această ediţie. Totuşi, spaţiul limitat, ca în orice
publicaţie pe suport hârtie, ne-a constrâns, uneori,
să „sacrificăm“ o parte din informaţii. Unele dintre acestea prezintă, totuşi, interes, fie pentru anumite comunităţi locale ale ucrainenilor, fie pentru
o imagine cât mai corectă asupra funcţionării instituţiilor.
Vom încerca, în coloanele de faţă, să îmbinăm
cât mai echilibrat ultimele noutăţi ale agendei parlamentarului cu veşti din perioada anterioară care
aşteptau la rând la tipar.
GLASUL ROŢILOR DE TREN

Am relatat în numărul 355-356 despre demersurile deputatului nostru de a se relua circulaţia
anumitor trenuri locale din Banat. Între timp, dl
deputat a primit de la dl primar al comunei Maşloc, judeţul Timiş, următoarea scrisoare:
„Comuna Maşloc, reprezentată prin dl Ionel
Lupu, având funcţia de primar, vă aduce mulţumiri în numele meu şi al cetăţenilor din comuna
Maşloc pe care îi reprezint. Ca urmare a demersurilor efectuate de către dvs. pentru reintroducerea în circulaţie a unor trenuri, odată cu noul
mers al trenurilor care va intra în vigoare în luna
decembrie a.c. se va relua circulaţia pe ruta Timişoara Nord - Remetea Mică.
Trenurile de pe ruta respectivă sunt folosite şi
de elevii din ciclul profesional şi liceal, iar odată
cu desfiinţarea acestei rute, unii elevi ar fi în
imposibilitatea de a-şi continua studiile, dat fiind
faptul că nu toate liceele au internat pentru cazarea elevilor.
Cu consideraţie“.
Urmărim dacă Ministerul Transporturilor se va
ţine de cuvânt.

DESPRE DREPTURI
ŞI DESPRE ORDINE DE DREPT

Cititorii s-au obişnuit deja că deputatul UUR,
datorită cuprinderii naţionale a bazinului său electoral, are de rezolvat problemele cele mai diverse.
În vară, alegătorii i-au semnalat o anomalie. Unii
tineri ucraineni aleg carierea de poliţist cu dorinţa
de a o exercita după absolvire în localităţile din
care provin, dar această perspectivă nu se mai
împlineşte la repartizare. Intenţia lor uneşte dreptul ucrainenilor cu pondere semnificativă în anumite localităţi cu cerinţele ordinii de drept. Dl
deputat apreciază ca nefirească situaţia ca la repartizarea absolvenţilor şcolilor de poliţie să nu se
ţină seama şi de criteriul zonei natale.
În consecinţă, dl deputat Petreţchi s-a adresat
doamnei ministru al Afacerilor Interne, Carmen
Daniela Dan.
Printr-un răspuns detaliat, doamna ministru al
Afacerilor Interne a prezentat situaţia deficitului
de cadre, din pricina căruia nici repartizările nu
pot fi făcute ţinându-se seama de toate doleanţele,
prioritate având „eliminarea dezechilibrelor înregistrate la nivelul unităţilor în privinţa resurselor
umane“. Soluţia este eliminarea dezechilibrelor,
iar în acest sens doamna ministru expune domnului deputat o serie de măsuri concrete, din care
amintim:
*„Suplimentarea în anul şcolar 2017-2018 a
cifrelor de şcolarizare alocate Ministerului
Afacerilor Interne de la 1.434 la 8.190 pentru învăţământul postliceal; * ... Aprobarea deblocării
a 1823 de posturi ...; * Până la sfârşitul anului
2020 se urmăreşte să fie atinsă ţinta stabilită pentru acoperirea deficitului preponderent ...“.
UN RĂSPUNS NESATISFĂCĂTOR

În Maramureş, dar şi în alte zone pastorale, se
ivesc litigii între unii utilizatori ai păşunilor ceea
ce blochează încasarea subvenţiilor pentru întreţinerea pajiştilor respective. Totuşi, lucrările de
întreţinere sunt efectuate – este o obligaţie – dar
ECHILIBRAREA
după soluţionarea litigiilor de către instanţele
BUGETELOR LOCALE
judecătoreşti, funcţionarii APIA nu mai purced la
reexaminarea cererilor, ori o întârzie nepermis, în
În numărul 363-364 al „Curierului ucrainean“,
vreme ce fermierii continuă să se achite de îndatoam făcut publice fragmente din scrisoarea dlui
ririle lor.
deputat Nicolae Miroslav Petreţchi adresată
Dl deputat a adresat mai multe întrebări pe
Ministerului Finanţelor Publice prin care se semaceastă temă Ministerului Agriculturii şi Dezvolnalau disfuncţii în echilibrarea bugetelor locale
tării Rurale, dar răspunsul semnat de dl ministru
pentru anul în curs.
Petre Daea nu clarifică problema pusă.
La întrebarea adresată de la tribuna Parlamen Astfel, după expunerea unor generalităţi bine
tului, secretarul de stat din MFP, dl Attila Gyorgy,
ştiute despre Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru
a transmis un răspuns oficial din care reproducem
Agricultură (APIA), despre criteriile şi proceduriesenţialul:
le de eligibilitate la acordarea subvenţiilor, după
„Datele aferente anului 2016 utilizate la stabireproducerea in extenso a unor norme legale, se
lirea sumelor de echilibrare pentru anul 2018 vor
ajunge în finalul răspunsului să se repete exact
fi înlocuite cu datele rezultate în urma încheierii
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problema pusă:
„Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de
zile calendaristice de la primirea notificărilor, suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă
la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească”.
Dar asta era chiar problema pusă, că nu se reexaminează eligibilitatea după şi în funcţie de soluţia instanţei.
Pentru a reveni cu exemple concrete, dl deputat
Nicolae Miroslav Petreţchi îi invită pe cei care
s-au confruntat cu asemenea situaţii să comunice
datele pe care le cunosc Cabinetului său parlamentar.
ÎNCREDERE ÎN LUCIDITATE

De la tribuna Camerei Deputaţilor, domnul
Nicolae Miroslav Petreţchi a expus o declaraţie
politică pe care o putem aprecia ca fiind de mare
actualitate. Conţinutul ei îndeamnă la încredere,
dar şi la reflecţie:
„Domnule Preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Se apropie marea sărbătoare naţională a
României. Cetăţeni fideli patriei lor de adopţie,
etnicii ucraineni sunt cu inima şi cu gândul alături
de întreaga societate românească. Preţuim cu atât
mai mult convieţuirea într-un stat consolidat, cu
cât tensiunile geopolitice de strictă actualitate,
accentuate chiar acum, în Anul Centenarului,
impun şi mai mult ca România să fie şi să rămână
un stat consolidat.
Noi, ucrainenii, din această ţară, vedem în
conceptul de stat consolidat şi consecvenţa cu
care se asigură drepturi şi libertăţi minorităţilor
etnice. Vreau să confirm, de la această tribună,
adevărul că România se străduieşte să fie „un
exemplu de bune practici“ în domeniul drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor ei, indiferent de naţionalitate. Aşa este şi aşa este bine să rămână în continuare, indiferent de situaţia geopolitică sau de
anumite trepidaţii în relaţiile internaţionale.
Eventualele încercări de atragere sau de
împingere într-o competiţie de rele practici ar
avea efecte dintre cele mai nefericite.
Nu există cetăţean onest, majoritar etnic sau
minoritar etnic, care să dorească intrarea politicii
naţionale a României într-o cursă a relelor practici. Interesul comun este să întâmpinăm Sărbătoarea Naţională a României confirmând, în Anul
Centenarului, că suntem consecvenţi în bunele
practici democratice, că prin aceasta statul român
devine tot mai puternic şi respectat“.
LEGEA PENSIILOR

La închiderea ediţiei, fusese distribuit în
Camera Deputaţilor proiectul noii legi a pensiilor.
În răstimpul scurt până la predarea rubricii, am
aflat că deputatul UUR a propus un amendament
semnificativ pentru respectarea principiului echităţii, proclamat ca aflându-se la temelia viitoarei
reglementări.
Dl Petreţchi ne-a declarat că este în continuare
în aşteptarea oricăror sugestii ale alegătorilor.
Observator
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Comunicat
Din activitatea conducerii
Uniunii Ucrainenilor din România

În perioada 7 - 10 noiembrie 2018, la sediul
central al UUR, precum şi în alte locaţii din
Bucureşti au avut loc mai multe acţiuni cu participarea forurilor de conducere ale UUR, după
cum urmează: şedinţa de lucru a Prezidiului
UUR, şedinţa de lucru a Consiliului UUR, şedinţa de lucru a Comisiei pentru selecţia editurilor,
care vor publica cărţile propuse de Comisia de
specialitate şi de achiziţie a bunurilor mobile. În
ziua de 8 noiembrie 2018, membrii Consiliului
au participat la prima ediţie a Zilei Limbii
Ucrainene din România (Propunerea legislativă a
deputatului din partea minorităţii ucrainene,
Nicolae Miroslav Petreţchi, privind declararea
zilei de 9 noiembrie ca Zi a Limbii Ucrainene, a
fost adoptată de Camera Deputaţilor la 4 iulie
2018). La sărbătorirea Zilei Limbii Ucrainene în
România au participat reprezentanţi ai Parlamentului României, Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Culturii din România, Secretariatului
de Stat pentru Culte, ai consiliilor judeţene, primăriilor, inspectoratelor şcolare judeţene, şcolilor, Uniunii Ucrainenilor din România, reprezentanţi ai autorităţilor Administraţiei de Stat din
Kiev, Ivano-Frankivsk şi ai Ambasadei Ucrainei
în România, precum şi ai Consiliului Ucrainean
Mondial de Coordonare.
În zilele de 9-10 noiembrie, s-au desfăşurat
lucrările Conferinţei Internaţionale „Ucrainenii
din România. Istorie, contemporaneitate şi perspective“, concluziile şi rezultatele vor fi reflectate în presă separat.
În prima parte a lucrărilor Consiliului UUR a
fost analizat modul de utilizare de către filialele
judeţene şi, respectiv, de către comisiile UUR a
resurselor bugetare alocate pentru perioada
ianuarie - octombrie 2018 rezultând că activitatea
financiar-contabilă şi de evidenţă a bunurilor din
patrimoniul UUR de la nivelul organizaţiilor şi al
filialelor se desfăşoară conform reglementărilor
în vigoare şi a dispoziţiilor primite de la conducerea UUR prin organele financiar-contabile.
Lucrările şedinţei au continuat cu prezentarea
şi discutarea devizelor estimative (22 devize)
pentru activităţile planificate a se desfăşura în
luna decembrie, conform Planului de acţiuni culturale aprobat de Consiliul UUR la finele anului
trecut. În principal, acţiunile planificate a se desfăşura în luna decembrie a.c. se referă la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni pentru marcarea Zilei Minorităţilor Naţionale, a unor tradiţii şi
obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă, sărbătorirea unor personalităţi ucrainene etc. Sumele
solicitate pentru aceste acţiuni s-au înscris în
general în limitele planificate iniţial (în unele
situaţii solicitându-se majorarea sumelor propuse
iniţial), fiind aprobate de către Consiliu în totalitate.
În acelaşi context, au fost analizate şi aprobate
un număr de 31 de referate de necesitate prin care
se solicita alocarea unor sume de bani pentru
achiziţia de costume populare, echipament sportiv şi instrumente muzicale pentru formaţii artistice şi sportive ale organizaţiilor UUR, a unor
obiecte de mobilier, piese de schimb pentru autoturismele UUR, servicii în folosul UUR, realizarea unor materiale de promovare a UUR, cheltuieli gospodăreşti şi de altă natură, care se înscriu
în limitele fondurilor existente ale bugetului
aprobat şi a legislaţiei în vigoare, fiind aprobate
în totalitate, cele pentru care au fost înaintate şi
documentele însoţitoare necesare, pentru celelalte urmând ca filialele în cauză să trimită documentele cerute de legislaţia în vigoare.

Curierul UCRAINEAN

Discuţii serioase, pline de conţinut cu concluzii şi sarcini pentru viitor s-au purtat în ce priveşte situaţia elevilor care studiază în limba ucraineană. Preşedinţii de filiale, în luările de cuvânt,
au prezentat situaţia învăţământului în limba
ucraineană (numărul elevilor care învaţă în limba
ucraineană este în scădere, iar nivelul de pregătire, în multe cazuri, lasă de dorit), greutăţile ce se
întâmpină şi măsurile ce se impun a fi luate la
nivelul conducerii UUR, al filialelor, al inspectoratelor şcolare şi mergând până la profesorii care
predau în limba ucraineană.
Analizând chestiunile legate de investiţii, preşedinţii filialelor Suceava, Satu Mare, Maramureş, Timiş au prezentat investiţiile care au fost
planificate a se realiza în acest an şi stadiul întocmirii documentelor pentru fiecare investiţie în
parte. În raport de stadiul întocmirii documentelor, Consiliul a stabilit preşedinţii sus-menţionaţi
să finalizeze dosarele pentru aceste investiţii,
prin parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de
reglementările în vigoare (cu această ocazie au
fost reamintiţi paşii de urmat în realizarea unor
investiţii), inclusiv avizul juristului UUR, după
care să se treacă la realizarea lor cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
În continuarea lucrărilor şedinţei, preşedinţii
filialelor şi ai comisiilor UUR au prezentat
rapoarte de activitate în care s-au referit cu date
concrete la modul cum au fost organizate şi s-au
desfăşurat activităţile planificate până la data
şedinţei (ce activităţi planificate nu s-au desfăşurat şi din ce motive, dacă s-au încadrat în limitele
bugetare aprobate, ce acţiuni urmează a se desfăşura până la sfârşitul anului), situaţia membrilor
din cadrul organizaţiilor etc.
Prezentarea, analizarea şi finalizarea propunerilor pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al
UUR pe anul 2019 şi în perspectivă până în anul
2024 a ocupat cea mai mare parte a timpului avut
la dispoziţie în cele două zile de lucru. În final,
Consiliul a aprobat proiectul de buget pe anul
2019 şi Planul de principiu al acţiunilor culturale
pentru acelaşi an (stabilindu-se suma totală pentru această categorie bugetară pentru fiecare filială şi comisie), urmând ca filialele (comisiile) să
refacă planurile de acţiuni pentru suma aprobată
şi să le înainteze la UUR.
Un punct separat al şedinţei, devenit permanent şi plin de conţinut, l-a constituit raportul de
activitate prezentat de dl Petreţchi Miroslav
Nicolae, deputat al minorităţii noastre în
Parlamentul României. Probleme în detaliu vor fi
reflectate în rubrica specială „Din agenda deputatului UUR“.
La ultimul punct al ordinii de zi, preşedintele
UUR, dl Nicolae Miroslav Petreţchi, a prezentat
o serie de invitaţii primite din partea partenerilor
din ţară şi, respectiv, din Ucraina pentru a participa la congres, acţiuni culturale, festivaluri, reuniuni, consfătuiri etc., care au fost analizate stabilindu-se participanţii la fiecare acţiune în parte,
precum şi condiţiile de participare.
La încheierea lucrărilor şedinţei, Consiliul a
adoptat hotărâri şi decizii pentru fiecare dintre
problemele discutate şi măsurile adoptate, acestea fiind semnate de către membrii Consiliului.
Următoarea şedinţă de lucru a Consiliului va
avea loc la o dată şi în locaţia ce vor fi comunicate în timp util filialelor.
Victor HRIHORCIUC,
vicepreşedintele UUR

Noiembrie

Ce An! Ce Lună!
Şi ce de suflet se revarsă
dintre nori...!
Da..., oamenii îs trecători.

E luna-n care mama mă suna
Să-mi spună „La multi ani!“
De ziua mea.

În anul ăsta, însă...printre stele
Eu „am zărit surâsul“ mamei mele
Şi am ales în loc de
plânsete deşarte
Să îmi adun trei gânduri
într-o carte.
S-acopăr cartea doar
cu frunze arămii
Ca dorul să-l trimit peste câmpii,
Să înţeleg că totu-i omenesc,
Să pot, Noiembrie,
să te iubesc!

Claudia SEMCIUC
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Limba ucraineană
în veşmânt de sărbătoare

Pentru prima dată în România, la 9 noiembrie
2018, a fost sărbătorită Ziua Limbii Ucrainene.
Propunerea legislativă a deputatului Uniunii
Ucrainenilor din România, Nicolae Miroslav Petreţchi, privind declararea zilei de 9 noiembrie ca
Zi a Limbii Ucrainene, a fost adoptată de Senat la
25 aprilie 2018, aceasta fiind prima Cameră sesizată, şi de Camera Deputaţilor, în calitate de for
decizional, la 4 iulie 2018. Decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii
Ucrainene a fost semnat de preşedintele Klaus Iohannis la 26 iulie, iar Legea 213/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 664 la 31 iulie
2018.
Potrivit Legii 213/2018 pentru instituirea
acestei zile, anual, cu prilejul sărbătorii Zilei
Limbii Ucrainene în localităţile în care trăiesc
membri ai comunităţii ucrainene, se pot organiza
manifestări culturale dedicate acestei sărbători,
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale interesate putând sprijini logistic şi/sau financiar
organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi
acestei zile. De asemenea, în instituţiile de învăţământ în care se predă limba ucraineană ca limbă
maternă, se pot organiza manifestări culturale
dedicate acestei sărbători.
De ce a fost aleasă tocmai ziua de 9 noiembrie
pentru a fi sărbătorită limba ucraineană? Deoarece Ziua scrierii şi limbii ucrainene este o sărbătoare marcată anual în Ucraina la data de 9 no-

naţională şi alimentaţia sănătoasă. A urmărit permanent ca elevii să folosească corect limba ucraineană în procesul comunicării orale şi scrise. Prin
conţinutul lecţiei şi prin diversitatea sarcinilor de
lucru, doamna profesoară i-a provocat pe elevi să
citească corect, cursiv şi expresiv; să recunoască
tradiţiile culinare specifice propriei etnii; să descopere diversitatea şi importanţa sănătăţii în gastronomia ucraineană; să manifeste interes faţă de
tradiţiile şi obiceiurile etniei ucrainene. Folosirea

unor resurse procedurale diverse: explicaţia, conversaţia, lectura, descoperirea, problematizarea,
eseul de 5 minute, precum şi decorarea sălii de
clasă specific temei, i-a făcut pe elevii clasei a
V-a să participe activ la lecţie, să coopereze cu
colegii de grupă. Multe dintre răspunsuri au fost
date pornind de la experienţe proprii de viaţă
ceea ce înseamnă că elevii şi-au exprimat din plin
identitatea lingvistică şi culturală. O lecţie cu
aromă culturală, educativă şi culinară care s-a
încheiat cu degustarea felurilor de mâncare tradiţională pregătite de elevi cu ajutorul părinţilor“.
Doamna directoare Secstilia Gherasă a concluzionat că ,,…a fost o lecţie frumoasă care a
valorificat bogăţia culturală locală“.
Manifestările dedicate sărbătoririi limbii
ucrainene la Şcoala Gimnazială din Bălcăuţi au
continuat cu activitatea extracurriculară Ziua
Limbii Ucrainene. Au participat la activitate elevii ciclului primar şi gimnazial, pregătiţi de
doamnele profesoare Mihaela Pintrijel, Anca
iembrie, fiind oficializată în 1997 printr-un decret Ştiubianu, Narcisa Cîrstean şi Lăcrămioara
al fostului preşedinte al Ucrainei, Leonid Grigorciuc.
Kucima.
Doamna profesoară de istorie – geografie MiŞcoala Gimnazială din Bălcăuţi s-a numărat haela Pintrijel a pregătit un material PPT despre
printre instituţiile din România care au îmbrăcat Ucraina. Le-a vorbit elevilor şi părinţilor prezenţi
haine de sărbătoare în ziua de 9 noiembrie.
în sală despre destinul limbii ucrainene de-a lunActivitatea a debutat cu susţinerea unei lecţii gul timpului, ilustrându-şi discursul cu idei din
demonstrative în cadrul Comisiei ,,Limbă şi Co - cartea „Adevărul nu este niciodată dulce“, scrisă
municare“ de către doamna profesoară de limba de Irina Farion, deputat în Rada Supremă a
ucraineană, Anca Ştiubianu. Lecţia cu titlul Ucrainei.
,,Mâncăruri tradiţionale ucrainene. Alimentaţia şi
Doamna profesoară de limba ucraineană Anca
sănătatea“ a avut drept scop ,,cunoaşterea bogă- Ştiubianu a pregătit cu elevii clasei a III-a un proţiilor spirituale specifice etniei ucrainene“.
gram artistic, elevii recitând poezii despre limba
La finalul orei de curs, responsabilul Comisiei maternă şi interpretând cântece ucrainene. În
,,Limbă şi Comunicare“, profesoara Lăcrămioara cuvântul său, doamna profesoară a subliniat
Grigorciuc, a spus: ,,Doamna profesoară Anca importanţa limbii materne în viaţa omului, contriŞtiubianu şi-a construit demersul didactic folo- buţia acesteia la dezvoltarea personalităţii elevisind metoda proiectelor. I-a stimulat pe elevi să lor şi rolul pe care-l are familia şi şcoala în păsparticipe la interacţiuni verbale având ca tematică trarea şi cultivarea valorilor limbii materne.
bucătăria tradiţională ucraineană, bucătăria interUn moment poetico-muzical au pregătit şi eleÎntr-o zi frumoasă de toamnă târzie, duminică,
21 octombrie a. c., satul Lunca la Tisa şi-a sărbătorit fiii şi fiicele satului, având ca invitaţi colective artistice din localităţile ucrainene ale judeţului Maramureş şi din judeţul vecin Suceava – an samblul de cântece şi dansuri ,,Cervona kalyna“
din Negostina, dar şi din Ucraina Subcarpatică,
care s-a prezentat cu o formaţie instrumentală
populară, încântând prin evoluţia sa publicul prezent.
Pe scena desfăşurată în aer liber şi-au dat concursul formaţii artistice din localităţile ucrainene:
Poienile de sub Munte, Repedea, Valea Vişeului,
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Bocicoi, Rona de Sus, Remeţi şi Lunca la Tisa.
Începând cu grupurile vocale ale copiilor şi adulţilor, continuând cu trupe de dansuri populare
ucrainene şi încheind cu corul mixt „Vocile
Ronei“, toţi au fost la înâlţime şi au confirmat
încă o dată că viaţa culturală, obiceiurile, datinile
ucrainenilor sunt vii şi vor exista în timp datorită
acestor oameni inimoşi, animatori locali, conducători ai grupurilor, cadre didactice, elevi, oa-

vii clasei a VIII-a, coordonaţi de doamna profesoară de limba ucraineană Narcisa Cîrstean.
Elevii clasei a VII-a, sub îndrumarea doamnei
profesoare de limba română, Lăcrămioara Grigorciuc, au valorificat temele pentru acasă la disciplina Istoria şi tradiţiile minorităţii ucrainene în
scrierea unui material despre limba ucraineană şi
despre paşii parcurşi în transformarea unei propuneri legislative în decret privind promulgarea
Legii pentru instituirea Zilei Limbii Ucrainene.
Despre activitatea extraşcolară Ziua Limbii
Ucrainene doamna directoare Secstilia Gherasă a
spus: ,,O activitate deosebită, cum sunt toate activităţile organizate în şcoala noastră. Mă bucur
foarte mult când văd că multe cadre didactice îşi
canalizează energiile pentru a păstra vie moştenirea străbunilor. Le felicit pe doamnele profesoare
care s-au implicat în pregătirea acestei activităţi.
Adaug faptul că o parte din elevii noştri – însoţiţi
de domnul profesor Petru Şoiman – reprezintă
şcoala noastră la manifestările dedicate acestei
sărbători care au loc la Bucureşti“.
Într-adevăr, profesorilor de limba ucraineană
şi părinţilor le este încredinţată o misiune nobilă,
în care sensibilitatea şi responsabilitatea se îm pletesc la un superlativ absolut . În contextul globalizării şi al migraţiei, rolul limbii în formarea
identităţii culturale devine unul major. Societatea
umană a suferit schimbări majore: dacă în societatea tradiţională identitatea unei persoane era
predestinată şi bazată pe nişte criterii cum ar fi:
locul naşterii, familia, religia etc. şi rămânea neschimbată pe tot parcursul vieţii, în societatea
modernă, mobilitatea socială a dus la dizolvarea
modelului tradiţional, iar noţiunea de identitate şi
apartenenţă s-a îmbogăţit cu noi semnificaţii şi
reprezentări.

Suntem furaţi de mirajul mercantilului – acest
zeu al societăţii contemporane – şi uităm tot mai
des că „Limba este tezaurul cel mai preţios pe
care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul
cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care
merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile
ce-l primesc. Ea este cartea de nobleţe, testimoniul de naţionalitate a unui neam, semnul caracteristic prin care membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume,
lanţul tainic ce-i leagă împreună şi-i face a se
numi fraţi, altarul împrejurul căruia toţi se adună
cu inimi iubitoare şi cu simţirea de devotament
unii către alţii“ (Vasile Alecsandri, „Convorbiri
literare“, 1876).
Lumea actuală e un mozaic cameleonic.
Suntem cetăţeni multiculturali ai unei lumi unite
prin diversitate. Este foarte important ca în aceste
circumstanţe să nu ne pierdem identitatea.
Convalia HREHORCIUC

meni cu profesii diferite, dar care îmbrăţişează
cultura şi spiritualitatea ucraineană.
Gazda acestei frumoase acţiuni a fost grupul
vocal din Lunca la Tisa, condus de două inimoase surori: doamna Ciubica Maria şi doamna
Sambor Anna.
Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără
aportul UUR Maramureş condus de dl Miroslav
Petreţchi, preşedintele filialei. De remarcat prezenţa domnului preşedinte UUR, deputatul
Nicolae Miroslav Petreţchi, dar şi a conducerii
organizaţiilor locale.
Iaroslava ŞtElIaC
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Din cronica evenimentelor cultural-ştiinţifice
şi spirituale ale ucrainenilor din Bucureşti
„zilele Culturii Slave“

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din
cadrul Universităţii Bucureşti a organizat, pentru
prima oară, în luna mai a acestui an, săptămâna
culturilor slave când comunitatea ucraineană, ca
şi toate celelalte comunităţi slave din România, a
beneficiat de o atenţie specială prin desfăşurarea
unei izbutite „Zile a Culturii Ucrainene“, susţinu-

te de UUR şi de Ambasada Ucrainei. În luna septembrie, însă, aceeaşi facultate, împreună cu
Asociaţia Slaviştilor din România şi Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, au desfăşurat, în
zilele de 21 şi 22 septembrie, tradiţionalele deja şi
de mult cunoscutele „Zile ale Culturii Slave“,
printr-un simpozion ştiinţific internaţional. De
această dată, deoarece au avut loc într-un an aniversar pentru România, ele au primit un titlu
sugestiv: „Slaviştii în Centenarul Marii Uniri.
Slavistica românească şi dialogul culturilor
2018“, prilej cu care au fost dezbătute câteva teme interesante pentru acest domeniu: studiul limbilor şi culturilor slave în Europa, perspective şi
provocări în lingvistică, noi metode şi abordări
ale fenomenelor literare, mentalităţi, etnicitatea
slavilor etc.
A devenit pentru noi o frumoasă tradiţie ca
atunci când la acest simpozion internaţional sunt
invitaţi să participe mari profesori de la diverse
universităţi din patria-mamă, aceştia să fie invitaţi de către UUR – Bucureşti, ca parteneri ai
facultăţii, să ia parte şi la un eveniment propriu „Seară de literatură ucraineană“ – cu scopul de a
obţine informaţii despre diverşi scriitori aniversaţi/comemoraţi în cursul acelui an în Ucraina,
scriitori mai puţin cunoscuţi în ţara noastră sau
despre care putem afla lucruri inedite.
Şi dacă anul trecut a fost prezentat doar unul
dintre scriitori ucraineni aniversaţi, bucovineanul
Osyp Makovei, în această ediţie, ne-au
fost prezentaţi, în seara zilei de 22 septembrie, patru scriitori sărbătoriţi în
cursul anului 2018: Sidonia Nikorovyci, Evhenia Iaroşynska, Borys Hrincenko şi Oleksandr Oles, dintre care
cele două doamne au avut origine
bucovineană şi au fost, într-un fel, descoperite şi prezentate de domnul profesor Volodymyr Antoficiuk din Cernăuţi
(lucrările ample despre creaţiile lor au
fost deja tipărite în revista noastră de
literatură „Naş holos“).
Profesorii care ne-au onorat cu prezenţa în sala festivă a Uniunii Ucraine nilor – filiala Bucureşti din B-dul
Magheru au fost, în afară de cel mai
sus-menţionat: doamnele Oksana Ivasiuk şi Alla
Agafonova de la Universităţile din Kiev şi
Cernăuţi, cunoscute nouă şi de la alte întruniri
tematice similare.
Ca oaspeţi de onoare ai serii au fost: din partea
Ambasadei Ucrainei – dl ministru-consilier Iev hen Levyţkyi, prof. dr. Octavia Nedelcu, director
al Departamentului de Filologie Rusă şi Slavă,
reprezentanţii UUR: domnul prim-vicepreşedinte
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Moisei Bogdan şi soţia sa Irina, redactor-şef al
revistei „Naş holos“, domnul vicepreşedinte şi şef
al Comisiei de Cultură, Mihai Traista, care au şi
rostit frumoase şi pline de conţinut cuvinte de
salut.
Unele aspecte ale vieţii şi activităţii celor
patru scriitori au fost demonstrate şi printr-un
videoproiector care a fost utilizat cu pricepere de
noul nostru membru al organizaţiei, studentul
Adrian Boda. Audiţii ale cântecelor pe
versurile poetului Oleksandr Oles au
fost, de asemenea, gustate de publicul
cald şi deschis.
Câteva poezii ale scriitorilor ucraineni, traduse în limba română, au fost
recitate cu măiestrie, ca-ntotdeauna la
astfel de evenimente literare, de către
talentata actriţă Doina Ghiţescu.
Reprezentanţii noii generaţii de
ucraineni ai Capitalei, fraţii Nicolae şi
Nadia Pancec, nepoţeii mei, au recitat şi
ei poezii ucrainene şi au cântat cu patos!
Toţi cei implicaţi în program au fost răsplătiţi cu vii aplauze, cu flori şi diplome.
La finalul manifestării, UUR a oferit,
într-o atmosferă destinsă şi familială, distinşilor
oaspeţi din Ucraina, precum şi tuturor participanţilor, o cină festivă cu specific românesc (de la
care nu au lipsit gustoasele sarmale cu mămăliguţă), secondată fiind de preamelodioasa noastră
muzică populară ucraineană.
„Seara de literatură ucraineană“, precum şi
întreaga activitate organizată în colaborare cu
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, s-a
dovedit a fi, şi de această dată, o reuşită şi un prilej de plăcută încărcătură emoţională.

UUR, despre publicaţiile şi cărţile ucrainene editate în decursul acestei perioade de timp. Am avut
ca invitată din Bucovina pe huţulca Maria Gorban, talentata încondeietoare de ouă care a făcut o
interesantă demonstraţie master-classe.
După un scurt coffee-break, servit în holul clădirii, ne-am îndreptat spre scena muzeului unde
am deschis spectacolul de muzică şi dans popular
ucrainean. A dansat cunoscutul ansamblu ucrainean „Kozaciok“ din Bălcăuţi şi formaţia vocală
de femei „Widymo“, sosită tocmai din oraşul Sianok (Polonia). Spectacolul a avut succes deosebit
şi a adunat, într-o clipită, mult public spectator la
muzeu care i-a răsplătit pe talentaţii artişti cu vii
şi îndelungi aplauze. După terminarea spectacolului am plecat cu toţii în vizită la casa ucrainenilor-huţuli din acelaşi muzeu unde ne-a fost pre-

zentat de către dna Ala Movileanu, şefa acestui
sector muzeal, istoricul casei tradiţionale achiziţionate din satul bucovinean Breaza (judeţul Suceava) şi deschise în cursul anului trecut, care se

„zilele Culturii Ucrainene“

Proiectul UUR „Zilele Culturii Ucrainene“,
programat să se desfăşoare vara, imposibil de realizat în plin sezon estival, a trebuit să fie amânat
pentru toamnă şi asociat cu o altă acţiune legată
de „Sărbătoarea Pocroavelor la ucraineni“.
Aşadar, în data de 13 octombrie, la Muzeul
Naţional al Satului, în sala „Victor Ion Popa“, a
avut loc deschiderea festivă a „Zilelor Culturii
Ucrainene“ când a fost vernisată Expoziţia de artă
populară ucraineană (ouă încondeiate, broderii şi
costume tradiţionale ucrainene), de carte şi publicaţii ale UUR. A urmat apoi masa rotundă pe
tema „29 de ani de cultură ucraineană în Bucureşti“ în cadrul căreia am avut bucuria să fiu prezentatoare.

află pe aleea minorităţilor naţionale. Am putut admira frumoasele obiecte tradiţionale, cu specific
huţul, expuse în această casă cu totul deosebită.
Către seară, toţi participanţii din afară, precum
şi Comitetul UUR-Bucureşti şi simpatizanţii s-au
adunat la sediul UUR din B-dul Magheru, pentru
a ne putea prezenta activitatea culturală a filialei,
pentru a ne împărtăşi din experienţă tuturor celor
prezenţi şi a le oferi oaspeţilor diplome de participare. La sfârşit, s-a servit o masă specific românească, s-a cântat, ca de obicei, ucraineşte, după
care toţi oaspeţii s-au îndreptat spre hotel, fiindcă
a doua zi participau la un alt eveniment de seamă.

„Pocroavele, hramul Bisericii
ortodoxe «Petru Movilă» din
Bucureşti şi marea sărbătoare
a căzăcimii ucrainene“

Acest eveniment au salutat mai mulţi oaspeţi
de onoare, printre care: gazda muzeului, doamna
Aurelia Tudor, director ştiinţific, de patrimoniu şi
ca mesager al doamnei directoare Paula Popoiu,
doamna consilier superior Magdolna Grosu de la
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, fostul
director al aceluiaşi minister, Carol Koenig, vicepreşedintele UUR, domnul Mihai Traista care a şi
vorbit, ca şef al Comisiei de Cultură în cadrul

La 14 octombrie, când Biserica ortodoxă
ucraineană prăznuieşte „Pocroavele“ (Acoperământul Maicii Domnului), Biserica „Petru Movilă“ din Drumul Taberei a fost plină cu enoriaşi,
reprezentanţi ai Ambasadei Ucrainei în România,
oaspeţi din ţară, din Ucraina şi din Polonia. Toţi
participanţii au fost aşteptaţi la hram de către cei
doi preoţi slujitori: părintele paroh Dumitru
Colotelo şi oaspetele de onoare, părintele Gheorghe Sacaluş, însoţit de distinsa doamnă preoteasă
Maria, sosiţi tocmai din satul maramureşan Valea
Vişeului.
(Continuare în pagina a 6-a)

Iaroslava-Oresia COlOtElO,
preşedinte al UUR – filiala Bucureşti
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Slujba religioasă s-a desfăşurat într-o atmosferă înălţătoare, în care strana bisericii noastre, condusă de dl prof. Fedir Popovici, secondat de Vladimir Malcovici, s-a întrecut parcă pe sine, vrând
să nu se dea bătută în faţa cântărilor ucrainene ale
formaţiei corale „Widymo“, conduse profesionist
de doamna preoteasă a Bisericii ortodoxe din
Sianok (Polonia), Marianna Jara. Preoţii, în slujirea liturghiei şi în predicile lor pline de învăţăminte, au bucurat spiritual inimile celor veniţi la
hram.
După terminarea slujbei, ne-am îndreptat cu
toţii la o agapă frăţească care a avut loc la un restaurant din cartierul Crângaşi. În salonul restaurantului am desfăşurat şi o masă rotundă pe tema
semnificaţiei sărbătorii „Pocroavelor“ la ucraineni. Salutul din partea UUR şi a reprezentantului ei în Parlamentul României, a dlui Nicolae
Miroslav Petreţchi, l-a transmis scriitorul Mihai
Traista, vicepreşedinte al UUR şi prim-vicepreşe-

dinte al filialei Bucureşti. Despre prăznuirea Pocroavelor a vorbit, cu mult profesionalism, dl
prof. dr. Ioan Robciuc, de la care am putut afla
multe lucruri inedite cu privire la felul cum este

întâmpinată în Ucraina această sărbătoare – din
punct de vedere religios, dar şi popular, tradiţional, despre modul pios de cinstire a Maicii Dom-

Conferinţa Internaţională pe tema
„Sicea Transdunăreană, factor de consolidare
a prezenţei ucrainene în Dobrogea de Nord“

Urmare a colaborării fructuoase între filiala
noastră şi profesorul Viaceslav Kuşnir, decanul
Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii
„I.I. Mecinykov“ din Odesa, am stabilit de comun
acord pregătirea şi desfăşurarea unei ample conferinţe cu participare internaţională, pe o temă
generoasă, şi anume „Graniţa ucraineană, expresie a multiculturalităţii tradiţionale“ care să se
desfăşoare în două etape, la Odesa şi Tulcea, iar
tema conferinţei de la Tulcea a fost „Sicea
Transdunăreană, factor important al consolidării
prezenţei ucrainene în Dobrogea de Nord“.
Astfel, conform planificării, în perioada 10-11
septembrie 2018, s-a desfăşurat prima etapă în
cadrul Universităţii din Odesa, iar în perioada
13-14 septembrie, cea de-a doua parte, la Tulcea.
Ne-au onorat cu prezenţa profesori universitari, cercetători, istorici din Ucraina şi România,
care prin comunicările prezentate au adus în atenţia publicului participant la conferinţă, ultimele rezultate ale cercetărilor, dar mai ales multe
noutăţi legate de cultura şi tradiţia ucraineană,
în special în zona de graniţă, precum şi influenţele reciproce de-a lungul timpului.
Tema centrală pe care am abordat-o la
Tulcea a fost „Sicea Transdunăreană, factor
important al consolidării prezenţei ucrainene
în Dobrogea de Nord“; 190 de ani de la încetarea funcţionării Sicei Transdunărene“, în
cadrul căreia „Sicea de la Dunavăţ a fost în
centrul discuţiilor“. Rând pe rând am fost
martorii unor date şi informaţii interesante
legate de sosirea, peregrinările, suferinţele şi
viaţa cotidiană a cazacilor zaporojeni şi a
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ucrainenilor sosiţi aici în „bejenie“ în acele valuri
de emigraţie, chiar înainte de anul 1709, anul desfăşurării bătăliei de la Poltava, când în urma
înfrângerii cazacilor de către trupele ţariste, au
fost semnalate primele cete de cazaci, care au iernat de-a lungul Dunării până la Caterlez. Astfel,

am auzit noutăţi despre organizarea sicei, aspecte ale vieţii din
sice, pregătirea şi desfăşurarea
unor campanii militare, dar şi
multe fapte interesante legate de
trădarea lui Iosif Hladki, ultimul
hatman care, în 1828, „convins“
cu onoruri şi bani şi alte câştiguri materiale, a ales cartea trădării, când, împreună cu 215
cazaci şi în jur de 300 de ucraineni şi alte naţii, a ales să treacă
de partea Imperiului ţarist generând consecinţe extrem de grave

nului de către căzăcimea ucraineană, pentru care
icoana cu Acoperământul Maicii lui Dumnezeu
era nedespărţită, oriunde i-ar fi dus soarta. S-a
putut afla, astfel, că această sărbătoare este dublată şi de altele în Ucraina, când au loc diverse
manifestări speciale: Ziua Apărătorului Patriei şi
Ziua Armatei de Eliberare (UPA). Domnul Ionuţ
Mutu, prezent la manifestare, a abordat această
temă din punct de vedere istoric, vorbind despre
reprezentanţii căzăcimii ucrainene, mari cinstitori şi ei ai „Pocroavelor“. Eu am avut rolul de a
modera această frumoasă întâlnire cultural-spirituală de la care credincioşii noştri cu greu s-au
putut despărţi. Mai ales că ea a fost presărată şi
de câteva frumoase momente artistice, prin
evoluţia ansamblului „Kozaciok“ şi a formaţiei
corale de excepţie „Widymo“ din Polonia, care a
cântat atât pricesne religioase, cât şi melodii populare ucrainene minuţios prelucrate. Dansul
tineretului de la „Kozaciok“, fie şi fără costume
populare, de această dată a impresionat pe toţi cei
prezenţi la manifestare. Actriţa Doina Ghiţescu,
simpatizanta organizaţiei noastre, nu ne-a lipsit
nici domnia sa de câteva momente artistice vesele şi antrenante. Seara s-a încheiat cu multă voie
bună şi bucurie spirituală, aşa cum doar această
sărbătoare, prin semnificaţia ei, ţi le poate conferi.

pentru cazacii şi ucrainenii rămaşi în zona
Dobrogei de Nord, consecinţe care au constat în
uciderea a peste 1000 de cazaci, împrăştierea a
încă 2000 prin bălţile Deltei şi distrugerea pentru
totdeauna a Sicei căzăceşti.
A doua zi, am avut plăcerea să prezentăm participanţilor două lucrări interesante, şi anume:
Mihai Tiuliumeanu „Cazacii din Dobrogea, o
istorie uitată“ şi Virgil Riţco „Sărbători popularcreştine ale ucrainenilor din Dobrogea“ a căror
prezentare a stârnit un interes deosebit prin documentarea şi seriozitatea lucrărilor.
O menţiune deosebită se cuvine domnului profesor Virgil Riţco care prin această lucrare oferă
cititorului o privire de ansamblu asupra datinilor
ucrainene din Dobrogea, datini care se mai întâlnesc încă în satele unde locuiesc etnici ucraineni
(Teliţa, Letea, Caraorman, Sf. Gheorghe, Ciucurova, Pardina, Crişan, Chilia Veche etc.). După
prezentarea celor două cărţi şi discuţiile pe marginea acestora, împreună cu participanţii la conferinţă ne-am deplasat la Dunavăţul de Sus unde
oaspeţii noştri au luat contact la propriu cu locul
unde acum 180 de ani funcţiona Sicea
Transdunăreană, am vizitat monumentul ridicat
de UUR în memoria acestora, am vizitat biserica
din localitate, dar şi o interesantă expoziţie în
cadrul muzeului sătesc amenajat în fosta
Şcoală Gimnazială din sat unde am beneficiat de o interesantă şi aplicată prezentare a
doamnei Camelia Ivanov care, deşi este de
etnie română, s-a aplecat cu dragoste şi
pasiune în a pune bazele acestui interesant şi
original muzeu, iar exemplul ei merită cu prisosinţă să fie urmat şi de noi, acolo unde mai
găsim câte ceva rămas de la înaintaşii noştri.
La finalul conferinţei a fost adoptată o
rezoluţie a acestei acţiuni importante şi a fost
editat un catalog al temelor prezentate în
cadrul conferinţei atât la Odesa, cât şi la
Tulcea.
Dumitru CERnEnCU
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„Toamna,
frumoasă
şi darnică…

În data de 23 octombrie la Şcoala Gimnazială
Bălcăuţi s-a depănat povestea anotimpului toamna. Uşa Cabinetului de limba şi literatura română/ucraineană a fost larg deschisă pentru elevii
din clasele I, a III-a şi a VII-a. Aceştia, împreună

cu doamnele profesor Anca Ştiubianu şi Lăcrămioara Grigorciuc, s-au implicat în organizarea
proiectului educaţional „Toamna, frumoasă şi
darnică...“.
Această activitate extracurriculară a venit în
întâmpinarea elevilor ca o modalitate eficientă de

Eveniment editorial

iniţiere în cunoaştere, de formare culturală, de
punere în valoare a unor abilităţi de care dau
dovadă şi a avut ca obiectiv general dezvoltarea
abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi de
lucru în echipă, prin antrenarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor şi a unor membri ai
comunităţii locale în derularea unor activităţi
educative, de creaţie şi de cultură. Obiectivele
specifice se referă la folosirea darurilor naturii în
crearea unor produse noi; dezvoltarea şi stimularea expresivităţii, imaginaţiei şi a creativităţii elevilor; valorificarea experienţei cadrelor didactice
în abordarea activităţilor extracurriculare; încurajarea iniţiativei individuale şi de grup.
Elevii clasei a III-a au pregătit o scenetă despre rodnicia toamnei în limba ucraineană. Elevii
clasei I au recitat poezii şi au cântat cântece în
limba lor maternă. Cei dintr-a VII-a au citit propriile lor creaţii cu tematică autumnală. Armonia
de culori şi bogăţia roadelor toamnei n-a fost surprinsă doar în cuvinte, ci şi în lucrări plastice care
au dat naştere unei expoziţii.
Rezultatele muncii elevilor au fost apreciate
de cadrele didactice şi de elevii din şcoală, precum şi de părinţii prezenţi la activitate. La finalul
activităţii, cu toţii s-au înfruptat din bunătăţile
pregătite.
Rabrindranath Tagore spunea că „...la orice
vârstă, omul este o fiinţă care se hrăneşte cu
poveşti. De aceea, avuţia povestirilor, pe care au
strâns-o oamenii de pe tot globul, din casă în
casă, din secol în secol, fie în vorbă, fie şi în scris,
a depăşit celelalte avuţii omeneşti“. Ceea ce
înseamnă că depănând poveştile toamnei în
cadrul proiectului educaţional „Toamna, frumoa-

să şi darnică...“ ne-am îmbogăţit sufletul cu metafore autumnale care ne-au făcut să gândim că
niciodată toamna nu fu mai frumoasă... asta şi
datorită nouă – elevi, profesori şi părinţi – care
ne-am afirmat creativitatea, imaginaţia şi originalitatea.
Convalia HREHORCIUC

„Pod fără balustradă“

anume, relevarea plină de sensibilitate a universului lăuntric dorundian. Capacitatea scriitorului de a crea
Literatura ucrainenilor din Roimagini ale conştiinţei, durerii, domânia s-a mai îmbogăţit, anul acesrinţei, respectiv, de a înrăma biciui ta, cu încă o traducere din limba
rea conştiinţei, naşterea durerii,
ucraineană, realizată admirabil de
moartea dorinţei, toată această sucdna Aspazia Reguş-Seserman, facicesiune de tablouri ale celor mai inlitând, astfel, accesul cititorului
time şi profunde sentimente şi stări
român la literatura ucraineană conumane amintesc de esteticul filtemporană din România. Este vorba
melor lui Tarkovski, de transcendere
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de Mychailo Mychailiuk

Curierul UCRAINEAN

57

Plai huţul în
sărbătoare

Repere culturale ± Repere culturale ±

Festivalul ucrainean „Frunza de Ulm“ este un
eveniment apreciat care a devenit, în scurt timp
de la lansare, unul dintre cele mai importante festivaluri din locurile nordice ale ţării, obţinând un
loc important pe lista celor mai reuşite festivaluri,
dar şi un loc aparte în inima participanţilor. Ca să
se menţină în topuri, festivalul „Frunza de Ulm“
din comuna Ulma se reînnoieşte an de an. Comuna Ulma este un colţ de ţară unde trăiesc ucrainenii-huţuli, înconjurată de pante dulci, de un
verde pur, într-o zonă extraordinar de frumoasă,
în care oamenii trăiesc în comuniune cu natura, în
tovărăşia fanteziei şi a creaţiei, izvodind frumuseţi ieşite din sufletul şi din mintea lor. Oamenii
au nevoie de frumos şi sunt pur şi simplu fericiţi
în splendoarea locului de aici, superb şi străvechi.

La 28 octombrie 2018, duminică, organizatorii
evenimentului au adus pe scenă formaţii artistice
de înaltă ţinută. Această acţiune culturală a debutat sub semnul evocării personalităţii înv. Iuri
(Gheorghe) Cega, creatorul manifestării culturale. Astfel, la tedeumul oficiat de preotul paroh
Chimiuc Constantin a fost evocată personalitatea
acestui fiu îndrăgit al plaiurilor huţule. Momentul
a trezit o vie emoţie în rândul tuturor participan-

ţilor. De faţă cu familia ilustrului dispărut s-a predat placa comemorativă donată de familia Habur
Petru, cetăţean ucrainean din Ploska – Putila
(Ucraina), prieten bun şi admirator al creaţiilor
literare ale defunctului. În cuvântul său dl Habur
a evocat legăturile sale de prietenie cu Iuri Cega,
apreciind contribuţia valoroasă a acestuia la o mai
bună cunoaştere a vieţii huţulilor ucraineni din
ambele ţări. Şi-a mai exprimat speranţa că pe viitor se va circula liber, fără restricţii între Ucraina
şi România.
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Această manifestare s-a desfăşurat sub patronajul atât al organelor comunale: Marocico Petru,
primarul comunei Ulma, Ciocan Niculae, preşedinte al filialei UUR Ulma, cât şi al membrilor
Consiliului Judeţean: dl Mihăiescu-Aniuk Mihai,
Pascar Vasile, dna Torac Elena, dna Brânduşa
Peslar şi alţii. Fondurile au fost alocate, prin grija dlui inspector Sauciuc
Ilie, de către UUR Bucureşti. Dl
Mihăiescu-Aniuk, în calitate de
moderator, a prezentat programul
într-o manieră fără cusur: competent,
profesionist, având un nivel intelectual înalt, fire controlată, spontană,
luând în calcul fiecare
detaliu al vieţii, un bun
orator; în semn de gratitudine şi respect pentru
oameni se prezintă întotdeauna foarte bine pregătit.
Deschiderea programului a fost făcută de
către formaţia „Izvoraşul“ din Izvoarele Sucevei pregătită
de preotul Ardelean. Un grup de 10
copii au cântat şi s-au acompaniat la
mandoline, cântece ucrainene şi unul
în limba română. Acestor copii, care
reprezintă
zestrea
neamului,
Dumnezeu le-a dat sensibilitate cu
carul. De ei depinde să şi-o folosească, dar şi de
părinţi, ca să-i lase să-şi afle talentul. De admirat
cât sunt de fericiţi! Au reuşit să fie
ei înşişi, să-şi trăiască vocaţia din
anii copilăriei, iar cei ce-i pregătesc să devină
artişti talentaţi, să
se bucure de roadele muncii lor.
Grupul vocal
„Kolomyika“ din
Siret condus de
profesoara Ianoş
Zirka a încântat
publicul cu cântece ucrainene executate pe 2 voci şi
acompaniate de
vioară şi acor deon. Văzând-o pe Zirka cântând
la vioară, m-au năpădit amintirile din anii de liceu, când tatăl ei,
Ianoş Valerian, ne pregătea în domeniul muzicii
pe noi, viitorii absolvenţi de liceu pedagogic.
Avea un munte de talent, talent moştenit de cei 3
copii ai săi. Dansurile executate de grupul
„Cervona kalyna“ din Negostina pregătit de dl
Iulian Chideşa au stârnit emoţii, dar şi aplauze
îndelungate. Ar fi nedrept să nu elogiez activitatea cultural-artistică de peste 60 de ani din Negostina. Grupul vocal „Seniorii“
din Rădăuţi sub conducerea prof.
Dascălu Gheorghe au încântat
publicul cu cântecele „Rozpreahaite, chlopţi, koni!“, „Zaţvyla
ruja troiaka“ şi „Răsună Bucovina“, fiind răsplătit cu aplauze
îndelungate. Grupul vocal
„Polonynka“ din Paltinu a interpretat cântece ucrainene, cântece
satirice, membrii lui fiind îmbrăcaţi în costume de huţuli. De
remarcat că artiştii populari din
Paltinu sunt prezenţi întotdeauna
şi peste tot unde sunt solicitaţi.

Repere culturale

Grupul de dansatori „Huţulka“ din Brodina s-a
remarcat atât prin execuţia dansului huţul, cât şi
prin costumele huţule.
Dl Mihai Aniuk a mulţumit organizatorilor şi
participanţilor la această manifestare. Instructorilor de program artistic au fost înmânate flori şi
diplome. În cuvântul său, printre altele, a propus
ca Festivalul „Frunza de Ulm“ să se numească
„Iuri Cega“, ocazie cu care să se inaugureze şi
bustul acestuia. A mai subliniat că ucrainenii au
cu ce se mândri. Atât Liceul Pedagogic din Siret,
cât şi cel din Sighet a pregătit elevi de excepţie
care au slujit în mod exemplar societatea în care
au trăit şi muncit.
Participanţii la festival au fost invitaţi la o
agapă, unde s-a cântat, chiar s-a dansat, muzica
fiind asigurată de Moisa Constantin din Paltinu
care mânuieşte cu măiestrie atât fluierul, cât şi
vioara. N-au lipsit nici cântece patriotice la care a
dat tonul dl Şuhani Simion, cel mai tânăr pensionar.
28 octombrie a fost o duminică a sufletului
pentru cei prezenţi la Festivalul „Frunza de Ulm“,

o stare care creează un tremur interior când apar
pe scenă artiştii, iar spectatorii urmăresc fiecare
mişcare, le ascultă fiecare cuvânt rostit, apoi, în
înţelegere şi în manifestare, aplauzele, măsura

reuşitei celor prezentate pe scenă, sunt nesfârşite
– emblema speranţei şi energiei de a merge înainte. Aspectele cele mai reuşite ale acestei manifestări au fost imortalizate pe peliculă graţie dlui
Mihai Boiciuc, nelipsit şi de la serbările ucrainenilor.
artemizia GHEORGHI
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Balul toamnei al preşcolarilor
din Rona de Sus

Deja a intrat în tradiţie ca educatoarele din
grădiniţele Ronei de Sus să organizeze „Balul
toamnei al preşcolarilor“.
În comuna Rona de Sus, Maramureş, funcţionează 3 grupe de preşcolari în centru, o grupă în
cătunul Jidicea şi două în satul Coştiui, aparţinător comunei Rona de Sus. Aceste grupe sunt frecventate de 109 copii sub atenta îndrumare a şase
educatoare cu pregătire superioară şi cu grade
didactice.

Evenimentul a fost coordonat de prof. înv.
preşcolar Liuba Rusneac şi prof. preşc. Mihaela
Boiciuc pe baza unui proiect educaţional „Frumuseţile şi bogăţiile toamnei“, ediţia a III-a. Celelate
educatoare Natalia Semeniuc, Ana Semeniuc,
Maria Bacea, Valerica Laviţa au format echipa de
implementare a acestui proiect.
Vineri, 26 octombrie 2018, la ora 10:00, în
sala de sport din comuna Rona de Sus, s-au adu-

nat preşcolarii însoţiţi de părinţi şi doamne educatoare. Aici şi-au ocupat locul la măsuţele repartizate fiecărei grupe. După cuvântul de deschidere
rostit de directorul şcolii, prof. Loredana Luşcan,
educ. Liuba Rusneac a anunţat ordinea de desfăşurare a acţiunii. Primul punct a cuprins activităţi
practice şi plastice sub denumirea: „Fantezia
fructelor şi legumelor“, „Numele meu în culorile
toamnei“, „Coş cu fructe“, „Fructe de toamnă“, „Copacul“, „Trenuleţul fructelor“, „Ajutoarele zânei Toamna“,
„Sfârşit de toamnă în
pădure“.
La terminarea lucrărilor practice şi picturilor, au fost aranjate expoziţii pe grupe: grupa mică
– Centru, prof. Natalia
Semeniuc, grupa mijlocie
– Centru, prof. Ana
Semeniuc, grupa mare –
Centru, Mihaela Boiciuc,
grupa din cătunul Jidicea,
prof. Maria Bacea, grupa
mică Coştiui, prof. Liuba
Rusneac şi grupa mare
Coştiui, prof. Valerica Laviţa.
Toamna este cel mai colorat şi bogat
anotimp. Frumosul din natură îmbinat cu
munca adecvată a dascălilor, au avut o
influenţă binefăcătoare asupra copiilor.
Acest lucru s-a văzut în lucrările
executate de copii şi mai ales, în
parada costumelor care a urmat.
Copiii, ajutaţi de părinţi au îmbrăcat costume reprezentând
fructe şi legume, costume de
prinţi şi prinţese de toamnă. Prin defilare
au stârnit admiraţie, dar şi situaţii hazlii.
Au urmat cântece dedicate toamnei în
limbile română şi ucraineană conduse de
educ. Natalia Semeniuc şi Ana Semeniuc. Şi a urmat surpriza copiilor, apariţia lui Mickey şi Minnie Mouse care au
produs bucurie generală. Copiii au dansat cu aceste personaje şi s-au fotografiat

Ansamblul „Veselka“, invitat de onoare la Festivalul
Internaţional pentru Tineret „Crystal Stars Music Fest“ din Iaşi

În ziua de 4 noiembrie a.c., ansamblul de dansuri „Veselka“ al filialei Iaşi a UUR a participat la
concertul de gală, în calitate de invitat de onoare,
al celei de-a VII-a ediţii a Festivalului Internaţio nal pentru Tineret „Crystal Stars Music Fest“,
organizat de Asociaţia „Mellos“ şi Palas Mall Iaşi
în parteneriat cu Radio Iaşi, Asociaţia „Copilul
meu-inima mea“, Asociaţia Grupurilor Locale
de Tineret, Palatul Copiilor şi Apollonia TV.
Concursul propriu-zis s-a desfăşurat în ziua de
3 noiembrie la care au participat cei mai buni
solişti selectaţi din ţară şi din străinătate. In
afara concursului, au mai evoluat celebra
Trupă „Seoul Beat“ (dans K-POP–Korean
Pop) de la Casa de Cultură a Studenţilor, câţiva tineri artişti, membri ai Cercului de muzică
uşoară „Melos“ de la Palatul Copiilor din Iaşi,
coordonaţi de prof. Gabriela Nechita, dar şi
solişti invitaţi din Bucureşti şi din Roman.
Jurizarea evoluţiei participanţilor, înscrişi
la concurs, a fost făcută de un juriu internaţional competent şi exigent format din artişti renumiţi şi juraţi din Moldova, Coreea de Sud,
Argentina, Italia, Turcia, Bulgaria, Franţa,
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Polonia, Iordania, Cipru, Bosnia-Herţegovina şi
România.
Prima zi a concursului s-a încheiat cu un concert extraordinar semnat Nicoleta Nucă, ambasador al Asociaţiei „Copilul meu – inima mea“, în
cadrul campaniei „Deschide-ţi inima“.

Duminică, 4 noiembrie, începând cu orele 17,
publicul spectator foarte numeros a participat la
un regal artistic în cadrul Galei laureaţilor, la care
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ca să aibă amintire de la Balul
toamnei.
Invitaţii speciali ai evenimentului au fost: dir. prof. Loredana Luşcan, prof. Geta Petreţchi, înv.
Ileana Dan (din partea UUR). Şi de
data aceasta au fost invitate fosta
educatoare Eudochia Prodaniuc şi
fosta învăţătoare Maria Ardelean a
acestor tinere educatoare precum şi
educ. Maria Dobra care s-au bucurat de acţiunile copiilor, de munca
rodnică cu rezultate minunate ale
tinerelor educatoare. Pentru succesul lor cele şase educatoare au fost
răsplătite cu diplome.
În încheiere, toţi preşcolarii au
fost premiaţi cu diplome şi fructe
din sponsorizarea primarului Ioan Romaniuc.
Doresc tuturor educatoarelor şi micuţilor preşcolari mult succes în activitatea lor, iar părinţilor
să se bucure de ei!
Ileana Dan

au luat parte artişti şi trupe cunoscute pe plan
local şi chiar internaţional, cum ar fi: ansamblul
de dansuri ucrainene „Veselka“, Rhythmic Dance, Academia Junior, Ruxandra Tomulesei şi
Royal Music Show, Clubul de gimnastică aerobică „Gimnis“, Fusion Dance etc. Gala de duminică, 4 noiembrie, s-a încheiat cu un concert extraordinar al membrilor îndrăgitei trupe „Fără zahăr“ şi ei ambasadori ai campaniei „Deschide-ţi
inima“ al Asociaţiei „Copilul meu – inima mea“.
Programul de dansuri populare prezentat de
formaţia de dansuri „Veselka“ a filialei noastre
s-a bucurat de aprecieri elogioase din partea
organizatorilor, reprezentanţii juriului au avut
cuvinte de laudă vizavi de măiestria artistică a
tinerilor noştri dansatori, iar publicul i-a răsplătit cu aplauze prelungite şi furtunoase pe
membrii ansamblului.
În discuţiile purtate cu organizatori, aceştia
ne-au făcut cunoscută intenţia de a realiza în
viitor un spectacol cu participarea mai multor
minorităţi în vederea popularizării cântecului
şi dansului aparţinând minorităţilor naţionale
şi a realizării unui CD de promovare a folclorului tradiţional autentic, aparţinând minorităţilor naţionale din Iaşi.
Victor HRIHORCIUC,
preşedintele filialei Iaşi a UUR
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Sărbătoarea gospodinelor ucrainene

Iată că s-a înfăptuit ceea ce prognoza acum doi
ani domnul Mircea Laurus, primarul Milişăuţilor,
la prima ediţie a acestei sărbători: „Vom transforma sărbătoarea gospodinelor ucrainene din
Milişăuţi într-un adevărat festival, pentru că ele
merită această cinste şi să le cunoască multă lume
cât de pricepute şi harnice sunt“.
De-acest lucru „sunt vinovate“ două persoane:
primarul Laurus şi doamna Brânduşa Peslar, preşedinte al filialei Milişăuţi a Uniunii Ucrainenilor
din România (UUR). Prima fiindcă a aprobat şi a
asigurat condiţiile pentru organizarea şi
desfăşurarea acestui festival şi a doua pentru că a organizat, a gândit programul şi a
mobilizat gospodinele din localitate, tineretul şi, de ce nu, chiar şi bărbaţii.
Am răspuns şi în acest an invitaţiei
domnului primar Laurus şi a doamnei
Brânduşa participând la acest eveniment
cultural deosebit. Mai ales c-aveam prilejul să mă reîntâlnesc cu doamna Nicoleta
Dumitrache, realizator TR+VR la emisiunea „Europolis“ pentru minorităţi, cu care
colaborasem în anii trecuţi la realizarea
unor emisiuni.
De data aceasta, octombrie morocănos
şi posomorât n-a mai permis să se realizeze festivalul în aer liber, ci în cocheta Casă
de Cultură, îmbrăcată în totalitate în haine
noi, care a fost ornată ca pentru o nuntă.
Prin grija autorităţilor locale, care au
întocmit un program de reabilitate a Casei
de Cultură, Compania Naţională de
Investiţii a realizat lucrările de reabilitare,
după mine realizând o casă de cultură nounouţă de ţi-e mai mare dragul să organizezi activităţi culturale în ea.
Festivalul din acest an a fost organizat
de filiala locală a UUR, sub directa coordonare a Primăriei locale şi a Consiliului
Orăşenesc, sub egida filialei Suceava a
UUR (preşedinte prof. Ilie Sauciuc, inspector şcolar). Iar Brânduşa Peslar şi-a
ales colaboratori de nădejde din rândul
cadrelor didactice, al tinerilor şi al gospodinelor din sat. Am reţinut că sprijinul cel
mai mare l-a primit de la doamna MariaAna Voiaşciuc, cea care s-a ocupat, ajutată
de mai multe gospodine, de pregătirea
unui sortiment bogat de mâncăruri, de dulciuri şi de băuturi. Cu ele a organizat cele
două expoziţii foarte apetisante, completate cu fel de fel de murături şi de produse
ale toamnei.
Au fost invitate ansambluri şi formaţii
folclorice şi interpreţi individuali din
cadrul unor comunităţi ucrainene din ju deţ, precum şi din comunităţile româneşti,
cum au fost: ansamblul „Kolomyika“ din
Siret, „Kozaciok“ din Bălcăuţi, „Polonynka“ din Paltinu, „Veselka“ din Suceava, grupul vocal din Dărmăneşti, fanfara
„Florile Bucovinei“ din Cândeşti şi grupul
cameral „Senioarele“ din cadrul CARP
„Speranţa“ din Rădăuţi, completat cu câţiva seniori. Cum era şi firesc, a evoluat şi
ansamblul „Bukovynska ruja“ din Mili şăuţi, corala „Sf. Procopie“, precum şi formaţii şi interpreţi de la şcolile din Mili şăuţi şi din Bădeuţi.
Importanţa dată acestui festival s-a
văzut şi prin participarea unor personalităţi: prof. Ilie Sauciuc, inspector şcolar,
preşedinte al UUR Suceava, Victor Hrehorciuc,
preşedinte al UUR Iaşi, Mihai Mihăiescu, consilier pe probleme de minorităţi la Prefectura Su ceava, preotul Petru Lupăştean, protopop de
Rădăuţi,Vasile Pascariu, preşedinte al filialei
Rădăuţi a UUR. Iar din localitate au fost primarul, viceprimarul, consilierii locali, cadrele didactice şi-o mare de elevi şi cetăţeni din localitate.
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Deschiderea a fost făcută de-un grup de prichindei care-au spus „Tatăl nostru“, cu mânuţele
împreunate în dreptul pieptului, sub ochiul vigilent al preotului paroh Lupăştean, în limba ucraineană, repetându-l întreaga sală. Apoi preotul
Mihai Cobziuc a rostit un cuvânt de bun venit în
ucraineană, iar preotul-paroh Lupăştean a tradus
cuvântul în limba română.
Un cuvânt de bun venit a rostit şi doamna
Brânduşa Peslar, proaspăt director al Casei de
Cultură locale: „Limba dulce ucraineană este

învăţată şi de copiii noştri, se vorbeşte în toate
casele, dar semenii noştri cunosc foarte bine şi
limba română…Astăzi îi sărbătorim pe toţi oamenii harnici din Milişăuţi, cărora le urăm multă
sănătate. Câtorva le vom înmâna, prin hotărârea
Consiliului Local, diplome de excelenţă. Vă mulţumesc tuturor pentru ajutorul acordat, că aţi venit
aici şi vă urăm să vă distraţi bine“.

„Am fost şi la ediţiile anterioare. La cea precedentă, primarul a promis că va transforma sărbătoarea într-un festival şi s-a ţinut de cuvânt. Marţi
voi fi la Izvoarele Sucevei, la Festivalul Fructelor
de Pădure. Prin tot ce facem ne promovăm naţiunea“.
Domnul Victor Hrehorciuc, vicepreşedinte la
nivel naţional, a transmis şi salutul deputatului
Miroslav Petreţchi: „Azi am venit pentru prima
dată la acest festival, dar voi veni şi la ediţiile viitoare. Observ că acolo unde-i sărbătoare, sunt
prezente şi gospodinele noastre. Consider că efortul mare a fost şi al gospodinelor. Cinste, recunoştinţă şi plecăciune în faţa acestor gospodine“.
Cu binecunoscuta-i curtoazie, primarul Mircea
Laurus a arătat: „Mă bucur că iniţiativa noastră
s-a transformat într-un festival, la care participă
atâta lume, chiar şi din cuprinsul judeţului. Mulţumim foarte mult celor care au
finanţat şi au reabilitat această casă de
cultură, care este o adevărată bijuterie. Ne
ajută şi în promovarea culturii ucrainene.
Alese felicitări doamnei Brânduşa Peslar,
directorul Casei de Cultură, care-a fost
sufletul acestui festival. Are un deosebit
talent în antrenarea femeilor, şi nu numai,
în pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor
culturale. Mulţumesc tuturor gospodinelor care au ajutat-o, dar şi formaţiilor
artistice şi interpreţilor, precum şi spectatorilor, care vin în număr foarte mare la
toate activităţile noastre“.
Prezentatoarea festivalului a fost Diana Voiaşciuc, o fetiţă foarte frumoasă, la
fel şi costumul ei naţional, care-a prestat
o prezentare a spectacolului de înaltă ţinută, ca un adevărat profesionist al scenei.
A evoluat apoi Corala bisericii „Sf.
Procopie“ din localitate, care-a prezentat
prelucrări corale în limbile ucraineană şi
română, iar doamna Liliana Mititelu ne-a
încântat cu prichindeii ei, care-au interpretat două scenete: „Ridichea uriaşă“ şi
„Mănuşa“, bineînţeles, în limba ucraineană. Am apreciat interpretarea copiilor,
costumaţia adecvată şi recuzita confecţionată chiar de ei. Grupul vocal al şcolii,
sub conducerea prof. preot Adrian Platon,
ne-a încântat cu câteva cântece patriotice
învăţate la orele de opţionale. Am reţinut
din unul: „Potoleşte-i, Doamne Sfinte/,
Stinge focul dintre fraţi/, Fă ca să simţim
iubirea/, Cei ce suntem adunaţi“. Şi alte
îndemnuri făcute de copilaşi.
Ansamblul „Bukovynska ruja“ a prezentat cântece şi dansuri populare, instructor prof. Petru Şoiman, iar 14 perechi de copilaşi, instruiţi de prof. Mihaela Hreniuc, din Milişăuţi şi Bădeuţi,
au interpretat o suită de jocuri populare,
care au fost pigmentate cu foarte multe
strigături.
Doamna Peslar a înmânat diplome de
onoare unor meşteri populari: Narcisa
Hîj, Ana Voiaşciuc, Gabriela Platon, Dumitru Peslar, Mircea Hânţar şi Nelu
Pâslaru.
Şi, cum era foarte normal şi firesc, fetiţele Andreea Maruseac şi Liliana
Sauciuc, deşi foarte tinere, dar foarte talentate, au interpretat melodii populare
româneşti şi ucrainene, cu care au încântat spectatorii. Doar sunt interpretele lor
preferate. Se cunoaşte că nu s-au bazat
numai pe frumuseţea lor, ci au studiat
canto, pentru că se cunoaştea foarte bine
că sunt instruite. De asemenea, stăpânesc
foarte bine şi jocul de scenă.
Grupul vocal din Dărmăneşti, condus de preotul Mihai Cobziuc, a interpretat un cântec în cinstea neamului românesc şi unul în a celui ucrainean. A încheiat cântând „La mulţi ani!“ pentru
toţi spectatorii.
(Continuare în pagina a 11-a)
text prof. Gheorghe DOlInSkI
Foto Mihai BOICIUC
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Au evoluat în continuare ansamblurile „Kozaciok“, „Kolomyika“,
„Polonynka“, „Veselka“ şi „Senioarele“. Şi evoluţiile lor au fost punctate cu aplauze furtunoase şi chiar
au fost momente când aplauzele
spectatorilor au întrerupt evoluţia
lor. E drept, toate formaţiile şi interpreţii individuali au fost distinşi cu
diplome de organizatori, dar eu aş fi
dat şi conducătorilor acestora, pentru că se cunoaşte ce efort depun ei.
Iată că şi la ediţia a III-a a acestui

Cu multă plăcere, dar şi cu regret, ne amintim
de participarea formaţiei vocal-instrumentale
„Bukovynka“ şi a ansamblului de dansuri populare ucrainene „Veselka“ la festivalurile interetnice
organizate de diferite organizaţii studenţeşti pe
parcursul anilor 2010-2015. Am în vedere
Festivalul Interetnic Iashington, Festivalul In teretnic Multicolor şi altele. Spuneam şi cu regret
fiindcă, în ultimii ani, noile generaţii de studenţi
nu au manifestat deschidere şi iniţiativă în acest
sens. Păcat, având în vedere că aceste acţiuni se
desfăşurau în aer liber în cele mai
frecventate locuri din Iaşi, constituind
bune ocazii pentru promovarea dialogului intercultural, prezentarea patrimoniului cultural al minorităţilor
naţionale prin spectacolele şi standuri
de prezentare a tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor dar şi meşteşugăreşti, ce se organizau cu acest prilej.
Totuşi, trebuie subliniat faptul că şi
în aceste condiţii, minorităţile din Iaşi
manifestă preocupare pentru a facilita
accesul publicului la experienţele culturale ce promovează identitatea
minorităţilor şi a stimula iniţiativele
comunitare menite să revitalizeze
manifestările de viaţă culturală specifice fiecărei minorităţi. În acest sens avem în
vedere acţiunile ce se organizează cu ocazia Zilei
Internaţionale a Limbii Materne, Zilei Limbii
Ucrainene şi a unor festivaluri tradiţionale, printre care se numără şi Festivalul „Confluenţe“, ce
se organizează anual în Iaşi.
În baza invitaţiei primite din partea Asociaţiei
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festival a fost prezentă o echipă a TVR 3 din
cadrul emisiunii „Europolis“, emisiune dedicată
minorităţilor naţionale din România, condusă de
doamna Nicoleta Dumitrache, realizatoare. Cameramanul a filmat întregul spectacol, pe care-l
vom vedea în următoarele săptămâni pe ecrane.
Întrebată cum de vine des prin Bucovina, doamna
Nicoleta a avut amabilitatea să ne răspundă:
„Bucovina este un rai al minorităţilor din ţara
noastră. Au o bogată activitate, au tradiţii pe
măsură şi convieţuiesc cu românii în înţelegere.
Tocmai de aceea întâlnesc aici subiecte deosebite.
Voi reveni aici pentru că, în plus, mi-am făcut şi
mulţi prieteni“. Măgulitoare şi adevărate cuvinte.
Superbă activitate la care am avut fericirea să
particip, le mulţumesc organizatorilor că m-au
invitat şi, de ce nu, aştept şi alte invitaţii.

Festivalul Interetnic
„Confluenţe – Iaşi, 2018“
la cea de-a XI-a ediţie

Italienilor din România şi a coordonatorului Festivalului „Confluenţe-2018“, Uniunea Ucrainenilor din România a participat cu formaţia de dan-

suri „Veselka“ a filialei Iaşi, cu o suită de dansuri
populare ucrainene. Spectacolul prezentat de formaţia „Veselka“, care a cuprins dansurile populare ucrainene „Berezneanka“, „Hopak“ şi altele a
fost precedat de o scurtă prezentare video a activităţii formaţiei noastre din ultimii ani. Membrii
formaţiei noastre au participat alături de reprezentanţii celorlalte minorităţi şi la
parada portului popular tradiţional. Atât spectacolul prezentat, cât
şi prezentarea video s-au bucurat
de un real succes fiind îndelung
aplaudate de către publicul spectator, venit în număr foarte mare
la acest eveniment atât la Casa de
Cultură a Studenţilor, cât şi la
Moşna din judeţul Iaşi.
Festivalului Interetnic „Confluenţe – Iaşi, 2018“ organizat de
Asociaţia Italienilor din România
– RO.AS.IT. şi finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţio nale, Primăria Municipiului Iaşi şi
Primăria comunei Moşna a
fost dedicat Centenarului
Marii Uniri şi a avut drept
scop promovarea folclorului minorităţilor naţionale,
oferind publicului câteva
dintre cele mai frumoase
cântece şi dansuri populare, pe care fiecare etnie încearcă să le conserve în
forma lor cea mai autentică.
La festival, au participat ansambluri de dansuri
tradiţionale şi artişti amatori reprezentând minori-

tăţi naţionale din România: armeană, croată, evreiască, germană, greacă, italiană, macedoneană,
polonă, rusă-lipoveană, sârbă, ucraineană şi turcă.
Programul manifestărilor a fost
deschis, la 6 octombrie, începând cu
orele 16:00, cu o paradă a portului tradiţional, care s-a desfăşurat pe traseul
Consiliul Judeţean Iaşi – Bulevardul
Ştefan cel Mare şi Sfânt – Piaţa Unirii
– Casa de Cultură a Studenţilor. La
defilare au luat parte toate cele 13 grupuri cultural-artistice înscrise în festival.
De la ora 18.00, pe scena Casei de
Cultură a Studenţilor, festivalul a continuat cu spectacolul sincretic de
muzică şi dansuri tradiţionale ale
minorităţilor, care dă şi denumirea
acestuia „Confluenţe“.
În ziua a doua a festivalului, la 7
octombrie a.c., ansamblurile s-au deplasat în
comuna Moşna (judeţul Iaşi), unde, pentru prima
dată, a aut loc un spectacol de acest gen.
Între activităţi, în cadrul Festivalului „Confluenţe – 2018“, a fost inclusă şi o masă rotundă,
la care au participat reprezentanţii minorităţilor
participante, împreună cu reprezentanţi ai Comi siei pentru Cultură, Culte şi Mass-Media a Consiliului Minorităţilor Naţionale. Tema acestei întâlniri – „Confluenţe şi interferenţe culturale“ – a
dat posibilitatea participanţilor de a discuta despre evenimentele organizate în cadrul acţiunilor
dedicate Centenarului, precum şi despre rolul
minorităţilor în evoluţia modernă a României.
Cu acest prilej RO.AS.IT. a organizat workshop-uri în care artiştii italieni au învăţat de la
formaţiile româneşti participante la festival câte
un dans tradiţional românesc, iar reprezentanţii
ansamblurilor româneşti au fost invitaţi să înveţe
primii paşii ai unui dans occitan.
Victor HRIHORCIUC,
preşedintele filialei Iaşi a UUR

511

Avem
campioni
europeni!

ani şi am fost descoperită ca având abilităţi pentru
acest sport de către profesorul de sport din comuna Mihăileni, Victor Semciuc.
Reporter: Alina, când ai auzit de canotaj, care
a fost primul impuls?
Alina Baleţchi: Primul meu gând, după ce mi
s-a propus să fac acest sport, a fost categoric:
„Nu“! Îmi era teamă să plec de acasă la sute de
kilometri depărtare. După câteva discuţii cu domnul profesor de sport, mi-am dat o şansă, dar am
plecat cu teamă.
Interviu cu alina Baleţchi, campioană
Reporter: Cine te-a îndrumat după plecarea
europeană
de la Şcoala Gimnazială din Mihăileni? (La
„Canotajul este un grup de sporturi nautice Mihăileni am avut ocazia să-ţi fiu dirigintă timp
care se practică în ambarcaţiuni puse în mişcare de un an. Îmi amintesc că ai luat premiul I şi corocu ajutorul vâslelor sau ramelor“. Aceasta este niţă! Mereu ţi-a plăcut competiţia).
definiţia oficială, ştiinţifică a canotajului, dar
Alina Baleţchi: Mai departe am fost călăuzită
pentru noi – ucrainenii din Rogojeşti, Cândeşti pe drumul greu şi frumos al performanţei de către
sau din Sinăuţi, din comuna Mihăileni, judeţul antrenorii de la Clubul Sportiv Botoşani, Iulia şi
Botoşani canotajul este un izvor de bucurie. George Bulie, care au avut grijă să ne înveţe ce
Vântul toamnei ne aduce veşti bune!
înseamnă loialitatea, munca de echipă şi serioziDouă tinere de 18 ani, Alina Baleţchi şi Tabita tatea. Aşa am construit o mică familie a Clubului
Maftei, cu rădăcini adânci în Rogojeşti (una din- Sportiv Botoşani, în acest mod am reuşit să dimitre ele fiind stabilită în localitatea Talpa) au ajuns nuăm dorul de casă şi lipsa părintească din cantosă urce pe cea de-a treia treaptă a lumii la Olim- namente.
piada 2018, în toamna acestui an. La Cam Reporter: În ce perioadă au venit primele
pionatele Europene canotoarele au luat medalii de rezultate?
aur. Au rămas în istoria sportului românesc şi în
Alina Baleţchi: Primul meu rezultat a fost
inimile noastre! Să nu uităm de Mugurel după trei luni, la cupa FRC unde am obţinut locul
Semciuc, care ne-a onorat cu aceleaşi rezultate. 1, împreună cu colegele de la CS Botoşani. Acest
România se mândreşte cu aceşti tineri frumoşi rezultat a fost următorul pas către performanţă,
care au depus multă muncă ca să urce pe podiu- după plecarea de acasă.
mul mondial.
Reporter: Când ai păşit spre „lumea concursurilor internationale?“
Alina Baleţchi: Am fost iniţiată în lumea concursurilor internaţionale în anul 2016, la Campionatul Balcanic din Kastoria, Grecia, unde am
ocupat locul 1, respectiv 2, în proba de 4 vâsle. În
anul următor, am participat la Campionatul Euro pean de la Krefeld, Germania unde am ocupat
locul 3 în proba de 4 rame.

Mă bucură faptul că au fost invitaţi la diverse
emisiuni de maximă audienţă pentru a împărtăşi
întregii ţări din experienţa lor, pentru a arăta că
tinereţea nu înseamnă doar exuberanţă, ci şi
dăruire spre un ţel nobil. Aceşti tineri nu au uitat
de unde au plecat; în fiecare emisiune, în fiecare
interviu au amintit de profesorul din comună care
i-a îndrumat, Semciuc Victor. În acelaşi timp, antrenorii au fost cei care au stat zi de zi lângă ei, leau insuflat inspiraţia necesară prin profesionalism
şi încredere; dar mai presus de toate i-au făcut să
se simtă Acasă, să simtă că în cantonamente exis-

tă o a doua familie. Tinerii mi-au povestit de
imensele torturi şi despre buchete de flori primite
în dar de la familia de antrenori Bulie, la fiecare
aniversare; de atmosfera frumoasă, curată, caldă
de care au avut parte atunci când aceşti oameni şiau asumat titlul de „al treilea părinte“, de îndrumători, de prieteni.
Reporter: Bună ziua! Văd o tânără frumoasă
ce ţine în mâini foarte multe medalii. Pentru cititorii noştri, cine eşti tu ?
Alina Baleţchi: Numele meu este Baleţchi
Alina Maria, practic canotajul de la vârsta de 13
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A urmat o pregătire de 3 luni în care am perseverat şi am crescut ca valoare, iar la Campionatul
Mondial de la Trakai am ocupat locul 2. Am
încheiat anul în Campionatul Balcanic de la Istanbul, unde am ocupat locul 1.
Reporter: Ce a însemnat 2018 pentru tine?
Alina Baleţchi: În 2018 am şters cu buretele
anul din urmă şi am început munca pentru noul
an, în care aveam obiective mult mai mari, iar
munca trebuia sa fie pe măsură. Prima provocare
a fost Campionatul European de la Gravelines
unde am concurat, alături de Maftei Tabita, în
proba de doi rame fără cârmaci şi ne-am clasat pe
locul 2. După Campionatul European am început
pregătirea pentru Campionatul Mondial, mai
ambiţioase şi determinate, deoarece doream să ne
învingem adversarele.
Reporter: Ştiu că ai fost accidentată. Ce s-a
întâmplat?
Alina Baleţchi: „Socoteala de acasă nu se
potriveşte cu cea din târg“ şi am suferit o accidentare. A trebuit să renunţ la Campionatul Mondial,
iar colega mea a fost nevoită sa concureze în
proba de simplu. După accidentare am crezut că
mica mea construcţie în canotaj se prăbuşeşte şi
că totul s-a terminat pentru mine. Am avut suportul antrenorilor şi al celor de acasă. Am înţeles că
trebuie să trec peste probleme şi să mă pregătesc
pentru următoarea competiţie. Mă antrenam singură doar pentru a-mi menţine forma la nivelul
picioarelor.

Reporter: Cum au reacţionat antrenorii?
Alina Baleţchi: Antrenoarea mea, Iulia Bulie,
mă avertizase că îmi va fi greu atunci când vor
pleca fetele la Mondiale şi că va trebui să fiu
puternică. Mă consideram nefolositoare, inutilă
familiei mele din canotaj, dar am conştientizat
faptul că nu trebuie să renunţ şi că totul se întâmplă cu un scop. Antrenorii au fost mereu alături de
sufletul meu.

Reporter: Ai avut tăria să priveşti Campionatul Mondial la televizor?
Alina Baleţchi: Am privit Campionatul Mondial cu emoţii pentru colegele mele, mărturisesc
că emoţiile de acasă pentru mine au fost mult mai
profunde decât cele din barcă. În barcă ai posibilitatea să schimbi situaţia. Am urmărit fiecare
cursă şi am trăit competiţia alături de ele.
Reporter: După Campionatul Mondial a
urmat pregătirea pentru Olimpiadă. Cum a fost?
Alina Baleţchi: Pregătirea pentru Olimpiadă a
fost frumoasă, ne-am pregătit la Orşova, alături
de antrenoarea Iulia Bulie, ea a fost foarte înţelegătoare. Am plecat la Olimpiadă cu gânduri mari,
dar cu teamă, deoarece venisem din repaus.
La Olimpiadă, pentru prima oară, am trăit o
experienţă unică! Nu am cuvinte suficiente pentru
a reda tot ce a fost acolo, am trăit toate sentimentele: de la frică la bucurie, emoţii nenumărate şi
de nedescris. Medalia care a strălucit la gâtul meu
şi pe care o am în palmares e o încoronare a muncii mele. Şerveţelul care mi-a şters lacrimile vărsate după reuşită îl păstrez, e confirmarea faptului
că viitorul meu sună promiţător.
Reporter: Un gând pentru finalul interviului ?
Alina Baleţchi: Vreau să mulţumesc tuturor
celor care au participat în orice mod la formarea
mea, la performanţa mea! Ştiu că nu aş fi realizat
nimic de una singură, dar mai ştiu că nu îi voi
dezamăgi. Nu mă voi opri aici, cu ajutorul lui
Dumnezeu sper că se va auzi de mine anul viitor!
Vreau să am un loc meritat în familia canotajului
românesc!

Reporter: Ce le transmiţi celor care tocmai au
citit interviul?
Alina Baleţchi: Oamenilor le transmit să creadă în ei, în cei care pun suflet pentru ei şi mai ales
în Dumnezeu! Vă mulţumesc pentru emoţiile
pozitive transmise de câte ori ne-am revăzut, pentru fiecare privire şi pentru felicitările de pe siteurile de socializare! Nu vă voi dezamăgi şi nu îmi
voi uita niciodată rădăcinile!
a consemnat Claudia SEMCIUC
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Rolul limbii materne în educaţia religioasă

Dacă ne aducem aminte de anii copilăriei, în
memoria noastră revine imaginea mamei sau a
bunicii care, seara la culcare, ne spuneau o rugăciune, iar noi repetam după ele: „Înger, îngeraşul
meu... Amin“. La rândul nostru, devenind mame,
i-am învăţat pe copiii noştri aceeaşi rugăciune.
Dar când spui rugăciunea „Tatăl nostru“ în
limba cu care te-ai născut, frumoasă şi melodioasă limbă ucraineană, oriunde ai spune-o, în biserică sau într-un colţişor din camera ta, simţi că te
înalţi până la Dumnezeu. Când în biserică auzi şi
cântece religioase în limba ta maternă te învăluie
sunetul lor, te mângâie cuvintele rostite.
Filiala UUR Caraş-Severin are o colaborare
bună cu bisericile ortodoxe ucrainene. De aceea,
în activităţile culturale care cuprind cântece, dansuri, serate literare, şezători, a fost inclusă şi o
temă religioasă şi anume ,,Rolul limbii materne
în educaţia religioasă. Cântece religioase“.

În ziua de 30 septembrie 2018, în biserica din
satul Cornuţel cei prezenţi la Liturghia de duminică nu au plecat imediat acasă. Lor li s-au alăturat şi alţi locuitori ai satului care vroiau să asculte
programul artistic religios anunţat.
Acţiunea a fost pregătită de Biroul Organizaţiei locale a UUR, preşedintă dna profesoară
Simona Svestac, împreună cu filiala UUR CaraşSeverin.
Preotul paroh Lalo Nicolae a prezentat programul, anunţând formaţiile participante şi afirmând
că este încântat că această acţiune se petrece în
biserica din parohia sa.
Dl Ivan Liber, preşedintele filialei UUR
Caraş-Severin, în cuvântul său a felicitat organizatorii acţiunii şi a subliniat că asemenea activităţi cu teme religioase sunt necesare, fiind de
folos în educarea tinerei generaţii în spiritul religiei ortodoxe.

An de an, în luna noiembrie începe postul
premergător Naşterii Domnului, perioadă în care
ne primenim sufletele pentru a trăi mai intens
bucuria colindelor şi a-l primi cu mai multă vrednicie pe Pruncul din Betleem.
Există în percepţia credincioşilor noştri destul
de multe nelămuriri sau chiar erori de apreciere
în ce priveşte sensul sau practica postului. De
aceea, vom încerca în cele ce urmează să
lămurim câteva aspecte care se constituie uneori
în prilej de dispute şi neînţelegeri.
De la început vom încerca să definim cât mai
exact noţiunea de post în creştinism. Astfel, postul este o abţinere voită şi conştientă de la anumite mâncăruri, băuturi, practici sau plăceri,
nepăcătoase în sine, pe anumite perioade, în scop
religios-moral.
Prima obiecţie cu privire la post este aceea că
abstinenţa este un act împotriva firii. În cazul
acesta putem să luăm ca exemplu un alt tip de
abstinenţă care, fără să o identificăm cu postul
este recomandată de medic în afecţiuni trupeşti.
Regimul alimentar, dieta sunt procedee medicale,
care, fără să contravină legilor firii, duc la ameliorarea sau refacerea sănătăţii fizice. Desigur,
finalitatea postului nu este refacerea puterilor
trupeşti, ci a celor sufleteşti. Omul este alcătuit
din trup şi suflet şi adesea noi suntem dispuşi să
acordăm mai multă atenţie trupului decât sufletului, creând un dezechilibru în unitatea noastră
fiinţială. De aceea este necesar ca, periodic, să
restabilim echilibrul între cele două componente,
dând mai mult sufletului, decât trupului. Nu de
puţine ori această reechilibrare aduce folos nu
numai sufletului, ci şi trupului, chiar dacă el nu se
substituie regimului alimentar prescris de medic.
Prin post nu sunt anulate instinctele fireşti ale
omului, ci sunt atenuate, spre a nu deveni exacerbate şi a nu deregla armonia interioară a
creştinului.
O altă obiecţie (total falsă) este aceea că
Mântuitorul Însuşi a discreditat postul prin cuvintele „Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci
ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om“ (Matei
15, 11). Or, aici El răspunde fariseilor, care îi
acuzau pe ucenicii Lui că nu practică spălarea
rituală (Matei 15, 2). Cum să spui că El a discre ditat postul, când ştim bine că, înainte de a-şi
începe activitatea publică a postit post deplin
timp de patruzeci de zile? Mai mult, chiar, El
defineşte postul ca pe una din armele împotriva
celui rău când spune: „acest neam de demoni nu
iese decât numai cu rugăciune şi cu post“ (Matei
17, 21). Pe de altă parte, mâncărurile „de dulce“

nu sunt spurcate, cum cred unii. În creştinism nu
avem mâncăruri curate şi necurate.
O înţelegere greşită a postului este a acelora
care afirmă faptul că nu este relevant ce mănânci
sau ce bei; important este să nu păcătuieşti (să nu
înjuri, să nu furi etc.). Aş întreba: oare în afara
postului păcatul este admis? În definirea postului
am afirmat că pe perioada postului ne abţinem de
la unele practici nepăcătoase în sine, căci cele
păcătoase oricum nu sunt admise de morala
creştină. A merge la o nuntă sau la o petrecere
decentă nu este un păcat, dar pe perioada postului
nu le voi frecventa.
Am văzut că postul este o abţinere liberă şi
conştientă. Prin urmare a sili pe cineva să
postească este greşit. Deţinuţii politici de
odinioară, privaţi de o hrană cât de cât decentă nu
se poate spune că posteau, pentru că nu erau
liberi să o facă. Copiii, până la vârsta înţelegerii
sensului postului, nu pot fi obligaţi să postească.
Totuşi, la vârsta dobândirii deprinderilor, ei trebuie obişnuiţi cu practica parţială a postului, pentru ca mai târziu să o dorească. Postul nu apare în
acest context ca un act impus, ci ca o asumare.
Postul nu este, însă, un simplu act de
abstinenţă. El este o stare complexă care mai presupune cel puţin câteva elemente în plus: intensificarea relaţiei noastre cu Dumnezeu, sporirea
afectivităţii faţă de semeni, introspecţia, autocontrolul, toate acestea ducând la fortificarea
sufletească a propriei persoane. De aceea, dacă,
din varii motive (boală, graviditate, alăptat pruncul sau vârstă înaintată), o anumită persoană are
probleme cu abstinenţa alimentară, postul poate
fi realizat totuşi prin potenţarea celorlalte elemente care alcătuiesc starea complexă a postului:
amplificarea dragostei faţă de Dumnezeu prin
rugăciune şi participarea la viaţa comunitară a
Bisericii, milostenia, ieşirea din tiparele zilnice
etc.
În încheiere, aş scoate în evidenţă faptul că, în
toate marile religii ale lumii, postul este o
prezenţă extrem de importantă. De la începuturile
ei, omenirea a practicat postul ca pe o realitate
determinantă în devenirea ei. Însăşi cartea
Genezei ne vorbeşte de porunca divină a
abţinerii, a înfrânării solicitată strămoşilor noştri,
Adam şi Eva. Cum ar fi arătat astăzi sufletul
uman fără această modalitate de purificare şi
creştere?

Valoarea postului
pentru viaţa spirituală
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Preot Dumitru COlOtElO
(Parohia Ortodoxă Ucraineană – Bucureşti)

A fost prezent la această acţiune şi dl primar al
comunei, Popovici Ioan, care a demonstrat încă o
dată că este activ la toate activităţile culturale ale
ucrainenilor, sprijinindu-i în acţiunile lor.
În tăcerea specifică unei biserici, programul a
fost deschis de grupul vocal feminin din
Cornuţel, în rol de gazde, format din tinere fete şi
câteva componente ale grupului vocal
„Barvinok“ condus de dna profesoară Mihaela
Simonea. A urmat corul „Glasul ucrainenilor“
unit cu corul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din
Caransebeş, îndrumat de dl profesor Liber Ivan.
Programul a fost încheiat de grupul vocal din
Reşiţa sub conducerea preotului Petru Popovici.
Fiecare formaţie a interpretat câte trei cântece
religioase în limba ucraineană şi un cântec religios în limba română fiind răsplătiţi cu câte o
diplomă de participare, iar din partea publicului
prezent cu calde aplauze.
Putem spune că această acţiune, prima de
acest gen, a avut un mare succes la public. Cei
prezenţi au rămas plăcut impresionaţi de iniţiativa organizatorilor şi prestaţia formaţiilor prezente.
Maria BlaJ

MIHAI
POCORSCHI
la 90 de ani

Dl Mihai Pocorschi este
un colaborator activ al
revistei noastre, inginer
pensionar, general de brigadă în retragere, veteran care
la data de 29 octombrie
2018 a împlinit venerabila
vârstă de 90 de ani.
S-a născut în oraşul
Bacău, fiul lui Naum şi al
Sofiei Pocorschi, a avut doi
fraţi mai mari ca vârstă,
Nicolaie şi Antonina, a fost căsătorit cu Maria
Pocorschi, fostă profesoară de limba rusă,
având un fiu, Mihai M. Pocorschi.
Mihai Pocorschi a terminat 7 clase elementare în comuna Jurilovca, judeţul Tulcea şi Liceul
comercial „Carol I“ din Constanţa. Este absolvent al Şcolii de ofiţeri, al Academiei Militare
Politice Bucureşti, al Institutului de limba şi
literatura rusă „Maxim Gorki“ din Bucureşti
(1957), Facultatea de Istorie a Universităţii
Bucureşti (1958), Facultatea de mecanizare a
agriculturii din Craiova (1959) şi Facultatea de
economie generală de pe lângă Academia de
Studii Economice din Bucureşti (1970), iar în
perioada 1971-1989 a urmat şi absolvit patru
cursuri postuniversitare.
În activitatea militară a fost instructor pe
linie cultural-educativă la Divizia I-a Munte din
Târgu Mureş, şeful secţiei culturale la Direcţia
Generală a Serviciului Muncii de pe lângă
Consiliul de Miniştri.
În viaţa civilă a fost şef al Oficiului de
Control al Mărfurilor pentru Export – Agenţia
Bucureşti, unde a coordonat circa 150 de tehnicieni şi ingineri care efectuau controlul la peste
40 de fabrici şi uzine din Bucureşti şi zona
Munteniei.
Din anul 1971 până în 1989, când a ieşit la
pensie, a fost consilier la Consiliul Naţional
pentru Ştiinţă şi Tehnologie, a organizat expoziţii la nivel internaţional de aparatură ştiinţifică,
a publicat diverse articole atât în reviste de specialitate, cât şi în publicaţii precum, „Curierul
ucrainean“, „Zorile“, „Magazin istoric“, „Orizont XXI“ şi „Armata şi Societatea Civilă“.
Cu ocazia aniversării zilei sale de naştere,
redactorii revistei „Curierul ucrainean“ îi adresează „La mulţi ani!“ însoţiţi de urări de sănătate şi bucurii.
Redacţia „Curierul ucrainean“
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(Con)texte

(Urmare din numărul 369-370)

Jurnalul lui Şevcenko pare să lămurească
mecanisme psihologice greu de înţeles pentru cei
care nu au cunoscut infernul carceral. Şi ei declară, se pare, cu sinceritate, că îşi iartă torţionarii.
Suferinţa, condiţiile extreme se dovedesc o imensă baterie de energie spirituală. Prima parte a
Jurnalului, scrisă în aşteptarea eliberării din fortăreaţă, diferă de însemnările ulterioare prin
numeroase grade de afectivitate şi imaginaţie.
Captivitatea lipsită dc speranţă, a deplinei deznădejdi, o trăise în muţenie a spiritului. În momentul în care un prieten îi face cunoscută intervenţia
unor aristocraţi influenţi pe lângă noul ţar prin
care i se punea capăt exilului, Şevcenko se însufleţeşte, iar exaltarea sa trebuie să se reverse în
cuvântul scris. Dintr-o dată intervin judecata,
măsura. Primitivismul locului e sugerat de lipsa
penelor, cernelii şi a hârtiei de scris, a instrumentelor logosului articulat. Face rost de ele, îşi redobândeşte vioiciunea spiritului, îşi agoniseşte cele
trebuinciose călătoriei, îi apar în vis scene din
viaţa de dinaintea coşmarului cazon. Stilul abundă în invocaţii, mărturisiri patetice, făgăduinţe de
recunoştinţă pentru binefăcători. Simţurile reacutizate percep farmecul naturii, tăria aerului, drăgălăşenia copiilor sau a unor pui de pasăre care
nu-i lasă să doarmă. Îşi achiziţionează un ceainic
care îi umple dimineţile de voluptate. Atâta energie psihică face posibilă supravieţuirea în condiţii
oricât de vitrege. Notaţiile de după revenirea în
Rusia europeană sunt seci, constatative, eliptice,
un răboj al contactelor sociale ca un caiet de venituri şi cheltuieli. Este acum din nou concentrat pe
tematica politică. Utopia lui, a răsturnării prin
revoluţie a raportului de putere dintre clasele
sociale, a produs un dezastru umanitar, în propria
ţară şi în estul european. Reconstituirea din închisoarea de pe cealaltă parte a drumului din Sighet
a rămas să fie contemplată în posteritate de ochii
lui de bronz...
Faţă de Revoluţia Franceză, contemporanii şi

Cântec pentru noiembrie

Adio! Ies din foaier,
tu pân’ la poartă nu mă mai petrece,
doar pardesiul dă-mi-l din cuier,
că afară-i frig şi lumea este rece.

Gorunii tac în crângul ruginit,
nici cerul nu mai e la fel de albastru
când toamna vieţi noastre a sosit –
noiembrie acesta nu-i al nostru.
S-au despletit mestecenii şi plâng,
nici zarea lumii nu mai e albastră,
doar zilele în calendar se strâng
şi toate parcă-s împotriva noastră.

Şi sălciile se apleacă suspinând,
ne sângerează rănile-n albastru,
când ne întoarcem înspre noi murind –
noiembrie acesta nu-i al nostru.

Dar mai avem atâta de murit,
mă tem că toamna n-o să ne ajungă,
gorunii tac în crângul ruginit,
noiembrie din viaţă ne alungă.
Adio! Ies din foaier,
tu pân’ la poartă nu mă mai petrece,
doar pardesiul dă-mi-l din cuier,
că afară-i frig şi lumea este rece.
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Mihai tRaISta

posteritatea s-au raportat diferit. Şevcenko evocă
tabloul alegoric al Libertăţii pe străzile Parisului
răsculat, crezând la modul absolut în soluţia
schimbărilor bruşte şi violente.

sa. Rezultatul a fost o condamnare de trei ani pentru „agitaţie politică“.
A fost clasa muncitoare „eliberatoarea tuturor
celorlalte“? Revoluţia a dat unor declasaţi posibi-

Eminescu evocă şi el tabloul lui Delacroix în
Împărat şi proletar anticipat de discursul încărcat
de ură de clasă al proletarului, închis în orizontul
ferestrelor murdare, şi în paralel cu gândurile
Cezarului, inspirate de filosofia vedic-schopenhaueriană, care se mişcă în sfera reprezentărilor,
inclusiv a propriei căderi puse în abisul detronării
regelui Lear. Pentru demonia istoriei, sugerează
poetul, nu e leac. Bronz să fie, că nu se vor plânge
sculptorii de lipsă de capete... decapitate, la
modul mai mult sau mai puţin figurativ. Numai
arta dă sens dansului iraţional al Fiinţei.
Dacă egalitatea socială este un ideal nobil, nivelarea sau răsturnarea valorilor umane este nedreaptă, credea Immanuel Kant. Şi Edmund
Burke, S.T. Colerdige, Matthew Arnold, Maiorescu sau Eminescu au intuit distrugerea culturii
prin ascensiunea la putere a proletariatului.
Am mers la Sighet, nu pentru că nu cunoşteam
din familie şi din lunga istorie a propriilor persecuţii ce a reprezentat totalitarismul comunist, ci
pentru a vedea că suferinţa bunicului meu nu s-a
pierdut în neant. Nu există cameră pentru veterani
sau învăţători la Sighet, dar simt că mai greu este,
juridic vorbind, să justifici condamnarea unui om
simplu, cu o viaţă exemplară, căruia i s-a întocmit
un dosar „de exemplu“, pe baza unui plan de arestări, decât a unui şef al contrainformaţiilor dintrun guvern cu neinspirate opţiuni. Decorat în numele regelui cu „Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1917“ (1921) pentru că a fost rănit la
Mărăşeşti, cu „Medalia Victoria a marelui războiu
pentru civilizaţie 1916-1921“ (1924), cu „Răsplata Muncii pentru 25 de ani în serviciul Statului“
(1944) (învăţător cu toate gradele la şcoala pe
care o clădise cu propriile mâini), bunicul meu a
dat în judecată colectivul care i-a luat abuziv ca-

litatea de a-şi defula invidia prin grosolănie şi
abuzuri contra elitelor. Familia a reţinut un amuzant „ordin de rechiziţie“ remis bunicului meu în
7-VIII-1952: „Veţi da calul pentru a se deplasa
până la arie, tov. Preşedinte, cu şa pe el. Preşedinte (indescifrabil)“\.
Ca şi iacobinii titanici, Taras Şevcenko nu viza
distrugerea aristocraţiei – o clasă minoritară,
spune el în Jurnal –, ci emanciparea clasei de mijloc, profesionalizarea ei. Respingând cu oroare
primitivismul revoluţionar, violenţa stradală, britanicii au creat, mai ales prin pledoariile eseiştilor
din secolul al XIX-lea, epoca dezbaterilor publice, parlamentare, şi au înlocuit privilegiul de
castă cu idealul educaţional. Un gentleman era
considerat acum cel care absolvea cursurile unei
şcoli publice.
Jurnalul lui Şevcenko se încheie cu un poem,
Visul – visul unei iobăgiţe ca fiul ei să nu mai fie
rob. Traumatizanta experienţă a condiţiei de io bag până la vârsta de 24 de ani e o freudiană „scenă primară“ care lămureşte etosul politic al autorului. Este interesantă polarizarea memoriei sale
culturale în jurul tematicii sociale şi revoluţionare
(Byron, Shelley, Hugo, Verdi, Lermontov, Gogol,
legendele populare despre haiduci, scriitorii
decembrişti etc.)
Numeroasele aluzii la personalităţi contemporane, livreşti sau religioase, fac dificilă traducerea
Jurnalului, prefaţa, adnotările şi notele de subsol
ale lui Corneliu Irod luminând însă puternic profilul clasicului ucrainean şi dovedind cultura traducătorului. În scenă intră o Rusie agitată de
anarhie politică şi de misterioase legături între
autorităţi şi indivizi, dovedind importanţa solidarităţii colective în faţa opresiunii.
Maria-ana tUPan

Martiri şi statui

Parodie

Cântec de vremuri noi
(După poemul „Cântec pentru noiembrie“
de Mihai Traista)

Adio! Intru-n casă,
se face tot mai frig de-acum afară,
adio vreme mult prea călduroasă
ce toamna ne-ai schimbat-o brusc în vară.
Făcut-ai merii din livezi din nou
în loc să ruginească, să-nflorească,
senin i-ai dat iar cerului cadou,
în loc de ploi să faci să se pornească.

Caişii, liliacul, ba şi prunii,
sunt plini de flori, parcă se ţin de glume,
bătrânii îşi fac cruce, ba chiar unii
zic că sunt semne de sfârşit de lume.
Şi sălciile, zise plângătoare,
pline de viaţă-s, sunt de-un verde rar,
de parcă-i primăvară-n calendare
şi nu noiembrie, cum scrie clar.

Şi-acuma brusc, ai dat-o pe îngheţ,
din vară-n iarnă, ce-ai făcut cu toamna?
Chiar de-unii tac, tot face-ţi-or judeţ
Poeţii, sigur îţi vor smulge taina.

Adio! Intru-n casă,
de-acum ştiu: doar două anotimpuri,
doar lor de noi de-acum le mai pasă…
Vara şi iarna! Ce de vremi!! Ce timpuri!!!
lucian PERţa

Casa
părintească

In memoriam: V&M

Acasă-i frig, pe cer senin
Luceafărul îşi cată cale,
Aş vrea să plâng, să tac, să strig
Singurătatea se prăvale.
Rostesc de-o clipă c-am venit
Tăcerea mă-mboldeşte amarnic,
Doar într-un colţ mişcând răstit
Păianjen rostuieşte darnic.

Cu pânza lui ce-i umbră la icoană
Aşteaptă parcă iar să mă revolt,
Dar pe obraz o lacrimă broboană
Îmi arde-n suflet arde parcă tot.
.....................................................
Acasă e tăcere sunt şi eu
Cu amintiri cu tainic Dumnezeu.

Radu BOtIŞ
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Iuri Ianovskyi

Dubla încercuire

Săbiile scânteiau ameninţător, caii goneau fără
călăreţi, poloveţii nu se mai recunoşteu unul pe
celălalt, soarele ardea dogoritor, urletele luptătorilor aminteau de larma iarmarocului, praful se
ridica de parcă trecuse o cireadă; şi iată toţi se
împrăştie prin întinsa stepă – Overko a învins.
Vârful căciulii sale căzăceşti¹ îi flutura, căzut,
peste umeri.
„Tăiaţi, fraţilor, osul alb!2“
Praful s-a mai aşezat. O parte din detaşamentul lui Andri a dat bir cu fugiţii. Alţii voiau să se
predea, ridicând braţele, însă imediat acestea le
erau retezate, îşi ridicau spre cer obrazurile pline
de praf amestecat cu sudoare, dar imediat erau
tăiaţi cu sabia, se prăbuşeau înghiţind pământul,
înnecându-se în disperarea de dinaintea morţii,
erau loviţi cu săbiile pe unde se nimerea şi călcaţi
sub copitele cailor.
Detaşamentele s-au întâlnit în stepa largă de
lângă Kompaniivka3. Cerul se ridica în jur asemenea unor turnuri albastre. Era luna august a anului
1919. În fruntea detaşamentului armatei de
voluntari a generalului Anton Denikin4 se afla
Poloveţ Andri, iar în fruntea călăreţilor cazaci ai
atamanului general Symon Petliura5 se afla
Poloveţ Overko. Piraţii stepei şi-au ciocnit bordurile şi s-au lăsat duşi de iureşul furtunii înăbuşitoare a stepei. Era o zi de august cu o rezonanţă
deosebită.
„Adu-i încoace!“
Şi aduceau pe oameni înalţi din stepă, şi le
tăiau capetele ca pe nişte bostani (iar sub picioarele lor se afla bostănăria, şi caii s-au oprit lângă
bostani). Unul urla cu glas turbat, înăbuşit, ca prin
vis, altul se prăbuşea ca un ulm tânăr tăiat de la
rădăcină, zgâriindu-şi scoarţa şi scuturându-şi
frunzele.
„Caută numai de găseşte o scăpare, cumetre!“
Săbiile şuierau, oasele trosneau şi iată că la
Overko îl aduc pe Andri.
„Ahviţer6? Ptiu-ptiu, aşadar, tu eşti frate?!
Andri îşi băgă mâna rănită sub tunică, murdărind haina cu sânge.
„Da, mazepo7, afurisit, eu sunt!“
„Ei cum e? Te-au ajutat generalii tăi?“
Andri cât era de înalt, deodată păru şi mai
înalt. Overko se juca cu vârful cuşmei sale, precum o fetiţă cu părul său negru prins în coadă,
amândoi erau înalţi, laţi în umeri şi cu nasurile
asemenea pliscurilor unor păsări de pradă.
„Vrei să trăieşti? – îl întrebă Overko. – La
Dofinivka8 noastră dansează valurile mării, iar

Noiembrie ca lună-acompaniament, cu refrene
„pastel“ pentru câteva şlagăre internaţionale.
Noiembrie când unele dealuri (împădurite) au
„chelit“. „Parusan“ n-a avut asupra lor efectul
scontat!
Noiembrie ca un cronometru pentru arici. Încă
de la sfârşitul lui octombrie aceştia au presimţit
că timpul de hibernare stă... ca pe ace.
Noiembrie cu crizanteme încă nehotărâte, săşi dea sau nu „duhul“ pentru ştiinţa botanică.
Noiembrie cu lupi ce-şi vor schimba părul şi
poate că şi năravul dacă aşa le va dicta natura.
Noiembrie – linxul (râsul sălbatic) se visează
comod: pisică vărgată ori tigru de... „prima casă“!
Noiembrie cu soare roşu-aprins la apus; pentru
unele cupluri semănând - ca imagine - cu mărul
discordiei.
Noiembrie într-un spaţiu închis, cu un papagal
ce se tot foieşte prin apartament ... „vorba
aceea“. Dar n-are... cuvânt.
Noiembrie cu zile-lumină scurtate, când meteorologul de serviciu uită să le zică telespectatorilor „bună ziua“. Abia când îşi dă seama de omisiune zice: „probabil... bună ziua“.
Noiembrie cu o avanpremieră pe roţi: cauciucurile de iarnă ca nişte „potcoave” moi... Frâne
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bătrânul nostru tată, Musi Poloveţ, priveşte, din
când în când, cu binoclul, să vadă dacă nu au pornit bancurile cu scrumbii, îţi aminteşti, tu i-ai
adus binoclul de pe frontul turcesc?“.
Andri îşi desfăcu tunica la piept şi îşi ridică

CĂLĂREŢII

mâna rănită în sus, de parcă dorea, prin durerea
sa, să ceară ajutor. Încercă să oprească sângele
care i se scurgea din mâna rănită.
„Asta da comedie!“ au strigat băieţii lui
Overko.
Prin apropiere, învărtindu-se în loc, de durere,
a nechezat un cal. Peste stepă s-a lăsat arşiţa şi
năduşeala care parcă te sugrumau, iar în zare se
înălţau turnurile albastre ale cerului de amiază.
„Stârv petliurist – a izbucnit Andri. – Vinzi
Mama-Rusie galiţienilor! Noi i-am bătut de
moarte în Carpaţi, nu vrem să purtăm jugul austriac“.
Overko a râs, făcându-le cu ochiul cazacilor, şi
l-a oprit pe un tinerel care s-a repezit asupra lui
Andri cu sabia, iar acesta s-a pornit înciudat să
scobească, cu vârful sabiei, un pepene. Se făcea
din ce în ce mai cald, Andri continua să ţină mâna
ridicată, iar sângele i se scurgea prin mânecă.
Stătea în faţa fratelui său pregătit pentru orice.
„De ce îţi aduci aminte acum? – întrebă învingătorul. – De Odesa, ori de Oceakiv9?“
„Îmi aduc aminte, da, îmi aduc aminte de tata
Poloveţ şi de vechea lui zicală...“
„Maistro10 a început să bată, poate aduce ploaie...“ – l-a întrerupt Overko privind spre sud-vest.
„Iar vorbele tatii sunau aşa: neamul în care fraţii trăiesc în pace şi înţelegere, nu va pieri niciodată“.
„Asta da comedie!“ – au strigat cazacii lui
Overko.
„Curge sângele din el ca dintr-un taur, eu l-am
tăiat!“
„Tu?“
„Pe crucea mea că eu...“
„Ce o să-i răspundă acum Overko?“
„Parcă n-ai şti – plimbă-te, suflete, fără trup,
iar tu, trupule, fără suflet!“
„Comedie, spuneţi? – întrebă Overko –
Neamul nostru e mare, capete nenumărate, în
afară de noi doi, mai sunt trei din neamul nostru.
Neamul e temelia, dar înainte de toate e ţara, iar
când te ridici împotriva ţării, atunci să plângă
neamul, atunci fratele îl va tăia pe frate, uite aşa!“
„Asta da comedie!“ – au răcnit şepcile negre.
Andri deodată a început să se albească la faţă
ca o pânză la soare, le era cald în stepă, atât cailor,

De „n“ ori: Noiembrie

eficiente: frâie pentru caii-putere.
Noiembrie cu apă în suspensie, pe-alocuri,
materie de primă mână pentru ceaţă.
Noiembrie când – ipotetic - poţi comite un act
de „bigamie“, dacă eşti flăcău tomnatic şi visezi o
nevastă.
Noiembrie... pe când cuvântul vară a fost
odată căldură...
Noiembrie cu suspinul (previzibil) al unui fir
de trandafir ofilit.
Noiembrie cu zile de „vară indiană“... O
nudistă de ocazie trezeşte pe stânca falezei un
crab.
Noiembrie, încă îndrăgostit de soare, dar
soarele nu-i prea... punctual în prognoza meteo.
Noiembrie cu sufragerii - încă verzi în aerul
liber: păşuni pentru păşunat.
Noiembrie când viruşi de sezon fac pregătiri
invizibile pentru atacurile sezonului rece.
Noiembrie sub un pridvor: recviem de patruzeci de zile după ce - de-atâta tăcere - glasul greierului a murit cu vrednicie.

cât şi oamenilor. Dispre sud-vest a început să
sufle Maistro.
„Neamule, neam al meu, iartă-mă că nu trăiesc
în pace. Neamul o să piară, dar ţara va dăinui. În
vecii-vecilor, amin!“
„Te blestem din toată inima mea de rus, în
numele măreţei Mame-Rusii, care se întinde de la
Varşovia până-n Japonia, de la Marea Albă la cea
Neagră. Te blestem în numele fratelui şi al
neamului tău, te blestem şi te urăsc în ultima clipă
a vieţii mele...“
„Tăiaţi-l odată, cazacilor!“ – strigă Overko.
Andri a început să se clatine, cazacii au început să urle, Maistro a început să sufle dinspre
sud-vest, numai turnurile albastre ale cerului au
rămas încremenite.
¹ Este vorba de vârful decorativ, din pânză, al
căciulilor căzăceşti (în limba ucraineană şlyk).
2 Osul alb – luptători din Garda Albă (Armata
Imperială Rusă).
3 Kompaniivka – aşezare de tip urban de reşedinţă a raionului Kompaniivka din regiunea
Kirovohrad, Ucraina.
4 Anton Ivanovyci Denikin (1872-1947), general
locotenent al Armatei Imperiale Ruse şi unul dintre
cei mai importanţi lideri ai contrarevoluţionarilor
albi din războiul civil rus.
5 Symon Petliura (1879-1926), publicist, scriitor,
jurnalist, politician şi om de stat ucrainean, lider al
luptei pentru independenţa Ucrainei în perioada de
după izbucnirea Revoluţiei Ruse din 1917. În timpul
războiului civil rus, el a fost, pentru puţin timp, preşedinte al Ucrainei. În 1926, Petliura a fost asasinat la Paris.
6 Ahviţer – ofiţer (ironic).
7 Ivan Stepanovyci Mazepa (1644-1709), hatman al cazacilor zaporojeni din Ucraina în perioada 1687-1708. Este erou naţional în Ucraina, şi
duşman de moarte în Rusia, continuând să fie, la
300 de ani de la moarte, sub „afurisenia“ Bisericii
Ortodoxe. Este considerat părintele ideii de independenţă a ucrainenilor. În cinstea lui în parcul de
pe str. Basarabiei din Galaţi este ridicată o statuie,
iar două cartiere centrale din Galaţi îi poartă
numele: Mazepa I şi Mazepa II (Aici numele lui
Mazepa e folosit în sensul de trădător, pentru faptul
că în 1708 a trecut de partea Suediei).
8 Dofinivka – localitate din raionul Kominternivske, regiunea Odesa, Ucraina.
9 Oceakiv (Oceac, în mediul românesc medieval
s-a numit şi Vozia), oraş regional din regiunea
Mykolaiv, Ucraina.
10 Maistro – denumire locală a vântului de sudvest.
(va urma)
traducere de Mihai Hafia tRaISta
Noiembrie la braţ cu toamna vieţii; probabil,
ultima noastră doamnă!
Noiembrie într-un balcon. Dintr-o colivie, spre
văzduhul toamnei, cântecul canarului.
Noiembrie pe-o alee cuminte dintr-un parc. În
cărucior un copil zîmbeşte: iată „Primăvara“!
Noiembrie cu linişte neatinsă deasupra norilor.
La baza structurii acesteia stă ceaţa.
Noiembrie printre crizanteme: machiaj cu
brumă subţire.
Noiembrie cu ploi piezişe ce curăţă bornele
kilometrice de fiecare parte a drumului.
Noiembrie cu picioare de „păianjen” supte de
inaniţie. Paradoxal: picioarele acestuia proptesc
tavanul unei cămări cu provizii de-ale gurii.
Noiembrie cu loc de odihnă pentru o gutuie;
pe un ram jumătate uscat, jumătate încă verdevalid.
Noiembrire într-o staţie de tramvai. O iubiţică
acoperă obrazul unui „iubi“ cu ultimul ruj,
tranşant la culoare... Tramvaiul poate că-i cel
„numit dorinţă“. Se va întoarce în aceeaşi staţie
cât de curând.
În fiece noiembrie... Prinzând o idee şi plimbând-o ca să ne însoţească sufletele zâmbind.
Mihai MatEICIUC
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Simţim o puternică susţinere a suveranităţii Ucrainei şi
a reformelor promovate, a declarat preşedintele Petro
Poroşenko după întâlnirile de la Paris

Preşedintele Ucrainei a declarat că întâlnirile avute cu liderii mai multor ţări cu prilejul
vizitei sale de lucru în Franţa au fost pozitive
şi că Ucraina se bucură de susţinere din partea
partenerilor săi internaţionali în ceea ce priveşte apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale, dar şi în promovarea reformelor.
„Noi simţim din partea partenerilor noştri, a
comunităţii internaţionale o puternică susţinere
a suveranităţii şi integrităţii teritoriale, a procesului de reforme promovate în Ucraina. Este un
lucru extrem de important. Felicit pe toţi pentru
Forumul pentru Pace de la Paris foarte reuşit, a
spus şeful statului la întâlnirea cu reprezentanţii mass-mediei.
Potrivit afirmaţiilor sale, în cele două zile,
partea ucraineană a avut aproape 40 de întâlniri.
Preşedintele a mai reamintit faptul că la
Paris au avut loc două evenimente importante.
În cursul dimineţii zilei de 11 noiembrie, orele
11, peste 80 de şefi de stat şi de guvern au luat
parte la ceremonia consacrată împlinirii a 100
de ani de la încheierea Primului Război
Mondial. „Acest eveniment în egală măsură
tragic şi foarte important a reunit un număr atât
de mare de conducători pentru a discuta din
nou despre pace“, a menţionat preşedintele.
Tot la 11 noiembrie, a avut loc „Forumul
pentru Pace de la Paris“ care vizează unirea
eforturilor naţiunilor lumii în vederea opririi
războiului. „Este greu de găsit o altă ţară în
lume pentru care această temă să fie de mai
mare actualitate decât pentru Ucraina“, a menţionat Petro Poroşenko. Şeful statului a mulţumit părţii franceze pentru strălucita organizare
a forumului, adăugând că a avut posibilitatea să
muţumească şi personal preşedintelui Franţei,
Emmanuel Macron, şi primei doamne a
Franţei.
Se reia activitatea
Comisiei de parteneriat strategic
dintre Ucraina şi SUA

Pavlo Klimkin, cu omologul său american, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo“, a spus
Petro Poroşenko.
El a comunicat că la aceste întâlniri s-a convenit ca la 16 noiembrie a.c. să aibă loc la
Washington şedinţa Comisiei Parteneriatului
strategic Ucraina-SUA la nivel de miniştri de
externe ai celor două ţări. Şeful statului a reamintit faptul că această comisie a fost înfiinţată
cu aproape 10 ani în urmă.
„Astăzi am convenit ca activitatea acesteia
să fie reluată ca un simbol al faptului că parteneriatul dintre Ucraina şi SUA are un caracter
strategic“, a spus preşedintele Ucrainei.
Şeful statului a comunicat, de asemenea, că
la Paris a avut loc întâlnirea consilierului diplomatic al preşedintelui Ucrainei, Konsteantyn
Ieliseev, cu consilierul preşedintelui SUA în
probleme de securitate naţională, John Bolton.
Ucraina şi SUA au demarat
dialogul strategic în domeniul energetic

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, s-a
întâlnit cu ministrul energiei al SUA, Rick
Perry.
Şeful statului a subliniat importanţa deosebită a colaborării cu SUA în domeniul energetic pentru consolidarea securităţii energetice a
Ucrainei.
În timpul întâlnirii s-a anunţat faptul că cele
două ţări încep dialogul strategic în domeniul
energetic care va contribui la o mai strânsă
colaborare a instituţiilor de stat şi companiilor
implicate.
Preşedintele a subliniat faptul că o serie de
proiecte ucraineano-americane din domeniul
energeticii nucleare se realizează cu succes la
fel şi livrările în Ucraina a cărbunelui american.
Şeful statului a subliniat interesul faţă de
atragerea în Ucraina a noilor tehnologii americane şi a experienţei avansate pentru explorarea resurselor de petrol şi gaze existente.
S-a subliniat necesitatea împiedicării în continuare a realizării proiectului Nord Stream 2“,
precum şi a diversificării surselor de aprovizionare cu resurse energetice mai ales prin extinderea posibilităţilor de livrare a gazelor lichefiate din SUA.

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a
comunicat că, în cadrul Forumului pentru Pace
de la Paris, au avut loc aproape 40 de întâlniri
cu liderii ţărilor lumii. La conferinţa de presă
cu reprezentanţii mass-mediei şeful statului a
vorbit despre întâlnirea cu preşedintele SUA,
Ministrul energiei al SUA despre modul
Donald Trump.
în care Ucraina poate să devină
„La Forum, am avut întâlniri şi discuţii, in independentă energetic
clusiv cu preşedintele Statelor Unite ale Ame ricii.
Ministrul energiei al SUA, Rick Perry, este
În urma acestor discuţii, astăzi a avut loc
întâlnirea ministrului de externe al Ucrainei, de părere că acordurile privind distribuirea pro-
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ducţiei vor asigura Ucrainei independenţă
energetică.
Ucraina are potenţial pentru dezvoltarea
rapidă a sectorului energetic şi obţinerea
independenţei energetice faţă de Rusia, dar
pentru aceasta puterea trebuie să ducă o politică de transparenţă şi pieţe libere pentru a accelera creşterea economică a ţării. Unul dintre
cele mai eficiente instrumente de atragere a
investiţiilor străine sunt Acordurile privind distribuirea producţiei între stat şi investitori, a
declarat ministrul american al energiei, Rick
Perry, cu prilejul vizitei la Kiev care a avut loc
la data de 12 noiembrie 2018. Cu ocazia întâlnirilor avute cu preşedintele Ucrainei, cu premierul şi cu alte înalte oficialităţi, Perry a discutat despre importanţa paşilor ce trebuie
făcuţi de Ucraina în probleme ca: Acordul privind distribuirea producţiei, utilizarea în
comun a datelor, predictibilitatea acţiunilor de
reglementare şi transparenţa juridică – măsuri
necesare pentru viitoarele investiţii americane.
„Trebuie să aveţi licitaţii deschise şi transparente. Realizarea acordurilor privind distribuirea producţiei. Nu vă pot spune câtă importanţă
are aceasta pentru viitorul ţării. Companiile
ştiu că atunci când vin aici ele intră în acorduri
care nu trebuie să fie nebuloase. Că ele intră în
acorduri care vorbesc clar şi fără echivoc: asta
vom face noi, asta veţi face dumneavoastră şi
iată profitul. Aceste acorduri sunt foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a resurselor
acestei ţări. Ele vor încuraja sectorul privat să
investească aici, să aplice tehnologii avansate
şi know-how pentru a ajuta Ucraina să-şi dezvolte propriile resurse“, a declarat ministrul
american al energiei, Rick Perry, în cadrul discursului susţinut la Academia de Diplomaţie a
Ucrainei. În opinia sa, Acordurile privind distribuirea producţiei sunt unul dintre cele mai
eficiente instrumente de atragere a investitorilor, deoarece ele oferă acestor investitori cele
mai mari garanţii din partea statului. „Pentru
Ucraina, ţară cu un potenţial imens în sfera
energetică, acesta este un timp istoric.
Guvernul SUA şi sectorul privat al Americii
sunt gata să devină parteneri şi să colaboreze
cu Ucraina în vederea creşterii securităţii ei
energetice. Eu văd un viitor neverosimil de
luminos pentru această ţară cu partenerii care
sunt gata să vină şi să stea umăr la umăr cu voi.
Aceste tipuri de abordări îndeamnă SUA să
împartă energia noastră şi know-how în aşa fel,
încât să putem prospera împreună. Acum a
venit timpul să acţionăm conform politicii care
vă va permite să ieşiţi din umbra Moscovei“, a
declarat ministrul energiei al SUA la Kiev.
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