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Ucrainenii din România trăiesc într-un număr
însemnat de localităţi compacte sau relativ com-
pacte din judeţele Maramureş, Suceava, Caraş-
Severin, Timiş şi Tulcea; ei sunt însă răspândiţi şi
în toate celelalte judeţe ale ţării, dar într-un număr
redus. 

Aşa cum rezultă din documentele istorice
(Ioan Myhályi, Diplome maramureşene din seco -
lul XIV, Maramureş – Sighet, 1900, p. 65-67 şi
315; Mihai Costăchescu, Documente moldo -
veneşti înainte de Ştefan cel Mare, Iaşi, 1931, vol.
I, p. 298-307), ucrainenii existau deja în nordul şi
nord-estul ţării (judeţele Maramureş şi Suceava)
încă din secolele al XIV-lea – al XV-lea. După
unii istorici, prezenţa populaţiei ucrainene în
aceste locuri este mult mai veche. Aşadar,
existenţa ucrainenilor pe aceste me lea guri nu este
scurtă şi ucrainenii trebuie să-şi cunoască istoria.
Cunoaşterea istoriei „este o necesitate pentru
conştiinţa umană“, declara Nicolae Iorga într-o
prelegere ţinută în anul 1940. 

Aşezarea ucrainenilor în judeţele Tulcea,
Caraş-Severin şi Timiş este de dată mai recentă. 

Cele mai vechi colonii ucrainene din judeţul
Tulcea datează din secolul al XVIII-lea, con -
secinţă a desfiinţării Sicei Zaporojene – leagănul
secular al năzuinţelor de independenţă şi libertate
–, în anul 1775, de către împărăteasa Rusiei, Eca -
terina a II-a cea Mare. Cazacii zaporojeni nu s-au
supus ucazului împă rătesc şi, preferând libertatea,
o bună parte dintre ei s-au stabilit în nordul
Dobrogei şi în Delta Dunării. 

Ucrainenii din judeţele Caraş-Severin şi Timiş
s-au strămutat aici din Ucraina Transcarpatică şi
unele zone învecinate în a doua jumătate a se -
colului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-
lea. De menţionat că în ultimii 40 de ani a avut
loc o deplasare în masă a ucrainenilor mara mure -
şeni în zona Timişoarei, unde au cumpărat gos po -
dă riile germanilor emigranţi, populând nume roa -
se loca lităţi, care au devenit majoritar ucrai nene:
Remetea Mică, Ştiuca, Soca, Pogăneşti, Pietroasa
Mare, Dra gomireşti etc.

Conform rezultatelor definitive ale recen să -
mântului din 20 octombrie 2011, populaţia ucrai -
neană dn ţara noastră numără 50.920 de persoane,
adică 0,3% din totalul populaţiei stabile.

Din capul locului trebuie spus că statistica
oficială este departe de adevăr, cifra reală a ucrai -
nenilor fiind, după UUR, în jur de 200-250 de
mii. Foarte mulţi ucraineni, mai ales cei din ju -
deţul Suceava, nu şi-au declarat naţionalitatea. Pe
de altă parte, numărul ucrainenilor s-a mic şorat
dramatic şi din cauza factorilor naturali, a
numărului prea mic de tineri care să aducă forţe
noi.

În condiţiile scăderii semnificative a popu -
laţiei ucrainene, o serie de comunităţi nu mai sunt
viabile. Trebuie să înfiinţăm organizaţii acolo
unde ele nu există, pentru că dacă nu sunt or -
ganizaţii, nu este nici viaţă ucraineană.

Totuşi, deşi ucrainenii din judeţele Maramureş
şi Suceava sunt pe pământul românesc de aproape
700 de ani, ei şi-au păstrat limba – factor primor-

dial în menţinerea identităţii ucrainene –, tra di -
ţiile şi obiceiurile strămoşeşti.

Favorizaţi de caracterul tolerant, pacifist şi
deschis al românilor, popor majoritar ortodox,
reprezentanţii comunităţii ucrainene, păstrând
propriile valori şi identitatea specifică, s-au putut
ma ni festa aici în libertate, contribuind la îm -
bogăţirea culturii româneşti.

În pofida diminuării numerice a etniei noastre
asistăm la o revitalizare a culturii multiseculare.
Tot mai frecvente apar cazurile de exprimare şi de
manifestare a identităţii ucrainene la noi. Ucrai -
nenii îşi fac auzit glasul prin presa prolifică, prin
cărţile pe care le publică. Cu sprijinul financiar al
Guvernului României, UUR editează cu regulari-
tate patru reviste în limba ucraineană şi una în
limba română. În fiecare an, apar în jur de 15 cărţi
consacrate beletristicii, criticii literare, istoriei,
lingvisticii, muzicii, obiceiurilor ucrainene şi re -
laţiilor româno-ucrainene. UUR publică mai
multe cărţi pe cap de locuitor decât orice ţară din
lume. 

În sfârşit, au loc simpozioane, conferinţe
ştiinţifice, mese rotunde, festivaluri, unele dintre
ele devenite tradiţionale. Noi suntem încrezători
că ne vom bucura şi în continuare de înţelegerea
necesară pentru a ne afirma ca o minoritate naţio -
nală ce îşi manifestă cu pregnanţă ataşa mentul
faţă de ţara în care ne-am născut, ne-am format,
trăim şi muncim.

Ucrainenii din ţara noastră îşi desfăşoară ac -
tivitatea în cadrul Uniunii Ucrainenilor din
România şi sunt reprezentaţi în Parlament, având
posibilitatea de decizie politică. Prin deputatul
său ei pot să-şi promoveze în cel mai înalt for le -
gislativ al ţării aspiraţiile lor economice, politice,
sociale şi cultu rale.

Ion ROBCIUC

De peste şase secole
pe meleagurile României

HRISTOS A ÎNVIAT!

Dragi ucraineni,

Sacrificiul suprem al lui Dumnezeu pentru
omenire a fost jertfirea unicului său fiu, Isus
Hristos. Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pas -
cale, cea mai mare sărbătoare a creş tinilor,
trebuie să învăţăm, în primul rând, lecţia
toleranţei, a iertării şi a iubirii faţă de semeni
care, în aceste vremuri, este atât de im por -
tantă. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să
ne dovedim unitatea, încrederea în Dumnezeu
şi în oameni, iertarea aproapelui, principii
pentru care Hristos şi-a dat viaţa.

Pe lângă porunca lăsată de cel care s-a
lăsat răstignit pentru păcatele noastre: Să-l
iubeşti pe Dumnezeul tău cu toată puterea şi
pe aproapele tău ca pe tine însuţi, datoria
noastră ca ucraineni este să trăim în armonie
unii cu alţii, să ducem mai departe tezaurul
nostru cultural, lingvistic şi tradiţional, să
per petuăm prin acţiunile noastre culturale,
ştiinţifice, educaţionale specificul nostru
identitar atât de minunat, să conservăm ceea
ce avem mai de preţ – limba noastră ucrai -
neană, obiceiurile, cultura şi, mai ales, spiri -
tul nostru ucrainean care a rămas nealterat
de secole.

Fie ca Sărbătoarea Învierii Domnului nos-

tru Isus Hristos să vă aducă sănătate, ar -
monie, linişte sufletească, sporind credinţa, să
ne întărescă unitatea şi dragostea unora faţă
de alţii şi să ne consolideze încrederea în noi,
în capacitatea noastră de a rămâne uniţi, pen-
tru buna funcţionare a singurei organizaţii
care reprezintă interesele ucrainenilor din
Ro    mânia, Uniunea Ucrainenilor din
România.

ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Nicolae Miroslav Petreţchi,
preşedintele Uniunii Ucrainenilor

din România,
deputat
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Capul de afiş al rezultatelor activităţii deputa-
tului UUR din ultima perioada îl reprezintă, fără
nicio îndoială, rezolvarea (în sfârşit!) a probleme-
lor devenite cronice ale Liceului „Taras Şev cen -
ko“. Vom începe, deci, actuala ediţie a rubricii cu
informaţiile cele mai noi pe această temă. Nu
vom omite însă şi alte file semnificative din agen-
da deputatului UUR.

CEEA CE PĂREA DE NEREZOLVAT
A FOST REZOLVAT

Ne-a fost dat să relatăm de multe ori despre
problemele tot mai grave cu care se confruntă
Liceul „Taras Şevcenko“ singurul cu profil peda-
gogic în limba ucraineană din România. Ghemul
acestora părea de nedescâlcit. Starea precară
determina apatia managerului, atitudinea acestuia
demobiliza corpul didactic, scăderea performan-
ţei didactice îndepărta populaţia şcolară, rezulta-
tul final fiind descurajarea învăţământului în
limba maternă. Lipsa rezultatelor şcolare diminua
şi şansele zbaterii deputatului comunităţii noastre
etnice pentru exercitarea efectivă a dreptului con-
stituţional la învăţământ în limba maternă. Pentru
viitor, speranţele erau şi mai sumbre pentru că,
liceul având profil pedagogic, nu mai erau asigu-
rate efectivele noi de cadre didactice.

Suntem convinşi că lectorii acestei rubrici au
aflat la timpul cuvenit despre demersurile tot mai
insistente şi – de ce să n-o spunem pe aia dreaptă
– tot mai ferme ale domnului deputat Nicolae
Miroslav Petreţchi legate de această unitate eta-
lon pentru învăţământul în limba ucraineană.
Noua conducere a Liceului, asigurată de domnul
profesor Vasile Cureleac, a devenit partenerul
potrivit al stăruinţelor deputatului. Lucrurile au
început „să se mişte“, cum se spune. S-a ajuns
însă  la nucleul dur al problemei: cercul vicios
care împiedica investiţiile în construcţie. Obţi -
nân du-se promisiunea Consiliului Municipal
Sighetu Marmaţiei că ar putea investi în clădirea
liceului, dar o parte din construcţie se află în ad -
mi nistrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, au
început stăruinţele pentru realizarea unui schimb
de proprietăţi, astfel încât ambele etaje ale clădirii
să ţină de administraţia municipală. La Minister,
propunerile municipalităţii erau adânc împotmo-
lite şi lipsea dorinţa schimbului de proprietăţi.

În numărul din decembrie anul încheiat, am
publicat nota Liceul „Taras Şevcenko“ poticnit la
MEN în care se relata intervenţia foarte fermă
făcută de la înalta tribună a Parlamentului. Răs -
pun sul iscălit de ministrul de resort, probabil fără
parcurgerea textului amplu, stufos, încărcat de

detalii funcţionăreşti nesemnificative, a dovedit
că crusta birocratică e foarte groasă şi aparent de
nestrăpuns. A devenit necesară recurgerea la un
ton cât mai sever, asociat sarcasmului. Am relatat
despre noul demers, i-am zice drastic, în nota
apărută în luna februarie sub titlul Lupta pentru
Liceul „Taras Şevcenko“.

Noul demers a avut ecoul scontat. Doamna
ministru Ecaterina Andronescu l-a invitat pe
domnul deputat Nicolae Miroslav Petreţchi la o
discuţie detaliată. Întrevederea a avut loc în ziua
de 27 martie a.c. între orele 9:00 şi 10:00, putând
fi considerată un model de eficienţă.

Pe lângă participarea doamnei secretar de stat
de resort Kovacs Irina Elisabeta, doamna minis-
tru a chemat pe rând, fie în birou, fie la telefon, pe
toţi directorii şi funcţionarii decidenţi, a avut o
con vorbire foarte precisă cu primarul Muni -
cipiului Sighetu Marmaţiei, domnul Horia Vasile
Scubli, cu inspectorul general şcolar al judeţului
Maramureş şi a hotărât, pe loc, deplasarea Cor -
pului de control al Ministerului în zonă pentru
rezolvarea situaţiei.

Analiza efectuată în teren în zilele de 10-11
aprilie a fost finalizată printr-o minută întocmită
de toţi cei implicaţi, stabilindu-se precis schimbul
de imobile care va fi perfectat printr-o Hotărâre a
Guvernului României, al cărei proiect va fi înain-
tat în cel mai scurt timp de conducerea Minis te ru -
lui Educaţiei Naţionale.

Totodată, domnul primar Horia Vasile Scubli a
asigurat că, încă de la începutul verii, va aloca
fondurile de investiţii necesare.

DELINCVENŢA A CRESCUT,
DAR „NUMAI“ CU 5 LA SUTĂ

În urma unei întrebări adresate de la tribuna
Parlamentului de către dl deputat Nicolae
Miroslav Petreţchi ministrului Justiţiei privind
efectele recursului compensatoriu asupra delin-
cvenţei, prof.univ.dr. Tudorel Toader răspunde că
numai 5,02% din cei eliberaţi în urma insolitei
soluţii legislative ar fi revenit în penitenciare.
Ponderea anunţată este şi nu este liniştitoare,
deoa rece ar trebui corelată cu dinamica dosarelor
cu autori necunoscuţi. La această întrebare punc-
tuală, răspunsul domnului ministru este evaziv,
prevalându-se de statisticile Parchetului privind
clasarea cu întârziere a dosarelor. Domnul depu-
tat păstrează problema în atenţie şi va reveni asu-
pra ei, reţinând-o totodată ca preocupare în acti-
vitatea de legiferare.

REPLICĂ BIROCRATISMULUI
DIN MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

În ediţia din februarie a acestei rubrici, am
relatat întrebările adresate ministrului Sănătăţii,
doamna Sorina Pintea, în legătură cu un presupus
protocol secret prin care compania care asigură
ali mentarea cu apă potabilă a Bucureştiului ar
avea dreptul de a se opune informării populaţiei
despre calitatea apei.

La Cabinetul parlamentarului a sosit un răs-
puns iscălit de secretarul de stat Dan Dumitrescu,
pe care dl deputat l-a apreciat ca nesatisfăcător.
Drept urmare, domnul Petreţchi s-a adresat din

nou doamnei ministru Pintea cu o întrebare scrisă
din care spicuim:

„Regret, dar constat contrariul. Demnitarul
subordonat Dvs. a ignorat total întrebările puse
şi s-a limitat la a ne transcrie in extenso 2 adrese
de strictă specialitate, primite anterior de la DSP
Bucureşti şi de la INSP. Vă redăm aleatoriu 2
pasaje din cele 4 pagini încărcate de parametri
chimici, biologici, fiziologici etc. fără legătură cu
întrebările puse:

„Într-un studiu în care doza de clor în apă a
fost succesiv crescută (de la 0,014 mg/kg corp la
0,26 mg/kg corp şi 0,34 mg/kg corp), pe voluntari
de gen masculin, având o stare de sănătate bună
(câte 10 voluntari pentru fiecare doză) s-a con-
statat absenţa efectelor adverse şi fiziologice
semnificative, precum şi lipsa efectelor toxicolo-
gice ce ar fi putut să apară în urma expunerii
prin ingestie de apă potabilă clorinată în exces“.

„Cu toate acestea, un risc crescut de apariţie
a cancerului de vezică urinară se poate constata
în urma asocierii cu un consum de apă potabilă
hiperclorinată, de la robinet, de către o populaţie
dată (studiu caz-control în populaţie ce consumă
apă hiperclorinată şi populaţie care nu consumă
apă clorinată), după trecerea unei jumătăţi din
durata de viaţă a populaţiei“.

Veţi fi de acord, stimată Doamnă Ministru, că
o asemenea adresă constituie o nesocotire totală
a întrebărilor legitime puse, dar exprimă şi o sfi-
dare a relaţiilor normale Parlament-Executiv. Pe
de altă parte, corespondenţa organismelor de
specialitate cu domnul secretar de stat lasă
impresia unor lecţii de iniţiere a demnitarului în
problematica igienei apei. Vă rog să consideraţi,
stimată Doamnă Ministru, că reiterez cele 4
întrebări puse“.

LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI

În ziua predării acestei rubrici la tipar, domnul
deputat Nicolae Miroslav Petreţchi participă la
sesiunea Comisiei interguvernamentale mixte
România-Ucraina. Din partea Guvernului Ucrai -
nei participă Andri Iuraş, şef de Depar tament din
cadrul Ministerului Culturii al Ucrainei, cosecre-
tar al Comisiei mixte interguvernamentale ucrai-
neano-română privind asigurarea drepturilor
apar ţinând minorităţilor naţionale, Mychailo
Podiuk, şef adjunct de Departament din cadrul
Mi nisterului Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrai -
nei, Natalia Tkacenko, şef de Departament din
cadrul Ministerului Culturii al Ucrainei, Lary sa
Dir, şef de Departament din cadrul Minis te ru lui
Afacerilor Externe al Ucrainei, Anatoli So lo vei,
şef adjunct de Departament din cadrul Minis te -
rului Afacerilor Externe al Ucrainei, Na ta lia Bes -
kova, şef de secţie din cadrul Minis terului Învă -
ţământului şi Ştiinţei al Ucrainei, Olha Sa beţ ka,
consilier al ş efului Administraţiei Regio nale de
Stat Cernăuţi, Viktor Gryga, şef de secţie al Ad -
ministraţiei Regionale de Stat Cernăuţi.

Delegaţia ucraineană este însoţită de Ex ce len -
ţa Sa domnul Oleksandr Bankov, ambasadorul
Ucrai nei în România şi de domnul Pavel Roho -
vei, consilier al Ambasadei Ucrainei în România.

Observator

Din agenda deputatului UUR
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În ziua de 27 februarie 2019, la sediul central
al UUR a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului
UUR, la care au participat 21 din numărul total de
23 membri.

Fiind prima şedinţă de lucru ordinară a
Consiliului pe acest an, compartimentul de spe-
cialitate al UUR a prezentat bilanţul şi execuţia
bugetară pe anul 2018, precum şi celelalte docu-
mente întocmite şi înaintate la solicitarea DRI. 

În continuarea lucrărilor, a fost analizat modul
cum au fost utilizate de către filialele judeţene şi,
res  pectiv, de către comisiile UUR resursele bu -
getare alocate pentru lunile ianuarie şi februarie
2019, rezultând că activitatea financiar-contabilă
şi de evidenţă a bunurilor din patrimoniul UUR de
la nivelul organizaţiilor şi al filialelor se des fă -
şoară conform reglementărilor în vigoare şi a de -
ci  ziilor primite de la ordonatorii  de credite. Mem -
brii Consiliului au făcut propuneri pentru o mai
bună informare şi conlucrare dintre filiale şi com-
partimente de specialitate ale UUR. 

Lucrările şedinţei au continuat cu prezentarea
şi discutarea devizelor estimative (13 devize) pen-
tru activităţile planificate a se desfăşura în luna
aprilie şi mai 2019, conform Planului de acţiuni
culturale, aprobat de Consiliul UUR. În principal,
ele se referă la organizarea şi desfăşurarea unor
acţiuni culturale privind sărbătorirea Zilei Inter -
naţionale a Limbii Materne, comemorarea poetu-
lui naţional Taras Hryhorovyci Şevcenko la unele
filiale, desfăşurarea concursurilor de recitare a
poeziei la nivel local şi judeţean, concursuri spor -
tive, concursuri/simpozioane pe tema isto ricului
şi al tradiţiilor ucrainenilor din România. Sumele

solicitate pentru aceste acţiuni s-au înscris în limi -
tele planificate iniţial, fiind aprobate de către
Consiliu în totalitate, cu unele suplimentări de
fonduri în cazuri justificate şi în baza unor
economii realizate din organizarea şi desfăşurarea
altor acţiuni în perioada anterioară.

În continuarea lucrărilor, au fost analizate şi
aprobate un număr de 65 de referate de necesitate
prin care se solicita alocarea unor sume de bani
pentru achiziţia unor obiecte de mobilier, costume
naţionale şi instrumente muzicale pentru for -
maţiile UUR, piese de schimb, revizii şi poliţe de
asigurare pentru autoturismele UUR şi cele din
comodat, servicii în folosul UUR, realizarea unor
materiale de promovare a filialelor, cheltuieli gos -
podăreşti, deplasări pentru a participa la di ver se
acţiuni şi prelungirea unor contracte de muncă,
demararea acţiunilor de achiziţioare a unor imo-
bile pentru sedii ale unor organizaţii UUR, care se
înscriu în limitele fondurilor existente ale bugetu-
lui aprobat şi a legislaţiei în vigoare, fiind apro-
bate în marea lor majoritate. O parte dintre refe -
ratele de necesitate (unele dintre ele nefiind
întocmite potrivit reglementărilor în vigoare, iar
altele necesită unele precizări în plus) urmează să
fie completate şi trimise spre aprobare conducerii
UUR la şedinţele viitoare.

În cadrul şedinţei, Comisia pentru editarea căr -
ţilor şi Comisia pentru selecţia de oferte de la edi -
turi au supus aprobării Consiliului lista pri melor
cărţi care urmează a se publica în acest an şi anu -
me: 1) „Dialogul slaviştilor la începutul secolului
al XXI-lea“, vol.7, Editori: Katalin Balázs, Ioan
Herbil, 2) „Nebiruite sunete“, autor Oles Deak,

traducere  Corneliu Irod, 3) „Ro manele lui Liviu
Rebreanu. Dinamica viziunii artistice“, au toa re
Tamara Nosenko, traducere Cor neliu Irod, 4)
„Sufletul meu de călină“, autoare Larisa Mi hae la
Traista, 5) „Învingătorii“, autor Ivan Liber, 6)
„Sufletul meu este păzit“, autor Mihai Voloşciuc.

Potrivit bunei practici, statornicite în activita -
tea conducerii UUR, dl Petreţchi Nicolae Miro -
slav a prezentat activităţile desfăşurate în calitate
de deputat în perioada de la ultima şedinţă de lu -
cru a Consiliului şi până în prezent; în detaliu
acestea sunt publicate în rubrica ,,Din agenda
depu   tatului“.

La ultimul punct al ordinii de zi, au fost pre -
zentate o serie de invitaţii primite din partea par -
te nerilor din ţară şi din Ucraina pentru a participa
la acţiuni culturale, reuniuni, consfătuiri, trimi -
terea de observatori la alegerile din Ucraina etc.,
care au fost analizate stabilindu-se măsuri con -
crete şi condiţiile de participare. În cadrul ace -
luiaşi punct al ordinii de zi, preşedinţii de filiale
au prezentat propuneri pentru îmbunătăţirea
activităţii filialelor şi a UUR, care vor fi luate în
considerare în activitatea de viitor.

La şedinţă, a fost invitat şi a participat domnul
avocat al UUR, care a prezentat o informare în
legătură cu stadiul desfăşurării proceselor inten-
tate împotriva UUR şi măsurile întreprinse până
în prezent pentru contracararea efectelor negative
ale acţiunilor concertate de defăimare a activităţii
UUR. În urma discuţiilor purtate s-au stabilit mă -
surile ce vor fi întreprinse în perioada imediat ur -
mătoare şi a avut loc şi o primă discuţie referi-
toare la desfăşurarea alegerilor din acest an la
nivelul filialelor UUR.

La încheierea lucrărilor şedinţei, Comitetul a
adoptat hotărâri şi decizii pentru fiecare dintre
mă surile votate, acestea fiind semnate de către
membrii acestuia.

Următoarea şedinţă de lucru a Consiliului va
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CURIERUL UCRAINEAN
Este un fapt lăudabil când, iată, o instituţie de

prestigiu a Maramureşului, Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu”, reprezentată în mod exemplar de
către domnul dr.Teodor Arde lean, poposeşte la
Ulmeni aducând, şi aici, o parte din bogatele
roade, volumul omagial „100 de ani de la Marea
Unire. 100 de personalităţi maramureşene care
au făcut istorie“.

Ce poate fi mai frumos, mai plin de sens,
decât să fie cuprinşi împreună, precum la o întâl-
nire de taină, maramureşeni demni, patrioţi în
toată fiinţa lor, care şi-au lăsat amprenta de-a
lungul existenţei, de-a lungul timpului, cu cinste
fiind aşezaţi la loc demn. Sunt cu adevărat elite
maramureşene, dar nu greşim numindu-le elite
naţionale, căci libertatea de astăzi li se datorea-
ză, înainte de toate, lor.

Cartea prezentată este o lucrare de substanţă,
o lucrare necesară tocmai pentru menţinerea

trează a sentimentului de apartenenţă la acest
popor, valoroasă prin aducerea în faţă a modele-
lor înaintaşilor, care fac să vi bre ze în noi vocea
conştiinţei, noi manifestând astfel respect, dar şi
reverenţă, deopotrivă. Nu ai cum să nu empati-
zezi cu nobila idee a cărţii întâlnindu-i aici pe
arhiepiscopul Maramureşului, vrednicul de
pomenire şi amintire Justinian Chira, episcopul
Emi lian Birdaş, marele tribun George Pop de
Băseşti, neînfricatul luptător anticomunist Vasile
Blidar, tohătanul nostru Petre Dulfu, chelinţea-
nul drag Emil Gavriş, doctorul docent Florian
Ulmeanu, ori vajnicul Leu de la Şişesti, părintele
Vasile Lucaciu, alături de marea pleiadă a atâtor
făuritori de unire şi întregitori de neam cu gene-
rozitate cuprinşi în această carte document.

Lucrarea merită cuvenita lectură, iar în
momentele de răgaz ale fiecăruia, oprindu-ne
din tumultul acesta al vieţii cu atâtea preo cupări
şi griji, să poposim plini de recunoştinţă, medi-
tând atât, cât ne este dat la faptul că neamul şi
ţara rămân lucruri sacre.

Şi pentru că Alba Iulia este Mecca unirii
românilor, închei cu versurile poeziei:

Semn

În Alba ţării, sub cetate
Sălăşluiesc, de mult, eroi
Răpuşi, cu dorul de dreptate
Uitaţi, adesea, şi de noi.

Se aud sub crucile creştine
Cum lacrimile curg şuvoi, 
Până la cer răzbat suspine
Cu jind la pacea de apoi.

La Alba Iulia, altarul
Mai poartă-n catedrală semn, 
Iar peste ţară, preasfânt, 

harul
Scoboară la poporul demn.

Mai dalbă, Alba reîntregirii
Răscoală-n noi chemarea sa, 
Cu, pretutindenea, martirii
Unirea sfântă va dura.

Radu BOTIŞ

Mai dalbă,
Alba reîntregirii
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La Izvoarele Sucevei închistritul ouălor este o
tradiţie larg întâlnită, moştenită uneori, un
asemenea caz fiind Ionică şi Anica Zinici
neîntrecuţi în arta încondeierii ouălor. Ei o au ca
model pe mama lui Ionică, doamna Maria, de la
care au învăţat o adevărată artă populară ce
foloseşte ca materie primă de bază banalul ou
întrebuinţat în bucătărie. Cam 10.000 de ouă pe
an închistrite este rezultatul muncii lor deosebite
ce semnifică migală şi talent.

Au ca ajutoare şi copii care au deprins această
artă. Pe ouă predomină culorile galben, roşu,

albastru, verde şi negru în funcţie de solicitările
clienţilor din ţară şi străinătate. Soţii Zinici
participă cu produsele lor la numeroase târguri
naţionale şi internaţionale la Braşov, Bucureşti,
cât despre străinătate au străbătut cu ouăle încon-
deiate de ei cam toată Europa. Doamna Anica a
ajuns şi în India. Acolo, mi-a spus printre altele,
a rămas uimită de contrastul izbitor dintre lumea
săracă şi cea bogată. Adică, printre palate, poţi
zări şi cocioabe. Cum şi-or fi dat mâna cele două
lumi?

Decebal Alexandru SEUL

Oameni cu mâini de aur

Meşteşugul încondeierii ouălor
este şi va rămâne o tradiţie repre -
zentativă a culturii populare autoh -
tone, a ucrainenilor noştri din judeţul
Botoşani, judeţul Suceava sau din
alte judeţe. Ouăle încondeiate repre -
zintă legătura dintre cer şi pământ,
dintre trecut şi pre zent, dintre noncu-
loare şi o varietate de culori şi sim-
boluri.

Uniunea Ucrainenilor din Ro mâ -
nia, filiala Rogojeşti în colaborare cu
Centrul Judeţean pentru Con ser varea
şi Promovarea Cultu rii Tradi ţio nale
Botoşani, cu sprijinul Con siliului
Judeţean Boto şani, în par teneriat cu
parohia „Naş terea Maicii Domnului“
Ro go  jeşti şi Pri mă ria comunei Mi -
hăi leni au organizat Fes ti valul-con -
curs ce promo vea ză meş te şu gul
încon deierii ouălor.

Concursul a fost deschis sâm bătă,
6 aprilie 2019, de meşteri re nu  miţi,
de oficialităţi locale, jude ţene şi din
Ucraina. Impor tan tă este determi na -
rea partici pan ţilor, implicarea orga-
nizatorilor şi mai ales transmiterea
acestor valori către noile generaţii.

Consider că imaginile sunt grăi -
toare şi vă redau o picătură de cu -
loare din întreaga atmosferă ma gi că
surprinsă în postul Paştelui la Rogo -
jeşti.

Premii acordate în cadrul ediţiei a
VI-a a Festivalului-concurs de ouă
încondeiate, Rogojeşti, 6-7 aprilie
2019.

Secţiunea adulţi 
Palaghiciuc Violeta, Moldoviţa –

Suceava –Trofeul Festivalului; Tun
Sofia, Bucecea – Premiul I; Hopulele
Maria, Vatra Moldoviţei – Suceava –

Premiul al II-lea, Boi ciuc Rodica,
Bălcăuţi – Suceava – Premiul al II-
lea; Gorban Maria, Ulma – Suceava
– Premiul al III-lea, Lupu Angela,
Rogojeşti – Pre miul al III-lea; To -
daşcă Elena, Po iana Stampei –
Menţiune, Buhalo Elena, Paltinu –
Suceava – Men ţiune, Mutu Lucia,
Coşna, Su ceava –Menţiune, Serediuc
Adina Luisa, Brodina de Jos – Su -
cea va – Men ţiune, Bohaiciuc Elena,
Rogo jeşti – Menţiune; Giuraniuc
Auro ra, Rogojeşti – Menţiune, Giu -
ra niuc Rodica, Rogojeşti –
Menţiune.

Secţiunea copii 7 – 12 ani
Ursulean Sînziana, Bucecea –

Premiul I; Biliuţă Adelina, Buce cea –
Premiul al II-lea, Bîlbă Ma ria, Rogo -
jeşti – Premiul al II-lea; Ursache Ma -
ri lena, Vlădeni – Pre miul al III-lea,
Mudrac Me deea, Rogojeşti – Pre -
miul al III-lea; Teleagă Anemona,
Rădăuţi – Menţiune, Galan Ingrid
Maria, Ră dăuţi – Menţiune, Năstasă
Ioana, Bucecea – Menţiune, Ciri pan
Ana Maria, Rogojeşti – Men ţiune,
Do ni ga Alexandra, Suceava – Men -
ţiu ne, Fercalo Diana, Rogojeşti –
Menţiune.

Secţiunea copii 13 – 17 ani
Şecman Claudia, Brodina de Jos –

Suceava – Premiul I; Amă riuţei Ti -
beriu, Bucecea – Premiul al II-lea,
Mihăilescu Mădălina, Ro gojeşti –
Premiul al II-lea; Constantin Ana
Maria, Vlădeni – Premiul al III-lea,
Iasinovschi Andreea, Paltinu – Pre -
miul al III-lea; Amăriuţei Anto nia,
Bucecea – Menţiune, Vătămăniuc
Diana, Vlă deni – Menţiune, Gorban
Gabriela, Ulma – Menţiune, Fercalo
Tiberiu Vasile, Rogojeşti – Men -
ţiune, Ni merschi Alice, Rogojeşti –
Men ţiu ne, Biliuţă Ramona, Bucecea
– Menţiune.

Claudia SEMCIUC

Festivalul-concurs de promovare a meşteşugului
încondeierii ouălor, Rogojeşti – Botoşani



55Curierul UCRAINEAN

Arta Luciei Condrea este rezultatul unui har pe
care l-a primit de la Dumnezeu. Este un adevărat
pictor, un mare artist al unor reprezentări de artă
de filigran, cu o bogăţie imagistică şi coloristică
ieşită din comun/.../ Sunt fericit că sunt român şi
că am cunoscut o asemenea mare artistă a unei
pro fesiuni de înaltă clasă (Etnolog dr. Mihai
Alexandru Can ciovici, albumul Lucia Condrea,
Har şi credinţă în meşteşugul închis -
tririi ouălor, p.62).

Dacă un cercetător ştiinţific prin-
cipal de la Institutul de Folclor al
Aca demiei Române, care de o viaţă
întreagă s-a ocupat de arta tradi ţio -
nală românească (ba a mai avut şansa
să vizioneze atâtea muzee ale lumii
cu asemenea exponate!), se exprimă
astfel fiind impresionat de adevă -
ratele minuni de pe suprafaţa Oului
Pascal ale artistului plastic Lucia
Condrea, atunci, pentru noi, e o mân-
drie naţională.

Arta filigranată a artistului plastic
de excepţie este rodul unui efort spi -
ri tual intens izvorât din post şi rugă -
ciune, căci acesta are în faţă un sim-
bol al vieţii, al increatului, şi nu doar ornament
nelipsit al coşului cu bucate, ce se sfinţeşte anual
dinaintea celei mai mari sărbători creştine a
Învierii lui Isus Hristos – Paştele şi nici un obiect
comercial ce se vinde turiştilor tot anul din varii
motive, uneori cu bune intenţii de a aminti tuturor
că mai există şi artă tradiţională sau, de ce nu, în
scopuri pecuniare, care de obicei scufundă totul în
gratuitate şi kitsch, elemente ce lipsesc cu desă -
vârşire la dna Lucia Condrea care, desigur, dintr-
un legământ tainic cu Dumnezeu reia permanent
prin rugăciuni truda migăloasă asupra oului hristic
(iniţial acesta era monocolor-roşu, amintind tutu -
ror creştinilor de jertfa hristică a crucificării şi
chinurilor dinaintea acesteia!) căutând harul divin
care nu se pogoară asupra artiştilor fără strădanie
spirituală, cum mărturisesc meşterii iconari, pic-
torii de biserici, restauratorii, confecţionerii de
veş   minte sfinte, de odoare etc. Acelaşi lucru atestă
Otilia Mahu, fiica dnei Lucia Condrea despre
moşii-strămoşii noştri ai familiei Bojulec şi altor
înaintaşi în meşteşugul închistririi ouălor, care
mărturiseau că la huţuli închistrirea se considera
un act ritualic sacru, realizat seara sau noaptea de
către femeia cea mai vârstnică a familiei, sau de
către mamă, care era ajutată de către tinerele fete,
ce trebuiau să asigure în timp transmitearea ritu-
alului sfânt. Ritualul dobândea sfinţenie prin rugă -
ciuni, alături de care se practicau incantaţii magice
şi cântece de primăvară invocându-se forţa bine -
lui, ce avea să dăinuie în familie prin oul tradi -
ţional şi zestrea spirituală (v. O.Mahu, Lucia Con -
drea, har şi credinţă, p.8) preluate din propria
familie şi familiile huţule din împrejurimi conti -
nuate azi la modul superlativ de către dna Lucia
Con drea, care a perseverat în meşteşugul huţul al
încon de ie rii/închistririi ouălor uimitor, ajungând
în 1993 la Congresul Interbalcanic al Femeilor-
artiste din Bucureşti, unde s-au analizat tehnicile
de lucru între membrii juriului a 9 ţări acordându-
i-se Pre miul I pentru tehnicile: ceară colorată în
relief, grafică, dantelării şi diversificarea cro-
maticii. Această recunoaştere unanimă nu vizează
interzicerea utilizării tehnicilor de lucru ale meşte -
rilor populari, ci încurajează continuu căutările de
auto depăşire artistică a unui meşter, dar şi de
depăşirea celorlalţi pentru că închistrirea ouălor
pascale e o artă a popoarelor, scop în care se pro -
movează concursuri de creaţie, târguri, întâlniri
între specialişti, se organizează muzee ale ouălor
închistrite etc., invitaţie deschisă tuturor dorito-
rilor, pe care a înţeles-o dna Lucia Condrea dând
curs unor asemenea întâlniri cu mai multe ex po -
ziţii organizate în Belgia şi Germania, Franţa, care
i-au oferit Premiile al II-lea din partea publicului
(anii 2003, 2006, 2007 – Franţa), Diploma de ex -
ce lenţă a Universităţii de Arte „George Enescu“
din Iaşi, recu noaş tere unanimă a măiestriei sale de
către Universitatea de Arte şi a Mitropoliei

Moldovei şi Bu covinei de la Mănăstirea Trei
Ierarhi, Iaşi etc. Merită cunoscută afirmaţia
prof.univ.dr. Florin Bucescu la expoziţia de la
Mănăstirea Trei Ierarhi că „Despre ou încă nu s-a
spus totul, mai ales pe plan artistic, aşa cum
dovedesc exponatele dnei Lucia Condrea, în care
fiecare ou s-a transformat într-un mic univers de
culori şi motive“ (v. album, p.15). Oare când vor

înţelege retractarii de valori că
posibilităţile creatoare ale
artistului sunt nelimitate şi că
niciodată să nu-i dorim de rău
caprei vecinului, cum se
obişnuieşte la noi curent. Cine-
l opreşte pe un meşter popular
să creeze (nu să facă copie-
paste şi să zică că-i original,
cum se mai obiş nu ieşte în doc-
toratele de azi!). Dna Lucia
Condrea a intrat într-o con juc -
tură artistică na ţio nală şi in -
ternaţională ieşind blagos lovită
de Bunul Dum nezeu că nu-i
lipsesc tradiţia folclorică româ -
nească, nici căutările marilor
artişti de pe oul-minune şi nici

inovaţiile proprii, ce-au dat naştere unui stil pro-
priu original bazat pe har şi credinţă în Dumnezeu
şi-n propriile puteri crea toare: „un har lăsat şi
trimis de Bunul Dum nezeu pentru oameni aleşi să
lase urme adânci în memoria tuturor. Cum altfel
putem judeca ceea ce vine de la străbunii artistului
şi se transformă în trăire,
emoţie şi reculegere de
nedescris în cuvinte? Sunt
culori-sunete, sunt cu lori-
cânt, culori de strigăt la viaţă
şi creaţie… care înţele gându-
le ne duc într-o stare de vis ce
leagă tot universul. Sim ţi re şi
credinţă asta văd în toată
creaţia artistică a dnei Lu cia
Condrea (prof. univ.dr. Viorel
Mun tea nu, Univer si ta tea
George Enes cu, Iaşi, p.62)“.
Fără co men tariu! Dea Dom -
nul Ro mâniei cât mai mulţi
ur maşi-artişti ai Luciei Con -
drea!

Nimic mai adevărat! Des -
pre artistul plastic Lucia Con drea vizitând în 2015
Mu zeul Internaţional de la Mol do viţa eu însumi
am fost impresionat de minunile de pe Ou ale
Artei Con drea, scriam în „Crai Nou“ că ,,feno -
menul Condrea îşi defineşte apo geul artistic“ şi
chiar aşa este. Muzeul înfiinţat în 2007 s-a mărit la
500 mp, 7 saloane şi 11000 de exponate cu secţiu -
nile: 1) Lu crări unicat ale Luciei Condrea/cele mai
nume roase şi mai atractive prin originalitate,
tehnica detaliilor şi diversitate co lo ristică, 2)
colecţii-zestre foarte vechi/ale zonei huţule din
Moldoviţa, Ciumârna, Breaza, Iz voa rele Sucevei,
Ulma, Brodina, Moldova-Suli ţa şi 3) colecţia
inter naţională cu exponate din 56 de ţări cu tradiţie
în arta ouălor-minune. Minunile ovoidale ale
sucevencei sunt şi ele cunoscute, fiind expuse în
11 ţări prin 111 expoziţii!

Arta Condrea se defineşte prin sine, întrucât
tehnic, coloristic, simbolic şi sugestiv e nepereche,
fiind o perfecţiune întruchipată de mâna şi mintea
omului cu har şi credinţă într-o lume divină mini -
atu rală în care devoţiunea în Cel de Sus şi aproa -
pele nostru primează: ,,Chiar artista măr turi seşte
că, uneori, mâna îi este purtată, că Dumnezeu o
călău zeşte mereu de la o idee şi inspiraţie la
folosirea unor simboluri, iar de aici, la prelucrarea
lor într-o viziune originală, la descoperirea unor
tehnici şi motive noi“ (v. Album, O.Mahu, Lucia
Condrea har şi credinţă – Arta Condrea, p.23). Se
pare că un dar pascal către ceruri mai frumos din
partea Bucovinei, ţinutul mănăstirilor ştefaniene,
nu se putea închipui în afara acestor ouă-minuni
divine, într-o vestimentaţie sacră, ce îngemănează
teluricul şi celestul cu tot ce-a dăruit sfânta tradiţie
creştină şi căutările artistului nepereche de la uni-

versul rustic la cel spiritual religios, simbolic,
abstractizat, imagistic şi coloristic diversificat, cu
motivele omniprezente terestre şi cosmice, alături
de cele ale veşniciei şi efemerităţii, solar şi stelar,
ale luminii şi întunericului, ale vieţii şi morţii,
binelui şi răului etc., care îmbină fericit cu super -
fi neţe elemente folclorice locale şi specific
româneşti şi universale ale lumii înconjurătoare cu
cele celeste, biblice, ce ţin de credinţa noastră or -
to doxă în dobândirea veşniciei, cum atestă în
premieră exponatele ovoidale individualizate: Pu -
terea credinţei, Cărarea biruinţei, Pâinea cea de
toate zilele, Soarele speranţei, Cărările tris teţii,
Oa ză de linişte etc., ce trebuie înţelese în esen ţa
lor ca armonie necesară între Cer şi Pă mânt,
Dumnezeu şi om.

Lucia Condrea e un artist plastic creştin care
prin opera ouălor măiestre slăveşte pe Dumnezeu
şi aproapele nostru în strădania sa de înălţare şi
purificare sufletească pentru dobândirea mântuirii;
ea slăveşte viaţa în toate formele sale, iar Biblia
devine coloana spirituală a creaţiei sale, cum ates -
tă mai toate capodoperele: Ochiul lui Dum ne zeu,
Pâi nea cea de toate zilele, Sub cupola înţe -
lepciunii, Puterea credinţei etc., care conving că
noi trăim sub Ochiul Atotvăzător şi Protector al
Domnului, iar Pâinea cea de toate zilele cu Legile
Evangheliei şi roadele gliei sunt hrana noastră
spirituală şi fizică. Cea mai complexă repre zen -
tare, sobră şi simplă în acelaşi timp, pare a fi Pu -
terea credinţei, evident, centrată pe Crucea Ada -
mi că a Mântuirii de pe Golgota, pe care Isus a
coborât în iad salvându-i pe Adam de păcatul ori -
ginar şi pe strămoşi de veşnicia întunericului, ca
să-i urce spre cer către Mântuire. Crucea Mântuirii
e o punte dintre Pământ şi Cer înălţându-se către
cupola de sus, un altar ceresc în trei straturi: al
treilea din interior – dantelat în alb cu buclele ne -
măr ginirii, al doilea din interior – un ornament cu

şiruri de flori, ce sugerează
infinitul şi primul, ce închide
universul – format din liinie
ovoidală dublă, tot cu şiruri de
flori, semn al eter ni tăţii, cu -
prinde Ce rul şi Pămân tul unite
prin Crucea Adamică a Mân -
tuirii, un tot, ce su ge rează, în
ordine, pe Isus Hristos Mân -
tuitorul, Sfântul Duh şi pe
Dumnezeu Tatăl. 

Crucea Adamică fiind lumi -
nată la cele patru colţuri cu lu -
mi na pururea fiitoare a lui Isus
– steaua călăuzitoare a Naşterii
Sale – e în veş mântată în două
ştergare cu albul imaculat la

steaua dinspre cer – sufle tul pur al stră mo şilor
înviaţi spre ne mu ri re/Mântuire, la baza Crucii – e
aceeaşi stea salvatoare a sufletelor stră moşilor din
iad, iubitori ai gliei cu spice aurii cu ofranda
spicelor ce se ridică în semn de mulţumire la cer.
Simbolul crucii Lui Hristos structural e nelipsit
pentru o artistă creştină ea fiind tocmai acea sursă-
cheie a Puterii credinţei (v.Cărarea biruinţei)
noastre ortodoxe în viaţa de toate zilele, nelipsind
din scenele naturii, vieţii satului şi familiei
(Coroana reginei, Colţ de casă huţulă, Îm -
brăţişarea părinţilor, Hora, Singură printre co -
mori) şi nici chiar din categoria tematicii
filosofice (Clepsidra, Firul încâlcit, Drumul spe -
ranţei, Lumi paralele), ceea ce atestă fermitatea
conştiinţei de om şi artist, fiică credincioasă ceru-
lui şi pă mân tului bucovinean: ,,Harul efervescent
al creaţiei mele spre nemurirea neamului meu
huţul şi spre reîntregirea cu arta bucovineană, m-a
determinat să urc continuu treptele inovării ce
împleteşte tradiţia cu arta pe coaja fragilă de ou“.
Deci în arta sa s-au contopit ,,desăvârşirea trecutu-
lui, spre bu cu ria prezentului şi spre emergenţa
viitorului“ (Album, p.28). E un crez demn de mare
artist inovator, filigranist, ce ne-a dăruit ouă-mi -
nune, o noutate absolută în acest domeniu „Arta
Con drea“ (Prof.univ.dr. Ion Ciubotaru, Album,
Iaşi, p.28), o mândrie pentru dna Lucia Condrea şi
întreaga naţiune, dar şi o bucurie pentru noi buco -
vinenii, ce putem admira exponatele nepereche,
albumele şi cărţile poştale în Muzeul ouălor
,,Lucia Condrea“ din Moldoviţa, unde se deapănă
continuu povestea oului divin renăscut din minu -
nile Artei Condrea. Acum, în postul Paştelui, e un
prilej fericit!

Ioan CHIDEŞCIUC

ARTA CONDREA ŞI GRAIUL OULUI DIVIN AL
ARTISTULUI FILIGRANIST LUCIA CONDREA
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Sărbătorirea marelui poet ucrainean Taras
Şevcenko a avut loc şi în localitatea Copăcele din
judeţul Caraş-Severin, un sat cu populaţie
ucraineană, care mai păstrează toate obiceiurile şi
tradiţiile pe care le-a moştenit de la bunici şi
părinţi, cu rădăcini din regiunea Subcarpatică
(Ucraina). Un sat în care altădată  uliţele erau ani-
mate de glasurile copiilor, tinerilor, oamenilor
maturi, fiecare cu preocupările lor. Curtea şcolii
parcă era neîncăpătoare pentru elevii de atunci.

Dar asta a fost odată. Acum întâlnim multe

case nelocuite, populaţia, mai ales tinerii, au
migrat spre alte locuri considerate mai bune pen-
tru traiul lor.

Şi în aceste condiţii, la 10 martie 2019, biroul
organizaţiei locale a UUR, preşedintă dra prof.
Macean Olga, a organizat sărbătorirea marelui
poet Taras Şevcenko.

Au luat parte la această acţiune mai multe for -
maţii artistice din judeţ şi o formaţie din judeţul
Timiş. Am fost onoraţi şi de prezenţa preşe din -
telui filialei UUR Timiş, dl Iura

Hleba.
Programul a fost

deschis de preşedintele
UUR – filiala Caraş-Se -
verin, dl Ivan Liber, care
a făcut o scurtă prezen- -
tare a vieţii şi a creaţiei
lui Taras Şev cenko.

În amintirea marelui
poet au fost interpretate
cântecele ,,Reve ta
stohne Dnipr şyrokyi“,
„Dumy moii“, ,,Zapo -
vit“ de corul „Glasul
ucrai  nenilor“ şi recitate poezii de Ro -
socha Ivan şi Blaj Maria.

Copiii Şcolii Gimnaziale din loca -
litate, sub îndrumarea drei profesoare
Olga Macean, au evocat, în colajul lor,
portretul femeii în opera lui Şevcenko.
A fost amintită starea femeii ca mamă,
fiică, iubită, fiecare expunere fiind
urmată de o poezie adecvată.

Grupul vocal ,,Barvinok“ din satul
Cornuţel, la care a aderat şi un grup de
eleve al Şcolii Gimnaziale din locali-
tate, a interpretat o suită de cântece cu
mare succes la public. De remarcat şi

de apreciat sunt elevele Terelea Melisa, Palcanin
Natalia, Tuper Alexandra, Popovici Georgiana,
Daneliuc Sorina care sub îndrumarea dnei prof.
Mihaela Simonea au pregătit şi recitat într-un
mod excepţional din poeziile lui Şevcenko.

De admirat a fost şi grupul de elevi clasele
I-IV ,,Copiii veseli“ din comuna Ştiuca, care sub
îndrumarea dnei prof. Mioara Cinar au interpretat
într-un mod admirabil pentru vârsta lor trei cân-
tece, iar o elevă a interpretat două cântece la

vioară. A fost de remarcat la aceste tinere vlăstare
dragostea şi dăruirea cu care au interpretat aceste
cântece. Poate mulţi au ce învăţa de la aceşti
copii.

În continuare, nu a fost uitat faptul că, în urmă
cu două zile, a fost sărbătorită Ziua Internaţională
a Femeii. Cu această ocazie corul ,,Glasul ucrai -
nenilor“ a interpretat mai multe cântece dedicate
acestui eveniment, cântece pentru mamă, fiică,
iubită, prietenă. 

Pentru prestaţia lor, toate formaţiile au fost
răsplătite cu aplauze călduroase. 

Maria BLAj

Ziua poetului ucrainean Taras Şevcenko a fost
sărbătorită la Şcoala Gimnazială din Bălcăuţi la
15 martie. Ca în fiecare an, elevii şi cadrele di dac -
tice din şcoală l-au omagiat pe Cobzarul ucrai -
nean printr-o serie de activităţi în cadrul unui
parteneriat cu biblioteca unităţii de învă ţământ,
având drept scop ,,cultivarea interesului pentru
cultura propriei etnii şi a dorinţei de a cunoaşte şi

aprecia contribuţia poetului Taras Şev  cenko la
dezvoltarea culturii ucrainene“.

Despre necesitatea organizării acestei ac -
tivităţi culturale am stat de vorbă cu coordona-
toarea proiectului, profesor Anca Ştiubianu:
,,Taras Şev cen ko a fost cân tă -
reţul elibe rării naţio nale şi
sociale, pecetluind cu sacrificiul

propriei libertăţi gravi-
tatea cuvintelor sale. A
conturat în faţa poporu-
lui său un ideal şi i-a
redat acestuia sentimen-
tul demnităţii. Creaţia sa
a canalizat energii şi a
trezit năzuinţe care s-au
concretizat, până la
urmă, odată cu crearea
sta tului ucrainean inde-
pendent. 

Personalitate com ple -
xă, scriitor, pictor, grafi-
cian, persoană publică şi
politică, dar şi un mare pa triot, şi-a dedicat
scurta şi tumultuoasa viaţă Ucrainei sale.
A lăsat o bogată moştenire literară, con -
siderată fundamentul literaturii ucrainene
moderne.

Considerăm că prin derularea acestui
proiect beneficiarii lui vor avea prilejul de
a conştientiza care sunt valorile morale şi
de a promova bogăţia, frumuseţea limbii
ucrainene, cultivând respectul pentru va lo -
rile propriei culturi şi pentru valorile cul-
turii universale. 

În cadrul proiectului „Cobzarul ucrai nean –
Taras Şevcenko“ s-a organizat  un moment artis-
tic cu implicarea profesorilor Cîrstean Narcisa,
Grigorciuc Lăcrămioara şi Anca Ştiu bianu, având
ca invitaţi pe directorul şcolii, colegii profesori,
părinţi şi elevi ai şcolii din Bălcăuţi. Elevii au
recitat poezii ale poetului în limba ucraineană,
română, engleză şi franceză, au interpretat mai
multe cântece pe versuri şev cen kie ne, au realizat
o scurtă prezentare – în limba română – a bio gra -
fiei emblematice a marelui poet şi aprecierile cri -

ticilor literari, au realizat o
ex poziţie de carte cuprin -
zând opere ale lui Taras Şev -
 cenko şi opere despre Taras
Şevcenko.

La finalul activităţii,
când încă ecoul aplauzelor
nu s-a stins, am provocat-o
din nou să-şi spună părerea
pe doamna profesor Anca
Ştiubianu: ,,Această activi-
tate a fost binevenită. În
primul rând, trebuie sădită
în sufletul copiilor dra gos tea
faţă de poezie, să-i atra gem
să perceapă frumosul şi să-i
ajutăm să-l cultive sensibi-
lizându-i. Şi cum altfel,

decât pregă tin du-i şi creând situaţii în care să-şi
dezvolte calităţile şi să se facă remarcaţi.

În al doilea rând, elevii trebuie să cunoască
biografia şi opera marelui poet Taras Şevcenko,
care sunt emblematice şi reflectă sugestiv soarta
poporului ucrainean. Aceste poezii sunt cheia cul-
turii ucrainene, reprezintă bogăţia spirituală a
ucraineanului, cel veşnic chinuit şi împovărat“.

Încă o dată, la Bălcăuţi, i-am îndeplinit dorinţa
poetului pomenindu-l ,,…cu-o vorbă/ Bună,
liniştită“. 

Convalia HREHORCIUC

Sărbătorindu-l pe Şevcenko

Sărbătorirea lui Taras Şevcenko la Copăcele



57Curierul UCRAINEAN

Ca în fiecare an, cetăţenii români de etnie
ucraineană, împreună cu iubitorii de artă, aduc un
omagiu sincer prorocului naţiunii, Taras H.
Şevcenko, celui ce a dat un nou imbold luptei

pentru libertate, a contribuit la modernizarea lim-
bii şi literaturii ucrainene, a fost un pictor şi un
poet romantic, considerat poetul naţional al
Ucrainei, iar opera sa literară considerată ca fiind
fondatoarea limbii şi literaturii ucrainene mo -
derne. Taras H. Şevcenko a creat opere valoroase
ca pictor şi ilustrator, primind binemeritata denu-
mire de „marele Cobzar“.

Anul acesta, împreună cu Biblioteca Judeţeană
„Panait Cerna“ din Tulcea, re prezentanţii Facul -
tăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universitaţii
de Stat „I.I. Mecinikov“ din Odesa: profesor Via -
ces lav Kuşnir, decan, profesor Natalia Petrova,
prodecan, şi Irina Biriukova, director ge neral al
Bibliotecii Naţionale din Odesa, în după-amiaza
zilei de sâmbată, 16 martie, în prezenţa unui pu -
blic numeros, am adus un omagiu plin de respect,
dedicând o seară cul turală poeţilor Mihai Emi -
nescu şi Taras Şevcenko.

După cum a afirmat preşedintele filialei UUR
Tulcea, Dumitru Cernencu, în des chi dere, „cei
doi poeţi reprezintă piloni de bază ai culturii
naţionale române şi ucrai nene. Pentru că sunt
născut aici, am auzit mai întâi de Mihai Eminescu
şi mai apoi de Taras Şevcenko. În ciuda faptului
că sunt poeţi romantici, aceştia sunt de o poli va -
lenţă culturală arhicunoscută, iar operele scrise în
urmă cu 150-200 de ani, din nefe ricire, şi pentru

noi şi pentru ucrai neni, sunt de mare actualitate“.
Seara culturală a continuat cu alocuţiuni ros-

tite de către invitaţii din Ucraina, urmate de o
donaţie de carte în limba ucraineană din partea

oaspeţilor din Odesa şi din partea
UUR, filiala Tulcea, către Bi -
blio teca Jude ţeană „Panait
Cerna“ din oraşul Tulcea.

Programul a continuat cu lec-
tura sau recitarea unor eseuri din
creaţia celor doi poeţi atât în
limba română, cât şi în limba
ucraineană, program susţinut de
Tatiana Lisavencu, Maria Ias -
chiu, Teodor Igna ten cu, Eduard
Bucur, Vlad Munteanu, Maria
P e t r e n c u ,
Gheor   ghe Mun -
tea nu, Paras -
chiva Petrencu,
toţi aceştia fiind

membri ai UUR, filiala Tulcea.
Grupul vocal instrumental

„Zadunaiska Sici“, coordonat de
către profesorul Dănuţ Mi ronov
şi Paula Condrat, a interpretat
câteva melodii pe versurile lui
Mihai Emi nescu şi ale lui Taras
Şevcenko. Ulte rior, seara cul tu -

rală a continuat
cu prezen tarea
unui amplu do -
cu mentar având
ca temă opera lui Taras Şevcenko
şi receptarea aces teia la nivel
internaţional. 

A doua zi, duminică, membri
ai co munităţii din judeţ, invitaţi,
reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, repre zen tanţi ai
altor minorităţi, precum şi tre -
cători, au participat la un cere-
monial de depunere a unor
coroane de flori la bustul poetu-
lui Taras H. Şevcenko, situat în

Rotonda Personalităţilor din centrul
oraşului Tulcea. 

Astfel, au fost prezenţi: din partea
Par lamentului României, dl deputat
Andrian Ampleev, din partea Con -
siliului Judeţean Tulcea, domnul
Vasile Strat şi domnul Nicolae Mihai,
iar din partea Primăriei municipiului
Tulcea, dl primar Constantin Hogea.

După ceremonialul de depu nere,
membrii comunităţii au interpretat
cunoscuta melodie pe versuri de
Taras Şevcenko, „Du my moii“. Înce -
pând cu ora treisprezece, oa menii
interesaţi de această temă, partic i -
panţi şi invitaţi, ne-am întâlnit cu toţii
în sala de spectacole a Tea trului „Jean Bart“ din
Tulcea, unde, pe scenă, dl profesor Viaces lav
Kuşnir, împreună cu dl primar al municipiului
Tulcea, au rostit scurte alocu ţiuni, oma giind

opera lui Taras Şev cenko şi fe -
licitându-ne, ne-au încurajat să
con tinuăm aceste acţiuni reuşite,
care contribuie la dezvoltarea
climatului cultural local şi chiar
regional.

Programul artistic a fost
deschis de către corul reunit al
grupelor de copii care studiază
limba ucraineană maternă din
Tulcea şi Murighiol, grupuri
coordonate de către Ştefana
Cernencu. Copii au pregătit şi in -
ter  pretat cântece şi au recitat ver-
suri de Taras Şevcenko şi Mihai
Eminescu. 

Suplinind prezentatorul, preşedintele filialei
Tulcea a UUR a invitat, rând pe rând, să urce pe
scenă grupurile vocale, recitatorii si echipele de
dansuri din tot judeţul. Pentru reuşita programu-
lui artistic şi-au dat concursul Maria Petrencu,
grupul „Bila roja“ din Letea, coordonator Ion Ma -
xim, grupul „Ciorne more“ din Sfântu Gheorghe,
coordonator Au gustina Ioniţă, grupul „Perva
zora“ din Sulina, coordonator Luchia Ivanov, gru -
pul „Veselka“ din Caraorman, coordonator Ga -
briela Artimov, grupul „Za dunaiska Sici“ din Tul -
cea, coordonator Paula Condrat şi profesor Dănuţ
Miro nov, grupul „Iasna zora“ din Muri ghiol,
coor donator Iordana Ivanov, grupul „Ry bal ka“
din Crişan, coordonator Luci ca Gherman şi gru -
pul de tineret „Za dunaiska Sici“, coordonatori

Ştefana Cernencu, Amalia Trifan, Teodora Cor -
don şi Alexandru Iosipescu.

De un succes deosebit s-au bucurat şi cei doi
tineri interpreţi de muzică uşoară veniţi din
Odesa, Olha Alieşenko şi Vladyslav Pavlyk, ale
căror recitaluri sus ţinute în faţa publicului au stâr-
nit ropote de aplauze.

Cum era şi normal, ultima melodie interpretată
de către grupul vocal instrumental „Zadunaiska
Sici“ din Tulcea a fost „Rozpreahaite, chlopţi,
koni“, mo ment în care am fost cu toţii impre sio -
naţi de faptul că întreaga sală a rezonat la unison,

cu efecte sentimentale puternice, ceea ce i-a de -
ter minat chiar pe unii dintre spectatori să re -
cunoască, ulterior, că momentul acesta i-a făcut
să lăcrimeze la propriu de emoţie, sim ţin du-se
aproape de comunitatea noastră.

La final, preşedintele filialei UUR Tulcea,
Cernencu Dumitru, mulţumind publicului prezent
pentru susţinere şi pentru apreciere, a ţinut să le
mulţumească şi celor care nu au putut fi prezenţi
în sală, dar care manifestă sentimente alese faţă
de acţiunile noastre culturale, asigurându-i de
reciprocitatea sentimentelor alese şi nobile, dar a
precizat un lucru foarte important, că celor care
nu ne apreciază că depunem acest efort imens de
pregătire şi dedicare, le doreşte multă sănătate, în
speranţa că mintea le va veni mai târziu, deoarece
este mult mai uşor să critici, decât să construieşti
şi să munceşti.

Dumitru CERNENCU

Zilele Taras Şevcenko organizate la Tulcea
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La 31 martie, Uniunea Ucrainenilor din Ro -
mânia, filiala Suceava, a sărbătorit 205 ani de la
naşterea şi 158 ani de la plecarea în eternitate a
poetului naţional al Ucrainei, Taras
Hryhorovyci Şevcenko, fondatorul
limbii şi literaturii ucrainene despre
care un alt poet mare al Ucrainei,
Ivan Franko, a spus următoarele: „A
fost fecior de ţăran, dar a devenit
stăpân în împărăţia spiritului. A fost
iobag, dar a devenit un titan în
împărăţia culturii umane“. Primele
două părţi ale manifestării au avut
loc la Negostina şi au început cu o
slujbă de pomenire la biserica
„Sfântul Dimitrie“, la care au partici -
pat preşedintele UUR, deputatul mi -
no rităţii ucrainene, Nicolae Miro slav
Petreţchi, primarul comunei Băl -
căuţi, Vasile Şoiman, primarul ora -
şului Siret, Adrian Popoiu, preşedinţi
ai organizaţiilor judeţene Mara -
mureş, Miroslav Petreţchi, Iaşi, Victor Hri -
horciuc, Suceava, profesor Ilie Sauciuc, in spec tor
şcolar pentru minorităţi, vice preşe dintele Con -
siliului Judeţean, Viorel Seredenciuc, consilierul
pentru minorităţi de la Prefectura Su ceava, profe-
sor Mihai Mihăiescu-Aniuk, in spector şcolar pen-
tru minorităţi, profesor Lucia Mihoc, Vasile
Pascaru, Brânduşa Peslar, Nicolae Ciocan, Kolea
Kure liuk. Slujba, în limba ucrai neană, a fost
oficiată de părintele Daniel Petraşuc, care a rostit
şi câteva cuvinte despre viaţa tumultuoasă a
marelui Cobzar. 

După oficierea slujbei, au fost depuse coroane
de flori la bustul poetului din faţa Căminului
Cultural din Negostina din partea deputatului
Nicolae Miroslav Petreţchi, a Consiliului Jude -
ţean, Prefecturii Suceava, UUR Suceava, Pri -
măriei Bălcăuţi, UUR şi Primăriei Siret, Direcţiei
de Cultură Hliboka şi Universităţii „Iuri Fed -
kovyci“ din Ucraina, Şcolii Gimnaziale Negos -
tina şi a ansamblului artistic „Kozaciok“.

În scurtele luări de cuvânt, domnul deputat
Nicolae Miroslav Petreţchi a remarcat faptul că în
România sunt şase busturi ale lui Taras Şevcenko,
cele mai multe într-o altă ţară decât Ucraina şi a
îndemnat toţi ucrainenii din România să fie mai
uniţi, mai apropiaţi, să ţină unii cu alţii. A apreciat
sprijinul acordat Uniunii de autorităţile centrale şi

locale şi că UUR Suceava sprijină şi activitatea
altor minorităţi din judeţ. Domnul Viorel Sere -
denciuc, născut în Negostina, a subliniat că este

semnificativ faptul că un etnic ucrainean este
vicepreşedinte al Consilului Judeţean. Preşe din -
tele Ilie Sauciuc a spus că ucrainenii se pot afirma
prin cultură şi a anunţat că se va construi un nou
sediu al UUR în Negostina, pe un teren pus la

dispoziţie de autorităţile locale. Doamna Lucia
Mihoc a îndemnat „să iubim limba ucraineană,
s-o promovăm şi să-l pomenim pe Taras Şevcen -
ko“. Doamna Olena Riepina, de la Secţia de
Cultură Hliboka, a mulţumit autorităţilor române
şi celor locale pentru eforturile depuse
pentru această manifestare şi a reamintit

că primul bust al lui Taras
Şevcenko din afara Ucrai -
nei a fost dezvelit la Bucu -
reşti în 1952.

Ultima parte a ma -
nifestării s-a desfăşurat în
oraşul Siret, la Casa de
Cultură „Mihai Teliman“.
Pe scenă au urcat formaţii
şi solişti invitaţi din Ucrai -
na. Spectacolul a fost
deschis de grupul de copii
„Bukovynka“ de la Şcoala
Gimnazială Negos tina, care
a cântat şi recitat în limba
ucraineană, ro mână, en -
gleză şi franceză, urmaţi de
grupul local „Vocile Ne -
gostinei“, instruit de Petru
Şoiman. Bruja Afanasie de
la Semiarul Teologic Su -
cea va (instructor, profesor
Lucia Mihoc) a recitat cu
deosebit talent poemul
„Fata vrăjită“ (Pry cinna) al
lui Taras Şev cenko, iar
Nuţu Maria de la Colegiul
de Artă „Ciprian Porum -
bescu“ a interpretat câteva

melodii de muzică uşoară. Grupul „Bu k o -
vynocika“ al studenţilor de la Secţia de muzică a
Universităţii „Iuri Fedkovyci“, Ucraina, pregătit

de Andreea Priski a cântat melodii
din repertoriul unor compozitori
ucraineni bucovineni. Prisăcaru Cos -
min şi Coroamă Rodica de la Şcoala
Gimnazială Bălcăuţi, au recitat poe -
zii în limba română şi ucraineană. 

Tot din Ucraina, „Trio Kamianka“
a interpretat melodii populare. Cân -
tece ucrainene au interpretat şi mem-
brii formaţiei „Cervona kalyna“ din
Ne gostina, pregătiţi de Iulian Chi -
deşa. Au urmat Malanciuc Bog dan şi
Petraşuc Teodora de la Şcoala Gim -
nazială Negostina şi Perijoc Gabriela
de la Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă“.
Un moment deosebit a fost cel al
interpretei de muzică uşoară Irina
Şteţ din Ucraina, Artist al Poporului,
care i-a emo ţionat pe cei prezenţi

printr-o interpretare de excepţie, coborând în mij -
locul publicului şi interacţionând cu acesta.
Membrii Secţiei de Cultură din Hliboka au recitat
din Taras Şevcenko, iar poeta Olena Riepina din
creaţia proprie, evocând momentele tragice ale
conflictului din estul Ucrainei: „Doamne, ocro -
teşte-l pe ostaş,/ Pentru că el este al cuiva frate,
iubit, părinte./ Pe el îl aşteaptă soţia, copiii./ El e
totul pentru ei în acestă lume largă./ Iar la război
merge cu pas bărbătesc“. Au mai evoluat „Buko -
vynska ruja“ din Milişăuţi pregătită de Brânduşa
Peslar şi formaţia „Oamenii“, Petru Şoiman cu
Petru Ilincăi la chitară şi Vlad Barbir la vioară.
Mani festarea a fost încheiată de „Seniorii“,
grupul coral al CAR „Speranţa“ din Rădăuţi, di -
rijaţi de Gheorghe Dascăl.

Prin contribuţia organizaţiilor Uniunii, a celor
din conducerea lor şi a autorităţilor locale, a
primăriilor, această manifestare dedicată memo-
riei poetului naţional al Ucrainei, Taras Hry -
horovyci Şevcenko, a fost un succes şi un model
de colaborare şi pentru viitor.

Text şi foto 
Mihai BOICIUC

In memoriam Taras Şevcenko
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La 9 martie 1814, se năştea într-o familie de
ţărani iobagi Taras Şevcenko, devenit peste ani o
figură emblematică pentru cultura ucraineană.
Cei mai mulţi biografi precizează că numele său
se confundă cu cel al patriei şi al neamului în care
s-a născut. A fost supranumit clasicul fără sea -
măn, poetul naţional, întemeietorul literaturii şi
artei plastice moderne ucrainene. 

În acelaşi timp, Taras Şevcenko a fost un mi -
litant activ pentru eliberare socială şi naţională a
poporului ucrainean. 

În oraşul Lugoj din judeţul Timiş, ucrainenii
din zonele vecine au sărbătorit ziua marelui poet
Taras Hryhorovyci Şevcenko, la 15 martie 2019. 

Acţiunea a început de dimineaţă cu o slujbă în
Biserica Ucraineană din Lugoj, în prezenţa dom-

nului Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele
UUR, dnei Liuba Horvat, secretar general al
UUR, primarului municipiului Lugoj Boldea
Francisc, domnului Gheorghe Hleba, preşedintele
UUR Timiş, dlui Liber Ivan, preşedintele UUR
Caraş-Severin, dlui Miculaiciuc Gavrilă, pre -
şedintele UUR Arad, dlui Tiuch Gheorghe, pre -
şedintele UUR Caransebeş, primarului comunei
Păltiniş, Popovici Ioan, din Cornuţel-Banat, pri-
marului comunei Ştiuca, dlui Bejera Vasile, şi
tuturor preşedinţilor organizaţiilor lo cale, profe-

sorilor, preoţilor ucrai neni din zona
Lugojului.

După terminarea slujbei, ne-am
adunat toţi în faţa bustului lui Şev -
cenko pentru a depune coroane de
flori şi a rosti câteva cuvinte despre
marele poet. Au luat cuvântul oaspeţii
şi domnii Gheorghe Hleba, pre şe din -
tele UUR Timiş, şi Nicolae Miroslav
Petreţchi, pre  şedintele UUR. 

După terminarea alocuţiunilor ne-
am deplasat la Teatrul „Traian Gro -
zăvescu“ din oraşul Lugoj pentru a
sărbatori ziua lui Şevcenko printr-un
spectacol omagial. 

Spectacolul a început cu câteva
cântece şi dansuri, interpretate de
copiii de la grădiniţa ucraineană din
Lugoj, coordonator prof. Adelina Bo -
bic, apoi s-au prezentat în faţa specta-
torilor copiii de la grădiniţa din
Ştiuca, pregătiţi de prof. Braşoveanu
Mariana şi Ciurel Ionela. Copiii din
Ştiuca au interpretat mai multe cân-
tece şi poezii din „Cobzarul“ lui Şev -
cenko. Ei au fost pregătiţi de către
profesorii coordonatori Holov csuk
Maria, Turcin Ioana, Oncea Ma ria, iar
copiii din Dra go mireşti, pre gătiţi de
către prof. Cinar Mioara, au interpre-

tat frumoase cântece (vocal şi instrumental – la
vioa ră).

La spectacol au mai participat copiii din
judeţul Caraş-Severin din localitatea Cornuţel-
Banat, coordonatori Svestac Simona şi Şimonea

Mihaela, şcolari şi preşcolari de la Şcoa la din
Petroasa Mare, pregătiţi de către doam na Mariana
Cubaş, elevi de la Şcoala Gimnazială Bethausen,
coordonaţi de profesoara Maria Szabo Condrei şi
elevi la Şcoala din Bârna, pregătiţi de domnul
profesor Smecicaş Ivan, care au recitat poezii.  

Formaţia de dans „Zoloti druzii“ din Ştiuca,
coordonator dl profesor Benzar Nicolae, şi in -
structor-coregraf, dl Ciprian David, a interpretat
două dansuri populare ucrainene. Spectacolul s-a
încheiat cu interpretarea la nai a două cântece
ucrainene de către domnul Hrin Nicolae.

La final, dl Hleba Gheorghe a citit materialul
Prezidiului Executiv al UUR „Cine defăimează
UUR?“, în faţa sălii pline cu spectatori. 

Irina BEUCA,
Timiş

205 ani de la naşterea marelui poet Taras Şevcenko

Ce poate fi mai frumos decât poezia care
anulează graniţele, care se adresează sufletului,
umanităţii?! 

Am avut prilejul să particip la evenimentul
dedicat poetului naţional al Ucrainei, Taras Şev -
cenko, în Botoşaniul ce poartă pe vecie parfumul
marelui poet Mihai Eminescu. A fost, din punctul
meu de vedere, un moment excepţional deoarece
s-au îmbinat trăirile lirice ale oaspeţilor noştri din
Ucraina, Maramureş, Tulcea şi Botoşani. 

Programul activităţii culturale dedicate
aniversării a 205 ani de la naşterea poetului na ţio -
nal al Ucrainei, la Botoşani, 16 martie 2019, ora
12. Locul desfăşurării: „Belve de re“ din Bule var -
dul Mihai Eminescu nr.67.

Formaţii artistice participante: grupul
coral „Vyşyvanka” din Volocineţii Vechi,
Ucraina; gru pul vocal „Verbecenka“ din
Stercea, Ucrai na; an samblul „Cervona
ruja“ din Bocicoiu Mare, judeţul Mara -
mureş; ansamblurile „Bila makovka“ din
Chilia Veche şi „Dunai“ din Pardina,
judeţul Tulcea; grupul vocal „Cervona
kalyna“ din Negostina, judeţul Suceava;
grupul vocal „Primăvara“ din Rogojeşti,
judeţul Botoşani; fan fara „Florile Buco -
vinei“, ju niori şi seniori, din Cândeşti,
judeţul Boto şani; rapsozii populari Vasile
Scutelnicu şi Sorin Şeucaliuc din
Cândeşti, judeţul Botoşani.

Pentru noi, gazdele, evenimentul a avut o
încărcătură emoţională puternică, deoarece per-
sonalitatea marcantă a culturii ucrainene trebuia
aşezată la locul cuvenit şi mare ne-a fost bucuria
când oaspeţii noştri au rezonat cu noi, cu ver-

surile lui Şevcenko, cu liniile melo dice asociate,
cu vibraţia meleagurilor eminesciene.

Ne-am bucurat de prezenta domnului pre -
şedinte al UUR, filiala Iaşi, Victor Hrihorciuc, şi
de mulţi alţi prieteni ai culturii ucrainene: trei pri-
mari din Ucraina, inspectori şcolari responsabili
de minorităţi, arte, cultură, personalităţi locale şi
regionale, reprezentanţi ai poliţiei locale, învă -
ţători, profesori şi de organizatorii evenimentului,
reprezentanţi ai filialei UUR din Botoşani, Victor
Semciuc şi Paul Bilocopetiuc.Imaginile surprinse

vă vor transmite emoţiile aferente acţiunii cultur-
ale brăzdate de nostalgie, eleganţă, bucurie şi
naturaleţe!

Claudia SEMCIUC

Poetul sufletelor noastre pe meleaguri
eminesciene, la Botoşani
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Clipa magică a cerurilor şi a pământului a fost clipa în care Isus care-i
iubire şi suferinţă din Dragoste Supremă, a rămas pentru trei zile pecetluit
într-un mormânt nou, ascuns de ochii lumii şi lipsit de putere – şi chiar în
acele condiţii, Iubirea s-a transformat într-un cutremur de stihii pentru isto-
ria lumii. 

La Bursa Veşniciei, Iubirea pe care Isus a simţit-o pentru oameni – şi a
fost atât de mare că a zguduit din temelii pământul – e cotată la va loarea
supremă a sufletului.

Iubirea e Aură Christică Universală. În spectrul ei strălucesc toate fiinţele
precum în ceruri şi pe pământ.

Jertfă şi Răscumpărare, împreună pot fi temă de cercetare şi ele chiar
sunt. Din clipa în care am hotărât că vrem să aflăm Adevărul, cheia
rezolvării se găseşte în mâinile noastre.

Există oameni fără de iubire faţă de oameni. Aceştia co(există) ca şi când
n-ar avea fiinţă – ca şi când n-ar fi. Spunem – nu-i aşa? – presupunând că,
pe unii dintre aceştia îi cunoaştem. Ei bine, atunci trebuie, deîndată să-i
convingem că nimic altceva nu are importanţă majoră în afara iubirii şi că
merită să coexistăm, împreună, alături de Isus Hristos.

În fiecare dintre noi există investit un capital de Iubire. Cine e înţelept că
iubeşte are parte şi de dobândă.

Iubirea nu poate să funcţioneze fără prezenţa Adevărului, nici Adevărul
fără prezenţa viabilă a iubirii. Şi amândouă, bineînţeles, fără să nască o
revelaţie; a iubirii-Revelaţie, desigur.

Veşnicia se simte fericită de iubirea noastră. De aceea, Împărăţia Tatălui
consimte să sălăşluiască împreună cu efemerul, în adâncurile firii noastre
mixte: pământeşti şi cereşti.

Cine vede numai această lume materială şi nici o alta în plus, care să îl
facă să simtă ce-i fericirea adevărată, se lasă pradă lipsei numă rului şi

calităţilor pe care singură doar Iubirea le reuneşte şi le pătrunde cu viziunea
sa.

Ca mijloc de legătură cu Tatăl şi cu Fiul dragostea slăbeşte ca intensitate
când divinizează cele lumeşti.

Puterea de a iubi s-a extins încă din clipa facerii omului. Azi trăim cu
impresia că dragostea n-ar mai fi lucrătoare. La cerinţele zilei şi la cele ale
întâmplărilor cotidiene primul le sare în ajutor simţul datoriei, dar – de fapt
– el e mai îndrăzneţ; se substituie dragostei şi de aceea pare că-i mai lucrător
decât ea.

Există o formă distinctă a dragostei care însoţeşte inima oricărui om care
posteşte creştineşte. Se strecoară cu hrana cenzurată pe care o consumăm,
cu aerul de bună mireasmă duhovnicească pe care pe calea rugăciunilor îl
respirăm. Are acces liber împreună cu sângele prin arterele şi venele noastre,
prin întreg trupul. E acesta, mai ales într-o perioadă de postire, însuşi par-
cursul vieţii de creştin – şi totodată traseul dragostei noastre de viaţă.

Inima este oglinda Dragostei. Puterea şi magia acestui organ supra firesc
de a reflecta este totul: trebuie să îl înfăţişeze pe om aşa cum este el.

Frumuseţea de început a lumii, atunci când a fost creată, n-a dispărut cu
totul. Ea încă se conservă, îşi trăieşte propria experienţă prin chin te senţa
microcosmică a tot ce a fost şi tot ce se poate petrece în sufletele noastre,
graţie trăirii Iubirii.

Iubirii îi place să se bântuie locurile înălţătoare de suflet. Căci numai
dintr-o inimă curată, asemenea smirnei bine mirositoare, Dra gostea, plutind,
se înalţă peste trupurile noastre.

Dacă e să căutăm Iubirea (adevărată) trebuie să ne înălţăm, căci iubirea
e în stare să răzbată până la cerurile îngereşti, bucurându-i până şi pe îngeri.
Fenomenul acesta dezvoltă în jurul nostru un înveliş energetic în plus, o
aură mai extinsă decât universul, o rezonanţă ocultă, astfel că tot ce fiinţează
în necuprinsul acesta simte voinţa noastră.

Iubiriea este izvor de Bucurie Supremă. Sufletul se oglindeşte în
nemăsurata sa cale ce străbate universul de la un ţărm al timpului şi spaţiului
la alt ţărm.

Pentru iubire nu există sfârşit. Ea trebuie să meargă înainte în oa meni şi
în lume – dintr-una în alta.

Mihai MATEICIUC

DUPĂ TRADIŢIE – A GÂNDI 
ADÂNC CREŞTINEŞTE ÎN

„SĂPTĂMÂNA PATIMILOR“

Învierea Mântuitorului nu este un act
întâmplător, determinat de împrejurări istorice
imediate. Ea este o etapă foarte importantă în
planul mult mai amplu al divinităţii,  de restaurare
a omenirii în particular şi a Universului, a creaţiei
în general. 

Din păcate, acea minune şi taină a genezei, pe
care Dumnezeu Însuşi o consideră „bună foarte“
(vezi Facere 1,31), a fost puternic afectată de
păcatul strămoşilor noştri Adam şi Eva, păcat care
s-a repercutat nu numai asupra omenirii, ci şi
asupra întregii creaţii. De aceea, dincolo de
pedepsirea vinovaţilor, Divinitatea caută deîndată
calea de redresare a situaţiei  intervenite. Şi astfel,
odată cu alungarea primilor oameni din Rai ei
primesc promisiunea unei viitoare reabilitări, prin
zdrobirea capului şarpelui (Facere 3,15). 

Urmează în istoria omenirii o îndelungată
perioadă de pregătire a acesteia, pentru ca opera
pregătită de Dumnzeu privind restaurarea creaţiei
să apară ca necesară şi să fie dorită (Dumnezeu nu
sileşte pe om, ci îl îndrumă). De aceea, spune
Sfântul Apostol Pavel că „Legea ne-a fost călăuză
(pedagog) spre Hristos“ (Galateni 3,24).

Atunci când condiţiile religioase, sociale, po li -
tice şi, nu în ultimul rând, culturale au fost pre -
gătite, „la plinirea vremii“, cum spune plastic
Sfântul Apostol Pavel (Galateni 4,4), începe să se
deruleze planul restaurării (unii părinţi ai Bise ricii
spun chiar recreării) omenirii şi a între gului
Univers. Primul moment al acestui proces îl con-
stituie Bunavestire. De multe ori, citind primul
capitol din Evanghelia după Luca, ră mâ nem
poate impresionaţi de dialogul în sine dintre
îngerul Gavriil şi Fecioara Maria, dar nu realizăm
că momentul respectiv nu este un simplu mesaj al
Divinităţii, ci este un moment cosmic de unicat.
În momentul în care, Fecioara Maria îşi asumă
misiunea şi rosteşte celebrele cuvinte: „Iată roaba
Domnului sunt. Fie mie după cuvântul tău“ (Luca
1,38) are loc un act care depăşeşte taina creaţiei.
Dacă la creaţie Dumnezeu dă naştere unei

existenţe în afara Sa, de data aceasta Divinitatea
se uneşte cu creatura prin conceperea minunată a
viitorului Mesia. 

Naşterea Mântuitorului reprezintă momentul
în care această unire a divinului cu umanul de vine
o realitate concretă care cutremură întregul Cos -
mos (îngerii, magii, steaua cu un crug neo biş nuit
etc). Ajuns la vârsta la care se putea, după tradiţia
iudaică, să se adreseze oamenilor în public,

Hristos îi pregăteşte mai ales pe cei doisprezece
ucenici ai săi pentru actul Răscumpărării, pentru
care venise în lume. Nu ne vom opri asupra celor
mai bine de trei ani de activitate publică a Sa
decât pentru a spune că, dincolo de multiplele
mesaje sociale, întregul său demers se orientează
către Jertfa Lui ce va urma. 

De ce jerfă?  De ce Isus Hristos şi numai El
jertfitor? 

În toată istoria Vechiului Testament (ca de alt-
fel şi în alte religii ale lumii), păcatele oamenilor
erau ispăşite prin jertfe în diferite modalităţi.
Păcatul strămoşesc are caracteristică aparte. Noi,
astăzi, când păcătuim, producem un neajuns se -

menului nustru, naturii înconjurătoare, nouă
înşine (cu toate că până la urmă, indirect, ne
împotrivim voii divine). Primii oameni s-au opus
direct lui Dumnezeu şi au fost iniţiatori ai
păcatului. De aceea, pedeapsa a fost majoră, iar
iertarea nu putea veni în justiţia divină decât
printr-o jertfă deplină adusă în numele lui Adam.
Care om poate aduce o Jerfă deplină, când fiecare
dintre noi este mai mult sau mai puţin păcătos?
Putea fi adusă de înger? Nu, pentru că nu îngerul
greşise. Aşa că Dumnezeu a găsit modalitatea
unirii divinului cu umanul în persoana lui Hristos,
pentru ca un om fără păcat să aducă jertfa perfectă
de răscumpărare, de împăcare.

Jertfa, cu tot dramatismul şi tragismul ei nu
era, însă, suficientă dacă nu ar fi fost urmată de
Înviere, ca astfel să fie pedepsit acela care l-a is-
pi tit pe om. De aceea, Mântuitorul după ce co boa -
ră la iad, revine biruitor prin Înviere. Într-o
rugăciune a preotului, făcându-se referire la cele
trei zile dintre Răstignire şi Înviere, se spune cu
privire la El: „În mormânt cu trupul, în iad cu
sufletul, în rai cu tâlharul şi pe scaun cu Tatăl şi
cu Duhul împreună ai fost, toate umplându-le Cel
Care eşti necuprins“. Sfântul Apostol Pavel redă
importanţa Învierii în Epistola către Corinteni
când spune: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi
credinţa voastră“ (15.14).

După Înviere, putem spune că opera Sa răs -
cumpărătoare  se realizase deplin. Şi totuşi, El
rămâne încă patruzeci de zile cu ucenicii Săi, pen-
tru a-i învăţa cum să facă opera Sa lucrătoare pen-
tru întreaga omenire peste timpuri. Apoi,
promiţându-le pe Duhul Sfânt şi încredinţându-i
că nu-i va părăsi (nu ne va părăsi) până la sfârşitul
veacurilor, se înalţă la cer. O simplă despărţire, un
simplu act de rămas bun? Fără îndoială, mult mai
mult. La Bunavestire divinul se uneşte cu umanul
în persoana lui Isus. La Înălţare, Hristos, cu firea
divină şi umană merge spre a şedea de-a dreapta
Tatălui. Cu alte cuvinte, firea umană, în persoana
lui Isus Hristos se află în Treime. Câtă cinste
oferită umanităţii! Suntem oare vrednici de ea?

Pr. Dumitru COLOTELO,
Parohia ortodoxă ucraineană 

„Petru Movilă“ Bucureşti

Înviere şi Înălţare
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S-au împlinit 100 de ani de la sfârşitul unuia
dintre cele mai sângeroase conflicte din istorie:
Primul Război Mondial. România a plătit cel mai
scump tribut – aproape 9% din populaţie. Peste
tot în lume momentul centenar a fost comemorat
cu mare pioşenie plângând eroii şi emoţionând
mapamondul, purtând cu mândrie cocardele cu
înscrisuri pe ele despre unire, despre ţară. Marea

Unire e un moment de optimism, un moment fes-
tiv pentru că 100 de ani de la încetarea unui mare
război se împlinesc o dată în istorie. Cinstim
soldaţii care acum 100 de ani înfruntau iarna şi
gloanţele prin mocirla tranşeelor ca să ne fie nouă
bine azi.

De aceea şi în comuna Brodina, ca în toată
ţara, au avut loc evenimente emoţionante – slujba
de pomenire şi comemorare a soldaţilor căzuţi în
Primul Război Mondial săvârşită de preoţii
Gorban Dumitru şi Chimiuc Claudiu în spaţioasa
curte a Primăriei Brodina în mijlocul căreia tro -
nează un monument pe care sunt înscrişi toţi cei
că zuţi din comuna Brodina în Primul Război
Mondial. Din respect pentru ei voi pomeni nu me -
le tuturor celor înscrişi pe monument: Uhliuc
Elena, Smetaniuc Onufrei, Juravle Petru, Chifice
Vasile, Cocerhan Teodor, Vereha Alexei, Semeon
Mihai, Hudema Gheorghe a T., Hudema Gheor -
ghe a P., Serediuc Alexei, Hudema Petru, Seme -
niuc Ioan, Platcovschi Dumitru, Dumenco Paras -
chiva, Veşniuc Teodosie, Semion Atanasie,
Semiuc Ioan-Alexa, Şecman Simion, Uhliuc Ilie,
Hacman Petru, Calenici Vasile, Moscal Mihai,

Melen Teodor, Hrabciuc Atanasie, Olimec
Nicolaie. 

După slujba de pomenire a luat cuvântul
Gheorghi Mihai care, printre altele, a spus: „Stă
doar în puterea noastră să facem ţara statornică,
prosperă şi admirată în lume. Doresc ca România
să intre în normalitate, să se înscrie pe drumul
adevărului, pe drumul speranţelor noastre de mai

bine, pe drumul care să ducă la acea Românie
pe care o visăm cu toţii. Fiii noştri merită o
altă Românie, să luptăm pentru viitorul lor,
pentru memoria celor ce au plătit cu viaţă în
speranţa că istoria se va scrie altfel în Ro mâ -
nia. Şi pentru că suntem în anul Cente narului
Marii Uniri, e momentul să fim mândri şi să
spunem că Marea Unire este legată şi de
monarhii ei patrioţi, de Regele Ferdinand, de
Regina Maria, care, deşi engle -
zoai că la ori gine, ajunsă pe tro -
nul României a devenit o ade vă -
ra tă româncă, care a pus Ro -
mânia Mare pe harta Europei şi
a lumii“.

Organizatorii acestui eveniment
este întreg colectivul de sa lariaţi al
Primăriei. S-a împărţit pomană în
memoria celor căzuţi în război. La
data de 28 noiembrie 2018 la Şcoala
Gimnazială Brodina s-a desfăşurat
un program artistic de excepţie
închinat sărbătorii Marii Uniri pre -
gătit de înv. Hudema Da niela. Având
elevi cu înclinaţii muzicale deose -
bite, Daniela a ştiut să cultive, să
încurajeze, să organizeze ceva deo -
sebit cu aceşti elevi, fie ei destul de
mici, dar cu rezultate mari. Elevii au
prezentat cântece patriotice acom -
paniaţi de talentatul elev de 8 ani
Cârciu Dario, la orgă. Auditoriul for-
mat din colegii acestor mici artişti şi
din părinţii lor au rămas plăcut
impresionaţi de reuşita acestui spec-
tacol. Atât părinţii, cât şi copii sunt
atât de mulţumiţi şi mândri că au o
învăţătoare care se preocupă intens
de ei: descoperă talente, le dezvoltă

prin variate activităţi atractive atât la clasă, la
şcoală, cât şi în afara ei. După program părinţii au
adus bucate, sucuri să-i cinstească pentru efortul
şi reuşita copiilor lor.

Şi la biserica satului nostru păstorită de preotul
Gorban Dumitru, un preot cu o înaltă ţinută mo -
rală şi profesională în ciuda unui frig de -18
grade, elevii învăţătoarei Hudema Daniela îm -
preună cu clasele pregătitoare A şi B – înv. Curcă
Adela şi Chimiuc Elena, au venit la bise rică îm -
brăcaţi în frumoasele costume populare (ca şi
învăţătoarele). Ele au pregătit şi pre zentat un
recital de cântece patriotice cu conţinut istoric.
Au cântat şi părinţii lor şi cadrele didactice şi
eno riaşii. Aplauzele au fost răsplata strădaniei
micilor interpreţi care s-au ales, şi aici, cu dul -
ciuri şi sucuri. De multă apreciere, stimă şi
respect s-au bucurat şi cadrele didactice care au
organizat această reuşită acţiune.

Artemizia GHEORGHI,
Brodina

OMAGIEREA EROILOR LA BRODINA

Pancec Vasile, căci despre el este vorba, s-a
născut la Valea Vişeului ju deţul Maramureş, la
data de 29 decembrie 1935, într-o familie de buni
gospodari, fiind 12 fraţi. Mama sa era casnică, iar
tata dulgher şi muncitor la calea ferată. În anul
1959, s-a căsătorit cu aleasa inimii, Parasca, năs-
cută la 28 septembrie 1942. În urma căsătoriei lor
au rezultat 14 copii şi 32 nepoţi. Pancec Vasile a
lucrat la Valea Vişeului ca tractorist la pădure, iar
în anul 1967, împreună cu familia s-a mutat în
localitatea Remetea Mică din judeţul Timiş, fiind
primul ucrainean într-un sat ger-
man, deoarece aşa cum acum
trăiesc în localitate ucrainenii,
atunci trăiau în Re metea Mică,
germanii care după anul 1989,
au plecat în Germania. A lucrat
ca tractorist la CAP, iar ulterior a
făcut şcoala gradul 1 la CFR,
rămânând ceferist până la pen-
sie, nevasta sa fiind casnică.
Motivul care l-a făcut să pără-
sească Valea Vişeului şi să se
mute împreună cu familia a fost
că a găsit în Banat un trai mai
bun, cum părând aici o gospodă-
rie în anul 1968. În momentul în
care a sosit la Re metea, aici fiind
un sat german, era disciplină,
curăţenie, respect, mare parte a
germanilor lucrau la CAP, iar cei
tineri, la diferite fabrici şi uzine
din Timişoara. Biserica din loca-

litate era catolică, slujba se ţinea în limba germa-
nă, dar Pancec Vasile, împreună cu familia o frec-
ventau, ascultând slujba, iar rugăciunile le făceau
în şoaptă în limba maternă ucraineană. După anul

1989, la Remetea Mică au
venit şi s-au stabilit şi alţi
ucraineni provenind din
localităţile maramureşene
Valea Vişeului, Bistra,
Crasna Vişeului şi Rona de
Sus. În urma unei întruniri
au hotărât că a venit vre-
mea să fie facută slujba
bisericească în limba ucrai-
neană, iar după multe de -
mersuri, după aprobări,
ucrainenii din Remetea
Mică au primit o sală a fos-
tului CAP unde s-au rugat
în limba maternă, iar pri-
mul preot care a slujit în
localitate a fost preotul
Marusciac. După ce germa-
nii au plecat în Germania,
Pancec Vasile împreuna cu
ceilalţi locuitori ucraineni

au văzut că biserica germană este goală, au făcut
demersuri la conducerea bisericii, iar în urma
acestor demersuri au primit aprobare să slujească
în biserica germană, gratis, fără chirie, dar cu o
condiţie, nu aveau voie să facă nici o modificare
în biserică, şi aveau obligaţia s-o îngrijească cu
mare atenţie. Fiind biserică germană, aceasta era
o biserică catolică, cu altar deschis etc. Ucrainenii
s-au în mulţit în localitate, au venit şi alţii şi au
hotărât că este momentul să-şi facă biserică pro-
prie, ortodoxă. Biserica a fost construită în regie
proprie de către meseriaşi din Remetea, sub
îndrumarea preotului paroh Vişovan Adrian, iar la
ora actuală este finalizată, cu pictură, cu încălzire
centrală. Pe lângă cele bisericeşti, Pancec Vasile,
împreună cu ceilalţi ucraineni, au înfiinţat
Uniunea Ucrai ne nilor din Remetea Mică, preşe-
dinte Iura Seme niuc, iar mai apoi ansamblul
vocal-instrumental „Reme teanca“. Pancec Vasile
era liderul ansamblului, iar membrii formaţiei
erau Pancec Andrei la vioară, Galeanici Ion la
vioară şi cobză, Steliac Mihai la fluier, dar era şi
un grup de cântăreţi şi dansatori care au participat
la multe evenimente ucrainene din Banat, dar şi în
Ucraina alături de Ştefan Tcaciuc preşedintele
UUR. Astăzi, Pancec Vasile este un om model al
localităţii, vine la biserică de fiecare dată, partici-
pă la toate evenimentele culturale ucrainene din
localitate şi se bucură de familie frumoasă cu
copii, nepoţi şi strănepoţi.  

Ana HRIN

„Un om model“
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După mine a fost extraordinară ideea condu -
cerii judeţului de-a organiza un festival-concurs
„Comori de suflet românesc“. Nemijlocit, de
această manifestare culturală se ocupă Centrul
Cul  tural „Bucovina“ prin salariaţii lui. După
titulatură se poate observa cu uşurinţă că în cadrul
acestui festival-concurs evoluează formaţii artis-
tice, interpreţi individuali şi ansambluri folclorice
ale românilor şi minorităţii ucrainene din judeţ.
Celelalte minorităţi sunt foarte slab reprezentate
în judeţ şi n-au forţe suficiente pentru a se prezen-
ta într-un spectacol. Se face ceva la nivelul copi-
ilor, când se organizează prin şcoli un asemenea
festival-concurs, iar Colegiului Naţional „Eudo -
xiu Hurmuzachi“ din Rădăuţi îi revine sar cina, an
de an, de-a organiza faza naţională a festivalului
minorităţilor din România.

Anul acesta festivalul-concurs „Comori de
suflet românesc“ a ajuns la cea de-a XVII-a ediţie
şi este la faza zonală. În acest scop s-a des -
fă  şurat la Casa de Cultură a oraşului Mili -
şăuţi faza zonală Rădăuţi. Sala Casei de
Cultură a fost pregătită foarte frumos pen-
tru desfăşurarea concursului. Scena a fost
amenajată ca o cameră dintr-o casă ţără -
neas că. Pe pereţi erau atârnate scoarţe
foarte frumoase, multicolore, se găseau
laviţe, pe care tronau frumoase perne, lăi -
cere, ştergare. Tot pe petreţi erau atârnate
icoane. Ce mai, creaseră un mediu propice
unui spectacol folcloric pentru că, după
părerea mea, a fost un adevărat spectacol
folcloric, nu numai un simplu concurs.
Pentru toate acestea şi pentru încă altele,
pe care le voi arăta mai încolo, „vinovată“
este inimoasa directoare a Casei de Cultură,
doamna Brânduşa Peslar.

În program au fost 26 de numere şi de aceea
spectacolul a durat câteva ore. Dar n-a fost nicio
grabă, timp fiind berechet. În plus, doamna direc-
toare a făcut o planificare riguroasă a intrării în
scenă a interpreţilor şi a formaţiilor artistice, pe
minute chiar, aşa că spectacolul a mers „şnur“.
Apoi meritul este şi al celor două prezentatoare
(oare unde a găsit doamna directoare două fete
aşa de frumoase şi de deştepte?) care au prezentat
foarte frumos spectacolul, despre fiecare formaţie
şi interpret individual având de spus câteva cu -
vinte de prezentare. Cele două frumuseţi erau

Mihae la Hreniuc, care este şi instructor al for ma -
ţiei de jocuri populare „Trandafir de Bucovina“
din Milişăuţi, alături de doamna directoare, şi
Dia na Voiaşciuc, bineînţeles coordonate de
doam na Brânduşa Peslar, directoarea Casei de
Cul tură, care era şi autoarea prezentării.

În deschiderea manifestării, doamna Brânduşa
Peslar a rostit un cuvânt de bun venit, mulţumind
autorităţilor judeţenene c-au făcut onoarea ora -
şului Milişăuţi de-a organiza o fază zonală aici,
dar şi membrilor formaţiilor prezente şi foarte
mult şi spectatorilor din localitate, şi nu numai,
care au venit să asite la acest spectacol. Cunos -
când valoarea membrilor formaţiilor veniţi aici, a
asigurat spectatorii că vor asista la un spectacol
de excepţie. Şi aşa a şi fost. Apoi a urat succes
celor care vor urca pe scenă.

Spectacolul a debutat cu prezentarea de obi-
ceiuri populare de către ansamblul „Bukovynska
ruja“ („Trandafir de Bucovina“) din Milişăuţi. Vă
daţi seama sub ce auspicii a debutat spectacolul

prin programul prezentat de-o formaţie din loca -
litate. Credeam că spectatorii nu mai au energie
pentru a aplauda şi numerele viitoare. Dar m-am
înşelat amarnic, spectatorii fiind foarte darnici cu
artiştii care au evoluat pe scenă. Spun artişti, pen-
tru c-au fost foarte bine instruiţi şi s-au prezentat
la un nivel destul de înalt şi cu interpretarea.

Punctele din program au fost intercalate, nu
prezentate toate la rând. Astfel, au intercalat

formaţile între ele, rezultând un spectacol intere-
sant şi agreabil, pe care cred că l-au apreciat şi
membrii juriului, pentru c-am observat cu câtă
atenţie au urmărit desfăşurarea programului şi nu
de puţine ori au aplaudat ce-au văzut şi auzit pe
scenă.

În concurs au fost opt formaţii de jocuri popu-
lare, din care două formaţii de jocuri bărbăteşti,
iar de ale ucrainenilor 11 grupuri vocale, două
grupuri folclorice băr bă teşti şi trei ansambluri
folclorice. Zestre fol clo rică foarte bogată şi
diversă. Cele două grupuri folclorice bărbăteşti
au fost conduse de Aurel Halip din Marginea
(„Păstrătorii tra di ţiilor“) şi unul de Vasile

Bădeliţă din Horodnic
de Sus („Ră zeşii Bu -
covinei“). Ambele cu
un repertoriu bazat pe
cântece populare buco -
vinene foarte vechi.
Mi-ar fi plăcut să-i as -
cult interpretând şi cân-
tece pa trio tice, capitol
la care ambele gru puri
folclorice sunt maestre.
Poate cu altă ocazie, la
alt spectacol sau festi-
val.

Grupurile folclorice
au avut un repertoriu
bogat şi variat. N-a fost timp

pentru plictiseală. Mi-a părut că interpretarea lor
a fost la înălţime, fiind pregătite cu dăruire şi pro-
fesionalism, în mare măsură de cadre didactice.
Oare se putea fără cadre didactice? M-am mirat
că n-a evoluat nicio formaţie, cor sau grup vocal,
condusă de un preot, aşa cum ştiu că există în
zona Rădăuţlor. Probabil că nu s-au calificat la
această fază a concursului.

Şi cele două grupuri folclorice ucrai -
ne ne din Siret şi Negostina au fost la
înălţime ca prezentare, repertoriu şi inter-
pretare. Chiar dacă spectatorii n-au în ţe -
les limba în care au cântat, au apreciat
foarte mult ţinuta interpreţilor şi muzica -
li tatea pieselor prezentate. Iar cu jocurile
ucrainene, interpretate cu virtuozitate,
chiar acrobatice fiind, au impresionat
publicul şi l-au încântat.

Ansamblurile „Dor străbun“ din Bilca
(instructor Saveta Teleagă); „Arcanul bă -
trânesc“ din Frătăuţii Noi (Vera Moisuc);

„Luca Arbure“ din Arbore s-au prezentat cu un
repertoriu bogat, variat, fără a se repeta piesele şi
cu o interpretare de excepţie. Se vede că au
instructori cu multă dragoste pentru folclorul
bucovinean, care-şi respectă statutul şi-şi fac me -
seria de instructor cu multă pasiune.

Mă opresc mai mult la ansamblul folcloric
„Florile Bucovinei“ al Casei de Cultură din Ră -
dăuţi pe care l-am putut admira la mai multe
manifestări culturale din zona Rădăuţilor, dar au
fost şi-n alte zone, chiar depărtate de noi. Meritul
pregătirii temeinice a acestui ansamblu este al
domnului Ovidiu Foca, directorul Casei de Cul -
tură, care are o grijă deosebită pentru pregă tirea
temeinică a tuturor formaţiilor ce activează sub
conducerea sa. Ei sunt mesagerii artei buco -
vinene. Alături de ei se înscrie şi ansamblul „Fiii
Putnei“, care şi de data aceasta s-a prezentat cu un
program bine armonizat şi închegat, inspirat din

cele culese din folclorul Bu covinei.
Aceşti tineri, alături de cei din ansam-
blul „Ai lui Ştefan noi oşteni“ din
Vicovu de Sus, absenţi la acest festival,
pe care i-am admirat în mai multe spec-
tacole prezentate în zonă, la Cernăuţi şi
la Chişinău au fost superbi.

O menţiune pentru formaţiile din
comuna Todireşti. Este vorba despre
formaţia de jocuri „Muguri de brad“ din
Părhăuţi şi formaţia de jocuri mixte de
copii „Brâul Bucovinei“. Cel puţin eu
i-am văzut pentru prima dată pe scenă,
dar i-am admirat, cel puţin pe copii, la
câteva activităţi desfăşurate în cadrul
Şcolii din Părhăuţi, componentă a

comunei Todireşti. Pentru această formaţie, şi nu
numai, manifestă o deosebită grijă prof. dr.
Luminiţa Cocârlă, director coordonator, alături de
doamna prof. Geta Chilimon, care instruieşte
această formaţie. Iar domnul primar Vasile Avram
are grijă ca şi această activitate să se desfăşoare la
cele mai înalte cote. Mulţi primari ar putea lua
exemplu de la dânsul.

Aş putea scrie mult mai mult, pentru că fiecare
interpret sau formaţie merită multe cuvinte alese
pentru tot ce face, dar trebuie să mă limitez numai
la atât. Sunt sigur că-i voi mai întâlni la diferite
manifestări culturale, nu numai la festivaluri-con-
curs.

Dăruirea copiilor, a cadrelor didactice care-i
pregătesc, dar şi a părinţilor merită numai laude,
fie şi numai pentru faptul că duc în lume fru mu -
seţea portului nostru bucovinean şi fac cunoscute
tradiţiile şi folclorul nostru strămoşesc.

Text prof. Gheorghe DOLINSkI,
Foto Daniel DEREVLEAN

Hora
minorităţilor
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Presa influenţează în mod direct şi permanent
opinia publică. Chiar şi lucrătorii din presă sunt
influenţaţi de presă şi se spune că ei sunt şi for-
matori de opinii.

Zilnic, publicul larg (cititori, ascultători, tele-
spectatori) este copleşit de un flux imens de
informaţii de toate felurile şi de calitate diferită în
funcţie de talentul, puterea de convingere, de lo -
gica argumentării proprie celor care scriu şi celor
care realizează emisiunii la radio şi TV.

În această bogăţie de informaţii, cea mai mare
parte a publicului de toate vârstele şi de educaţie
diferită, are nevoie de repere care să le lămu -
rească adevărata realitate din cauză că se mai în -
tâmplă în presă, la radio sau la TV că informaţiile
sunt contradictorii. 

În zona mea natală se mai citeşte presa UUR,
se mai vizionează emisiunea „Convieţuiri“. Şi
scriu acest articol ca să împărtăşesc celor ce îl vor
citi, ce am întreprins – la acea vreme de neplăcută
amintire – cu femeile din Organizaţia de Femei
din cadrul UUR, filiala Rogojeşti, Botoşani –
când unii cu spirit de aventură au încercat să se
autoimpună fără niciun temei că ei „au muncit“,
că „vor ajuta“ pe ucrainenii din ţara noastră, că
vor face, că vor drege etc. De aceea, m-am întâl-
nit cu femeile din Organizaţie şi le-am explicat
faptul că acel domn vrea cu tot dinadinsul să
conducă UUR, dar nu are nici măcar vreun su -
port: nu a făcut nimic până acum în cadrul UUR,
nimeni nu a auzit că ar fi ajutat cu ceva pe
ucrainenii din România etc. El credea că poate să
se joace cu ucrainenii cu adevărat conştienţi. Una
dintre femei m-a întrebat care este realitatea.

I-am răspuns în felul următor: realitatea este a
celor care muncesc de zeci şi zeci de ani în cadrul
UUR de la regretatul poet, scriitor şi fondator al
Uniunii Ucrainenilor din România, dl Ştefan
Tcaciuc, şi până la acea vreme când din cauza
aventurierilor a fost organizat Congresul extraor-
dinar al UUR. Mi s-au pus întrebări din partea
femeilor şi le-am explicat pe înţelesul lor faptul
că Statul Român a dat dreptul prin Constituţie
ucrainenilor din România să se desfăşoare în
toate domeniile de activitate. Una dintre femei
foarte revoltată a pus o întrebare retorică: „De ce

unii îndrăznesc să intre cu cizme grosolane în
viaţa şi în activitatea ucrainenilor oneşti, harnici
care au făcut totuşi câte ceva bun acestei etnii?“.
O altă membră a Organizaţiei de Femei a conclu -
zionat: „Deci acel domn împreună cu alţi câţiva a
încercat să submineze, să denigreze activităţile
conducerii UUR“.

În alte întâlniri cu femeile citim, discutăm şi
explicăm articole frumoase care evocă eveni-
mente istorice, literare, cultural-artistice, econo -
mice etc. În toate aceste articole este exprimată
adevărata realitate, nu sunt contradicţii.

Tot ce scrie în aceste articole, poezii etc. are o
influenţă pozitivă asupra publicului şi asupra
opiniei lui. 

De exemplu, am citit articolul de fond „Lideri
internaţionali salută a 25-a aniversare a Inde -
pendenţei Ucrainei“, articol semnat de domnul
redactor-şef Ion Robciuc şi apărut în revista
„Curierul ucrainean“ nr. 317-320, august-septem-
brie 2016. Citind şi discutând pe marginea conţi-
nu tului articolului, am observat pe chipurile fe -
meilor, în gesturile lor şi în cuvintele lor mulţu -
mire, bucu rie, mândrie, demnitate şi chiar victo-
rie. Câteva femei au exprimat indignare faţă de
agresiunea rusă asupra Crimeei.

Ne bucurăm împreună că limba ucraineană are
o zi a ei ca o mare sărbătoare. Am lecturat inter-
viul scris de dl Eusebiu Fraseniuc privind festi-
valul gospodinelor apărut în „Ukrainskyi vis-
nyk“, nr. 21-22 noiembrie, 2018. Femeile din
zona Rogojeşti– Cândeşti – Sinăuţi au manifestat
mare interes şi admiraţie pentru gospodinele din
Milişăuţi şi pentru organizatori.

Şi femeile din zona noastră sunt talentate şi
pricepute în arta culinară, în arta ţesutului, a
cusutului, grădinăritului, a prelucrării laptelui de
vacă şi de oi, a încondeierii ouălor.

Articolul de fond „Originea limbii ucrainene
şi a poporului ucrainean“, apărut în revista
„Curierul ucrainean“, nr. 357-358, aprilie, 2018,
realizat de dl redactor-şef a fost foarte bine primit
de femei care care s-au arătat chiar curioase cum
s-a format limba ucraineană, de unde şi cum a
apărut poporul ucrainean. În afară că erau
curioase, s-au arătat mândre şi demne că fac parte

din marele popor ucrainean şi că sunt ucrainenii
lui Taras Şevcenko. S-au arătat mândre că fac
parte şi din poporul român. Una dintre femei a
zis: „Avem două limbi materne: ucraineana şi ro -
mâna“. Când lecturăm articolele însoţite de fo to -
grafiile care înfăţişează aspecte de la multe con-
cursuri, festivaluri, comemorări şi de la alte multe
şi frumoase evenimente văd şi aud bucuria
femeilor pentru faptul că mai sunt ucraineni care
rea li zează activităţi atractive de factură literară,
legate de obiceiuri şi tradiţii din Dobrogea, Timiş,
Bucu reşti, Maramureş, Bucovina, Iaşi, Botoşani
etc., oameni care depun eforturi deosebite, depun
dra  goste pentru ceea ce fac pentru etnia ucrai -
neană din România.

La citirea articolului de fond „Acum 85 de
ani“, realizat de dl redcator-şef  Ion Robciuc şi
apărut în „Curierul ucrainean“ nr. 371-372, no -
iem brie 2018 se observă pregnant cum presa
influenţează publicul şi opinia lui.

Explicându-le cu de-amănuntul ce s-a întâm-
plat în anii 1932-1933 când era secetă aproape pe
întreg Pământul din cauza căreia era mare
foamete peste tot şi cum forţele politice de atunci
au profitat de această situaţie pentru a organiza
moartea prin înfometare a zece milioane de
ucraineni, au comis atrocităţi, chiar genocid –
femeilor din Organizaţia de Femei din Rogojeşti
le-au curs lacrimile pe obraz, altele s-au arătat
foarte revoltate, unora nu le venea să creadă că
oamenii au făcut asemenea crimă oamenilor.

La întâlnirile noastre citim împreună poezii
apărute în „Naş holos“, „Dzvonyk“, „Ukrainskyi
visnyk“, în „Curierul ucrainean“ deşi, nu e revistă
literară; citim şi ne amuzăm de miniglumele
tipărite în „Curierul ucrainean“, lecturăm poves-
tioarele vesele, ghicitorile, glumele deconectante
din „Naş holos“, „Dzvonyk“.

Mai citim şi ceea ce scriu doamnele scriitoare
şi domnii scriitori din cadrul UUR sau din
Ucraina.

Aşadar, observăm dintotdeauna cum presa,
radio, TV influenţează publicul şi opiniile sale.

Ceea ce m-a făcut să scriu acest articol au fost
nedumeririle unor femei din Organizaţia de
Femei a UUR, filiala Rogojeşti – Botoşani.

La alte întâlniri cu femeile de la noi citim cu
interes tot ce a scris şi scrie tânărul nostru deputat
şi preşedinte al UUR, dl Nicolae Miroslav
Petreţchi.

Olimpia IVANICIUC

Opinia publică influenţată de presă

Oameni, ce-aveţi în 
viaţă-o stare

Dispuneţi de averi şi bani,
Să nu uitaţi în lumea mare
De necăjiţi şi de orfani.

De cei ce rabdă frigu-n casă,
N-au nici o umbră de noroc,
N-au ce să pună azi pe masă,
Şi nici o cioată pentru foc.

Sunt trişti pe drumul lor
în viaţă,

Cei ce străbat fără-a spera
Că lacrimile de pe faţă
Încet-încet vor dispărea...

Sunt disperaţi ca şi cocorul
Ce-a frânt o aripă în zbor,
Sufletul lor este ca norul
Înfrânt de-un vânt nepăsător.

Să-i ajutaţi să nu suspine
Între pereţii reci şi goi,
Nu amânaţi de azi pe mâine
Să le aduceţi haine noi.

Aprindeţi flacăra iubirii
În faţa chinului lor greu,
Să simtă darul fericirii
Să-l simtă-n veci – 
mereu, mereu.

Mihai VOLOŞCIUC

Mihai VOLOŞCIUC

Oameni ce-aveţi o viaţă 
tristă

Şi mai mereu nu aveţi bani,
Să nu uitaţi că mai există
Şi alţii, ce sunt mai sărmani.

Ei au palat cu turnuleţe
Şi-n multe locuri câte-o vilă,
Dar ochii plini li-s de tristeţe
Şi veşnic implorând a milă.

Sunt mulţi vânaţi
cu insistenţă 

Şi de ANAF, şi DNA,
Privesc continuu, cu prudenţă,
Pe drum, când pleacă undeva.

Sunt disperaţi, din întâmplare
Când uneori sunt pedepsiţi,
De obicei cu suspendare,
Că toţi ştiu că sunt oropsiţi.

Să-i ajutaţi pe cât se poate
Să depăşeasc-acest moment,
Să n-aibă feţe supărate,
Să fie veseli permanent.

Şi tot sub semnul milostirii
Faceţi o faptă creştinească:
Aprindeţi flacăra iubirii
Şi să-i chemaţi să…

se-ncălzească!

Lucian PERţA

Aprindeţi flacăra iubirii Aprindeţi flacăra iubirii
Parodie
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ARTA
Arta nu e o simplă amintire a unui gând, ci

este:
ü un bun al prezentului pentru viitorul

aplicativ;
ü un bun al omenirii de unde orişicine va

avea de învăţat pentru a păstra frumuseţea
umană integrativ;
ü un bun ca scut al libertăţii omului între

multe evenimente unde cuvântul OM primează;
ü un bun al individului şi al societăţii creat

cu multă sudoare;

ü un bun al Pământului şi al altor lumi unde
omul nu va fi un cuceritor, ci un integralist al
naturii aplicând înţelepciunea.

Rolul artei este de a învăţa şi respecta,
păstrând cultul OM.

Arta îmbină trecutul cu prezentul pentru un
viitor mult mai bun aplicând eubiotica.

Arta este un binefăcător al sufletului şi un
remediu echilibrator al spiritului uman.

Răgazul dintre două lumi sunt emoţiile, iar
aceste emoţii fac parte chiar din dorinţa umană
unde fiecare individ îşi alege calea pentru
ajunge pur prin destinul personalizat.

Viaţa nu este doar a omului, ci şi un efect,
integrativ-natural, al şansei umane.

Toate aceste scrieri rezultă din înţelepciunea
aplicativă lăsată de bunii noştri ce au însemnat
faptic orice manifestare, noi suntem cei care
alegem.

Arta de a trăi bine - Eubiotica - nu este ceva
care se autoizolează, ci face diferenţa între bine
şi rău, coleagă uitatul cu reamintitul, conduce
integral un destin umanizat care se numeşte
Viaţă în vieţi prin alte vieţi – acesta fiind un
Medicatrix.

Redutele vieţii sunt în valuri, iar unduirea lor
este făcută cu înţelepciune, numindu-se Lupta
vâslaşului şi arta vieţii de a trăi.

jordan DANILENCU

Ştiinţa şi viaţa
EUBIOTICA – POEZIA

E primăvară, e soare, e cald, iar vremea
de afară te îmbie la aer curat, proaspăt şi
atât de binefăcător pentru sănătatea noastră.
După o iarnă atât de capricioasă şi atât de
geroasă mai ales aici la noi, în nordul Buco -
vinei, în sfârşit au sosit zilele frumoase,
mult aşteptate. Explozia florală ne cheamă
pe fiecare să culegem parfumul specific
fiecărei plante. Bunul Dumnezeu a făcut
lumea cu tot ce-i trebuie, iar omul este dator
să cunoască şi să stăpânească natura
dăruită.

Din moşi-strămoşi se cunosc foarte
multe taine şi beneficii ale plantelor medi -
cinale. Pământul este acoperit cu tot felul de
astfel de plante, care fac minuni pentru
sănătatea omului. Multe afecţiuni au fost
vindecate cu produse naturiste preparate din
plante medicinale. Pentru fiecare boală
Dumnezeu a dat câte o plantă spre vinde-
care. Multe taine şi minuni se ascund în ele,
doar că nu au fost încă descoperite în tota -
litate.

Câteva secrete ale unor plante le cunosc
şi eu, de aceea doresc să le împărtăşesc cu
cei care cred în ele. Sunt adepta consumului
cât mai variat al legumelor şi fructelor, dar
şi al ceaiului din diferite plante. Mai întâi,
după topirea zăpezii apare urzica şi o
perioadă de cel puţin două săptămâni fac in -
fuzie şi o consum proaspătă, o cană pe zi,
iar planta nu o arunc, ci o folosesc la diferite
salate sau chiar peste cartofi cu brânză.
Urzica conţine mult fier, potasiu, de care
organismul nostru are mare nevoie, mai ales
acum la început de primăvară şi este
revigorantă. În loc de o cafea beau o cană de
infuzie de urzică şi are acelaşi efect, dar este
naturală. Apoi apare păpădia, o altă plantă
cu multe beneficii. Frunzele folosesc la
salată combinată din codiţe de ceapă verde,
frunze de usturoi verde, frunze de leurdă,
pătrunjel verde, morcov ras, toate ameste-
cate cu brânză de vaci, puţin ulei şi sare.
Din floarea de păpădie se fac mai multe
preparate: un lighean de flori de păpădie,
culese din locuri curate se pune la fiert cu
apă cât să le acopere, doar câteva clocote.
Se lasă peste noapte acoperit şi a doua zi se
strecoară prin tifon, bine, bine şi la 3 litri de
lichid se pun 2,5 kilograme de zahăr şi totul
se pune la fiert, la foc mic, mai mult prin
evaporare, să ajungă la consistenţa mierii de
albine. Se toarnă fierbinte în sticle sau bor -
cănele, se înşurubează, se acoperă cu pături,
cu plapumă până la răcire, apoi se pune
totul pe raft. Se consumă iarna pentru tuse,

căile respiratorii, răceală.Tot din flori de
păpădie se face şi un sirop nefiert: în sticlă
sau borcan se pune un rând de flori de
păpădie, un rând de zahăr până sus, se
înşurubează şi se ţine la rece, două săptă -
mâni. Se strecoară, iar siropul obţinut are
efecte miraculoase. Într-o sticlă cu gura lată
se pune ulei de floarea soarelui, nu prea
plină, se pun flori de păpădie, se agită din
când în când, iar după trei săptămâni se
strecoară, se ţine la frigider şi este bun ca
masaj pentru articulaţii dureroase. Tija florii
de păpădie se consumă proaspătă, se mes -
tecă ca o gumă 8-10 tije şi e bună pentru
afecţiunile ficatului. De fapt, în general, flo-
rile galbene au efect benefic pentru ficat.

La începutul primăverii, când apar
primele frunzuliţe lipicioase ale vişinilor, eu
le culeg şi amestec cu sare de murături, le
pun în borcănele şi după un timp au un
miros deosebit de plăcut pe care le folosesc
la diferite preparate culinare: sarmale,
friptură, ciorbe, tocăniţe etc.

Tot primăvara apare ciuboţica-cucului, o
plantă cu o floare galbenă pe care o culeg, o
usuc şi o folosesc la ceai calmant pentru
dureri de cap, ale muşchiului inimii.

Mai târziu înfloreşte bujorul, mai ales cel
roşu, care emană un foarte plăcut parfum,
benefic pentru o stare de bine. Fiecare floa -
re are parfumul său specific, plăcut şi bene -
fic pentru corpul omenesc. În fiecare dimi -
neaţă, când e linişte, aer curat, iar păsărelele
ciripesc de zor vestind o nouă zi, este bine
de ieşit la o terapie cu parfumul lor: narcise,
liliac, bujor, toate sunt de ajutor, iar plim-
barea prin roua dimineţii, în zilele foarte
calde, prin iarbă, desculţ, este ca un pansa-
ment pentru întreaga zi. Parfumul florilor
pomilor fructiferi, inhalat spre seară are un
efect benefic şi aduce un somn liniştit şi
odihnitor peste noapte.

Natura ne oferă multe taine şi miracole,
iar noi suntem datori s-o iubim şi s-o ocro-
tim ca să putem respira un aer nepoluat.
Plantele medicinale trebuie culese din
locuri curate ca să aibă efectul dorit, iar cei
care locuiesc în mediul rural, mai ales cei de
la munte beneficiază de aceste condiţii. Să
iubim şi să ocrotim natura, să sădim pomi şi
flori care vor fi pentru oameni adevărate
medicamente naturale dăruite din grădina
lui Dumnezeu. Să profităm de această mi -
nune a naturii.

Felicia GRIGORAŞ

SĂ IUBIM ŞI 
SĂ OCROTIM NATURA

Şi căzu odată o ploaie…
Picăturile ei zglobii imprimau multă veselie întregii

firi. Umbla pretutindeni, făcându-le pe plac oamenilor,
animalelor şi plantelor. Pentru că, probabil, avea
picioare lungi, îi plăcea foarte mult să danseze şi prin
ramurile încărcate de povara frunzelor şi roadelor sau
să tropăie pe acoperişurile caselor. 

Vara aceasta s-a oprit ploaia în sat, în faţa curţii
noastre, cu acelaşi dans frenetic. Intră şi pe poarta veci -
nului, om în vârstă. În tinereţe, şi-a încântat consăteni
cu sunetele eliberate de mâinile sale dintr-o armonică
fermecată. Cu vârsta, îmbătrânind, a făcut-o uitată în
cămară pe o poliţă. Acum „scoasă la pensie“ ca şi
stăpânul său, stătea înţepenită, acoperită de un strat
gros de praf.

Dansând, ploaia îşi aruncă pentru o clipă privirea
prin ferăstruica puţin luminată a cămării. O văzu. Ob -
servând starea jalnică a armonicii, i se făcu tare milă.
Intenţiona s-o trezească din cumplita tăcere, s-o înve -
selească măcar puţin.

— Hei, armonico! strigă ploaia. Oare mai ştii să
umbli pe propriile-ţi picioare? Atunci ieşi pe uliţă, unde
vei găsi un cer albastru, pe întinderea lui jucându-se
norişorii. 

Şi mai tare lovea ploaia în fereastră, mai vesel
îndreptându-şi paşii de dans, parcă invitând armonica
să i se alăture.

Privind ploaia, armonica îşi aminti de vremurile
bune, când pe muzica ce o răspândea, dansau oamenii
la petreceri. Câte cântece ieşeau din trupul ei. Fu în -
dem nul ce o determină să dorească să-i cânte ploii. Gin -
gaşe sunete au pornit dintr-însa, în întâpinarea ju cău -
şelor, caldelor picături ale ploii. Erau cântece duioase,
ce te ademeneau să le asculţi. 

Bătrânul nostru vecin, privind de pe prispă ploaia,
deodată îşi aminti de instrumentul ce i-a fost tovarăş
întreaga tinereţe, armonica sa, cel mai fidel prieten. De
mult o uitase. Se ridică şi cu paşi şovăitori se îndreptă
spre locul unde-şi părăsise prietena. O dădu jos de pe
poliţă, o şterse de praf. Observă dintr-odată vechea ei
stră lucire. Cu o mişcare tandră o ridică, o puse pe ume -
rii lui aduşi de trecerea anilor. De bucurie, armonica
răsuflă cu întregul ei piept începând să scoată vechile
melodii. Era fericită că încă mai poate sluji muzicii,
căreia i-a fost atât de fidelă.

S-a adeverit şi de această dată înţelepciunea des -
prinsă din experienţa omului „Bucuria înveseleşte, iar
fericirea întinereşte“. A fost valabilă pentru ambii pri-
eteni. Regăsirea tovarăşului, a însemnat o înseninare a
vieţii vecinului, o îmblânzire a trăsăturilor, o linişte su -
fletească asociată cu o bucurie deosebită de viaţă. A
învins spiritul.

Ştiind că nu mai este necesară, mulţumită de lucrul
bun ce a reuşit să-l facă, ploaia veselă s-a ridicat odată
cu norii care au adus-o şi purtată de un vântuleţ benefic
plecă mai departe...

Virgil RIţCO

PLOAIA
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Bătrânul Poloveţ se plimba pe ţărmul mării,
uitându-se cu binoclul pe întinsul apelor, aştep-
tând vântul sau valul, pândind, totodată, să apară
bulbucii deasupra plaselor sale de pescuit şi
amintindu-şi de fiul său Andri. 

„Straşnic binoclu mi-a adus Andri“.
Deasupra mării, în văzduh, se înalţă chipul

pidpraporşcik-ului1 armatei ruse, chipul vredni-
cului slujbaş într-u credinţă, ţar şi patrie, chipul
eroului de la Sarikamiş şi Erzurum2. Dar dinspre
mare, în mişcările prietenoase ale vâslelor, se
apropia un şaland3 – pe val şi de pe val, pe val şi
de pe val. Undeva în apropierea Odesei, se învol-
bura un norişor şi nimeni nu ar fi spus că în el se
ascund tunete şi fulgere, poate doar bătrânul
Poloveţ, şi acel pescar bătrân, care se grăbea să
ajungă la ţărm. Şalandul se vedea foarte bine.
Poloveţ s-a întins la pământ, şi-l urmăreşte de jos.
În ambarcaţiune se află cinci oameni. Acum se
vede foarte bine, e Lastivka4. La pupă stă un om
cu capul descoperit. Trei semne de recunoaştere
se potrivesc. Mai departe se va auzi:

„Aveţi scrumbie verde?“
„Dar vouă nu vă ajunge noaptea?“ – va veni

răspunsul.
Poloveţ a intat în apă, şi-a suflecat pantalonii

şi a întors şalandul cu prora spre mare, ţinându-l
de pupă şi trăgându-l spre el, oamenii au sărit din
barcă şi, după o scurtă discuţie, au început să des-
carce nişte pachete grele. Poloveţ şi-a adus amin-
te de fiul său Panas care făcea contrabandă.

„Ce aveţi acolo? Dinamită?“
„Ceva mai grozav decât dinamita!“ – au râs

oaspeţii, trâgând şalandul pe uscat.
Un prieten de-al fiului său, Ivan, l-a recunos-

cut şi i-a spus zâmbind:
„Pescuieşti, gardistule5, iar Ivan al  tău se bate

cu albii!“
„Ce gardist? Eu sunt Pescar“.
„Ciubenko, explică-i că acum vrea, nu vrea

face parte din garda roşie6“.
Pritenul lui Ivan l-a luat pe Musi de braţ şi i-a

spus:
„Pe denikinişti i-am dus de nas, pe franţuji

i-am ocolit, tipografia e aici, literele la fel, prole-
tari din toate ţările uniţi-vă!“ – l-a lovit pe bătrân
peste palmă, de-a răsunat ţărmul mării. Noruleţul
deasupra Odesei, dădea din vârfurile aripilor,
stârnind o boare de vânt, iar marea se înnegrise. 

Poloveţ asculta cum plescăiau valurile, lovin-
du-se de pietriş.

„Vuieşte, o să se stârnească o furtună, cam de
nota opt, maistro a scăpat de undeva, dar nu din-
tre munţii noştri.

* * * 

„Maistro s-a dezlănţuit de undeva“ – a spus
Overko Poloveţ, privind roată prin stepa înconju-
rată de turnurile albastre ale cerului. 

Căciulile negre s-au apucat să scotocească prin
buzunarele duşmanilor ucişi. La locul măcelului
flutura, în vârful unei lănci, steagul galben-albas-
tru. Deasupra stepei suflă vântul din sud-vest.

În depărtare, vârtejul se răsucea ca un fus, ridi-
cându-se spre cer, un nor de praf învârtindu-se în
trombă a trecut în goană pe drum, întunecând soa-
rele, a străbătut bostănăria, a vâjâit deasupra câm-
pului de luptă ridicând în aer zdrenţele şi şepcile
– oamenii cădeau la pământ, iar caii alergau spe-
riaţi. Izbindu-se de cai şi grămada de cadavre,
vârtejul s-a prăbuşit la pământ cu un torent de
praf înecăcios, însă vântul l-a dus mai departe, ca
pe o ploaie, căzută dintr-un nor, unduită sub
suflarea lui maistro.

Cazacii strănutau şi se scuturau de praf, caii
nechezau, iar de dincolo de pădurice au răsărit

dintr-o dată nişte călăreţi cu un steag negru, alini-
indu-se pentru luptă, lăsând taceanky7 să treacă în
faţă lor.

„La arme! Pe cai! Pregătiţi mitralierele! Ne
atacă mahnoviştii!8“

Taceanky i-au învăluit din flancuri, atelajele
trase de patru cai care parcă mâncau în goană
pământul, săreau uneori ca nişte care diavoleşti,
în rafalele mitralierelor.

În nori de praf, ca într-o ceaţă deasă, strălu-
ceau împuşcăturile. Zăpuşeala sfâşia piepturile,
maistro bătea năvalnic şi fierbinte, călăreţii au
trecut prin câmpul de luptă o dată, au trecut şi a
doua oră.

„I-am învins! I-am scăldat în sânge!“
„Ţineţi-vă bine!“
„Slavă!“ 
Cineva fluieră nepăsător, undeva departe a

bubuit tunetul.
„Faceţi-i terci!“ – s-a auzit comanda lui Panas

Poloveţ.
Deodată mitralierele au amuţit, împuşcăturile

s-au stins, maistro alunga praful, cazacii lui
Overko se prăbuşeau sub copitele cailor, săbiile
străluceau şi dintr-o dată lupta s-a stins tot atât de
neaşteptat pe cât începuse.

Overko Poloveţ, stătea direct pe pământ, reze-
mat de roata unui atelaj şi îşi privea picioarele,
acoperindu-şi cu palma rana sângerândă, încă nu
murea, încă nu se scurgea viaţa din el prin rana
deschisă. Panas Poloveţ s-a apropiat de el cu pis-
tolul în mână şi privindu-l i-a spus, scuturându-şi
pletele ce-i acopereau umerii:

„Ne-am întâlnit, frăţioare! Colo zace Andri,
asta zic şi eu glumă, iar eu stau ascuns în pădure,
aşteptând ca ei să termine lupta şi iată că au şi ter-
minat-o – unul a murit, iar celălat de abia mai res-
piră, ia zi, mai vrei o Ucraină independentă?“

Overko nu şi-a ridicat privirea. Deodată se
opri lângă ei, călare, Saşko Poloveţ, în vârstă de
paisprezece ani.

„Lasă-mă să-l termin!“
„Prostule, acesta-i Overko“.
Saşko s-a făcut alb ca varul, a sărit de pe cal şi

apropiindu-se de el l-a prins de bărbie şi ridicân-
du-i în sus capul a spus imitând glasul tărăgănat
al mamei lor:

„Overko, copilul meu!“
Overko l-a scuipat în faţă şi privindu-şi picioa-

rele a spus, gemând, cu glas încet:
„Ucigaş mahnovist, Mama Ucraina plânge cu

lacrimi de sânge, iar tu tâlhăreşti prin stepă cu
pumnalul în tureatcă“.

Panas stătea falnic ca un stejar şi râdea în
hohote. Saşko îi şterse sângele fratelui său de pe
faţă şi puse mâna pe armă.

„În numele tătucului Nestor Mahno – a spus
Panas râzând – poruncesc să fii anchetat şi jude-
cat. Pentru uciderea fratelui nostru Andri vei fi
înecat în mare, iar pentru susţinerea statului ucrai-
nean pe teritoriul anarhiei, mame a ordinii, o să ţi
se taie capul“.

Overko mai scuipă o bucată de sânge, norul ce
venea din sud-vest creştea ameninţător, maistro
se transforma alene în Hreho9, vânt potrivnic.
Hreho înghesuia norii din toate părţile, îi aduna
laolaltă, îi mâna ca pe o turmă de oi. Se auzeau
tunete înăbuşite, iar soarele ardea dogoritor.

„Daţi-mi apă“ – a gemut Overko.
Şi-a mai privit o dată picioarele, pe care nu-i

putea ascunde din faţa ochilor. Furia clocotea în
el ca un izvor, dar se stăpâni şi spuse:

„Îţi mai aminteşti de învăţătura tatălui nostru?
Neamul în care fraţii trăiesc în pace şi înţelegere,
nu va pieri niciodată“. 

A bubuit tunetul vestind ploaia.
Panas Poloveţ a căzut pe gânduri.
„Neamul nostru e neam de pescari, priceput pe

mare. Neamul e una cu statul, cu legea şi impune-
rile, iar noi purtăm anarhia pe umeri. La ce ne-ar

folosi neamul, dacă nu avem nevoie de ţară, nici
de familie, ci numai de convieţuire liberă?“

„Te blestem...“
„Nu te grăbi cu blestemele, eu, marinar liber al

tătucului Mahno, îţi dau un minut să te gândeşti,
să chibzuieşti, că de pierit ai timp să pieri. Nu
spun adevărul, băieţi, că de pierit are timp destul?
Poate o să vrea să fie de-al nostru că e din neamul
Poloveţ, neam de pescari, pătimaş şi dat naibii,
deşi a jucat teatru la Prosvitele10 de la Odesa şi a
absolvit seminarul de învăţători. Nu spun adevă-
rul, frate?“

„Te blestem cu blestemul urii de frate şi cu
blestemul soartei noastre vătămate, ucigaş mah-
novist, dumnezeii tăi, lumina şi ziua ta senină de
ticălos împuţit...“

Blestemând, Overko nu şi-a ridicat privirea,
astfel nu a putut să-şi vadă moartea, care a ţâşnit
din mauzerul lui Panas şi i-a împrăştiat creierii pe
roata atelajului. Un fulger a spintecat norii şi a
bubuit din nou tunetul.

„Miroase a ploaie, pe cai, băieţi!“
Cam la un kilometru se înălţa spre cer un văl

cenuşiu. Acolo turna ca din găleată, norii au aco-
perit cerul, stepa s-a întunecat, iar pământul parcă
se cutremura aşteptând ploaia. Hreho sufla paşnic
în înălţimi.

(Va urma)

1 Pidpraporşcik – Plutonier-adjutant.
2 Sarikamiş şi Erzurum – oraşe din Turcia.
3 Şaland – ambarcaţiune cu fundul plat folosită

pentru transportul unor materiale.
4 Lastivka – Rândunica. 
5 Gardist – (aici) ostaş din garda ţaristă. 
6 Garda roşie – Armata Roşie.
7 Taceanka – platformă mobilă trasă de cai pe care

era montată o mitralieră grea.
8 Nestor Ivanovyci Mahno (1888-1934), conducă-

tor revoluţionar şi militar ucrainean anarho-comunist
care a condus o armată anarhistă-independentă în
estul Ucrainei în timpul Războilui Civil din Rusia..

9 Hreho – vânt continental nord-estic.
10 Prosvita (iluminarea) – societate creată în seco-

lul al XIX-lea pentru păstrarea şi dezvoltarea culturii
şi educaţiei ucrainene în rândul populaţiei.

Traducere de Mihai Hafia TRAISTA

Iuri Ianovskyi

CĂLĂREŢII
Dubla încercuire

Când habsburgii ce-s vicleni
Monopol pe lemn au pus
Cine-a pus-o de-o răscoală?
Evident rutenii, iară
Ce-s conduşi... de un haiduc
Toată Vijniţa e-n flăcări
Cin' să fie, cin' să fie?
Oare-o fi... Miron Ştoliuk?

Miron Ştoliuk şi ceata sa au haiducit în
perioada 1817-1830 în jurul localităţii Vijniţa,
opunându-se opresorilor austrieci ce îngră-
deau dreptul ucrainenilor şi al românilor de a
explora civilizat masa lemnoasă.

Ionuţ MUTU

Miron Ştoliuk 
(1817-1830)
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Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, este
convins că, în următorii cinci ani, vor fi finalizate
toate schimbările fundamentale iniţiate cu cinci
ani în urmă.

„Totuşi, nu trebuie să credem că victoria este
deja în buzunarul nostru. Pentru a o asigura este
necesară de pe acum, din acest moment, o mobi-
lizare totală a patrioţilor ucraineni. Victoria nu va
veni singură. Printr-o mobilizare totală a tuturor
acelora care luptă pentru Ucraina indiferent de
culoarea lor politică, dând la o parte toate insul-
tele, ne vom putea uni“, a subliniat preşedintele.

Şeful statului a menţionat că există posibilita-
tea de a se uni inclusiv cu candidaţii care stau
ferm pe platforme patriotice proucrainene, dar
care nu au intrat în turul al doilea. „Fiecare vot
din partea forţelor statale, votul fiecărui ucrai-
nean este valoros ca aurul. Acesta este apelul
meu către locuitorii din regiunile vestice şi cen-
trale şi către cei ce trăiesc în regiunile estice, dar
care ştiu ce înseamnă drapelul ucrainean şi tri-
dentul ucrainean“, a subliniat el.

Petro Poroşenko a menţionat că nu este nor-
mal ca rata de participare la vot să fie mai mică
decât în 2014. „Nu poţi sta deoparte. Nimeni nu
are dreptul să trateze cu uşurinţă şi să lase soarta
ţării în mâna acelora care votează ca la jocuri de
noroc, după cum afirmă chiar ei. Jocurile de
noroc s-au terminat“, a menţionat preşedintele.

„La 21 aprilie vom reconfirma mersul nostru
spre UE şi NATO sau ne vom întoarce înapoi. Şi
ar putea să ni se pară că ceea ce a fost în 2013 era
foarte bun. Avem un singur duşman, chiar dacă
acesta are mai multe feţe: populişti, politicianişti,
pseudopatrioţi şi o agentură făţişă a Kremlinului.
Iar în culise, cei ce fac înţelegeri privind capitu-
larea“, a mai menţionat şeful statului. Potrivit
acestuia, noi suntem diferiţi, dar cu toţii dorim un
viitor mai bun pentru statul nostru.

„De aceea, vă rog foarte mult să mă susţineţi.
Dar aici este vorba despre ceva mai mult decât un
nume concret. La 21 aprilie, noi nu alegem doar
preşedintele. La 21 aprilie, alegem comandantul
suprem al armatei. La 21 aprilie, alegem viitorul.
Alegem cum va fi Ucraina“, a subliniat Petro Po -
ro şenko. „Şi cum va fi Ucraina depinde de fieca-
re dintre noi“, a menţionat preşedintele. El a mul-
ţumit echipei sale electorale.

Intenţionez ca până la finele celui de-al doi-
lea mandat prezidenţial să pregătesc Ucraina
pentru aderare la UE şi NATO

Potrivit afirmaţiilor preşedintelui Ucrainei,
Petro Poroşenko , în 2023 urmează să fie semnat
Planul de acţiuni privind aderarea la NATO, „Eu
voi ridica această problemă în decembrie 2019 la
summitul NATO din Londra“, a spus el.

„Este foarte posibil ca, în anul 2023, când
Ucraina va atinge criteriile privind aderarea la
UE să se declanşeze negocierile privind intrarea
în UE“, a mai adăugat Petro Poroşenko. Preşe -
din tele a subliniat: „Numai Alianţa Nord-Atlan -
tică ne garantează independenţa. Numai NATO,
al cărui principiu de bază este „unul pentru toţi şi
toţi pentru unul“. Iar în cei 70 de ani de existenţă,
în întreaga sa istorie, NATO nu a admis niciodată
ca un agresor măcar să se apropie de „pământul
ţării membre a Alianţei“.

„Noi trebuie să tragem concluziile ce se

impun. Noi nu vom mai permite să fim ţinuţi pe
căi dosnice ale nealinierii NATO este securitatea
statului, securitatea frontierei de stat şi securita-
tea fiecărui ucrainean în interiorul ţării sale“, a
spus şeful statului.

Imediat după 21 aprilie vom începe o etapă
extrem de importantă a restabilirii suverani-
tăţii ucrainene în Donbasul ocupat şi Crimeea

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, afir-
mă că imediat după alegeri va continua demersu-
rile politico-diplomatice de recuperare a teritorii-
lor ucrainene ocupate. Preşedintele a menţionat:
„Imediat după 21 aprilie vom începe o etapă
extrem de importantă de restabilire pe cale poli-
tico-diplomatică a suveranităţii ucrainene asupra
Donbasului şi Crimeei prin programul restabilirii
suveranităţii în Donbas şi prin intermediul plat-
formei internaţionale de asigurare a revenirii
Crimeei la Ucraina. Noi vom aduce înapoi băieţii
şi fetele noastre care se află absolut ilegal în
închisorile ruseşti. Noi vom readuce acasă mari-
narii militari ucraineni. Noi, împreună cu Dvs.
Noi nu vă uităm nicio secundă. Noi vom aduce
înapoi luptătorii noştri care se află acum „în
beciuri“, în Donbasul ocupat. Voi sunteţi puter-
nici. Şi vom reuşi“.

„De ce aceste procese au fost pentru un timp
suspendate? Pentru că Putin s-a ascuns în aştep-
tarea rezultatelor alegerilor ucrainene. A sperat
foarte mult că poporul ucrainean îl va auzi şi că
va învinge oricine numai să nu fie... De aceea, el
mizează pe un rezultat care să-i fie favorabil. El
visează un preşedinte al Ucrainei moale, supus,
docil, care chicoteşte, fără experienţă şi slab,
amorf din punct de vedere ideologic şi nehotărât
din cel politic“, a spus Petro Poroşenko. „Oare
noi îi vom oferi această şansă?“, a adăugat el. „Şi
atunci când Putin va vedea că poporul ucrainean
a votat împotriva capitulării, el va fi obligat să
accepte „căştile albastre“, forţele de menţinere a
păcii ale ONU. Acestea sunt propunerile ucraine-
ne susţinute de partenerii noştri din UE şi SUA“,
a menţionat preşedintele.

În 2-3 ani, Ucraina poate deveni un stat
independent energetic

Într-o emisiune pe postul TV „Ucraina“ preşe-
dintele Petro Poroşenko a menţionat că în 2-3 ani
Ucraina poate deveni un stat independent din
punct de vedere energetic. El a insistat asupra
con  solidării în continuare a independenţei econo-
mice faţă de Rusia. Preşedintele a reamintit fap-
tul că Rusia a încercat să sufoce economic Ucrai -
na: „A fost o hotărâre de a sfâşia Ucraina în bu -
căţi, de a o scinda şi de a o îngenunchea. Într-o
singură zi Rusia a închis toate pieţele sale pentru
producătorii ucraineni care exportau în această
ţară aproape o treime din exportul ucrainean“.

Şeful statului a menţionat că această măsură
nu a început în 2014 şi a reamintit faptul că Rusia
a mai închis pieţele sale pentru producătorii de
produse metalurgice şi ţevi, pentru produse lacta-
te, zahăr, spirt. „Aceste practici s-au folosit per-
manent. Ucraina a fost un fel de cenuşăreasă pe
piaţa Rusiei în ciuda acordurilor privind comerţul
liber semnate bilateral şi în cadrul CSI. Când
încercau să îngenuncheze Ucraina şi din cauza
embargoului au închis complet nu numai pieţele
Rusiei, ci şi tranzitul în terţe ţări – Kazahstan,

Uzbe kistan, Kârgâzstan şi până în China,
Ucraina a ajuns într-o situaţie foarte grea. Şi,
împreună cu războiul, aceasta a stat la baza unei
crize sociale şi economice profunde. Federaţia
Rusă a sperat că Ucraina se va opri, că va intra
într-un profund picaj din care nu va mai ieşi“, a
spus preşedintele. 

Şeful statului a mulţumit ucrainenilor că s-au
unit şi au rezistat, adăugând că se mândreşte cu
semnarea Acordului de Asociere cu UE. „Ucraina
exportă astăzi în UE 42% din capacităţile şi posi-
bilităţile sale de export“, a menţionat el. 

Preşedintele a evidenţiat eforturile pentru asi-
gurarea independenţei energetice a Ucrainei. „Vă
amintiţi ce veşti aveam din Rusia în octombrie şi
noiembrie: că Ucraina fură gaze, că se va opri
livrarea gazelor către Ucraina, că de Anul Nou
vom rămâne fără gaze. În 2015, când Rusia încer-
ca să se comporte în acelaşi fel, eu am spus –
ajunge, trecem la aprovizionarea cu gaze din Eu -
ro pa şi renunţăm la dependenţa de gaze dacă
acestea sunt folosite ca instrument de presiune
po litică“, a spus Petro Poroşenko.

Preşedintele a subliniat că în prezent energeti-
ca funcţionează în condiţii de piaţă. Totuşi, cetă-
ţenilor vulnerabili li se compensează din buget,
prin mecanismul subvenţiilor, valoarea gazului.
Dar Ucraina este independentă energetic.

„Şi reţineţi, peste 2-3 ani, dacă programul
nostru de diverdificare energetică se va realiza,
Ucraina va deveni un stat energetic independent.
În prezent, am avansat mult în acest sens, folosim
surse regenerabile de energie. Am crescut ponde-
rea energeticii nucleare şi a hidrocentralelor. Şi
sunt ferm convins că această independenţă ener-
getică se va realiza în următorii câţiva ani“, a
adăugat el.

„Acum, cumpărăm gaze europene. Ele se
mixează şi conţin componente ale diferitelor
gaze: norvegian, din Marea Nordului, dar poate fi
inclusiv gazul rusesc. Dar acesta nu mai este con-
tractul ucrainean, ci realizarea unor obligaţii, ale
Federaţiei Ruse faţă de UE. Noi primim gaze de
pe cea mai sigură piaţă a lumii“, a spus şeful sta-
tului.

El a adăugat: „Sper că a ajuns la Dvs. gândul
meu că peste 2 ani nu vom mai consuma nici
gaze ruseşti, nici cele din Europa dacă vor fi sus-
ţinute programele mele privind economia de
energie şi eficienţa energetică, dacă Ucraina va
creşte capacitatea de diversificare a surselor de
aprovizionare cu energie. Şi propria noastră ex -
trac ţie de gaze ne va permite să acoperim atât
nevoile populaţiei, cât şi ale industriei. Şi atunci
nu vom avea pe ordinea zilei problema depen-
denţei Ucrainei inclusiv de Federaţia Rusă în
domeniul gazelor“.

Preşedintele a reamintit faptul că, în 2015,
Ucraina a ajuns la Curtea de Arbitraj din
Stockholm în problema contractului inechitabil
cu Rusia şi a câştigat 4,6 miliarde de dolari. „Din
cele 4,6 miliarde Ucraina a recuperat 2 miliarde.
Cele 2,6 miliarde rămase de recuperat sunt în
activele „Gazprom“, sechestrate în multe ţări ale
lumii. Dacă Rusia nu se va achita în viitorul apro-
piat, noi vom primi aceşti bani prin vânzarea pro-
prietăţilor Gazprom“, a subliniat el.

UCRAINA - mai aproape
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

Preşedintele Petro Poroşenko despre
importanţa votării la 21 aprilie: „Cum va fi

Ucraina depinde de fiecare dintre noi“


